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Prefácio

Quando o Felipe Cabral, filho do professor Cabral, sugeriu-
me que eu fizesse o Prefácio das memórias que seu pai estava
ese,revendo, disse-lhe eu da minha pouca capacidade para isso.
Insistindo ele na tarefa, pedi-lhe que me obtivesse um rascunho, um
esboçà do que já estava escrito - no que fui atendido.

Valeu a pena a parte pela delícia do trabalho já feito, pela
veracidade e estilo do texto. Acompanhei Cabral da Fazenda
Paredão, em Santa Rita do Sapucaí, até a avenida Barbacena, onde
hoje ele mora. A sua vida é contada de modo alegre, sem alarde e
exageros, escreve com modéstia, com brilho aos noventa e três anos
de idade.

Com o fracasso da política cafeeira no Brasil- anos 29-30 do
século passado -, acabou-se a vida de rico do coronel Erasmo
Cabral, pai do professor Cabral, e de grande família -Ç>arão do café
na época e na região. Com o que tinha o coronel pagou tudo o que
devia - partindo da estaca zero na nova vida.

Cabral ajudou a toda a família nessa hora difícil. Trabalhou
como chefe de Disciplina de modesto colégio da triste cidade de
Macaé e veio para a próspera Belo Horizonte estudar Direito na
escola da praça Afonso Arinos, onde formou em 1935 com uma
turma brilhante. Especializou-se em Direito Trabalhista, especiali-
dade até então inexistente no currículo. Durante anos - até hoje -
brilhou na profissão nos foros de Belo Horizonte e do Brasil.

Casou-se, tem dois filhos, três netas e um bisneto. Enviuvou-
se e tem hoje a família tranqüila de um mineiro de boa cepa. Além



da advocacia trabalhista, onde é um dos luminares, foi professor
emérito, político vitorioso de oposição e situação, esportista de valor
(foi presidente do Atlético, do PIC e de outros clubes) e em lugar
nenhum "deixou a peteca cair". Além de presidente e diretor de
entidades públicas e particulares, dá ênfase à sua passagem pela
Imprensa como cronista fino e agradável.

Pelas folhas de seu livro passam trechos maravilhosos de seus
escritos. Aí encontramos as figuras amadas de quase toda gente
boa e alegre de Belo Horizonte. Aí encontramos Alberto Deodato ,
Nelio Lambert, Delfino Santa Rosa, o padre Vidigal (vale a pena
ler o artigo em que o valente calambauense é transcrito com,
bastante constrangimento por parte de Cabral, seu adversário
político), Maurício Chagas Bicalho, Edison Simão e outras figuras
amadas da cidade.

Amigo Leitor:
Aposto que você, acabando de ler o livro do
Cabral, no próximo sábado ou domingo aparece
lá no ba~ do Primo ou Tip- Top para "jogar
conversa fora" conosco e com o Cabral. Pelo preço
e pelo qu~ você divertirá vale a pena ...

José Ramos Filho

Nota do Autor

Tinha razão Plínio, o Velho, ao dizer: "Nenhum livro é tão
ruim que, sob algum aspecto, não tenha utilidade" (Quem descobrir
a utilidade deste ganhará um fusca). Estaria certo o velho Plínio ou
seria como seu xará Plínio Barreto, igualmente velho, que chegou a
dizer, em crônica sabatina, que José Ramos Filho fora o galã da
Lagoinha, setenta anos atrás.

Escrevi estas. choramingas, que você, leitor, irá ler, ao correr
da pena, sem me preocupar com estilo, apenas "registrando o
passado" consoante o vivera, sem nada ocultar e, por isso, muita
tolice acha-se aqui assinalada, pois "com a tolice os próprios deuses
lutam em vão", como acentuara Schiller. Aos ocasionais leitores peço
"perdão, que é a coqueteria dos bravos", segundo Ghandi.

De qualquer forma, ofereço esta contrafação de livro à
memória de meus queridos e inesquecíveis pais Erasm? eJudith, de
minha querida esposa Maria Stella e dos irmãos falecidos: Chiquita,
Jurandy, Menú, os dois Josés, Erasminho, Corália, Walter, Celso,
Sebastião e Aylton, bem como à saúde dos que vivem, graças a Deus:
Élcio, Heitor e Haydée; aos queridos filhos Susana e Felipe, às netas
Ana Amélia, Maria Clara e Maria Luíza e ao bisneto Felipe Erasmo
Cabral Neto, ora significando a alegria de viver de seu Bisa, como
me trata carinhosamente.

E, igualmente, à memória dos velhos amigos Nilo Liberato
Barroso, Américo Renê Giannetti, Bilac Pinto; e o velho professor
Henrique Del Castillo, este representando todos os mestres do
ginásio de Santa Rita do Sapucaí; além do querido professor e

__________________________ l _



paraninfo da turma de 1935, ministro Orozimbo Nonato, em nome
dos mestres da Faculdade de Direito de Minas Gerais; Pedro Maciel
Vidigal, mesmo post morten, representando os deputados estaduais
de nosso tempo; e em nome dos meus ex-alunos da Faculdade de
Direito da PUC-MG, o querido e brilhante advogado Edison Simão,
a quem vaticinei, ainda no transcorrer do curso, que seria vitorioso
na profissão - esse "turquinho" que até hoje me cumula de atenções
e a quem quero como filho.

1
A FAMÍLIA



José Cabral S usana Ve//oso Cabral
(Filha deJosé Cabra~

!vIana Stella Velloso Cabral
(Esposa deJosé Cabra~

Felipe Erasmo Cabral e seu neto Felipe Erasmo Cabral
Neto (Filho e bisneto deJosé Cabra~



Erasmo Cabral (pai deJosé Cabra~

1

Judith D. Cabral (Mãe deJosé Cabra~



1. AFAMÍLIA

Nasci na Fazenda do Paredão, localizada no então distrito de
São Sebastião da Bela Vista, município de Santa Rita do Sapucaí, no
Sul de Minas (Bela Vista, hoje, é município). Antes de maiores
considerações sobre a excelência das terras daquela fazenda, com
uma das principais lavouras de café da região, convém mencionar a
forma por que ela viera a ser de propriedade de meu pai, Erasmo
Cabral, filho de Sebastião Cabral e Matilde Dale Cabral, ele
serventuário da Justiça, em Itajubá, onde nascera.

Minha tia-avó Maria Pereira Cabral, irmã de meu avô paterno,
como era usual na época, recebeu o apelido de Mariquinha,
tratamento afetuoso que todos da família lhe dispensávamos. Moça
prendada, pianista mão-de-veludo, forte na declamação de poesias,
que tocavam fundo os corações, filha de juiz de Direito, talvez porque
não se casasse no verdor dos anos, anelo de toda donzela daquele
tempo, dispusera-se a criar, como filho adotivo, meu pai, cuja beleza,
ao nascer, passou a ser um dos principais assuntos da então pequena
cidade de Itajubá, como gabavam meus ancestrais. Meus avós
maternos foram José Cleto Duarte e Amélia Mendes Duarte, ele
nascido em Santa Rita de Jacutinga - MG e ela em Santa Rita do
Sapucaí. O casal tivera 18 filhos. Os bisavós paternos eram o juiz de
Direito de Itajubá, Pereira Cabral, sendo a doce vó Marianinha a
bisavó, que ultrapassou as 100 primaveras, fumando cigarrinho de
palha e jogando no bicho diariamente.

Passaram-se os anos e o menino Erasmo, já "um esbelto
rapagote de doze anos", como diria Bernardo Guimarães em seu
livro O Seminarista, fora apontado, certo dia, por um dos familiares,
no desenrolar de um dos freqüentes saraus (ou "assustados") na casa
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do juiz Pereira Cabral, como "menino bom para ser padre". Pois
não é que o palpite pegou no seio da família, das mais religiosas da
cidade. A religiosidade de minha avó Matilde, se naquela época
houvesse Ibope, representaria, no mínimo, 50% da fé local. Ela ficou
exultante com a "feliz idéia" de poder vir a ter um filho padre, ainda
mais o primogênito. Todos da família exultaram com o acontecido,
menos o "esbelto rapagote", já "arrastando asas" para as coleguinhas
na escola ... Contudo, obediente e não pretendendo magoar a mãe
adotiva, que o amava desmedidamente, o jovem, em princípio,
aceitou a idéia, chegando a iniciar os preparativos para seguir a vida
sacerdotal. Pouco tempo durou aquele "faz-de-conta" de ser padre,
e a própria tia-mãe liberou-o do compromisso. Em troca, contou-
me o bondoso pai Erasmo que ele passou a não perder missa aos
domingos, para alegria da Mãezinha (eu e meus irmãos tratávamos a
tia Mariquinha dos parentes por Mãezinha, talvez porque se tornara
mãe adotiva do "velho", a quem criou com todo desvelo e inconsútil
amor, no que era retribuída em dobro).

Ocorreu que um fazendeiro de Santa Rita do Sapucaí, chefe
político local muito prestigiado, o coronel Francisco Palma, ficou viúvo.
Antigamente, quando um cavalheiro enviuvava, desde que fosse
cidadão honrado e de "alguns haveres", era costume as famílias amigas
se disporem a lhe indicar candidatas para o "preenchimento do vazio
de sua vida". E quase sempre "colava", melhor dizendo, "era sopa no
mel", sobrevindo o casamento. Foi o que aconteceu com Mãezinha e
o coronel Palma. Se Mãezinha levou à ilharga, para o novo lar de
Santa Rita, o mancebo Erasmo, em contrapartida, o coronel Palma
não deixou por menos; eis que se tornara pai adotivo de Judith,
sobrinha de sua primeira esposa, e criada com muito mimo pela finada
tia e-pelo velho Palma, de quem ela era a "menina dos olhos".

Não sou ligado ao novelista Benedito Ruy Barbosa, embora o
admire à distância, mas o fio da meada da novela acha-se armado,
figurando Erasmo eJudith como os "mocinhos" da "trama". E não
deu outra, ainda muito jovens, acabaram no "pé do altar", para
incontida alegria dos respectivos pais adotivos, pois que Mãezinha
já havia acolhido Judith como verdadeira fllha querida, enquanto o

20
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velho Palma bendizia o casamento que lhe trouxera "de quebra" um
filho varão, seu maior desejo desde o primeiro casamento, para
continuar sua faina nas lavouras de café e no pastoreio do gado leiteiro
da Fazenda do Paredão, onde este velho escriba nasceu.

Celebrado o casamento, os "pombinhos" se fixaram nessa
fazenda, Erasmo se enfronhando das lidas rurais, ele molecote de
vida urbana. Contou-me ele, obviamente mais tarde, que uma de
suas primeiras peripécias foi aprender a cavalgar satisfatoriamente,
para se livrar das críticas dos "cavaleiros de nascença". Jovem
inteligente, já ligado aos livros, pela forte educação que lhe ministrara
Mãezinha, jamais uma virago, mas mulher meiga e cativante, porém
de pulso forte. Para repreender o "fllho" ou outros sobrinhos,
bastava o olhar de cenho. Judith danou a ter filhos, uma escadinha,
com quinze degraus. A escadinha da Bidi (eis o apelido carinhoso
que meu pai pusera em sua jovem esposa) poderia equiparar-se
àqueloutra do verso de Ascenso Ferreira: "Danou-se de escada
abaixo, se atirou no mar azul". Mas Bidi, honra se lhe faça à memória
de quase santa, jamais abrira a boca para queixar-se da fllharada.
Sempre dizia, quando se lhe realçava a fecundidade: "São os desígnios
de Deus e, assim, seja Ele servido" (quando me tornei adulto, nunca
sopitei as lágrimas, deixando-as rolar encachoeiradas, ao ouvir dela
aquela piedosa resignação).

É interessante registrar que os fllhos do casal, exceção do
último, vieram ao mundo, na própria Fazenda do Paredão, pelas
benfazejas mãos da siá Flausina, parteira sempre de plantão, com a
sua bondade imensa e voz mansa, quase sempre balbuciada, como
se estivesse pedindo desculpas por falar. Uma criatura doce e amena,
na sua cor de puri, nem mulata, nem preta, mas numa tez suave,
como que a concitar os nascituros a lhe virem aos braços, sem
percalços e até confiadamente (a impressão que se tinha é a de que
cada criança que pela primeira vez, em suas mãos de fada, via a luz
do sol, esperneando e choramingando, balbuciava este desabafo:
cesariana, não!). Já que excepcionei o último da irmandade, esclareço
que ele nasceu em estabelecimento hospitalar, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, menino lindo, mas vítima de paralisia infantil.
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Todavia, criou-se sem complexo e sempre alegre, falecendo de
moléstia cardíaca, depois de se tornar pai.

Éramos quinze irmãos, como já registrei, provenientes de
"fornadas" intermitentes e relativamente curtas. Entre mim, o sexto
da fIla, e a primeira, Chiquita, mediaram, obviamente, quatro, pela
ordem Menú (l\1aria),Jurandy e dois meninos, mortos em tenra idade,
os quais, por devoção materna a São José, receberam o nome do
Santo. A Menú chegou perto dos dez anos, mas faleceu, e o nome
Maria também lhe fora dado por fé religiosa. Jurandy comemorou
noventa anos em setembro de 1999, mas morreu logo em seguida, e
este escriba emplacou os bem vividos noventa e três anos em agosto
de 2004. Pouco tempo mais tarde, após a morte de Menú, perdemos
outro irmão (o Erasminho), já crescidinho. Com a morte de Menú,
dos dois Josés e Erasminho, criamo-nos, graças a Deus, onze dos
quinze do clã da Fazenda do Paredão, pela ordem: Chiquita, falecida
beirando os noventa anos; Jurandy, com noventa satisfatoriamente
vividos, porque sempre para o bem dos fIlhos, do marido Sebastião
Santiago, enquanto viveu, e da comunidade, como educadora de
várias gerações; este escriba, hoje o mais velho advogado trabalhista
brasileiro, em plena atividade, nos "verdores" de seus noventa e
três anos, e o decano dos advogados mineiros; Walter, um
esperdiçado talento humorístico, falecido como juiz de Direito
aposentado; Elcio, engenheiro e professor jubilado da Escola de
Engenharia de Itajubá, residindo em São Paulo. (Esse mano, duro
como coco, foi literalmente queimado em incêndio de um dos pastos
de sua fazenda, na região de Sorocaba-SP, mas driblou a "parca"
pelas graças de Deus, e redivivo das cinzas, submeteu-se a mais
operações plásticas do que atrizes de cinema ou de novelas. Hoje,
sem complexos, desfila garboso como "rescaldo" do incêndio
pessoal, inclusive tendo feito, depois do sinistro, longa viagem por
terras européias. Benza-o Deus, com sua infinita bondade, por
preservá-lo ao convívio da esposa, filhos, netos e dos irmãos que o
amam sem limites. Vêm, a seguir, Corália, culta e bondosa, já morta,
foi casada com o professor José Octaviano de Azevedo, também
falecido em Itajubá, onde residiam; Haydée, casada com o juiz de
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Direito aposentado, José Junqueira, residentes em Santa Rita do
Sapucaí, sendo ela "pau para toda obra" na organização de festas
beneficentes, honrando a tradição familiar na comunidade santa-
ritense; Celso, falecido, tendo cursado engenharia na UFMG, em
Belo Horizonte, até o penúltimo ciclo, e deixando viúva Carmem
Esteves Cabral; Heitor, advogado, dedicou-se ao Direito Sindical
(além de haver despontado como razoável futebolista, hoje restrito
às "peladas" domingueiras) e é casado com Valma Vieira de Souza
Cabral, residentes em Belo Horizonte; Sebastião, que fazia parelha
com o Walter no humorismo, não obstante acentuada timidez, faleceu
como previdenciário aposentado, deixando viúva Clélia Quintão
Cabral; e, finalmente, o Aylton, o que sofrera paralisia, que lhe deixara
uma perna pouco mais curta do que a outra e o braço atrofiado, mas
sem lhe tirar a alegria de viver, pois herdara o veio musical do avô
pa terno, Sebas tião, o serventuário da Jus tiça an teriormen te
identificado. Ritrnista de caixa de fósforos, deleitava os amigos com
sua atuação brejeira. Viveu a seu modo, e bem, graças a Deus,
deixando viúva Nadir Cabral e o filho Roberto Mauro, cujo nome
foi dado em homenagem ao artilheiro do Atlético.

Não poderia ficar sem um realce especial a mana Chiquita,
que Mãezinha subtraiu ao convívio dos pais e dos irmãos adotando-
. a nos primeiros dias de vida, tal como o fizera com Losi, o já falado
"esbelto rapagote". Acontece que, morrendo o coronel Francisco
Palma, a viúva Mãezinha voltou para Itajubá, ficando o casal Losi-
Bidi a cuidar da Fazenda do Paredão, posteriormente propriedade
do próprio Erasmo. Após um breve período de viuvez em Itajubá,
eis que novo pretendente surgiu para Mãezinha, o coronel Ludgero
Augusto Pereira, como o primeiro marido, igualmente fazendeiro,
porém no município de São Gonçalo do Sapucaí, então limítrofe de
Santa Rita do Sapucaí, pois mais tarde se erigiram dois distritos, até
então vivendo de permeio entre as duas cidades banhadas pelo rio
Sapucaí, em municípios, Careaçu e São Sebastião de Bela Vista. Foi
pena, porque se não houvesse sido seccionada a ligação umbilical
entre Santa Rita e São Gonçalo, hoje este poderia estai:'integrando o
território da "Grande Santa Rita do Sapucaf", como costumo brincar

23



MINHA VIDA _

com o advogado e professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, são-
gonçalense ausente de muitos anos, mas que eriça o ralo topete
(arremedo de Itamar) quando ouve inofensivo chiste envolvendo a
"santa terrinha". Seria honra para minha cidade ter os irmãos Ibrahim
de Carvalho (1'Iárcio e Romeu), também naturais de São Gonçalo
do Sapucaí, com a alta categoria profissional de ambos, exercendo a
medicina, com o reconhecido brilho, na Grande Santa Rita do
Sapucaí, à qual se integrariam como fJlhos honons causa.

O segundo casamento de Mãezinha não causaria singularidade,
se o coronel Ludgero não tivesse um fJlho médico, o Dr. Silvino de
Andrade Pereira, recém-formado e residente no Rio de Janeiro, onde
se especializava em oftalmologia com o famoso oftalmologista Dr.
Gabriel de Andrade. Já no casamento do pai, Silvino dera uma
"rabiscadinha de olhos" algo escrutadora na mana Chiquita, porque
para ele seria, por enquanto, mera enteada do velho Ludgero. A
diferença de idade era acentuada, mas certamente ele, como o faria
este escriba, lembrou-se do lema de La Rochefoucauld: "De nada
vale ser moça sem ser bonita, nem ser bonita sem ser moça".

Pois não é que a história Losi-Bidi se repetiu. Em pouco tempo,
apenas o indispensável para o mandrião desfazer um quase-noivado,
no Rio de Janeiro, com uma das filhas de ilustre político mineiro,
Chiquita e Silvino estavam casados e era uma vez o oftalmologista
em especialização, desde que ele se transformara em fazendeiro em
São Gonçalo do Sapucaí, pouco depois da morte do coronel
Ludgero. Na verdade, o ex-oftalm~logista, mourejando na Fazenda
da Glória, tornara-se um dos mais eficientes e progressistas
fazendeiros do Sul de Minas. Mais tarde, vendeu a Glória e adquiriu
uma das melhores fazendas do Estado de São Paulo - a Fazenda
Santa Helena, em São João da Boa Vista, tal como o Paredão e a
Glória, com a chamada exploração mista da terra, lavoura de café e
gado leiteiro, realçando-se que na Santa Helena as vacas eram da
melhor linhagem holandesa, preto-e-branco, enquanto no Paredão
elas eram da raça suíça, cor parda, e na Glória mesclavam-se as raças,
com primazia para a holandesa, entre preto-e-branco e vermelho-e-
preto. Mais uma vez, pelo falecimento de Ludgero, a querida
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Mãezinha retornara a Itajubá, onde permaneceu até que Deus lhe
abrisse de par em par as portas do céu.

Mas não perdera ela a mania de ter ao alcance da mão um fJlho
adotivo, já nos derradeiros dias de sua vida. Desta vez a honrosa
escolha recaiu sobre este velho escriba, na época já rabiscando nas
dezessete primaveras. Conjuminando-se com o Losi, ela conseguiu
que este tentasse me convencer a estudar engenharia em Itajubá e,
também, fazer companhia à tia, solitária que se encontrava. A semente
se lançou em terra opima, pois a urdidura partira de duas criaturas a
quem eu amava perdidamente, sem menoscabar o amor que dedicava
à Bidi, aos irmãos, avós maternos (os únicos vivos) e tios com os
quais convi~a na Fazenda e na cidade de Santa Rita. Fui para Itajubá,
matriculando-me no Ginásio Itajubense, ponto de apoio indispen-
sável para enfrentar a cruel matemática na Escola de Engenharia.
Era quase uma conditio sine qua nono Nessa época, foi meu colega de
carteira, no Ginásio, o saudoso Prefeito de Belo Horizonte,
engenheiro Luiz Verano, itajubense da melhor cepa, com quem
mantive amizade até sua morte, mas com ele convivendo,
profissionalmente, em Barão de Cocais, de cuja Usina Siderúrgica,
da Família Hime, radicada no Rio de Janeiro, era ele o gerente, sendo
eu o advogado.

Permaneci em Itajubá apenas o primeiro semestre de 1929,
para desgosto de Mãezinha e do próprio Losi, a quem procurei de
coração partido, por não poder corresponder aos ansejos de am-
bos, mas de alma lavada, porque revesti-me de coragem para lhe
dizer que fizera tudo para atender àquele seu anelo e da tia
queridíssima. E ponderei: não tenho vocação para a engenharia, por
vários motivos, mas, principalmente, pela idiossincrasia que nutria
pela "tal de matemática", aÍnda mais que ela trazia à ilharga geometria,
trigonometria, cálculo de py e outros bichos. E, inflando o peito,
disse-lhe: meu querido pai, minha vocação é ser advogado,
principalmente depois que ouvira os inflamados discursos de seu
tio e meu tio-avô José de Manso Pereira Cabral, velho rábula
itajubense, que já havia posto no chinelo muitos figurões da advocacia
mineira. Ao ouvir falar no falecido tio-tribuno, Losi banhou os olhos
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de lágrimas, respondendo-me: Pois é meu fIlho, siga a sua vocação,
não tenho o direito de forçá-lo a seguir uma carreira que não é do
seu agrado. O diabo é Mãezinha (ele também a tratava como nós,
seus fIlhos), que já contava com seu afeto a lhe alegrar a velhice,
enquanto você estivesse na Escola de Engenharia (naquele tempo
Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá). Retomei em definitivo
aos penates ainda com tempo de concluir o curso ginasial
(preparatório) em 1929, com direito de fazer vestibular em qualquer
faculdade brasileira.

2. A CRISEDO CAFÉ

O ano de 1929 foi fatídico para o casal Losi-Bidi e seus onze
fIlhos, apenas uma fIlha casada, por sinal a mais velha, Chiquita, que
se unira a Silvino pelos laços irremovÍveis do casamento à moda
antiga, isto é, ad vitam aeternam. Esse casal tivera dois fllhos: Hélio
Cabral Pereira, advogado, casado com Leda Álvares Cabral,
residentes em Belo Horizonte, e Maria José Pereira Nogueira, que
foi casada com Wilson Nogueira, ambos falecidos.

Em 1929 o Brasil se viu presa da maior crise econômica de
todos os tempos, que recebeu a denominação de "Queda do Café",
desde que o nosso principal produto agrícola mais valorizado no
comércio internacional tivera sua cotação reduzida a zero. Como o
grande cafeicultor Erasmo Cabral, de simples produtor, passara a
comprador do chamado "ouro negro", para exportação, com Casa
Comissária estabelecida em Santos (SP), viu-se da noite para o dia
sem a fortuna que amealhara por muitos anos, em luta sem quartel
na lavoura de café e na produção de leite, usado na fabricação da
afamada manteiga ''Jurandy'', de consumo disputadíssimo no Rio
de Janeiro. O pânico ensandeceu o país de norte a sul, era a bancarrota
generalizada, com repercussão negativa na própria Bolsa de Nova
Iorque, que cerrara as portas, para um fôlego.

No auge do pânico, o velho Erasmo procurou o Banco do
Brasil com a relação de seus bens - duas fazendas de alto valor, a do
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Paredão e Aliança, de porteiras fechadas (gado, fábrica de manteiga,
máquina de café, implementos agrícolas, etc.), Armazém de Café em
Santa Rita, sua casa de moradia na mesma cidade e outra em fInal de
construção, que seria a defInitiva moradia da família Cabral -,
entregando-os de "papel passado" à Gerência do Banco do. Brasil
(sua defInição jurídica corresponderia a dação em pagamento), para
que fossem rateados entre seus credores. Foi o que fIquei sabendo
de oitiva, antes mesmo de haver ingressado na Faculdade de Direito,
pois jamais tive coragem, já formado em Direito, de manusear
qualquer documento ou noticiário que se relacionasse com o fInal
da vida econômico-fInanceira do fazendeiro Erasmo Cabral.
Guardei, porém, a lembrança, por relato de amigos da família, de
que o gesto de meu pai foi bem diferente do de outros devedores
do Banco do Brasil e/ou outros estabelecimentos bancários, no
episódio da bancarrota de 1929, entregando aos credores tudo de
que dispunha e que representasse valor. Pode-se dizer que, da noite
para o dia, só fIcamos com a roupa do corpo.

De qualquer forma, lamento o ocorrido, não por mim, mas
pelos "velhos" e os irmãos imberbes e irmãs ainda por debutar na
sociedade, exceto a mana Jurandy, a que mais sofreu, na época já
Rainha dos Estudantes, por não dispor de meios materiais para lhes
propiciar qualquer benefício proveniente da "realeza" que se
esboroava velozmente ladeira abaixo ... A Bidi, por certo aturdida
pelo bólide aterrador que se abateu sobre sua família, haveria de
encontrar forças, que nunca lhe faltaram nas passadas difIculdades,
para enfrentar todos os percalços que lhe haveriam de infemar a
vida de mãe extremosa. Losi, sentimental por excelência, sonhador,
bom e trabalhador sem desfalecimento, haveria de "procurar a
rodilha onde se quebrou o pote". E foi assim mesmo: embora
contrafeito e humilhado, como é de fácil compreensão, em pouco
tempo estava ele a visitar produtores de café, propondo-lhes a
compra da respectiva produção, já aí como representante das fIrmas
exportadoras do "ouro negro", das quais fora, anteriormente,
fornecedor do produto colhido nas lavouras da Fazenda do Paredão.
Sua humildade na peregrinação em tomo dos seus antigos colegas
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produtores de café retemperou-lhe o vigor físico, embora corroído
pelo diabetes que lhe minava o organismo, certamente pensando em
Santa Teresa de Jesus, para quem "diante da sabedoria infinita, vale
mais um pouco de estudo da humildade e um ato de humildade do
que toda a ciência do mundo".

3. INÍCIO DACAMINHADA RUMOAO
DESCONHECIDO

Nesse meio tempo, já sofrendo a família as primeiras conse-
qüências da catástrofe financeira, eis que Demerval Boucherville, primo
de meu pai, filho de uma irmã de minha avó Matilde, inteligência
brilhante, culto, loquaz, mas praticamente cego, não obstante longo
tratamento na Alemanha, recebeu de seu velho amigo, engenheiro
Abdiel Gonçalves, formado em Itajubá, mas proprietário de Ginásio
em Macaé (RJ), uma carta solicitando que lhe arranjasse um jovem
que lhe pudesse auxiliar na disciplina do internato de seu
estabelecimento de ensino. Meu nome foi logo lembrado para o
emprego (o primeiro de minha vida). Lula, e o primeiro emprego
dos jovens? Com os certificados dos exames preparatórios no
samburá, este recheado de carradas de senso de aventura, próprio
de um jovem que se debatia ferozmente para conquistar um lugar
ao sol, tomei a "Maria Fumaça" da Rede Sul-Mineira, às 3 horas
da madrugada, fazendo baldeação para a Central do Brasil em
Cruzeiro (SP), rumo ao Rio de Janeiro, onde já me esperava, na
estação ferroviária, o casal artista plástico Rodolpho Chamberlain
e dona Adelina, ele professor da Escola de Belas Artes, parentes
de meu pai.

Levaram-me para pernoitar em sua casa, no Rio Comprido.
a manhã seguinte, de mala e cuia, fui levado à Estação da

Leopoldina, rumando para Macaé, envolvendo-se a composição
férrea de espessa camada de poeira de fazer inveja às estradas
carroçáveis do meu Sul de 1tIinas. Recebido no Ginásio Macaense
pelo diretor, professor Abdiel, logo assumi o encargo de domar
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uns pivetões (na época ainda não se usava essa terminologia)
dispostos a encarar o novo chefe de Disciplina.

Antes que se iniciassem as escaramuças, tomei a iniciativa de
me aproximar dos valentões capixabas, naturais de São José do
Alegre e de origem rural, todos fJ1hos de fazendeiros, portanto
conhecedores, ainda que superficialmente, das dificuldades por que
passavam os homens do campo. O papo colou, principalmente
quando lhes disse que até poucos meses antes eu me encontrava na
situação deles, com a diferença de que, um pouquinho mais velho,
já conquistara os preparatórios escolares. Mas afeito à vida de
fazenda, como eles, enquanto filho de pai rico. Aí foi que o papo
acabou de colar.

Já no dia seguinte, ainda meio ressabiado, assisti ao bate-bola
da turma num campinho razoável do colégio. Indagado se gostava
da bola, e sendo a resposta afirmativa, fui convidado a lhe aplicar
alguns bicudos, cá comigo, insinuando manhosamente não ser do
ramo. À noite, dando ao diretor minhas primeiras impressões sobre
o trabalho que me cabia executar, falei-lhe sobre o diálogo mantido
com os rapazes que me pareceram mais problemáticos, referindo-
me especificamente à turma capixaba, formada por parentes ou
assemelhados. Redargüiu-me o diretor que eu teria "posto o dedo
na ferida", estimulando-me a prosseguir na aproximação com os
belicosos, inclusive participando das "peladas", se fosse do meu
agrado. Caiu a sopa no mel, pois já estava sentindo falta da bola,
minha companheira de todas as tardes, quando aindá interno no
Ginásio de Santa Rita. Ao primeiro convite para dar alguns chutes
na "barrigudinha", entrei na roda, sendo aplaudido por muitos dos
garotos que me acompanhavam no bate-bola, alguns dizendo que
eu estaria "escondendo leite", pois era bom futebolista. E, formados
os dois times, muitos já queriam jogar do meu lado, situação espe-
cial de que procurei tirar proveito. E tirei, pois nas peladas
subseqüentes eu já era considerado craque consumado, pelos
embevecidos capixabas com cara de maus. Estava vencida a batalha.
Daí em diante, meu trabalho tornou-se bem mais fácil, até que um
aluno externo, já grandinho, convidou-me para ir treinar no campo
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do Ipiranga, grêmio esportivo da cidade. Para a turma do Ginásio,
isso foi a glória, pois jamais um companheiro de bate-bola no
campinho do colégio merecera tamanha honraria.

Dias depois, iniciando-se os exercícios, na praia, ao raiar do
sol, maior foi o espanto da meninada quando demonstrei ser razoável
nadador, pelo menos acima do nível dos alunos. É que no Ginásio
de Santa Rita havia piscina de tamanho acima do usual na redondeza,
onde a natação era um dos prêmios conferidos aos bons alunos. E
este velho escriba, modéstia às favas, gabava-se de ser um aluno no
limite médio da classe, situação que conservei em todo o curso de
Direito, na Faculdade. O meu lema, nos estudos, era este: "não brilho,
mas não comprometo", o qual mais tarde adotei também na vida
amorosa, na qual as "más línguas" balbuciavam que eu brilhava
sempre. Preferia não comentar a opinião dos amigos, pois sempre
entendi que "o segredo é a alma do negócio", e me dei bem com
esse posicionamento de llIarketing.

.Minha vida em Macaé foi de trabalho, algum lazer sem exageros
(natação, bate-bola e namoricos inconseqüentes) e, sobretudo, de
economia. Ganhava 200 "paus" por mês, como dizia a saudosa Araci
de Almeida, no júri do Sílvio Santos, pagava dez de lavagem de
roupa, alguns trocados para o corte de cabelo, enfurnando o restante
no fundo da mala, debaixo de sete chaves, pois não fumava e nem
bebia. Sem falsa modéstia, fui útil ao professor Abdiel, pois além de
cuidar da disciplina dos alunos, aos quais me enturmei, mui de
indústria, via esportiva e, nas ocasionais ausências dos professores,
arvorava-me em substituto, dando aulas cujas matérias ainda tinha
frescas no bestunto, em face dos estudos no ano anterior, para
conquistar os preparatórios, no Ginásio de Santa Rita. Vendi o meu
peixe, na maior cara-de-pau. No fInal do ano, o professor Abdiel
insistiu comigo para continuar trabalhando a seu lado, já aí com
aumento de salário. Entretanto, com os olhos cúpidos no "canudo"
de Direito - o canudo de que fala o samba de Martinho da Vila _,
desculpei-me como pude, agradecendo-lhe a prova de confiança,
mas teria que vir para Belo Horizonte, onde faria o curso de Direito,
ainda que tivesse de "assentar praça" na MilíciaMineira ou na Guarda
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Civil. Era um juramento feito a mim mesmo, de pés juntos e olhos
encharcados.

Peguei a Leopoldina, no caminho de volta, pernoitando no
Rio, já aí num hotelzinho próximo à Estação Pedro lI, porque
"mineiro não perde trem" ("nem revolução", gozação dirigida aos
paulistas, quando eles perderam a revolução para Vargas). Não deixei,
porém, de visitar o casal Chamberlain, com renovação dos
agradecimentos pela recepção na primeira viagem, indo do Sul de
Minas para o Rio.

o dia seguinte, pé na estrada, ou melhor, fundilhos na cadeira
do vagão da Central do Brasil, com baldeação em Cruzeiro (SP)
para a RSM, rumei para Santa Rita do Sapucaí, no interminável
sacolejo da composição ferroviária pachorrentamente puxada pela
"Maria Fumaça" da Rede Sul-Mineira, de saudosa memória, pois
sob a falsa notícia de melhoria dos transportes, arrancaram-se os
dormentes das linhas férreas, para substituí-las por rodovias
permanentemente esburacadas e sem dinheiro sequer para a
respectiva manutenção. Chegando a Santa Rita, curti os festejos de
fIm de ano com os pais, irmãos, avós, tios e primos, estes aos
borbotões (minha avó materna tivera 18 filhos, donde a repercussão
geométrica em netos, portanto todos meus primos). Percebi que os
parentes, notadamente os menos chegados ao meu convívio,
denotavam surpresa diante dos excessivos salamaleques nos meus
cumprimentos e subseqüente papo, logo eu que sempre denotava
ser arredio e parcimonioso nos afagos aos parentes menos chegados.
Mal sabiam eles que esta eufórica mudança de minha parte "fazia
sentido", como diria o velho Pantaleão, do insuperável Chico Anísio.
É que, daquela vez, a despedida da parentada e/ ou parentela, como
preferem os nossos ancestrais portugueses, e mesmo da própria Santa
Rita, tinha uma condicionante, a de só retornar à "casa paterna"
com o "canudo de papel" debaixo do braço, o mesmo "canudo",
aquele já citado do Martinho da Vila, melhor dizendo, o diploma de
bacharel em Direito.

E assim foi feito. Na véspera do dia 9 de janeiro de 1930, ao
cair da noite, quando já não se ouvia o chilrear dos pássaros, reunidos
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pais, irmãos, avós, tios, primos e alguns amigos mais Intimos,
dirigindo-me à sofrida Bidi, disse-lhe em voz trêmula, mas pausada-
mente, que a "Maria Fumaça" não me transportaria propriamente,
senão carregaria o meu destino, eis que só retornaria a Santa Rita
sobraçando aquele "canudo" pois, caso contrário, aquela noite seria
a última em que conciliaria o sono em nossa casa, na santa terrinha.
Mal balbuciei a última palavra da cruel sentença do autodesterro
(até aí minha aventura era incerta e não sabida, pois não tinha a menor
idéia sobre minha manutenção em Belo Horizonte), redargüiu Bidi:
"Bate na boca, meu fllho, você não vai fazer isso comigo". Aí foi
aquela contagiante choradeira. Chorei, não nego, mas supliquei o
perdão de minha mãe, pois não poderia alterar aquela "sentença"
que me serviria de estímulo para atingir o anelo da graduação em
Direito, acalentado timidamente, a princípio, e mais tarde de forma
inabalável, isto desde o momento em que tive a coragem de
confessar a meu pai e Mãezinha a irremovÍvel inadaptação à
engenharia, ainda em Itajubá, antes, portanto, de minha ida para
Macaé. A Bidi chorando, me condoeu a própria alma, mas o choro
do Losi quase me compeliu a retroceder do propósito. Este foi o
momento mais cruel de toda a minha vida de longevo impenitente,
hoje intimo rato gladiador contra a "parca", que me vem rondando,
traiçoeiramente, nesses últimos tempos, mas sem êxito feliz (para
ela), por enquanto. Um enfarte, graças a Deus, tirei de letra, logo
após completar 90 anos.

Parti de madrugada, para o desconhecido, sem atinar com o
que me esperava na cidade grande, onde passaria a morar (sabe Deus
como!), e ali conheceria apenas alguns universitários santa-ritenses
que lá estudavam. Antes da partida, cochichei aos ouvidos de um
tio que me havia presenteado, pouco antes do referido bólide se
abater sobre a fortuna do Losi, com uma potranca castanha,
advertindo-o de que se pusesse de alcatéia, aguardando meu pedido
de arrego ("pedir penico"), para reforço dos "caraminguás" que
amealhara a duras penas em Macaé e que mal dariam para "dormir
e comer", na metrópole estadual, durante uns sessenta dias, não mais.
Aperta daqui, aperta dali, o pedido de arrego partiu célere de Belo
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Horizonte para Santa Rita, antes de se completarem noventa dias da
minha chorosa partida dali. Vendida a potranca, pelo que mais
dessem os interessados, de lá me vieram "duzentos paus", ainda na
linguagem de Araci de Almeida, já referida. A mana Jurandy, bondosa
e talvez já parodiando o lema rotário, que mais tarde adotei, filiando-
me ao Rotary Club (servir, sem servir-se; há outras variações, no
gênero), sabedora de minha aflição, mandou-me a achega de "cem
paus", em detrimento de seu já debilitado ordenado de professora
primária. Deus ajuda, quem cedo madruga, fiz cabedal da recente
madrugada para pegar a "Maria Fumaça", em Santa Rita e me veio
a graça! Forrado com os benfazejos "trezentos paus" da venda da
potranca e da oferenda vinda do generoso coração da mana Jurandy,
cheguei a ficar ancho, batendo no peito: estou com a grana garantida,
para mais um fôlego de uns três meses!

Aportando a Belo Horizonte, fui direto para a pensão de dona
Fina, à rua Tamoios, 524, onde se encontravam os universitários
santa-ritenses aos quais me referi linhas atrás (Evaristo, Oswaldo,
Juca, Walter e Wagner), ali ocupando um quarto de porão, com duas
camas de solteiro (o proverbial porão habitável, encontradiço nas
casas da época da construção de Belo Horizonte). Uma das camas
do meu quase-bivaque ficou vazia por alguns dias, até que fosse
literalmente ocupada por outro santa-ritense, o Mingo, baixo te com
cerca de 120 quilos, que faria comigo o vestibular para a Casa de
Afonso Pena, como costumávamos chamar, naquele tempo, a
Faculdade de Direito da então Universidade de Minas Gerais, hoje
Universidade Federal de .MinasGerais. O Mingo era uma "peça rara",
bom amigo e bom de copo, mas detentor de alto complexo de infe-
rioridade, mormente em relação a mulheres. Era apaixonado, à
distância, por uma garota de Santa Rita, mas ela só sabia dessa paixão
"por ouvir dizer", já que o .Mingo dela sequer se aproximava. Fiz
tudo para convencê-lo de que deveria "enfrentar a onça",
confessando-lhe a paixão, mas em pura perda. O complexo o
estigmatizava de tal forma que a simples menção ao nome da
"amada" o fazia tremer na base (por sinal de boa cepa), empali-
decendo-se, como quem iria "ter uma coisa", ao que lhe segredei



ImHA VIDA _

que não mais lhe pronunciaria o nome, temendo que ele "abortasse
. "uma cnança ....
as primeiras escaramuças entre os vestibulandos, fui advertido

de que fazia parte do "cerimonial" a freqüência a um cursinho, dentre
os muitos que pululavam na praça. Por mera intuição, escolhi o do
professor Bressane, situado nos altos da antiga Chapelaria Londres,
na esquina de Afonso Pena com Espírito Santo, depois apurando
tratar-se do mais gabaritado para o mister a que se propunha.
Matriculamo-nos, o Mingo e eu, pagando a mensalidade adiantada-
mente, como era praxe, certamente como premonição para futuras
desistências dos alunos, sem prejuízo para o velho professor. Ao
fmal do primeiro mês, conquanto muito admirasse a cultura do mestre
Bressane, não renovei a matrícula; por muitos motivos, que se
resumiriam num só: escassez de pecúnia, pois já desfalcara em "cem
paus" o preço da potranca, para ter um mês de aula no cursinho.
Mas confesso o professor Bressane me abriu os olhos, nas bem, ,
urdidas preleções, para alguns aspectos do vestibular que se
avizinhava, para os quais ainda não havia atinado. De qualquer forma,
as aulas do velho professor me foram úteis.

Quanto ao Mingo, com cursinho ou sem ele, seu cabedal de
conhecimentos não sofreria qualquer influência, pois ele "não estava
nem aí". Mas ele teve uma glória: na sua fleuma de gorducho
inconseqüente, descobriu o plágio de um dos alunos, num trabalho
sobre Silvio Romero, que seria apresentado ao professor. Foi um
deus-nos-acuda e o plagiário "cortou um doze" com os colegas.
Talvez por isso mesmo é que, nesses quase setenta anos de penosa
advocacia (ainda agora rascunhando minhas petições e arrazoados a
unha, por ter alergia por computador e/ou por ranzinzice mesmo),
tenho tido o especial cuidado, na revisão datilográfica, de verificar
se as indefectíveis "aspas" estão colocadas corretamente. Eu, hem!
Gato escaldado tem medo de água fria. O interessante é que o
plagiário foi meu colega de turma (1935) e é meu amigo até hoje.
Porém no episódio do plágio procurei manter discrição, jamais
dizendo "esta boca é minha" sobre o assunto, a quem quer que seja,
muito menos ao próprio. E, diga-se de passagem, foi um belo
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profissional (coloquei o verbo no passado porque ele se aposentou
com armas e bagagens, por motivo de saúde). Aliás, dos bacharéis
de 1935, apenas Saad Bedram, em Nova Lima, embora como Pro-
motor de Justiça aposentado, antes da morte de Caio Mário, e este
velho escriba trabalhamos na profissão. O professor Caio Mário,
emitindo, com punhos de renda, eruditos e admirados pareceres, e
este escriba "tirando minhoca do asfalto" e correndo atrás do vil
metal. A referência a "punhos de renda" se prende ao fato de Caio
Mário ter sido autêntico fidalgo, de postura irreprochável.

Concluídas as provas do vestibular, não tive alegria plena, pois
o .Mingo levara "pau", o que de certo modo era esperado, dado que
nunca fora um CD F, como se dizia naquele tempo. Viria então a
preocupação com o "trote", a se iniciar pelas constantes provocações
dos veteranos, dias seguidos, como preliminar do "desacato total"
aos calouros, em praça pública. As provocações verbais eu tirava de
letra, mas os cascudos e "pé na bunda" já não me agradavam. 1 unca
fui de briga, mas mantinha o físico preparado para tanto que bastasse
para não levar desaforo para casa. Isto na mocidade, porquanto o
peso dos janeiros sempre arrefece o ímpeto da mocidade. Hoje,
poderei dizer, como o fizera o velho Afonso Maia, cuja vida o
insuperável Eça perfilhou para descrever, com o fulgor de sua pena
brilhante, em Os lv/aias, quando deixara a bucólica vivenda de Santa
Olávia, toda envolvida por arvoredos, para voltar a habitar o
Ramalhete, vetusto casarão de Lisboa, de onde saíra fazia anos a, ,
contragosto: "Nunca, como agora na velhice, as generosidades do
seu coração tinham sido tão profundas e largas". Ora bolas! Deveria
descrever o "trote" e fui até o Eça (essa é de morte!) para abonar
minha velhice, que é pública e notória.

Mas, "voltando à vaca fria", como se dizia antigamente, lá no
meu Sul de .Minas, eu até que, por reconhecimento, deveria ser
cruzeirense e não atleticano, que o sou desde quando aportei a Belo
Horizonte em janeiro de 1931. É que, deixando os "entretantos"
para chegar aos "finalmentes", como diria o coronel Odorico
Paraguaçu, encarnado em Paulo Gracindo, ao final das aulas (meu
coevo legítimo, pois nascido no mesmo dia e ano de 1911), eis que
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havia chegado a fatídica tarde do "trote", nas cercanias da Faculdade.
Enquanto os veteranos procuravam fazer "forma unida" dos
calouros, acercou-se de mim, inesperadamente, um veterano bai.xote
e me vibrou um soco no baixo ventre. Instintivamente, colhido de
surpresa, tive a infelicidade de lhe dar um "direto" na queixada, o
que o fizera beijar a "lona", isto é, o paralelepípedo, porque naquele
tempo o asfalto não havia chegado à praça Afonso Arinos, onde se
situava a velha Faculdade, ainda em sua construção primeva, de
saudosíssima memória. Antes mesmo que atinasse para a gravidade
de minha impensada reação, recebi o troco do meu direto à "Maguila
dos pobres": socos, pontapés e tapas "no pé da orelha", provindos
dos veteranos, enfurecidos em defesa do colega que me agredira,
para começo de conversa ef ou abertura do trote.

Percebendo a gravidade do entrevero, sem poder contar com
a ajuda dos colegas por motivos óbvios, raciocinei rápido: pernas,
para o que te quero! Saí em desabalada carreira avenida Paraopeba
acima (hoje avenida Augusto de Lima) e, ao virar a lombada da
Imprensa Oficial, olhando para trás, divisei os veteranos vindo ao
meu encalço, obviamente para completar a coça no calouro
desaforado. ão tive dúvida: inflei o peito, para esquentar as turbinas,
e aumentei o ritmo da corrida, passando pelo então Mercado Novo,
recém-inaugurado, e venci um terreno baldio, mais tarde praça Raul
Soares, ganhando a outra parte da avenida Paraopeba, no Barro
Preto, onde se localizava o Estádio do Palestra-Itália, hoje Cruzeiro,
cujo portão transpusera e, já mais calmo, tive a felicidade, para
acalmar as pernas trêmulas, de assistir a um treino do time palestrino,
conhecendo de perto os irmãos Fantoni (Ninão e Niginho), seu
primo ininho, mais tarde prematuramente falecido na Itália,
Bengala, Piorra (recentemente falecido, perto dos cem anos), Carazzo
e outros cobras; o Orlando Fantoni, naquele tempo, deveria jogar
no "dente-de-Ieite" palestrino.

Fui ingrato para com o Cruzeiro, sucessor do Palestra-Itália,
pois lhe paguei o "acolhimento", em situação aflitiva, com imediato
ingresso no Atlético, do qual mais tarde tornei-me presidente, quando
o mandei à Europa, onde se tornaria o chamado "Campeão do
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Gelo", e também por me haver tornado amigo de aná, então
calouro de Engenharia, que era ponta-direita atleticano. Faço este
esclarecimento para desfazer a "intriga" de alguns amigos, com o
Felix Moutinho à frente, os quais atribuem aquela minha opção
esportiva ao fato de um falecido presidente do Cruzeiro, por sinal
meu velho amigo, me ter tomado a namorada ... Não será necessário
registrar que, passado o trote, matei algumas aulas, por mera estratégia
ou logística, isto é, precaução. Felizmente o episódio do "direto à
Maguila", que desferi num veterano, foi facilmente superado, pois tratei
logo de me tornar amigo dos meus então futuros colegas de profissão,
sem falar nos comensais companheiros de pensão, os mencionados
Evaristo,juca, Wagner e Walter, este (Walter de Luna Carneiro) juiz
aposentado, residente em Belo Horizonte, e meu tio, por haver se
casado com ilza, irmã caçula de minha mãe Bidi.

Por falar em trote, quando já cursava o 30 ano da Faculdade,
um companheiro de pensão, também originário do Sul de Minas, foi
o calouro escolhido para ser "enforcado", em nova edição cênica
de Tiradentes, na Praça Sete. A forca se armou no Pirulito que ali se
encontra até hoje. Como o calouro, que chegou a ser juiz de Direito
em Belo Horizonte, era bem alto e corpulento, em dado momento
da cruel solenidade, o peso provocou sua queda juntamente com a
forca, batendo a cabeça no paralelepípedo. O acidente fê-lo amargar
cerca de um mês no Pronto-Socorro, em estado de choque, onde
seus companheiros de pensão íamos fazer-lhe companhia freqüen-
temente.

4. AS DIABRURAS DA MOÇADA

Antes de falar sobre a vida universitária, quero voltar à Fazenda
do Paredão, descrevendo (no que for possível e se comportar no
nihil obsta~ as diabruras dos três irmãos criados juntos - o "degas",
Walter e Eleio -, desde já confessando que terei séria dificuldade em
discernir o "possível" do "impossível", a tal respeito. Valha-me Deus,
porque o Satanás me tentará constantemente, achando, na sua ótica
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caolha, tudo "possível", soprando-me: publique sim, boboca! A
metáfora será minha salvação, contudo registro que o papo, agora,
será na base de conhecida piada do repertório do incrível Ary To-
ledo: Um ventríloquo, visitando uma fazenda Gamais a do Paredão),
vê um molecote galopando, em pêlo, num cavalo já pingando suor.
Acercou-se do cavaleiro e do ofegante corcel e, alisando a tábua do
pescoço desse último, inquiriu: "Como é, meu cavalinho, tem sofrido
muito nas mãos desse moleque?" A isso redargüiu a alimária: "O
sofrimento é diário, pois já ao clarear, esse crioulinho pula na minha
cacunda, fazendo-me galopar, correndo-me a espora, rumo às
pastagens, a fim de arrebanhar as retardatárias vacas leiteiras nos
grotões, para a ordenha matinal, sempre galopando, pois não vê
como estou pingando suor! O bigorrilho ficou de cabelo em pé e
olhos esbugalhados, convencido de que estaria diante de um
lobisomem, embora à luz do dia e não em noite de sexta-feira; e o
ventríloquo, sempre ao lado do moleque, acercou-se de outros
animais, com os quais conversava, versando o mesmo tema dos maus-
tratos que recebiam.

Quando ambos se aproximavam de uma cabra, o rapazinho
foi logo advertindo àquele a quem considerava Embaixador de
Belzebu: "Moço, não pergunte nada a essa cabrinha não, que ela é
muito mentirosa". Meninos criados em fazenda, talvez devido à
alimentação farta e proveniente de produtos sempre frescos, na base
de bezerros criados para touro, aos quais se franquia "todo o leite"
da mãe-vaca, pintam e bordam com as cabrinhas e outras fêmeas
acessíveis e às vezes até prendadas ...

Mas dos três irmãos, o mais peralta e criativo era o Walter,
por sinal o único que conseguiu quebrar queixo, braço e perna e, até,
perder dois caninos numa corda que mordera e se dependurara, em
pirueta circense, no seu pequeno circo de que era o diretor, o
trapezista e tudo mais (menos a mulher que engole espada). Perdendo
os caninos, ele ficou com "boca de chupar ovo", apelido que lhe foi
posto de pronto e esquecido como lei brasileira, que cai no desuso
com a mesma facilidade com que fora elaborada e promulgada. Na
fazenda sempre tivemos acólitos, quando nada para zelar pela nossa
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integridade física, sempre ameaçada pelas travessuras que perpetrá-
vamos, como amarrar tochas em rabo de burros xucros, à noite,
soltando-os a galopar sem rumo, porém com o preconcebido
propósito de atemorizar os empregados, de preferência quando havia
novena na capela que ficava no cume de um morro. Quando se
encerrava a reza, os animais eram soltos em pontos estratégicos,
oportunidade em que a correria era geral, quase trombando pessoas
e mulas enfurecidas com a tocha acesa no rabo. Outras vezes, fazíamos
caveiras em grandes cabaças, cuidadosamente recortadas, colocando
no seu interior uma lamparina acesa, prendendo-a em cordas que
eram movimentadas por nós, matreiramente deitados na relva, onde
houvesse arbustos que nos camuflassem.

Amarradas as cordas, estrategicamente, em árvores pre-
viamente escolhidas ou, na falta destas, em estacas intencionalmente
fincadas, as cabaças iam e voltavam no trajeto macabro. Para imprimir
"cor local" ao ambiente, às vezes queimávamos enxofre, cujo odor
evocava a crença de que o Satanás, onde aparecia, espargia sua catinga
característica, numa mistura de gambá e enxofre. Cruz-credo, é um
cheiro pior do que sunga de jogador de futebol após uma partida
decisiva de campeonato. Logo após essas refregas com tochas ou
caveiras de cabaça, alguns empregados que falassem sobre o assunto
(e na verdade, eles gostavam da troça), comigo ou com o Élcio, já
tínhamos a resposta combinada: "Isso é coisa do Walter!" Com essa
escapatória, estávamos era fazendo marketing em favor do mano
Walter, pois os enxadeiros da fazenda sempre faziam, sorrindo, um
comentário que lhe era simpático: "Esse menino é da pele do diabo,
benza Deus!".

Fiz menção aos nossos acólitos (Anjos da Guarda), mas
descambei para o tema das assombrações. O principal deles era o
"tio Thomaz", um preto velho que se costuma dizer de "alma
branca", mn verdadeiro varão que, embora analfabeto, tinha postura
de um diplomata, dignificando sua cidadania. Era um exemplar
conselheiro, de raciocínio rápido, prestativo, ao mesmo tempo
autoritário, simulando braveza para nos recolocar no bom caminho,
e dócil, com suavidade de maneiras e gestos que a todos nós cativava
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e esmaecia o ímpeto. Vejam-se estas suas participações, concreta-
mente: certa vez brincávamos, de pegador, no terreiro, em ambiente
misto, meninos e meninas (nossas irmãs não participavam, por
premonição materna), e o Walter (sempre ele) quando pegava uma
das meninas, rolava na poeira, prolongando o corpo-a-corpo
(igualzinho a jogador de futebol, quando seu time está ganhando,
que simula contusões graves para que o tempo passe ...); o velho
Thomaz chamou a menina preferida para o "rola-poeira' e,
delicadamente, suspendendo-lhe a saia, sentenciou: Pode continuar
brincando, você está de "carça", a hoje proverbial calcinha.

Em outra ocasião, encontrando-se a Bidi em viagem, depois
de confiar o casarão à tia Zizita, bondosa criatura que não nos metia
medo, embora a considerássemos muito, surgiu uma daquelas
rodadas de pegador misto, servindo de palco para a correria no
terreiro e parte da Casa Grande. Precavido e atilado, notando que o
Walter (ainda ele) estava um tanto indócil, o querido e sempre
lembrado Thomaz, de alma branca, acercou-se dele e lhe sussurrou
ao ouvido: Vato (esta a sua pronúncia de Sir. Walter, do Parlamento
inglês), você está exagerando, mas a jinica já está na cocheira, para
fazer você sossegar. jinica era uma bestinha "nhata", sinônimo de
anã, mentirosa quanto a cabrita da anedota, tal como outras fêmeas
do rebanho. jinica deve ser corruptela de jerico, levada para o
feminino. O velho Thomaz, natural de São Gonçalo do Sapucaí, cuja
ida para a Fazenda do Paredão, diziam as más-línguas, se deveu a
um "amor contrariado", depois de enviuvar-se, assunto que às vezes
a gente provocava, para vê-lo escorregar como quiabo, desconver-
sando e, sorrindo, retrucar: "Esses meninos são o Capeta em figura
de gente!". E ficava nisso.

Além dele, tivemos outros ''Anjos da Guarda", merecendo
destaque o Pedro Manco. já notaram os leitores que ele era coxo,
justamente a perna direita, que se atrofiou, em face de paralisia
infantil. Ele caminhava colocando a parte anterior da planta do pé
no chão, mas apoiando a mão direita no joelho. Portanto, chegou a
calçar apenas o pé esquerdo. Nascera ele na cidade de Santa Rita,
onde era muito querido. Por força da lei de compensação, a fortaleza
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que lhe faltou numa das pernas (fina inteiramente) sobrou-lhe nos
braços, ostentando um tórax de fazer inveja a muitos halterofilistas.
Freqüentou regularmente o grupo escolar, passando, quando
rapazinho, a trabalhar na igreja matriz, cuidando de sua limpeza
interna, onde se tornara exímio sineiro, repicando o bronze da matriz
com perfeição. Gozava da amizade e toda a confiança do pároco
local, até que certo dia, tentado por boa quantidade de moedas
colocadas nos pequenos cofres estrategicamente distribuídos no
recinto da igreja, os quais constituíam objeto de sua faxina,
apropriou-se de algumas delas e, apertado pelos policiais, confessou
a prática, em infeliz momento de fraqueza, da indébita apropriação
das moedas desaparecidas. Mais tarde, na Faculdade de Direito,
aprendi, lendo o saudoso criminalista Nelson Hungria, que o delito
de apropriação indébita se configura diante da mudança na origem
da posse. Só aí compreendi que o prestimoso Pedro mudara a origem
da posse que tinha das moedas, ao esvaziar os cofrinhos para recolhê-
las à tesouraria da matriz. Com a geral consternação da comunidade
santa-ritense, o Pedro Manco, querido defonde en comble, foi condenado
a cumprir pena na cadeia local, em regime fechado. Mas sua prisão
durou pouco, o bastante para que meu bondoso pai, o falado Losi,
procurasse o juiz de Direito e lhe propusesse que Pedro cumprisse
religiosamente sua pena, cercado de carinho, na Fazenda do Paredão.
Naquele tempo, o Losi era chefe político local, com a votação inte-
gral do Distrito de São Sebastião da Bela Vista, sendo Agente
Executivo (hoje Prefeito) de Santa Rita. Não fiquei conhecendo os
pormenores do assentimento judicial para que o Pedro Manco
deixasse a cadeia rumo à Fazenda do Paredão, galgando, de charrete,
a serra de igual nome, para ali purgar o seu pecadilho.

Antes de sua chegada à fazenda, o Losi advertiu os filhos de
que deveriam dispensar-lhe o tratamento de irmão, jamais comen-
tando a sua condenação, ou permitindo que outrem o fizesse, sendo
que ele iria auxiliar o velho Thomaz nos cuidados do pátio e do
jardim em derredor da Casa Grande, ficando à nossa disposição - a
trinca dos filhos do casal Bidi-Losi. Ordens dadas, ordens cumpridas!
A presença do Pedro entre nós foi uma verdadeira dádiva, pois toda
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sua bondade, de espírito e coração generoso, ficara a nosso serviço,
além da incondicional adesão às nossas travessuras, pois que se
irmanara conosco de corpo e alma. Certa vez estava ele a alisar a
Jinica, na estrebaria, para que ela "assentasse o pêlo", quando o
Walter (de novo o querido e saudoso mano) lhe pegou o queixo
(delaJinica), puxando-a e, suspenso o alisamento, o Pedro lamuriou:
Ora, \Valter, pensei que você fosse virar a cara dela, para eu lhe dar
um beijo ... E a coisa ia por aí afora.

Aos sábados, dia de pagamento, os empregados compareciam
à sede da fazenda para acerto e recebimento do salário, graças a
Deus, pago sempre em dia. Então eles se distribuíam, assentados no
gramado ou de cócoras, pelo jardim de entrada da Casa Grande,
onde se encontrava o escritório, picando fumo de rolo e co fiando a
palha de milho com a faca, sempre afiada como navalha, para enrolar
o cigarro, ou batendo papo. ós os três irmãos nos acercávamos
deles, participando da tertúlia de "jogar palavras fora" e ouvindo os
"causos", quase sempre inoculados de uma pitadinha de malícia,
que é matéria-prima do caboclo sul-mineiro. Provocávamos uns e
outros, chamando-os pelos .apelidos quase sempre pejorativos, de
que não gostavam. Os outros riam a bandeiras despregadas, o que
levava um dos participantes da roda, mais ousado, a dirigir-se ao
apelidado: "Quero ver você puxar a faca para os 'fios' do patrão,
como fez comigo ontem, só porque chamei 'ocê' de Bunda Mole (o
apelido do desacatado), tomou papudo!". Mais tarde, já na Facul-
dade, quando ouvi o professor Olinda de Andrada, com aquele seu
jeito característico de arrumar o cabelo com a mão, falar, nas aulas
de Economia Política, em opressão do capital e coisas tais, viera-me
à lembrança a "opressão" sofrida pelo Bunda Mole, imposta pelos
ftlhos do patrão, embora em tom de brincadeira.

O papo desenrolava-se risonho e franco, certa vez, quando
adentrou o jardim, rodando a sombrinha no ombro, uma mulata à
Sargentelli, de botar água na boca. Era um "pedaço de mulher",
bem fornida de carne bem distribuída por todo o corpo,
especialmente nas ancas, nascida numa fazenda vizinha, porém
"doméstica de doutor", na cidade, que, vindo matar a saudade de

42

------------------- JosÉ CABRAL

seus pais na roça, tivera a feliz idéia de visitar também a Bi"di,sempre
carente de lazer, pois a filharada não lhe dava folga nem para respirar.
Passando pela roda que "batia papo" descontraidamente, e como
seu vestido era de um tecido que emitia um farfalhar chamativo na
anca, o Walter (novamente ele) saiu-se com esta: ''Aí Bunda Mole,
está até babando!". A resposta veio pronta: "Babando como, se ela
é minha irmã!". De fato, depois apuramos que a provocante mulata
era mesmo irmã do Bunda Mole, porém extraconjugal. Aí, como
que invejando o Walter que "estava em todas", possivelmente
perpetrei esta primeira contrafação de trocadilho: "Como pode um
Bunda Mole ser irmão de uma bunda dura daquele jeito"?!

A Fazenda do Paredão estava sempre "cheia de gente", pois a
fama de bons hospedeiros da dupla Bidi-Losi corria a região do Sul
de Minas, graças a Deus, pois seus filhos eram os primeiros a propagar
aquele saudável predicado do casal. Sem falar nos primos (Zenico,
Rubião, Hugo, Totonho, além de outros), havia até um tio (o Ruy),
irmão da Bidi, que era mais moço do que este seu sobrinho. Também
pudera, minha avó tivera dezoito fllhos, havendo até sido avó-mãe-
de-leite de netos. Esses também participavam das diabruras
programadas pelo Walter e executadas por todos. Quando alunos
internos do Ginásio de Santa Rita, os "três meninos da Bidi" davam-
se ao luxo de convidar os colegas, notadamente os originários da
região de Teóftlo Otoni, para passar as férias de junho na fazenda,
onde principalmente o "Marraia", mais tarde coletor de Jtambacuri,
tornara-se popular entre os empregados da fazenda. Aí é que a folia
campeava, o que levava o velho Thomaz a "abrir os olhos", para
coibir os exageros da rapaziada, principalmente porque ele não
confiava muito no Pedro Manco, que se transformara em "alcoviteiro
dos meninos", no seu dizer.

Dos três ftlhos da Bidi, ora em consideração, só o Élcio era o
mais acomodado; começa que era madrugador, gostando de visitar
os animais, ainda no pasto, de manhã. Cada um tinha o seu cavalo, o
meu era o Rosadinho, bordado em branco e vermelho, pintas
pequenas e de formatos diversos, o do Walter era o Mimoso, pode-
se dizer pampa, em branco, na maior parte do corpo, com algumas
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pintas vermelhas grandes, guardando certa distância umas das outras,
e o do Élcio o Queimadinho, como o nome indica, uma espécie de
doce de coco tostado, podendo-se considerá-lo tordilho. O
Rosadinho, não é para me gabar, era o mais bonito, melhor na corrida
e exímio marchador. Lembro-me bem do transtorno que me
causavam as moças citadinas que iam à fazenda e, como era moda,
alvoroçavam-se para andar a cavalo e, quando botavam os olhos
esbugalhados no Rosadinho, apontando-o agitadamente, gritavam
em uníssono: aquele é meu! O meu desejo era livrar o pobre cavalo
de todas elas, mas uma delas saía toda torta no selim, demonstrando.
sua ignorância na arte de cavalgar. E lá ia o bando de "cai-não-cai"
com o tio Thomaz, na besta preferida, pronto para socorrer a
primeira "amazonas de araque" que beijasse o chão. Naquele tempo,
confesso, eu era tímido perante o belo sexo, talvez porque, quando
passávamos temporada na cidade, vovó Amélia nos policiava como
espiã russa, advertindo-nos em relação às chamadas "más com-
panhias". Certa vez, ela me admoestara: "Tomara encontrar você
conversando com o filho de nossa vizinha, aquele mau-caráter que 'fez
mal' a uma sobrinha de fulana." E, por não pensar "fazer mal" a
nenhuma das garotas, ficava meio ressabiado quando delas me
acercava. Já o Élcio era comedido, como eu, enquanto o Walter era da
"pá virada", no assunto em apreço. Voltarei ao tema, oportunamente.

A Bidi aconselhava temperança aos fIlhos, no que concerne
aos arroubos às vezes exagerados quanto ao pendor pelo chamado
belo sexo. J á o Losi nos estimulava a esse propósito, mas ministrava
sábios conselhos, como este: "Meu ftlho, nas festas você dance com
as garotas feias também; elas fazem propaganda sua junto às amigas
bonitas". Basta lembrar que ele, quando me encontrava no fInal do
Curso de Direito, embora adoentado e frágil em razão do diabetes
que o levou à morte, viera a Belo Horizonte, a chamado telefônico
de minha namorada, com a qual desfizera o namoro, na tentativa de
fazer-me voltar atrás, reatando o relacionamento. Convém assinalar
que sempre fui respeitoso nos meus namoros, jamais avançando o
"sinal", também em razão da advertência de minha avó materna a
respeito do "mau-caráter" que "fIzera mal" à filha de uma sua amiga.
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Mas, como ia dizendo, o "velho" me apertou as craveiras, até que
me afInasse de novo com a quase ex-namorada. Agüentei as pontas,
por três ou quatro meses, para encerrar o namoro.

Falei do "anjo da guarda Thomaz", mas tínhamos também
uma querida "mãe-preta", a quem todos os irmãos chamávamos de
"madrinha" Maria Emília, embora só o fosse, efetivamente, da mana
Chiquita, a mais velha. Cozinheira e doceira de "mão-cheia", era
propriamente a "dona da Casa Grande", pois ninguém ousava
contrariá-la, tão querida era de todos. Ai de quem se atrevesse a
"botar a mão" num dos meninos! Seria capaz de sacar do bolso,
camuflado na parte interna da saia, sua faquinha e estripar o ofensor.
Certa vez, estando o time de futebol do Paredão a disputar uma
partida em São Sebastião da Bela Vista contra o esquadrão local,
obviamente com os ftlhos da Bidi escalados, o Walter, que era o
melhor "de bola", estava endiabrado. Após marcar um gol com sua
potente canhota, fora ameaçado de agressão por um desvairado
torcedor adversário. Quando demonstrava suas malévolas intenções,
a madrinha Maria Emília, que se achava ao redor do gramado, sem
saber o que fazia ali, pois nada entendia de futebol, sacou sua faquinha
e bradou para o agressor: "Se ocê encostar a mão no menino, sô
hominho do-cu-baixo, eu te furo o bucho!". O ex-quase-agressor
era desses tipos de corpo comprido e pernas curtas. Daí a
classificação feita pela decidida madrinha. Felizmente, a agressão
foi como a Batalha de Itararé: não houve! Na real yerdade, as
diabruras da rapaziada, na Fazenda do Paredão, como diria minha
saudosa madrinha Nharinha, de Santa Rita, dariam um romance! O
querido e saudoso mano Walter, por certo, haveria de ser o herói do
"rumance" (pronúncia de minha referida madrinha).
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Passando no vestibular, com o dinheiro que consegui
amealhar, incluindo-se o preço da potranca castanha de que já falei,
paguei a matrícula e comecei a percorrer a vida universitária, isto
é, primeiro a perseguição ao emprego de que carecia para a própria
subsistência na capital mineira, que seria minha cidade adotiva,
pensava eu, pelo menos no correr do curso que se iniciava na Casa
de Afonso Pena, pois o natural seria, depois de graduado, ir
advogar no interior do Estado, ou aventurar-me em um concurso
para Promotor de Justiça ou Delegado de Polícia, porquanto me
encontrava, em matéria de futuro, na base "do que vier eu traço".
Havia trazido uma "carta de recomendação" do ex-Presidente
Wenceslau Braz, contraparente de Mãezinha e amigo da família,
endereçada ao Dr. Noraldino Lima, então Diretor da Imprensa
Oficial do Estado, e representante do grupo político liderado pelo
velho "Pescador de Itajubá". O Dr. Noraldino, que mais tarde foi
nomeado Interventor em Minas, recebeu-me bem e, lida a carta do
Dr. Wenceslau, prometeu-me diligenciar sobre minha nomeação
para o serviço público federal, parece-me que na antiga Delegacia
Fiscal. Retornei algumas vezes à presença daquele saudoso político
mineiro, mas em pura perda, não obstante a amabilidade. Como
minha "reserva cambial" estava abaixando a olhos vistos, quase
no vermelho, cheguei a iniciar os preparativos de ordem docu-
mental para assentar praça na chamada Força Pública, hoje Polícia
Militar, quando o saudoso e querido amigo Bilac Pinto, instalado
com Escritório de Advocacia no Palacete Viaduto, na rua Tamoios,
próximo ao Viaduto Santa Tereza, chamou-me para comunicar
que me arranjara emprego no escritório de um seu colega, Dr. Nilo
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Liberato Barroso (no Escritório do Bilac, em começo de carreira,
não havia lugar para mais um estudante de Direito, pois ali já
trabalhava o juca, seu primo, santa-ritense e meu companheiro na
pensão de dona Fina, como já mencionei).

o dia seguinte apresentei-me ao saudoso Dr. Nilo, à avenida
Afonso Pena, onde hoje fica o Edifício Teodoro, dele me tornei
grande amigo e finalmente compadre, crismando um de seus filhos.
Explicou-me ele que trabalhava no escritório um bacharelando de
Direito, que deixaria o emprego no fim do ano. Era o saudoso Celso
Arinos Mota, mais tarde chefe político em Mariana (onde recebeu o
apelido de Dr. Maromba) e deputado estadual quando eu também
o era, nos governos dos saudosos juscelino Kubitschek e Bias Fortes,
ele era governo e eu oposição (UDN). O Dr. Nilo me deu as coor-
denadas do trabalho a executar e o Celso cuidou dos pormenores:
era serviço de procuratórios, a ser desenvolvido nas repartições
públicas, o que hoje é próprio do despachante. Familiarizei-me logo
com o acompanhamento de papéis de professores e outros
funcionários do interior, desde o recebimento do título de nomeação,
de vencimentos, até obtenção de licença e contagem de tempo para
aposentadoria, isso nas Secretarias de Educação e Finanças (hoje
Fazenda). Havia, ainda, o recebimento de fornecimento de
alimentação aos presos em cadeias do interior e de requisições
militares alusivas a gastos com a Revolução de 1930, nas Secretarias
do Interior ejustiça e Finanças, além de outros trabalhos correlatos,
como legalização de títulos de nomeação de escrivães, tabeliães,
notários e delegados de Polícia. Em pouco tempo já "tirava de letra"
qualquer incumbência daquela natureza.

Vai daí que tive a feliz idéia de escrever a meu pai contando
tudo sobre o meu segundo emprego (o primeiro foi em Macaé, como
visto), (Lula, e o primeiro emprego dos jovens, como é que fica?),
adiantando-lhe que, já senhor do trabalho a executar, logo que o
Celso Arinos, já de anel no dedo, rumasse para Mariana, o Dr. ilo
me daria sociedade nos procuratórios, cuidando ele apenas da
advocacia, excelente, culto, e honrado advogado que o era. O Losi
pegou o mote no ar, passando a expedir circulares a seus amigos do
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Sul de Minas, e eles eram em grande quantidade, graças a Deus,
anunciando a existência do Escritório de Procuratórios de que este
seu fllho era sócio em potencial. Esse era o "ponto de apoio arquime-
diano" que faltava ao escritório, para que ele se alavancas se em
definitivo, como de fato ocorrera.

já no ano seguinte, quando cursava o segundo ano na Faculda-
de, o mano Walter viera fazer o mesmo vestibular, sendo também
aprovado. Mas sua vinda era toda de minha exclusiva responsabili-
dade, tanto que o levei para me auxiliar no Escritório de Procurató-
rios. Ele foi morar comigo na pensão de dona Fina, na rua Tamoios,
levando o primo Zenico, que também faria o vestibular de Direito.
O Mingo já estava lá, como pretenso CDF, estudando com afinco,
dessa vez. Passaram os três no vestibular, para minha incontida
alegria, pois recebi três prêmios ao mesmo tempo, o mano, o primo
e o Mingo, a quem tinha como irmão.

No dia do resultado da aprovação, fomos ao "Statvien", bar
de gringo, com excelente chope, acompanhado da proverbial salada
de batatas à moda alemã. Os três companheiros, principalmente o
Mingo, eram bons de copo, mas eu só entrava nessas libações
ocasionais, fingindo que sorvia esse néctar que as beatas chamam de
"líquido satânico", para participar da patuscada. Até hoje, este é o
meu proceder, pois raramente bebo um chopinho para manter o
papo com os amigos. Naquele bar, o chope era de ordinário servido
em canecos de cerâmica, denominados "pedra", com tampa de metal
acionada pelo polegar, ficando a tampa face a face com a cara do
borracho. O Mingo, com sua cara de gorduchão e a pedra na boca,
com a tampa a lhe roçar a orelha era uma festa para a rapaziada que
o rodeava. Sim, porque em qualquer lugar em que ele chegasse, pela
sua figura balofa, primorosa verve de botequim e savoir vivre que
todo gorducho demonstra, era logo cercado de amigos e convivas
emergencIats.

já lhes disse que o Mingo, entrou mulher na parada, era de
uma timidez comovente, pelo que, nas festinhas em que comparecía-
mos, ele ficava sempre afastado do epicentro dos acontecimentos,
como quem toma sopa quente pelas bordas do prato. Certa vez o
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levamos a uma dessas festinhas na casa de uma família amiga, vizinha
do Colégio Arnaldo, em cuja casa, como toda casa que se prezava
daquele tempo, havia um quintal bem arborizado, com fruteiras. Ele
se aboletou num banco rústico de pranchas reforçadas qllantllm satis
para lhe suportar o peso, onde se achava o cobiçado barril de chope,
começando ele próprio a servir os convivas (para ele desconhecidos),
enchendo-lhes os copos, com perfeito manejo da bomba de sucção.
isso ele era "cobra criada". Em dado momento, acercou-se dele

um cidadão de meia-idade, esbanjando amabilidades, e lhe estendeu
o copo, sendo surpreendido pelo manobrista da bomba, já meio
bicudo, com verdadeira reprimenda:" ão lhe servirei mais chope,
que está acabando, e você já bebeu bastante". O pretendente ao chope
era precisamente o dono da casa, que custeara toda a comilança e a
bebida do rega-bofe. Nessa noite, o Mingo pisou na bola literalmente!
Nós próprios, seus companheiros de pensão e conterrâneos, nos
incumbimos de noticiar sua homérica "mancada".

O Evaristo, igualmente bom copo, a quem encontrei morando
na pensão de dona Fina, juntamente com os demais conterrâneos de
Santa Rita, era uma figura curiosa. Fazia o Curso de Direito já
maduro, pois fora soldado federal chegando a sargento pelas vias
normais da caserna, mas ao deixar a farda abichou o oficialato
(tenente), por haver participado da Revolução de 30 (mais ou menos
assim). Para nós, seus companheiros, era o "Tenente", tratamento
que nos salvou de alguns entreveros com a Policia, na zona boêmia.
Os policiais, por fás ou por nefas, quase nunca punham em dúvida
sua patente, principalmente por ser ele mais velho do que seus
acompanhantes e ostentar promissora calvície. Ele parecia cigano
barganhador de cavalos. Não podia ver alguém com um objeto de
uso, mesmo peça de roupa, "no jeito", que propunha troca. Saía eu
do banheiro, certa vez, quando fui surpreendido por sua proposta
de troca do meu roupão por seus borzeguins, com este acréscimo a
título de persuasão comercial: está próxima a estação chuvosa e este
par de botinas lhe será útil. Bati o martelo na troca.

Mas o Vicente Vono, de Santa Rita do Sapucaí, já no último
ano do Curso de Medicina, também era mercantilista à moda antiga,
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por meio de troca. Ele morava em outra pensão, lá pelos lados da
Escola de M~dicina, nas proximidades da Santa Casa, mas sempre
comparecia à pensão de dona Fina, para "jogar conversa fora" com
seus conterrâneos e realizar algum negocinho, nem que fosse na
"orelhada" (elas por elas). Num dia de chuvinha fina, mas imperti-
nente, o Vicente chegou à nossa pensão e encontrou-nos assentados
em um quarto dos maiores, uns nas duas cadeiras ali existentes e
outros nas camas, o que era usual em todas as moradias de estudantes.
O Vicente, de pernas cruzadas, balançava uma delas, pausadamente,
a princípio, e depois, com certo vigor, raspando-a no Evaristo, que
estava à sua frente. Em dado momento, e porque o Tenente estivesse
absorto ou aparvalhado, o Vicente distendeu horizontalmente a perna
que antes balouçava, puxou a perna da calça para cima e, como que
aparatado de megafone, anunciou: Olha o pé-de-pato! É que ele
ostentava um par de galochas e pretendia negociá-las, por dinheiro
de contado ou mediante troca. Imediatamente o Tenente lhe fizera
proposta de troca por um suspensório e nhenhenhém daqui,
nhenhenhém de lá, negócio fechado.

esse tempo o Vicente Vono já era o "Cumpadre Belarmino"
da Rádio "Inconfidência", onde mantinha prestigiado programa
caipira, com grande audiência nos grotões de Minas e também pelas
bandas de Goiás e Mato Grosso. Graças à popularidade advinda do
seu programa, o "Cumpadre Belarmino" ficou rico, pois começou
a comprar títulos de posseiros de terras devolutas (negócio sem
maracutaia, é bom acentuar) e, legalizados os títulos com facilidade,
ainda em virtude daquele prestígio, vendia os terrenos para as grandes
empresas siderúrgicas, mediante "papel passado" para cá e dinheiro
na mão do compadre.

Formado, o Vicente montou consultório médico na rua da
Bahia, ponto nobre do centro da Capital, cuja clientela da rapaziada,
de seu tempo, acotovelava-se na sala de espera, aguardando a hora
da lavagem de solução de permanganato de potássio e outros metais
alcalinos, nitrato de prata, introdução do beniquê, sem falar no toque
prostático que, além de doer, deixava o paciente abatido moralmente,
com cara de tacho. O Cumpadre Belarmino era urologista e para
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não prejudicar sua carreira de médico, o novel esculápio abandonou
a Rádio Inconfidência. Mas a folia da rua da Bahia durou pouco
tempo, pois o jovem alopata cerrou as portas do consultório, ficando
apenas com o cargo de médico da Saúde Pública, cujas atribuições
nenhum de seus conterrâneos e parceiros de barganhas ficou sabendo
quais fossem. E voltou de armas e bagagem ao programa do
"Cumpadre Belarmino", em cuja postura morreu solteirão e rico.

Dos comparsas da pensão de dona Fina, o Tenente fixou-se
em Pirapora, com excelente advocacia, e melhor esposa, cuja peixada
adorei; os dois Walter (de Luna Carneiro e Cabral) ingressaram na
Magistratura, o primeiro aposentado como juiz em Belo Horizonte
e o segundo em Itajubá; o Juca foi advogar em Ferros, onde constituiu
família; o Wagner, de Promotor de Justiça de São Sebastião do
Paraíso, foi promovido a procurador do Estado e, a seguir, investido
no cargo de Desembargador; o Zenico advogou em Campos Gerais;
o Mingo ingressou no Serviço Jurídico da Cia. Siderúrgica Nacional.
De todos, é vivo apenas o Walter de Luna Carneiro, casado com
minha tia, como já disse.

Poderia falar de muitos outros hóspedes daquela pensão, que
não eram estudantes, mas destaco apenas dois: uma velha francesa,
muito rodada, a quem chamávamos de Madame, mas que na pia
batismal recebera o nome de Suzette. Muito educada e comunicativa ,
ela era manicure de um salão de barbeiros. Ao lado da pensão havia
um modesto boteco, onde a gente saboreava um docinho de leite
em tablete ou forrava o estômago com a proverbial média de pão-
com-manteiga, vez por outra acrescida de uma lâmina de mortadela,
mais fma do que pano de calcinha de corista (daquele tempo porque,
presentemente, "aquilo" fica camuflado por tênue tinta de pincel).
A Madame saía do salão onde trabalhava, rumo à pensão para pegar
o rango, e, quando se achava defronte ao boteco do "siô" Filomeno,
divisando o Evaristo no alpendre do solar de dona Fina,
movimentando ela o indefectível leque, ostentando a estampa de
mulher seminua, dizia-lhe: Lieutenant, il fait chaud, naturalmente
referindo-se ao forte calor. O Tenente, inteiramente à deriva,
redargüiu: "O diabo do Filó tem fechado o boteco sem motivo, é
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provável que tenha arranjado alguma mulata por aí afora". A francesa
ficou sem entender bulhufas ...

O outro destaque é para um bom amigo que, vindo do inte-
rior para tentar a sorte na Capital, conseguiu emprego em uma
barbearia. Honra se lhe faça, era um incansável trabalhador, procuran-
do fazer sua própria clientela, além de poupar quanto podia,
amealhando salário e gorjetas. Já com o pé-de-meia formado, fizera
ele sua primeira visita aos parentes e à santa terrinha, um vilarejo
perdido nos grotões de Minas. Mais tarde, um seu conterrâneo,
estando em Belo Horizonte, bateu com a língua nos dentes, contando
a um de nossos companheiros que o nosso herói barbeiro, chegando
ao seu vilarejo, percorrera as ruelas esburacadas de óculos escuros e
vestindo um bem talhado terno de casimira Periperi (tllade in
Matozinhos), comprado na hoje desaparecida Casa Guanabara;
seguindo-lhe os passos, guardada milimetrada distância, um
rapazinho, previamente contratado, carregava nos braços bengala,
guarda-chuva, máquina fotográfica, capa de chuva e um par de
galochas, apetrechos daquele nosso amigo. Tal qual jogador de futebol
do interior, que chega ao estrelato em time de cidade grande, e no
primeiro fim de semana de folga corre célere, em seu automóvel
novo comprado com o dinheiro das luvas, para exibir status na
cidadezinha em que nascera (às vezes "botar banca" com a moça
que lhe negara namoro), o nosso herói mostrou o de que dispunha
no momento. A voz do povo é mesmo sábia: "Querp não tem
h"cac orro, caça com gato .
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Depois que consegui empregar-me no escritório de advocacia
já referido, graças ao apadrinhamento do conterrâneo Bilac Pinto,
cujo pai fora contador e mais tarde gerente do Banco Santa-ritense,
de 'propriedade do coronel Francisco .Moreira da Costa, de quem o
Bilac viera a ser genro, não ouso dizer que minha vida de aperturas
financeiras tornara-se risonha e franca, mas melhorou alguma coisa,
tanto que logrei trazer o Walter para morar comigo e estudar a
minhas expensas. Antes de me tornar sócio do escritório, na parte
relativa aos Procuratórios, eu recebia uma moeda de quatrocentos
réis, por dia, preço da passagem de bonde, ida e volta, do escritório,
na avenida Afonso Pena, à Praça da Liberdade, onde se situavam,
como ainda hoje, as Secretarias de Estado, nas quais se desenrolavam
os meus afazeres diários, "empurrando" os papéis dos clientes. Metia
os "quatrocentões" no bolso e dava no pé. Na Secretaria da
Educação pontificava, como diretor-geral, o bondoso e paciente
major Felicíssimo de Paula Xavier, modelo de burocrata, no bom
sentido; educado, lhano no trato, trabalhador e paciente com os
principiantes que precisassem dele, como se dava comigo.

Havia ainda, em postos de destaque, o major Claudionor,
vindo a seguir os chefes de seção Adão Lopes, Pedro Nolasco,
Bolivar Tinoco Mineiro, Paulo Costa, Luiz de Mello Vianna
Sobrinho, Geraldo Piriheiro Chagas e outros menos votados. Desco-
bri que o Pedro olasco era de São Gonçalo do Sapucaí, onde
acompanhava a política do vovô Ludgero, marido da Mãezinha,
tornando-me seu amigo. Os outros chefes conquistei no gogó, pois
sempre tive facilidade para me relacionar com as pessoas com as

. . .
quaiS conVivia.

No Departamento de Saúde Pública, mais tarde transformado
na Secretaria da Saúde, contava com a amizade do chefe de seção
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José eves da Silva, o bondoso siô Juca, de cujos fIlhos tornei-me
amigo, por intermédio de seu primo Gê, natural de Acaiaca,
escriturário da Construtora Carneiro de Rezende e meu com-
panheiro de pensão.

Eram freqüentes os "assustados" na casa do saudoso siô Juca,
aos quais eu e o Walter não faltávamos; principalmente depois que o
mano começou a namorar uma paren ta da família daquele
corretíssimo chefe de seção. O .Nlingo às vezes "dava as caras por lá,
sempre tomando sopa quente pelas bordas do prato", "urubusser-
vando" as moças de longe. Na Faculdade, relacionei-me rapidamente
com os colegas, graças ao meu temperamento de compreensão com
as pessoas, relevando sempre seus defeitos e revelando os meus, para
confronto e ação.

Como sói acontecer em situações que tais, formavam-se
panelinhas entre os colegas, por sinal componentes da maior turma
de calouros até então - 159, não digo jovens, generalizadamente,
porque havia um bom número de velhos. É que, em face da Revolução
de 30, houve promoção genérica, dita "por decreto", do que se valeram
muitos estudantes de curso interrompido, para abichar os
preparatórios de que dependiam para se inscreverem no vestibular.
Cheguei a ter cerca de meia dúzia de colegas acima dos cinqüenta anos
e outros, em maior número, pouco abaixo de cinqüenta.

essa época fIz meus primeiros amigos. Hélio Soares de
Moura, lider na gozação e, mais tarde, lider politico da turma, o
qual foi delegado de Policia e presidente do Clube Atlético Mineiro,
quando venceu o concurso de o "careca mais simpático da cidade",
de cuja campanha fui o coordenador, na pura gozação. Edgar Faria
Soares, a quem fiquei conhecendo no gabinete do diretor da Imprensa
OfIcial, Dr. Noraldino Lima, do qual era concunhado e chefe de
Gabinete. Maurício Bicalho, meu compadre e comensal, desde
quando moramos em "república". Caio Mário da Silva Pereira, desde
as primeiras aulas, despontou, juntamente com o Jason Albergaria,
como os melhores alunos. Veio a se tornar Caio, depois grande
jurisconsulto, residindo então no Rio de Janeiro; como já registrei,
faleceu recentemente. Saul Perácio, o mais moleque e, por isso
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mesmo, o mais popular e muito querido. Os irmãos Bedran (Farid e
Saad), Newton Leite Magalhães Marques, Jadir Brito da Silva, João
Pimenta da Veiga. Antônio Gonçalves de Oliveira e Carlos da Cunha
Peixoto, ambos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Emílio
Vasconcelos Costa, Luiz Domingos da Silva, Maurício Andrade,
Hermelindo Paixão e Jason, estes cinco meus ex-colegas na
Assembléia Legislativa de Minas (eu na UD e os outros no PSD,
menos o Jason, que era do PDC). Gerson Abreu e Silva, Erotides
Diniz e Milton Reis entraram na Magistratura, os três, juntamente
com o ministro Cunha Peixoto, chegando a Desembargadores
mineiros. Cyro Cerqueira Pereira, Oswaldo Prates, Antônio
Noronha, Guiomarino Pereira, Regino Willefort e Jaci Nunes
Miranda ingressaram na Magistratura, o Jaci no Rio de Janeiro, sendo
juízes de Direito. Davidson Pimenta da Rocha, delegado de Policia
e primeiro diretor do Detran por muito tempo. Newton Lamounier,
juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Altair José Savassi, Orlando
Luiz Camargo, Apgáua Paulo Guilherme. O brilhante poeta satírico
José Figueiredo Silva (Zé Patrício). Doze mulheres, das quais vive
Marieta, viúva de Jason Albergaria, Rita Scott Muzzi, viúva do Dr.
Thomaz Muzzi, falecida recentemente, além de muitos outros colegas
e amigos cujos nomes deixo de mencionar, por falta de espaço neste
livro, todos, porém, gravados no meu coração.

O diretor da Faculdade era o professor Francisco Brant, que
só deixou o cargo, a contragosto, depois de octogenário. Suas aulas
de Direito Penal eram eruditas e muito divertidas, pelas descompos-
turas que passava nos alunos que respondiam incorretamente suas
argüições.

uma dessas descomposturas, ele disse ao Saul Perácio: "Pois
é, se você não fosse assíduo freqüentador do Cabaré da Olimpia, teria
mais tempo para estudar". O Saul, com a conhecida cara-de-pau que
Deus lhe deu, agradeceu, entre os dentes: "Obrigado colega". E com
razão, pois o velho Brant era muito mais assíduo que nós, seus alunos,
no cabaré, compondo a garrida mesa dos macróbios, cujos nomes
registro com todo respeito: "Tabelião Plinio de Mendonça, coronéis
Thibau e Alves Branco, professor Tancredo e outros.
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Certa vez, o professor Brant, que era péssimo motorista, ia
atropelando alguns seus alunos que batiam papo sob uma das
frondosas árvores que ornavam a avenida Afonso Pena, dentre os
quais o brilhante cronista Rubem Braga, se não fosse o salvador
aviso desse jornalista: "Cuidado, gente é o professor Brant e ele já
nos viu". Todos se protegeram atrás da árvore, a tempo de se
salvarem. Batendo o carro na árvore, o professor esbravejou: "Seus
calhordas, por que se esconderam atrás da árvore?". Eu aumento,
mas não invento, sendo que tal fato me fora narrado pelo próprio
Rubem, capixaba que fizera o Curso de Direito em :Minas, tal como
seu irmão Newton, igualmente cronista do Estado deMinas e Diário
da Tarde, cuja vaga, com a formatura do mano e retorno ao Espírito
Santo, o Rubem ocupou, para brilhar, aqui e no Rio de Janeiro,
mais tarde.

O professor Orozimbo Nonato era um privilegiado, inteli-
gência cristalina, raciocínio rápido, cultura humanística e jurídica da
melhor cepa, proveniente, por excelência, de paciente sedimentação,
do tipo natura nonfadt saltus, cada um daqueles predicados cultivado
a seu tempo, encantava a rapaziada com preleções exuberantes,
fazendo do Direito Civil um suculento manjar para os alunos, com
estalidos da língua no céu da boca e tudo mais. Não era à toa que o
Caio Mário, Apgáua Paulo Guilherme, Figueiredo Silva e Jason
Albergaria assentavam-se na "fl1a do gargarejo", onde também se
aboletava este velho escriba, para haurir as palavras do Mestre como
autêntico e divino néctar.

Já tracei todas as coordenadas para este feliz desiderato: fora
ele nosso Paraninfo, cabendo-me, como membro da Comissão de
Formatura, procurá-lo para recolher, como era praxe, uma frase
sua para ser cunhada no quadro dos formandos. Sendo ele de
raciocínio rápido, como registrei, ditou-ma, na "fumaça da pólvora":
"O Direito está na legalidade, que o traduz, e na superlegalidade a
que tende irresistivelmente a consciência humana".

Releva salientar a atualidade dessa frase que citei de cor, ,
precisamente setenta anos depois de sua elaboração, nos idos de
1935. Não se pode olvidar, finalmente, as gostosas gargalhadas que

62

_ ~JosÉCABRAL

o Mestre dava quando um dos alunos, respondendo a sua argüição,
sempre formulada de inopino, "pisava na bola" (para ele, "vomitar
asneira"). Como diria o sábio goleiro Kafunga, a gargalhada era no
bom sentido, sem o propósito de menoscabar o argüido, conquanto
este não ficasse liberto das vaias dos colegas.

De minha parte, ficava sempre de alcatéia, precatando-me em
relação às argüições de supetão. É que elas eram formuladas, de
ordinário, quando o Mestre estava de canivete e fumo de rolo em
punho, co fiando a palha do cigarro que acenderia em instantes. Para
mim não era difícil espreitar o conúbio do canivete com o fumo de
rolo, por ficar na "fila do gargarejo", como assinalei.

J á o professor Magalhães Drumond, além de sua bela e
festejada cultura, era a bondade em pessoa, dispensando tratamento
paternal aos alunos, sempre pronto a lhes solucionar qualquer dúvida
sobre a matéria que lecionava (processo Penal) ou mesmo a respeito
de outras questões jurídicas.

Quando ele participava do Júri, no Palácio da Justiça, naquele
tempo no imponente edifício da avenida Afonso Pena, que hoje abriga
o Tribunal de Justiça, seus alunos compareciam em massa, para ouvi-
lo falar da tribuna, que para nós era um quase substantivo abstrato,
isto é, que a gente via, sabia que existia, mas não podia pôr os pés,
pelo menos naquele momento solene, de pura unção.

O professor Alberto Deodato, o mais festivo de todos, lecio-
nava Direito Internacional. As aulas do "sertanejo de Maroin, no
Sergipe", como gostava de se identificar, eram efusivaménte alegres.
Ele explicava que viera para Minas, nomeado Promotor de Justiça,
no norte do Estado, logo que se formara na Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro. Deixara a Promotoria, a convite do então
deputado federal Daniel de Carvalho, para ser seu Oficial de Gabinete
na Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, mais tarde desmem-
brada. Seu conhecimento com o Dr. Daniel dera-se quando este
visitara o norte de Minas, e o saudara, em Rio Pardo, com um discurso
inflamado, "puxando o saco do homem", dizia ele.

Deixando o cargo de Oficial de Gabinete, metera a cara na
advocacia (linguagem sua) para em seguida fazer concurso para a
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Faculdade de Direito, da qual chegara a Diretor. Bom orador, "vendia
o seu peixe", nas aulas, como Deus era servido (ele se dizia líder
católico). Gostava muito, ao cuidar da doutrina de Monroe, de realçar
o seu transunto: ''A América aos americanos", repetindo em inglês,
com sotaque nordestino Amén'ca to the Amen'cans, só faltando bater
palmas de alegria, o que os alunos fazíamos. Era um "show"! Estas
referências que estou fazendo àquele festejado professor, convém
esclarecer, nada têm de ironia, mesmo porque me tornei amigo dele
desde a faculdade, o que mais tarde se transformou em amizade
íntima, principalmente em razão das lutas políticas, abrigados ambos
sob a bandeira da UDN. Quando deputado federal, ele ocupou a
presidência do Diretório Regional da UDN, enquanto eu era
deputado estadual do mesmo partido, inclusive tendo direito a voto,
no Diretório, no período em que fui líder de minha bancada. Fizemos
a campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes, viajando pelos quatro
cantos do Estado.

N os comícios, precursores dos horários franqueados na
televisão, qualquer carroceria de caminhão servia de palanque, onde
os oradores esgoelavam suas mensagens. Os oradores, via de regra,
obedeciam a uma escala, pela ordem de importância: 1V1iltonCam-
pos era menos freqüente, porque o poupávamos para os grandes
eventos, Pedro Aleixo, Magalhães Pinto, Afonso Arinos, Bilac Pinto,
Zezinho Bonifácio, Franzen de Lima, José Monteiro de Castro,
Geraldo Freire, Deodato, Souza Carmo, Faria Tavares, Fausto
Alvim, seguindo-se nós outros menos votados (deputados estaduais,
prefeitos, vereadores, etc.).

O Deodato, conquanto excelente orador, por comodidade, e
porque havia renovação de ouvintes, de cidade em cidade, repetia
sempre o mesmo discurso, em linhas gerais, falando nos "pescadores
das barrancas do São Francisco", no norte, até os colhedores do
café do sul de Minas e os vaqueiros do Triângulo ou os mineradores
de nossas riquezas escondidas nas entranhas da terra, todos mineiros
queimados pelo sol, e de mãos calejadas, mas que se dispõem a lutar
até a morte pelo revigoramento das tradições e da melhoria de
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condições de vida de nossa sacrificada gente. E ia nesse embalo por
aí afora, modulando a voz conforme as conveniências do momento
e/ ou intensidade dos aplausos.

Certa vez, em determinado comício, o Dr. Fausto Alvim, que
tinha memória de anjo, reproduzindo com facilidade e perfeição
tudo que ouvia, pretextando ter outro compromisso a cumprir, fizera
sentir que desejava falar antes do nosso "gogó de ouro", Alberto
Deodato. Atendido prontamente, o Dr. Fausto proferiu o discurso
que faria aquele seu colega de caravana política, se não lhe houvesse
"roubado" a precedência. O orador foi vivamente aplaudido pelos
correligionários postados diante do palanque, principalmente
quando aludiu às barrancas do São Francisco, aos cafeicultores do
Sul, aos escarafunchadores das nossas riquezas do subsolo e aos
zebuzeiros do Triângulo. No palanque, a explosão de riso era geral,
enquanto o atormentado Deodato pigarreava seu "novo discurso",
com "cara de quem comeu e não gostou".

Mas voltando aos professores da faculdade, não poderiam
ficar sem registro os mestres José Eduardo da Fonseca, Rodolfo
Jacob, Olinda de Andrada, Lincoln Prates, Odilon Andrade, Carlos
de Campos e o médico Octaviano de Almeida, da cadeira de
medicina legal, em substituição do Dr. Washington Pires, impedido
por estar cursando Direito, em nossa turma. Aliás, ele interrompeu
o curso, ainda no primeiro ano, por haver sido nomeado ministro
da Saúde de Getúlio Vargas, mediante indicação de seu amigo
Olegário Maciel, então Presidente de Minas Gerais. .

O professor José Eduardo da Fonseca, respeitado tribuno, com
oratória cadenciada, de quem os alunos sabiam de cor alguns trechos
de seu livro Introdução ao Estudo do Direito Público, sendo que cito agora,
de memória, com todas as veras ou vera ifjigie, este tópico exordial
do livro lido cerca de setenta anos atrás:

"Nesta hora adiantada de pesquisa e cultura, depois de
realizados os admiráveis trabalhos de paleontologia social, em que
fulge a intuição retrospectiva e divinatória de Summer Maine e
Herman Post, ainda se agrupam os sociólogos em campos inimigos,
quando tentam fixar a origem do Estado".
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Ele era correligionário do Presidente Arthur Bernardes (PRM)
e, havendo uma estrepitosa convenção partidária no então Teatro
Municipal - esquina de rua da Bahia com Go~tacases, onde hoje se
encontra a agência do Bradesco -, em que se trataria do rompimento,
já cogitado, do PRM com o Presidente Olegário Maciel, aquele pro-
fessor foi um dos oradores. E, porque o velho Olegário assumira o
governo aos quase noventa anos, o professor José Eduardo,
igualmente entrado em anos, em inusitado arroubo tribunício,
apodou-o de "Megatério", o que provocou calorosos aplausos dos
bernardistas, mas foi o suficiente para que seus alunos passassem a
chamá-lo, ele sim, de Megatério, apelido que lhe puseram, e pegou!
O feitiço virou contra o feiticeiro.

O professor Rodolpho Jacob era muito querido pelos alunos,
porque fingia que não os via saltando as janelas e dando no pé, ou
mesmo esgueirando-se pelas laterais, fazendo de conta que iam pegar
alguma coisa (livro, v.g.) nas carteiras dos colegas que ficavam nas
proximidades da porta e, despistadamente, "viravam alcanfor". Mas
era professor eficiente, cuidando das mutretas do processo civil,
naquele tempo ainda disciplinado por Código Estadual.

Outro, o professor Lincoln Prates, lente de Direito Comercial,
muito organizado, ditava as aulas para que os alunos as copiassem,
fazendo questão que o fosse em cadernos grossos, de capa dura,
para que se colocassem em pé na estante, segundo ele. Havia nego
que decorava o conteúdo dos cadernos e puxava boa nota nas provas.

Já o professor Odilon Andrade, talvez por ser árida a matéria
que lecionava - Direito Administrativo -, conquanto dispensasse
tratamento afável aos alunos, afigurava-se algo distante, meio
desligado, principalmente quando fumava, com o cigarro enfiado
numa argolinha de metal presa no dedo mindinho espetado para cima.
Na intimidade, porém, era bom papo. O professor Carlos Campos,
dos mais eruditos, lecionava Introdução à Ciência do Direito.

O professor Octaviano de Almeida, embora médico, cativava
os bacharelandos com suas amabilidades, até parecendo que era do
ramo. Suas aulas de Medicina Legal às vezes lhe provocavam algum
constrangimento, quando o assunto versasse sobre delitos envol-

66

-------------------- __ JosÉ CABRJ\L

vendo mulher. Não faltava aluno que, fingindo ingenuidade,
formulasse perguntas embaraçosas ao professor, diante das colegas
que estavam por perto, atentas à explanação do mestre. O profes-
sor, de educação aprimorada, nessas ocasiões só mencionava os
órgãos femininos, evidentemente insinuados maliciosamente na
indagação do falso-ingênuo, pelos nomes científicos, sem que
ninguém ousasse trasladá-los para a nomenclatura chula.

O professor Olinda de Andrada nos ministrou poucas aulas,
transferindo-se para a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Já esclareci que o pagamento da matrícula, após o vestibular,
fi-lo com os parcos recursos trazidos do interior e reforçados com
o preço da potranca castanha, quando pedi arrego ao tio que ma
presenteara. Para a matrícula do segundo ano, como havia trazido o
mano Walter para morar na pensão da dona Fina e fazer vestibular,
exigindo maior despesa, fiquei "matando cachorro a grito" e, por
isso, vi-me obrigado a ingressar na carreira dos tomadores de
dinheiro em banco (agiota propriamente dito, tolerância zero!).
Soubera que no Banco da Lavoura (hoje Real) havia um Gerente
jovem, que era de fácil acesso e muito compreensivo em relação aos
moços. Calcei a cara e fui ao encalço do "Gerente jovem", deparan-
do-me com a figura descrita em sua sala de trabalho, no antigo prédio
do Lavoura, modestamente equipada com pequena mesa, uma
estante vulgar e duas ou três cadeiras para clientes. Outro não era
senão o então jovem José de Magalhães Pinto. Identifiquei-me,
dizendo-me secundarista de Direito, trabalhando com procuratórios,
junto a um escritório de Advocacia, sendo originário de Santa Rita
do Sapucaí. Ele, nesse tempo ainda ostentando razoável cabeleira,
mandou-me preencher uma ficha e assiná-la (eis aí minha assinatura
inaugural em papel de banco).

Depois de breve conversa sobre a profissão de advogado, já
em marcha, perguntou-me ele se poderia oferecer um avalista, e,
sagaz e precatado, explicou-me o que era um avalista (quase lhe
agradeci o esclarecimento, pois realmente ignorava o papel do avalista
na história). Pensei no Bilac Pinto, mas tive receio de ser recusado
pelo banco, porquanto era incipiente na profissão de advogado e,
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então, lembrei-me de um primo de meu pai, que era Fiscal do
Imposto de Consumo, Álvaro de Manso Cabral, que foi aceito de
estalo, visto que, como soubera mais tarde, esse era um dos melhores
empregos, com bons vencimentos e, por cima, participação nas
multas que os próprios fiscais aplicavam nos contribuintes, mediante
a lavratura de autos de infração, com os quais me familiarizei, mais
tarde, para defender os infratores. Procurei o Vulico, como
tratávamos o Álvaro. Foi quando fiquei sabendo que se "ajoelhava"
em toda promissória, como me explicou o primo de Losi. O
empréstimo foi de duzentos "paus", prazo de noventa dias e juro
de 1% ao mês.

Ao me despedir do Gerente, com efusivos agradecimentos
pelo "tutu" que me emprestara, ele, estendendo-me apenas as pontas
dos dedos para o proverbial aperto de mãos (seu cumprimento
sempre foi assim, mesmo quando Governador), disse-me, com o
sorriso simpático: "Gosto muito de ajudar os jovens trabalhadores
e de futuro". Isso me fez sair do banco ancho de mim mesmo, com
pruridos de vitorioso. No final de sessenta dias, como havia ganho
um dinheirinho de razoável valor no serviço de procuratórios, corri
ao Banco da Lavoura, pretendendo quitar o empréstimo. O Gerente
Magalhães Pinto morreu de rir, ponderando: "É a primeira vez que
um cliente me procura para resgatar o empréstimo antes do
vencimento, pois o normal é me pedirem para prorrogar a dívida,
na chamada 'reforma portuguesa'" (hoje "rolar a dívida"). Não
obstante sua relutância, liquidei o empréstimo. Daí em diante tornei-
me amigo do "Gerente jovem", mais tarde vindo a ser seu correli-
gionário político, do que falarei mais adiante.

No final do curso, sofri o primeiro revés político de minha
vida, muito mais grave do que outros ocorridos quando me tornei,
por algum tempo, partícipe da vida pública, o que contarei em outro
capítulo dedicado à política propriamente dita. Movimentando-se a
turma para a escolha do orador, despontaram-se três candidatos
indicados pelas respectivas "panelinhas" - Jason Albergaria,
Hermelindo Paixão eJoão Pimenta da Veiga. Esse último era o que
ostentava o melhor peito ("bom para uma tijolada", como dizia, à
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época, a saudosa dupla caipira Alvarenga e Ranchinho). Tratava-se
do grande e vibrante futuro tribuno criminalista Pimenta da Veiga.
Contudo, nas pesquisas, seus dois concorrentes contavam com maior
número de intenção de voto. Foi daí que o Hélio Soares de Moura -
a quem, mais tarde, eu tratava pelo apelido de "Manjura" -, sendo
responsável pela candidatura de Hermelindo Paixão, a quem,
carinhosamente, eu tratava de "Catulinho", em homenagem ao poeta,
compositor e cantor Catulo da Paixão Cearense, procurou o
adversário Pimenta da Veiga e lhe propusera que a eleição se
realizasse em dois escrutínios, de forma a que disputassem o segundo
apenas os dois candidatos mais votados no primeiro. Pressentindo
o Pimenta que seria o fielda balança - sem dúvida uma saída honrosa
da refrega eleitoral -, topou os dois escrutínios. Chegando a hora
de "bater chapa", o Manjura, com a maior cara de pau, suscitou a
questão dos dois escrutínios. Percebendo, em pirueta cerebrina,
rápida e rasteira, que, vencido no primeiro escrutínio, o Pimenta
apoiaria, com os votos de sua "panelinha", o Hermelindo no
segundo, nós da "panela" do Jason esbravejamos, com direito a
murros na mesa e histéricos e esganiçados falsetes no xingatório.
Mas fomos vencidos, consagrando-se o Catulinho como orador da
turma. No dia seguinte, a confraternização era geral, mas saí
derrotado na minha primeira experiência eleitoral. O Manjura me
passou a perna! Dei-lhe o troco, mais tarde, quando fiz das tripas
coração para que ele fosse eleito "o mais simpático Careca das
Alterosas", com direito a um suspensório de prêmio. Conheceu,
papudo!

Ultimadas as festas de formatura, tratei de cumprir a promessa
feita aos familiares, cinco anos antes, de que só voltaria a Santa Rita
do Sapucaí sobraçando o meu canudo de Bacharel em Direito.
Promessa feita, promessa cumprida, sabe Deus como. Mas valeu!
Ao aproximar-me da "Estação Afonso Pena", em Santa Rita do
Sapucaí, com a "Maria Fumaça" resfolegando, seu apito estranho,
mais longo do que o "grito de guerra" do saudoso Ari Barroso,
quando brilhante radialista esportivo, em comemoração a mais um
úgolll" do Flamengo (isso é que era isenção clubística), me deixou
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atordoado. O maquinista estava conluiado (no bom sentido) com o
Losi, seu amigo de muitos anos, desde quando este era quem mais
despachava café pela Rede Sul-.Mineira, para caprichar no "apito
sentido" da "lvIaria Fumaça", em louvor ao fllho que retornava à
terrinha, com o prometido canudo. Ao pisar o solo santa-ritense, a
"furiosa" do maestro Dotico atacou de dobrados marciais, em
homenagem ao pobre "degas", que já aí ninguém mais reconhecia,
porque as copiosas lágrimas lhe cerraram as cortinas dos olhos. Não
sei como consegui chegar à "casa paterna", tantos eram os afagos
que recebia de parentes e amigos, sem falar na "preta velha", Madrinha
Maria Emília, que também se debulhava em lágrimas, abraçada à
Bidi. O Losi fazia-se de "durão", mas ao abraçar-me, já em casa,
"entregou a rapadura", sem conseguir articular palavra. E tome
choro! Lembrei-me, na oportunidade, desta frase shakespeariana:
''Vale muito mais chorar de alegria do que se alegrar com o choro".

Foram dias de glória para meus pais, irmãos, avós, tios e
amigos. Minha madrinha Nharinha, depois de passada a emoção,
saiu-se com esta: "Filho, você está bonito como artista de cinema,
mas não é cinema daqui não, e sim do Rio de Janeiro". Queixava-se
ela de que estudantes de uma "república", na cidade, furtaram-lhe
um peru e, depois, lhe mandaram o agradecimento: ''Vovó Nharinha,
o seu peru estava uma delícia. Engorde outro, que iremos buscá-
lo". Desaforo, dizia ela, "comeram o meu peru e ainda querem
outro". Matei a saudade de todos que me eram caros, durante uma
semana, e dei no pé, de volta à Capital, de onde não mais saí até
hoje. "Daqui não saio, daqui ninguém me tira", a não ser na última
chamada Dele, que tudo pode! E a Quem agradeci, genuflexo, a
ajuda para o êxito alcançado nos estudos, para alegria de meus
sofridos pais.

4
A ADVOCACIA
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1. AADVOCACIA

Inscrevi-me na OAB, sob o n. 1274, dias depois da formatura,
com o diploma ainda por registrar no Ministério da Educação, o
qual era substituído, em confiança, por uma declaração da Faculdade
de Direito, in/enfio legis, de que este escriba colara grau em 20 de
novembro de 1935. Obviamente, não podia, por enquanto, prescindir
da. renda dos procuratórios, mas procurei entrar de peito na
advocacia, para o que desse e viesse. Desde o tempo de estudante,
familiarizei-me com freqüentes idas à Polícia para ver a situação de
amigos que se indispunham com os policiais em botecos, por excesso
de "caninha" (naquele tempo não se falava em wruskey), ou mesmo
algum comunista que se exaltasse nas comemorações políticas.

Certa vez acompanhei um cliente à Delegacia, gerente de uma
grande empresa, o qual fora acusado de "fazer mal" a uma senhorita.
Mas dita "senhorita" já era muito "rodada" e, como se dizia, "de
maior". O cliente saiu todo lampeiro da Delegacia, sem o risco de
apanhar da esposa, naturalmente "pronto para outra".

O advogado Celso Arinos Mota, de quem já falei, pois lhe
cobrira a vaga no escritório do Dr. Nilo Liberato Barroso, pediu-
me que fosse a Mariana defender um homicida que era seu correli-
gionário, mas se o defendesse, a família da vítima não mais votaria
no Partido que ele chefiava com mão de ferro no município. Li
algumas peças do processo e parti para Mariana, hospedando-me
na casa daquele colega, cuja esposa viera visitar parentes na Capital.
Pouco antes de se iniciar a sessão do júri, disse-lhe que precisava
conhecer o homicida que iria defender, para que ele pudesse confiar
em mim (confiança à primeira vista). O Celso disse-me: "Ora bolas,
é aquele que lhe serviu o café da manhã, lá em casa"; ao que lhe
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redargüi: Você, Dr. Maromba, é de morte, não perdoa nem os
detentos, explorando-lhes o trabalho. "Nada disso, eles se sentem
prestigiados, trabalhando para mim".

Iniciados os debates, na sala do júri, comecei a pôr as man-
guinhas de fora, provocando o Promotor de Justiça. Em dado
momento, porque fizera a platéia rir, o Promotor, que por sinal era
surdo, "vendo" as gargalhadas, advertiu-me: "v. Exa. está querendo
transformar este recinto em picadeiro de circo", ao que lhe retruquei:
Pois se assim o for, eu serei o domador de feras e V. Exa. a mulher
que engole espada! O Dr. juiz de Direito, protegendo-se atrás de um
grosso livro, caiu na gargalhada, fazendo coro com a platéia, que
nessa altura "estava comigo", gozando o Promotor. De qualquer
forma, o homicida "saiu livre", mas devendo muito pouco a mim,
já que o seu "trunfo" foi mesmo o Dr. Maromba, ao sabor de quem
se escolheu o corpo de jurados ...

Alguns colegas mais velhos, já tarimbados no exercício da
profissão, aconselharam a dedicar-me à advocacia criminal ,
argumentando que me sentia à vontade na tribuna e demonstrava
presença de espírito, de grande utilidade no debate com o
representante do Ministério Público e ocasional colega ex adverso.
Dei os primeiros passos ne~se sentido, mas logo verifiquei que me
faltava significativo predicado que era o diálogo com o cliente preso,
já que este era fortemente influenciado pelos policiais que com ele
mantinham contato diário, sem falar em muito "sapo" dando palpite.
Havia, ainda, a "guerra" dos próprios advogados criminalistas con-
tra os novos profissionais, quase sempre jovens, que lhes ameaçavam
tomar a clientela, sempre com o argumento de que o causídico novo
não tinha tarimba para o patrocínio eficiente em favor do assistido.
Concluí que não suportaria aquela "guerra fria", pelo meu próprio
temperamento de jamais "cavar cliente" com argumentos alheios à
própria dedicação profissional no cumprimento do mandato.
Mantenho esta postura, até hoje, pois "burro velho não pega
marcha", diria o velho Thomaz, lá do Paredão.

Minha especialização na advocacia trabalhista - presentemente
sou o decano dos advogados trabalhistas brasileiros, conforme
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pesquisa realizada pelos colegas que atuam perante o Tribunal Supe-
rior do Trabalho e reconhecimento desse mesmo Tribunal (em con-
ferência proferida na OAB mineira, aludiu a esse fato o brilhante
especialista Dr. B. Calheiros Bomfun) - deveu-se a duas circunstân-
cias: primeiro, porque fui nomeado pelo então delegado regional
do Trabalho, Dr. João Fleury, suplente de Presidente de Junta de
Conciliação e Julgamento, por indicação do Dr. Nilo Liberato
Barroso, em cujo escritório trabalhei durante todo o Curso de Direito
e, já formado, passei a integrá-lo como sócio, o que já ficou
esclarecido. Não houve protecionismo algum na nomeação, desde
que o cargo não era remunerado; depois, porque fui convidado pelo
Dr. Américo Renê Giannetti, então Presidente da Federação das
Indústrias de Minas Gerais, para criar e chefiar o Departamento
Jurídico dessa entidade sindical.

A primeira vez que me acerquei desse grande brasileiro, nascido
no Rio Grande do Sul, mas vindo ainda criança para Minas, foi numa
sessão solene de comemoração à data de Sete de Setembro,
organizada pela Delegacia Regional do Trabalho, como era praxe
no governo do Sr. Getúlio Vargas. Fui designado orador oficial da
solenidade e "vendi o meu peixe", em discurso escrito, lido com a
impostação de voz própria da época e devidamente explorada pelo
ardor tribunício inerente aos jovens que lutavam para alcançar um
lugar ao sol.

Estando presente à solenidade, presidindo-a, o então
Governador Benedito Valadares, terminada minha oração, cochichou
ele ao Sr. Cyro dos Anjos, Diretor da Imprensa Oficial: "Publique
no Minas Gerais o discurso desse moço". No dia seguinte, recebi um
telefonema do Dr. Américo Giannetti, a quem fora apresentado
naquela solenidade, dizendo-me que desejava encontrar-se comigo
e, indagando quando poderia procurar-me, respondi-lhe, como
mandava a boa educação, que eu é que iria ao seu encontro, bastando
que indicasse o local e a hora de sua conveniência. No dia seguinte
fui à sede da Federação das Indústrias, na avenida Afonso Pena, 333,
onde me recebeu seu Presidente, com a simplicidade que lhe era
peculiar. Inicialmente renovou os cumprimentos pelo discurso de
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Sete de Setembro, entrando direto no assunto da minha convocação.
Convidou-me para organizar o Departamento Jurídico da entidade
e chefiá-lo, tendo como primeira tarefa sua adaptação à nova
legislação reguladora da vida sindical, no País, da Federação e dos
respectivos Sindicatos. Caber-me-ia, outrossim, prestar assistência
jurídica às empresas industriais mineiras.

Estão aí as duas circunstâncias que me obrigaram ao estudo
do Direito do Trabalho, o qual não compusera o currículo ~scolar
da Faculdade de Direito, o que somente ocorreu mais tarde. Nem
preciso dizer que, no começo, "debrucei-me sobre os livros", embora
naquele tempo a literatura jurídico-trabalhista fosse escassa.

Os primeiros livros de que se dispunha, naquele tempo,
resumiam-se nos de Oliveira Viana, Joaquim Pimenta, Evaristo de
Morais (pai), Cesarino Júnior, vindo a seguir Dorval Lacerda,
Evaristo de Morais Filho, Cotrim Neto, Segadas Viana, Délio
Maranhão, Arnaldo Sussekind, Nélio Reis, José Martins Catharino,
Hirosê Pimpão, Mozart Victor Russomano, Orlando Gomes, Elsom
Goldschark, B. Calheiros Bomfun, Amauri Mascaro, \X!ilsonde Souza
Campos Batalha, Wagner D. Giglio, Coqueijo Costa, esses três
últimos excelentes processualistas, além de outros.

Quando presidia a Junta de Conciliação e Julgamento (sem
remuneração, convém insistir), esse órgão da incipiente Justiça do
Trabalho, em caráter administrativo, compunha-se de dois vogais,
representantes classistas, cabendo ao Presidente designar um deles
para secretariar os trabalhos, redigindo a respectiva ata. Designei
para aquela função o classista de empregados Hernanni Maia,
conhecido e prestigiado garçom de nossos principais restaurantes,
inclusive o do Cassino da Pampulha, onde ele me servia, muitas vezes,
estando eu acompanhado de minha noiva, com quem comemoramos
bodas de ouro em casamento feliz, ela falecida em 1997.

Notei que havia certa dificuldade, por parte do secretário, na
redação da ata. Passei eu mesmo a redigi-la, para o que utilizava
minha máquina portátil. Mais tarde, transferindo-se a Federação das
Indústrias para a rua Tupinambás, nos altos da Agência do então
Banco Nacional, do meu gabinete divisava o apartamento de
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Hernanni Maia, no "Edifício Teodoro", vendo-o noite adentro
debruçado sobre os livros.

Autodidata por excelência, tempos depois encontramo-nos
na Assembléia Legislativa de Minas, ele eleito pelo PTB e eu pela
UDN. Qual não foi a minha alegria ao ouvi-lo falar da tribuna,
eloqüente e escorreito no vernáculo, além de apartear e responder
aos apartes com igual postura. Sem dúvida um grande orador.

Indo ele à Argentina, como representante de sua categoria
profissional, para participar de Congresso dos Trabalhadores
Peronistas, ao qual comparecera o próprio ditador Juan Perón, o
Hernanni fizera inflamado discurso, sendo muito aplaudido, inclu-
sive pelo Ditador.

Como meu lema é "eu aumento, mas não invento", em seu
retorno à Assembléia, e diante da desenvolta divulgação pela mídia
do conclave argentino, comentei para os colegas: Ao final do discurso
do nobre deputado Hernanni, o ditador Perón abraçou-o
apertadamente e, empolgado por seu discurso, apelidou-o de cara
"EI Biquito de Oro!" e o apelido pegou, sendo que eu mesmo me
dirigia a ele: Nobre Sr. Deputado "El Biquito de Oro". O Presidente
da Casa, o brilhante homem público Ribeiro Pena, quase morria de
rir. E o Biquito gostava do tratamento carinhoso e cívico.

Na minha atividade profissional, tive e tenho dezenas de
clientes, alguns durante anos, mas não posso deixar de aludir a três
empresas que me honraram com a sua preferência, permanentemente,
desde a criação de cada uma delas, até agora, que são: Hospital Felício
Rocho, Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais
Ltda. e Lygia Mattos Indústria e Comércio Ltda. Nesses 70 anos de
trabalho ininterrupto, iniciado desde quando universitário, há uma
infinidade de ocorrências pitorescas de que fui protagonista ou mero
espectador.

O famoso escritório de Advocacia dos saudosos e insuperáveis
profissionais Drs. Milton Campos e Pedro Aleixo, no qual também
atuaram os Drs. João Evangelista Pinheiro e Hélio Hermeto, ficava
nos altos da extinta Confeitaria Califórnia, no prédio contíguo àquele
em que eu trabalhava com o Dr. Nilo, na avenida Afonso Pena, 550,
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onde estivera instalado o "Sobrado do Torra". o final do expe-
diente os partícipes dos dois escritórios costumavam reunir-se na
Califórnia para o gole do cair-da-tarde - uma espécie de five o'clock
tea - sendo a bebida mais forte sorvida a proverbial cerveja (nessa
época, a única pessoa que be bia whiskey, em Belo Horizonte, era o
irlandês George L. Daves).

Hélio Hermeto e eu, por sermos os mais novos, participáva-
mos da roda, porém de forma mais discreta, um pouco mais afastados
do epicentro do papo dos mais graduados, na hierarquia do saber
jurídico, como quem toma mingau quente pela borda do prato.

Certa tarde, como Hélio e eu conversássemos animadamente
em voz baixa, o Dr. João Evangelista, que tinha o apelido de João
Veneno, em face de sua língua venenosa, dirigindo-se a nós dois,
comentou: "Vocês agora estão amigos, mas já estiveram meio
'políticos', por causa de namorada, por sinal fIlha do Fulano". Como
este fulano era velho cliente do famoso escritório, o Dr. Pedro Aleixo,
com a curiosidade de quem era expert em escarafunchar autos
criminais, pretendeu saber qual das fIlhas de seu cliente teria sido o
pomo de discórdia entre os dois jovens advogados, então em festiva
confraternização. Como houve certa dificuldade em se identifIcar a
beldade, calando-se o Hélio, já com o rosto vermelho, "meti a minha
colher de pau no angu", dando esta indicação: "É aquela que se casou
com um ofIcial do exército". Foi aí que o saudoso Dr. Milton Cam-
pos, com a reconhecida fInura de espírito, como sofrido torcedor do
América Futebol Clube, deu este "sem pulo": "É sempre assim no
Brasil, quando os civis se desentendem, aparece sempre um militar!".

Por falar em América, quando fui chefe de Gabinete do Dr.
Américo René Giannetti, na Secretaria de Agricultura, e era
Presidente do Atlético, vali-me de uma lei especial que autorizava a
contratação de servidores, sem a exigência de concurso, para encaixar
no quadro da Secretaria alguns jogadores do meu clube (Zé do
Monte, Afonso, Ramos, Márcio, etc.). Os títulos de nomeação eram
preparados, na Secretaria, e levados pelo secretário, ao Palácio da
Liberdade, no dia de despacho com o Governador .Milton Campos
para a indispensável assinatura deste. Certo dia, como o Dr. Giannetti
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não conseguiu concluir o despacho com o Governador, devido a
um compromisso que marcara com um "gringo" interessado no
Plano de Recuperação Econômica, interrompeu o despacho, o qual
se concluíra mais tarde, com a ajuda de um dos auxiliares do
Gabinete da Governadoria, precisamente o brilhante e saudoso
Carlos Horta Pereira, posteriormente meu colega na Assembléia
Legislativa e, mais tarde, Desembargador do Tribunal de Justiça.
Assinadas duas nomeações de jogadores do Atlético, e dirigindo-se
ao Carlos Horta, igualmente americano, o inesquecível Governador,
fazendo uma pausa, tirou uma baforada do cigarro que sempre trazia
preso aos lábios, indagou: "Será que o Cabral nos arranjará a
nomeação de um dos jogadores do América?!". Como boutade, não
há coisa melhor!

Acompanhando o Dr. Pedro Aleixo a Itajubá, no entender
dele, para auxiliá-lo na formação do corpo de jurados que julgaria a
assassina do engenheiro Sálvio Pena, de cuja família recebera mandato
para agir como auxiliar da Acusação, relatei ao Dr. Milton Campos,
no regresso, as peripécias da viagem, em estação chuvosa e estrada
lamacenta de terra. Elogiei a fIbra do Dr. Pedro Aleixo, que, às três
horas da manhã, quando chegamos a São Lourenço, para dormir
algumas horas, estando ele coberto de lama, antes de mais nada,
pediu à Portaria do Hotel que lhe mandasse uma cerveja bem gelada
ao apartamento. Ouvindo-me atentamente, balbuciou o Dr. Milton:
"Boa pedida!". Indaguei: ''A peripécia da viagem?". Ele, aí, falando
mais forte respondeu: "Não, a cerveja na madrugada!".

Para encerrar a tertúlia espiritual com a figura intelectual do
grande e saudoso ex-Governador de Minas, lembro que certa vez,
estando no Rio de Janeiro para desfrutar as delícias de Copacabana,
deparou-se-me aquela grande fIgura da política brasileira, nesse
tempo senador da República, que saía do edifício onde residia. Como
no térreo funcionasse uma casa noturna "barra-pesada", de onde
saíam os decibéis aos borbotões, infernizando a vizinhança, indaguei
dele como agüentava aquela situação caótica. Respondeu-me o
senador, no conhecido estilo inglês:" ós temos um código de boa
vizinhança!".
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''Voltando à vaca fria", isto é, aos casos pitorescos ocorridos
no exercício da Advocacia, certo dia, em época mais ou menos
recente, entrou em meu escritório antigo cliente, cuja fisionomia
deixava transparecer apreensão, dizendo-me que pretendia dirigir
uma queixa à Polícia contra um de seus empregados, precisamente o
encarregado da tesouraria, que lhe estaria subtraindo dinheiro. Como
de hábito, indaguei-lhe em que fatos se abordoaria para fazer aquela
grave acusação, mencionando levantamento de escrita, por meio de
auditagem e, coisa pouco provável, a confissão do próprio autor
do anunciado deslize funcional, por escrito, ou perante testemunhas.

Respondeu-me o cliente que não tinha prova alguma para
justificar sua pretensão, mas bastaria o delegado de Polícia dar um
"aos costumes" (aperto) no indigitado autor do descaminho do
dinheiro, sublinhando a existência de gastos acima do salário, uso
permanente de táxi, vestuário todo renovado, enfim, exteriorização
de padrão de vida acima de suas posses, para ele "jogar a toalha",
tudo confessando.

Muito bem, obtemperei, mas poderá ocorrer que, apertado na
Polícia, o acusado diga que, realmente, tem aparentado gastar mais
do que percebe de salário, mas há uma senhora rica que lhe dá dinheiro
à vontade, em troca de carinhos. Isso é imoral, sem dúvida, mas não
ilegal, desde que a dádiva em dinheiro seja espontânea, sem qualquer
ardil ou ameaça que possa viciar o consentimento da doadora.

Após certa argumentação de minha parte, com a advertência
de que a falsa queixa, tida como ato ilícito, obriga o seu autor a
"reparar o dano", nos termos do art. 159 do Código Civil de 1916,
então em vigor, agora agravado pelo dano moral de que cuida o art.
5°, inciso X, da Constituição da República, o cliente saiu vencido,
mas não convencido do acerto de minha dialética.

Contudo, jamais abdiquei do cumprimento ético do dever
profissional de "aconselhar o cliente a não ingressar em juízo com
aventura judicial' (Código de Ética, art. 2°, VIl), tanto mais quanto
o exercício da advocacia exige a conduta compatível, dentre outros,
com os "princípios da moral individual, social e profissional" (art.
2° do mesmo Código). De mais a mais, nunca usei o cliente como

82

_______________________ JosÉ CABRAL

meio de captação de honorários, sem antes cuidar da incolumidade
de sua pessoa e bens.

Menos de vinte dias depois do diálogo retro, o mesmo cliente
compareceu ao escritório dizendo-me que, após ouvir minha recusa
em formular a queixa à Polícia, chamou um jovem advogado que
lhe prestava serviços de cobrança, solicitando-lhe que se dirigisse à
Delegacia de Polícia, com o mesmo objetivo já descrito.

Comparecendo à Polícia, por convocação, o acusado, "aos
costumes", disse que seu salário não poderia mesmo suportar o seu
padrão de vida dos últimos tempos, mas havia uma senhora que lhe
fazia freqüentemente suprimento de dinheiro, o suficiente para
assegurar seus gastos em elevado padrão.

Até parece que ele estivera antes no seu escritório, disse o antigo
cliente, para se orientar como se comportar no interrogatório policial.
E, já aí de olhos fixos no chão, acentuou o empresário-marido: "O
pior de tudo isso é que a mulher que está financiando aquele salafrário
é minha esposa e, por isso, quero que o senhor faça o possível e o
impossível para me defender de sua reclamação na Justiça do
Trabalho. E me passou às mãos a cópia da reclamatória, aliás, redigida
com simplicidade, apenas pedindo as reparações legais. Advertiu-
me, porém, de que conciliação, na audiência trabalhista, nem pensar!

Rascunhei a defesa pro forma, pois o caso deveria ser solucionado
amigavelmente. Procurei o Presidente da Junta de Conciliação e
Julgamento, meu velho amigo, recentemente falecido, relatando-lhe
o ocorrido, pelo que lhe solicitei que me "apertasse o crânio", na
audiência, até que surgisse a solução conciliatória.

Foi o que aconteceu, embora o juiz preferisse, primeiro, apelar
para o patrão no sentido de que se dispusesse a pagar alguma coisa
ao reclamante, encerrando-se, assim, o litígio amistosamente. ada
conseguindo do patrão, o juiz virou sua metralhadora giratória para
cima de mim, enquanto eu "quiabava" continuamente, dizendo que,
como mandatário do reclamado, não lhe poderia atropelar o direito
de defesa, nem faltar com a ética.

A audiência durou duas horas, ao cabo das quais, possivelmente
"convencido" pelo cansaço, o reclamado concordou em pagar certa
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quantia ao reclamante, inferior ao pedido, pondo-se fIm ao conflito e
uma pá de cal no delicado episódio da infidelidade conjugal.

Entrementes, advertiu-me o cliente que a sep,aração defInitiva
do casal dar-se-ia imediatamente após o casamento da fIlha única,
marcado para dentro de um mês.

Depois disso, não tive mais notícia do cliente, até quando,
visitando a capital de outro Estado e comparecendo a um estádio
local para assistir a uma partida de futebol, ao fInal da refrega
esportiva, quando deixava o estádio, fui abordado pelo cliente, com
festivas saudações.

Ao assinalar que ele desaparecera de Belo Horizonte,
respondeu-me que estava ali há um ano cuidando, como inventa-
riante, da divisão do espólio do sogro, procedimento judicial muito
trabalhoso porque eram duas grandes fazendas de engorda de bois
e, por sinal, ainda tinha um lote de bois gordos para vender, acima
de cinco mil cabeças.

E cerrou-se a pesada cortina do profundo silêncio!

2. O BALÉNO VESTIÁRIO

Certo laboratório mineiro construiu um vestiário exclusiva-
mente para o sexo feminino. Havia escaninhos para uso pessoal das
empregadas, onde guardavam a roupa de uso externo e a de trabalho,
trocadas confortavelmente ali. Acontece que, talvez entusiasmada
com o novo conforto, uma das moças iniciou, inteiramente nua,
inusitados passos de balé, desses que as pernas são levantadas
intermitentemente, em saltinhos provocantes. Uma sua colega mais
velha, católica fervorosa e Filha de Maria, levou ao conhecimento
da Gerência aquele balé fora dos devidos parâmetros da moralidade.

Em virtude dessa situação embaraçosa, o diretor do labora-
tório procurou-me, indagando se aquele inusitado procedimento da
empregada bailarina de araque induziria justa causa para despedi-la
do emprego. Inteirando-me de outros detalhes, respondi-lhe afIrma-
tivamente, pois a exibição do balé, nua em pelo, consistia mau
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procedimento ou incontinência de conduta, ofensivo não só à colega
Filha de Maria, como a todas as companheiras fIéis às boas maneiras
comportamentais. Entretanto, a só denúncia de uma colega seria
insufIciente, fazendo-se preciso arrolar pelo menos duas testemunhas,
tanto mais quanto a denunciante poderia temer carregar as tintas no
depoimento ou mesmo ser acoimada de suspeição.

Dias depois, recebi a comunicação de que a empresa conseguira
as duas testemunhas desejadas. Na audiência, ouvida a denunciante,
como informante, e as duas testemunhas, a ação foi julgada proce-
dente em parte, apenas para se pagar à reclamante férias de um
período. Como as férias já estavam quitadas, cujo recibo deixou de
ser apresentado por esquecimento de meu então companheiro de
escritório, o saudoso Afrânio Vieira Furtado, modelo de cidadão e
advogado, meu fraternal amigo e companheiro de trabalho, no
Departamento Jurídico da Federação das Indústrias de Minas Gerais,
ainda universitário, cuja morte me causou grande tristeza, recorri da
sentença, na parte atinente às férias, juntando ao recurso o respectivo
comprovante. O ilustre advogado ex adverso, o saudoso Wilson Safar,
não recorreu da sentença, convencendo-se da justa causa para a
despedida de sua cliente.

No dia do julgamento no TRT, o falecido juiz Abner Faria,
vendo minha inscrição, obtemperou: "Só quero ver o que você irá
dizer da tribuna, se a quitação das férias acha-se colada à petição do
recurso!" Respondi-lhe, em linguagem coloquial, porq~e antes do
início da sessão de julgamento: Você não perde por esperar!
Apregoado o julgamento e feito, pelo Relator, o sumaríssimo
relatório do litígio remanescente (apenas um período de férias, com
a respectiva quitação já nos autos), o então Presidente, o saudoso
juiz Herbert de Magalhães Drumond, deu-me a palavra para produzir
a sustentação oral. Afetando ar circunspeto, relembrei a dança de
balé em "estado de Eva" (nem mesmo a folha de parreira), aludi à
quitação das férias e, para surpresa geral concluí: "Como se vê,
excelências, comparecem perante esse egrégio Tribunal, a empresa
como apelante, e a empregada, como a pelada". Nesse dia os Juízes,
todos meus amigos, quase me deram uma surra homérica. O
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venerando Tancredo Martins, velho trocadilhista, presente, cumpri-
mentou-me pelo "infame trocadilho".

O professor Célio Goyatá, modelo de advogado e cidadão,
gozava da amizade de todos os colegas militantes na Justiça do
Trabalho e dos próprios Juízes, estudioso possessivo, tinha leis e
decretos na ponta da língua. Embora orador fluente, na conversação
demonstrava certo embaraço fônico, mormente quando falava
apressadamente, chegando a tartamudear e, de outro lado, era quase
totalmente surdo. Certa feita, estando no Tribunal Superior do
Trabalho, em palestra com o ministro Coqueijo Costa, baiano
arraigado à Bahia (seu Gabinete, no TST, era adornado com berimbau,
marimba, atabaque e quejandos), em dado momento ele lembrou que
eu e o professor Goyatá aparentávamos ser bons amigos, ao que
respondi afirmativamente, acrescentando: O Célio é um encanto de
criatura, afável com as pessoas que dele eventualmente se acercam,
dispensando tratamento de princesa às mulheres, mas o forte dele era
mesmo o diálogo, pois "o que ele fala a gente não entende e o que a
gente dizia ele não ouviria". Eis aí a "pedra filosofal" da conversação.
O ministro dobrou-se em gargalhadas e, quando formada uma roda
de ministros, da qual eu acabava participando, sempre a chamado de
um deles, o saudoso ministro Coqueijo Costa ia logo me ordenando:
"Cabral, conte aos ministros qual o melhor 'préstimo' do professor
Goyatá." E, mesmo antes do "degas" acabar de cumprimentar os
ministros da pequena platéia, ele já estava gargalhando, o que, sem
dúvida, servia de excelente "pano de boca" para o "causo" do diálogo.

3. JUSTIÇA INCIPIENTE

Outro "causo" do querido Goyatá, a quem sempre respeitei
como colega erudito e, agora, lhe cultuo com amor e respeitosamente
a memória. Ao chamar seu nome à colação, nesta arenga em que
ponho minha vida a nu e a de alguns amigos também, faço-o para
prestigiar meu texto, sem segundas intenções - é preciso que todos
o saibam, embora sem dançarmos balé.
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Quando se instalou aJustiça do Trabalho em Minas, ainda em
sua fase administrativa, o primeiro Presidente de Junta de Conciliação
e Julgamento nomeado, por sinal para a la Junta, foi o advogado
Nilo Liberato Barroso, de quem fui empregado, no escritório de
Advocacia, e mais tarde seu sócio, como já foi dito. Nomeação
mais que justa, pois ele trabalhou muitos anos sem remuneração,
como eu, em tempo menor. A Justiça se instalou no prédio que fora
residência do saudoso Presidente do Estado, o dinâmico e honrado
João Pinheiro, à avenida João Pinheiro, esquina com a rua Timbiras.
Poucos advogados, dentre os mais tarimbados, se preocuparam com
aJustiça do Trabalho, a qual era freqüentada pelos mais novos e que
mantinham algum contato com as questões sociais, das quais o Direito
do Trabalho se constituíra, em pouco tempo, no carro-chefe.
Dentre esses advogados, ditos trabalhistas, menciono Célio Goyatá,
Hezik Muzzi (pai), Rodolfo Bhering e aqui o "degas", como
pioneiros em Minas.

No. alvorecer da advocacia trabalhista era comum os
empregadores mais afoitos, precatando-se contra as condenações
em favor dos empregados, colherem destes uma ou mais folhas de
papel assinadas em branco e, na hora do acerto de contas, esse papel,
antes apenas assinado, era apresentado ao Juízo Trabalhista, já
devidamente escriturado com ampla quitação das reparações
reivindicadas. Aí é que a "porca torcia o rabo", travando-se aceso
debate entre Juízes, advogados e partes.

O querido Célio Goyatá ajuizou, em nome de um empregado
de padaria, ação reivindicando horas extras, adicional noturno,
férias, diferença de salário e quejandos. Como advogado da padaria,
preparei a defesa, à qual juntei a devida documentação coligida
pelo contador da empresa, sem denotar o menor vestígio de fraude.
Entretanto, o Célio, até com certa veemência, argüiu fraude na
documentação, sublinhando que a empregadora se valera de papéis
assinados, em branco. Determinou-se, então, a realização de prova
grafotécnica para apurar a denunciada fraude. Quanto a mim,
limitei-me a dizer que não duvidava da correção da empregadora
reclamada, quanto à obtenção dos comprovantes juntados aos
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autos, e que concordava com a perícia, mesmo porque eu próprio
tinha interesse em apurar a grave acusação. Apresentado o
respectivo laudo pericial, atestando não se encontrar vestígio da
irregularidade alegada pelo reclamante, e submetida a instrução
aos trâmites finais, com a indagação às partes se tinham outras
provas a oferecer, o já ansioso ex adverso, sacando da pasta um
daqueles tinteirinhos de pescocinho e tinta "sardinha", acudiu à
indagação dizendo que queria fazer a juntada aos autos do tinteiro,
cuja tinta, a seu dizer, seria a mesma usada para o criminoso
preenchimento dos papéis assinados em branco. Surpreendido pelo
inusitado requerimento, o Dr. Nilo me abriu vista do mesmo. Então
argumentei: Se a tinta do tinteirinho fosse a mesma que servira
para preencher as folhas que teriam sido assinadas em branco, de
duas, uma: se acolhida a alegação de ser a mesma tinta utilizada no
dito preenchimento, o tinteiro deveria achar-se em poder da
empresa, e, não, do reclamante, ressalvada, na primeira hipótese, a
prática de ilícito por sua apropriação indébita, mas, detendo a posse
do tinteiro uma ou outra parte, pouco importaria e, por isso, a
reclamada concordaria com a juntada, que seria inócua, porque eu
próprio, seu advogado, entornaria a tinta ...

Com isso, ponderou aquele grande e saudoso Juiz: Doutor
Goyatá, eu até poderia deferir seu requerimento, mas em pura perda,
porque o seu ex adverso está dizendo que entornará a tinta ... E,
recusada a segunda e última proposta de conciliação, sobreviera a
sentença julgando improcedente a ação, por falta de provas que
invalidassem as diversas quitações, abrangendo as verbas suplicadas,
documentos cujo conteúdo gozara da presunção de verdade (art.
131 do Cod. Civil de 1916).

Para concluir essa grata recordação do querido colega Célio
Goyatá, deixo cunhado, neste texto de lembranças inesquecíveis, um
de seus fechos das sustentações orais, nos Tribunais: "Preparam-se
os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é o SENHOR!".

O ano de 2002 não me foi dos melhores, pois quando ia pelo
meio fui acometido de um infarto, acudido a tempo e modo no
Hospital Felicio Rocho, do qual sou advogado desde a fundação,
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tornando-me membro do Conselho Administrativo de sua
mantenedora Fundação Felice Rosso nesses últimos anos.
Soc~rrido pela brilhante Clinica Médica do Hospital, chefiada pelo
competente Dr. José Olinto Figueiredo e cirurgiões cardiovascu-
lares de renome, pode-se dizer que tirei o infarto de letra, como
dissera, alguns anos atrás, o jornalista e meu amigo Chico Antunes,
mais valente do que eu, porque infelizmente acometido de câncer,
que por sinal o levou à morte.

J á restabelecido, porém seguindo a prescrição médica à risca,
fui novamente sacudido pela morte de meu dileto amigo e colega
Nélio Lambert, em novembro de 2002. O convívio com Nélio, cerca
de sessenta anos, primeiro na Diretoria do antigo Iate Golfe Clube e
depois no Pampulha Iate Clube, dos quais fui Presidente, do último,
durante oito anos, Nélio estava sempre a meu lado, como
companheiro de labuta em prol dos associados, dessas agremiações.
Ele foi secretário do Conselho Deliberativo do PIC durante meus
oito anos de mandato, permanecendo no cargo até o final de sua
proveitosa vida. Era um otimista, sempre risonho e lhano no trato.
Veja-se sua frase, reproduzida por sua família, em sua despedida:
"Nunca fui capa de revista, mas já tive meus coloridos". Bem retrata
sua alegria de viver e cala fundo na saudade de seus amigos.

Na despedida do ente querido, sua família gravou este trecho
do festejado intelectual e senador da República, Artur da Távola,
que é uma jóia de interrogação, a propósito da Perda do ~ai. "Como
aceitar mortal e falivel a pessoa capaz de conseguir o universo, logo
ele, o provedor, abridor dos caminhos pelos quais começamos a
passar medrosos?".

Para fechar o ano de 2002, abri o olho esquerdo para operação
de catarata, aliás, com pleno êxito, graças a Deus, para poupar o
olho direito, operado há tempos, que por sinal ficara responsável
único pela visão'deste velho escriba por muitos anos. Enfim, deixei
de ser unioculado! E vamos-que-vamos na luta sem quartel da vida,
nesta terrível quadra para tudo e para todos, cada vez com maior
aperto do cinto, arrochando-se o estômago, no interior do corpo
esquálido. E ainda se fala em "Fome Zero", só se for "Zero à esquer-
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da!". Mata-se o zero, mas não se mata a fome, que continua de boca
aberta, na vã esperança de se ver morta.

4 "OIANÓISAÍ"

o Dr. Dárcio Guimarães de Andrade, ex-Presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho, já aposentado, em cujo nome votei em
outubro de 2002 para deputado federal, natural de 19aratinga, antigo
distrito de Pará de Minas, hoje próspero município mineiro, não
perdia oportunidade para assinalar sua origem rural, o que fazia com
exaltação patriótica, gabando-se de, na meninice, cavalgar em pêlo
e correr, descalço, nas pradarias sem fim, fazendo o mesmo na
juventude, já aí de borzeguins, embora "sem ir com eles ao leito",
sempre em contato com os arroteadores da terra, grandes talhões
ainda em mata-virgem. Essa também foi a origem deste velho escriba,
como relatei neste chinfrim mas saudoso retorno ao passado, de
vigência prolongada. Como ele, também atribuo à convivência com
os roceiros o pequeno êxito que tenho conseguido na vida
profissional, inclusive na breve passagem pela atividade parlamentar,
em duas legislaturas (oito anos) na Assembléia Legislativa, onde a
malícia dos nossos caipiras me ajudou a tirar o caborje de velhas
raposas da política.

Aquele magistrado, principalmente quando atuou na primeira
instância, costumava referir-se a episódios rurais em suas sentenças.
Porque minha saudosa esposa fora gerada em Pará de Minas, quando
ali moravam seus pais, vindo, porém, a nascer em Belo Horizonte,
para onde se mudara a família, ele sempre registrava nas sentenças,
em cujos processos eu atuasse profissionalmente, algo em alusão
àquele município. uma das sentenças, que tratava da despedida de
um auxiliar de cartório, agressor de um colega que lhe dera uma
cotovelada ao ser atacado inesperadamente por trás, quando se
encontrava de cócoras consultando um fichário rotativo, na parte
baixa, na instrução do feito, ao interrogar o reclamante, indagou o
juiz se havia recebido uma cotovelada no "baLxo ventre", ao que o
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interrogado, após hesitar naturalmente por ignorar o que fosse
"baixo ventre", respondeu afirmativamente, por perceber, diante
da insistência do juiz, que a resposta afirmativa lhe seria favorável,
como de fato o foi. a sentença, que concluiu pela procedência da
reclamatória, argumentou o juiz que o reclamante, ao receber a
cotovelada no "baixo ventre", sentira tremenda dor, só "comparável
com a do esmagamento dos testículos na cabeça dos arreios, agindo,
portanto, em legítima defesa. E aduziu que esse entendimento era tão
remansado quanto as pachorrentas águas do Rio Paciência, de Pará
de Minas. No recurso da sentença, pleiteei sua reforma, por
inocorrência da legítima defesa admitida e, quanto à grande dor que o
Reclamante teria sentido, para defini-la certamente o ilustre juiz teria
sido vítima de ambas (a cotovelada e o esmagamento dos testículos
na cabeça dos arreios), mas se S.EXA., não obstante a idade provecta,
viesse a senti-las novamente, a solução seria "banhar os órgãos
esmagados nas pachorrentas águas do Rio Paciência, de Pará de
Minas!:'. Com essa argumentação, logrei obter a reforma da sentença.

E claro que o sábio de Igaratinga - este carinhoso tratamento
com que distinguia o douto juiz - não escondia o desapontamento
com a reforma de sua r. sentença.

5. VIÚVO CASA NA MARRA

Como advogado da Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais, responsável pelo fornecimento de leite à
população de Belo Horizonte, tive várias demandas trabalhistas em
que era advogado contrário à ilustre e jovem colega ívea Oliveira,
que me deu muito trabalho nas ações. Mais recentemente, surgindo
novo caso da mesma natureza, comparecendo eu à audiência inau-
gural do feito, adverti minha bela ex adversa: Agora, se você me
atormentar na instrução da causa, tenho um argumento demolidor
contra você; já que me enviuvei, se me apoquentar o espírito, caso-
me com você. Aí você vai ver "a cor da chita". Diante da ameaça
ganhei a causa.
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6. ABONITEZA DOJUIZ

a 3a Turma do Tribunal Reo1onal do Trabalho certa vezo' "
encontrando-me na tribuna para sustentar recurso versando matéria
constitucional, surgiu uma referência a adulteração de determinado
~to processual. Em dado momento, o ilustre e talentoso juiz Antônio
Alvares da Silva pediu-me que lhe emprestasse a Constituição de
que me servia na tribuna. Respondi-lhe que não lha emprestaria, pois
ele poderia acoimá-la de adulterada, ao que ele me respondeu:'
Adulterada é a sua interpretação do texto constitucional. Seguiu-se
uma troca de argumentação um tanto irônica, que, para o presidente
da Turma, o hoje juiz aposentado Álfio Amaury dos Santos, parecia
briga. Dirigindo-se a nós dois, indagou apreensivo: V Exas. estão
brigando?, Respondi-lhe: Só porque eu dissera ao ilustre professor
Antônio Alvares que, tendo eu a sua idade de hoje, eu era mais bo-
nito do que S. Exa. E ele não gostou da minha comparação ... Todos
riram, até o professor Goyatá, que não tinha boa audição ... O ilustre
juiz do TRT e professor da Faculdade de Direito da UFMG Antônio
, '
Alvares da Silva, além de talentoso e culto, dispensa magnífico
tratamento aos seus jurisdicionados e principalmente aos advogados
militantes no foro trabalhista, como se dá com este decano da tropa ...

As alunas do professor Álvares da Silva o consideram "um
pão ...". Mas esse ilustre juiz tanto tem de bonitão como de talentoso.

7. CORAÇÃOABERTO

Quando a gente se avizinha do centenário, começa a abrir o
coração para os amigos, como o faço em relação ao jovem advogado
Caldeira Brant Neto, a quem admiro, estimo e trato como filho. Já
tivemos intensa atividade profissional em que éramos adversários,
oportunidade em que eu pintava e bordava com ele, estando um de
nós na tribuna. Certa ocasião, como nenhum de nós tivesse o que
falar sobre o caso em julgamento, a não ser "encher lingüiça",
encontrando-se ele na tribuna, sublinhou que eu seria advogado de
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Gabinete, que nunca visitara a empresa siderúrgica da qual era
advogado e ele dos empregados respectivos. E, exemplificando,
como o assunto prendia-se a gratificações pagas pela empresa,
acentuara que eu nem sabia os apelidos das benesses concedidas aos
empregados e emendou: gratificação de cobertor, pé na cova, rango
e "burro na sombra"! Aí o aparteei: IvIas, agora, o burro está na
tribuna ... O fluente orador deixou a tribuna incontinenti, vermelho
como camarão ... Ao que emendei: deixou a sombra ...

8. MINISSAIANO JUIZ

O querido e saudoso colega Rodolfo Bhering, certa vez, devendo
ocupar a tribuna do TRT, não encontrando beca que lhe cobrisse o
corpanzil (140 quilos), ficou embaraçado, não sabendo se defendia
seu cliente sem estar devidamente paramentado. Concluída sua
sustentação oral, et pour cause resumidíssima, requeri ao Presidente
do órgão que fizesse a gentileza de mandar confeccionar vestes
especiais, "na linha saco", para aquele querido colega. E como o então
advogado, hoje juiz, Hegel Boson ria do acontecido, acrescentei:
Requeiro a V Exa., igualmente, a confecção de uma "beca tipo
minissaia" para o colega Boson (metro e meio de altura).

9. "SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR"

A frase acima significa: "os semelhantes curam-se com os
semelhantes" ou, em tradução livre, "o amor com amor se paga".

pesde que os viajantes brasileiros, ao desembarcarem nos
aeroportos dos Estados Unidos, são fotografados e identificados,
para efeito de 'eventuais averiguações de sua conduta em terras do
Tio Sam, nada mais compreensível, porque até natural, tomarmos a
mesma medida burocrática de também fotografá-los, tomando-lhes
as impressões digitais, com objetivo idêntico, quando pisarem nosso
chão, que Pedro Vaz de Caminha informou a seu Rei de Portugal,
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quando aportaram as naus Santa Maria Pinta e ina de Pedro
, "

Alvares Cabral, na Bahia de Porto Seguro, de que "em se lhe
plantando, tudo dá". Isso é o que se denomina de "tratamento
isonômico", com efetiva reciprocidade, pois pau que dá em Chico
dá em Francisco, igualmente.

Ademais, vige entre nós, emergentes tupiniquins, o princípio
constitucional pétreo de que "todos são iguais perante a lei", o
que respeitamos e cumprimos fielmente. Tratamento que não
poderíamos deixar de dispensar aos nossos irmãos ricos norte-
americanos, desde que, entre nós, os preceitos constitucionais são
aplicados ergaomnes.A "Estátua da Liberdade", visível ao primeiro
passo dos forasteiros no chão nova-iorquino, não se sobrepõe aos
braços abertos do Cristo Redentor do Corcovado, no Rio de
Janeiro, pois que além de nos acenar com a mesma liberdade o faz,
de braços abertos para recepcionar todos quantos aportarem às
nossas terras, ditas de Santa Cruz.

Jamais neguei ser admirador dos Estados Unidos da América
do Norte, mas ultimamente tenho notado que o Gigante das
Américas tem deixado de observar a isonomia, que "é princípio
geral de Direito", segundo o qual todos são iguais perante a lei, não
devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem
na mesma situação (Houaiss).

Espero que Tio Sam alerte os governantes de seu povo, para
que abram seu coração ao mundo, como diria Virgílio, enquanto é
tempo e "tacitllm vivit sub pertore vlllmlls" (Eneida liv. I~ 67). É
preciso que alguém tire o "caborje" dos americanos (mandonismo,
orgulho ou petulância), conforme o linguajar dos meus
conterrâneos do Sul de :Minas.

Vejam-se os hábitos mundanos, relendo-se trecho do discurso
de posse do saudoso e grande John Kennedy: ''Americanos, meus
patrícios: não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês;
perguntem o que vocês podem fazer pelo seu país. Cidadãos do
mundo e meus amigos: não perguntem o que a América fará por
vocês, mas o que juntos poderemos fazer pela liberdade do homem".
In God Jvetmst.
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10. O QUASE-MAGISTRADO E QUASE-AUXILIAR DO
QUASE-PRESIDENTE

Partindo da deixa alusiva à incipiente Justiça do Trabalho, há
três circunstâncias que por pouco não me fizeram ingressar na
Magistratura Trabalhista. Primeiro, quando se oficializou tal Justiça,
muitas vezes chamada de "Especializada", com sua inclusão no Poder
Judiciário, com todas as prerrogativas inerentes a esse Poder da
República, constitucionalmente instituída. Nessa oportunidade,
valendo-me da condição de integrante de Junta de Conciliação e
Julgamento, a princípio como suplente e mais tarde Presidente, na
sua fase administrativa, sem remuneração, convém insistir, seria natural
que almejasse ser um dos muitos nomeados para os cargos que então
se criaram no quadro desse novo órgão do Poder Judiciário. Como
"quem tem boca vai aRoma", tratei de obter audiência com o
ministro do Trabalho, Dr. Waldemar Falcão, a quem caberia fazer a
triagem dos respectivos pretendentes, obviamente consoante os mais
variados apadrinhamentos políticos. Obtida a audiência, apenas com
a "cara e a coragem", apresentei-me ao ministro Waldemar Falcão
dizendo-lhe que confiava unicamente na colaboração, sem remune-
ração, prestada à Justiça do Trabalho, em sua fase administrativa,
pois não tinha qualquer recomendação política. Ressalvei, porém,
que só aceitaria a remota possibilidade de nomeação, se fosse o caso,
se antes fosse nomeado o Dr. ilo Liberato Barroso, o mais antigo
Presidente de Junta de Conciliação eJulgamento de Minas, enquanto
não remunerado o cargo. Dei as razões dessa ressalva, principalmente
por reconhecer que recebi do Dr. ilo os primeiros ensinamentos
da vida prática, desde universitário até jovem advogado. O ministro
elogiou minha ressalva, dizendo que se esforçaria para nomear o
Dr. ilo, seu colega de ginásio em Fortaleza, de onde ambos eram
naturais e, se não houvesse algum empecilho de ordem política,
cuidaria com simpatia de minha nomeação. É claro que não logrei
ser aproveitado no quadro da Justiça do Trabalho, o que já era
previsto, pois "puxar saco" não era comigo. Afora o Dr. ilo, todos
os demais nomeados achavam-se devidamente forrados politicamen-
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te. Fora nomeado para o ex-Conselho Regional, hoje TRT, o parente
de uma senhora de invulgar prestígio no Palácio da Liberdade, o
qual não foi mau juiz, mesmo sem ser advogado.

A segunda oportunidade que se me ofereceu para tornar-me
juiz foi logo depois do segundo mandato de deputado estadual (não
disputei a segunda reeleição, desencantado com a política, não só
pela influência do dinheiro na corrida aos votos, como porque a
respectiva legislação estimulava ferrenha disputa entre os candidatos
da mesma legenda partidária, o que me pareceu absurdo inominável).
Com a morte de meu conterrâneo Delfim Moreira Júnior, então
ministro do Tribunal Superior do Trabalho, alguns amigos me
estimularam a pleitear o preenchimento da vaga, que "pertenceria a
santa-ritense, diziam eles. Sabendo, por intermédio de amigos
comuns, dessa "possibilidade", o então Governador do Estado,José
de Magalhães Pinto, convocou-me para se inteirar do assunto.
Sentindo que a pretensão era factível, o Governador meteu mãos à
obra e, na semana seguinte, indo a Brasília, levou meu nome ao então
Presidente Castelo Branco, havendo este dirigido, na fumaça de
pólvora, memorando manuscrito ao seu ministro da Justiça, o
querido e saudoso MILTON CAMPOS (olha aí, o cavalo passando
arreado), autorizando a lavratura do respectivo ato de nomeação.

No sábado, vindo a Belo Horizonte, e como era rotina, o
ministro MILTON CAMPOS esteve na residência de meu cunhado,
o médico Fernando Velloso, onde' havia uma reunião comemorativa
do aniversário de um membro da família. Encontrando-me, e
abraçando-me, disse o ministro que ficara contente ao mandar
preparar o ato de minha nomeação, o que se daria no despacho que
teria com o Presidente da República na semana seguinte. Agradeci a
gentileza da comunicação, já aí convencido de que não poderia aceitar
a honrosa investidura.

Em seguida, em conversa com minha saudosa esposa, o
ministro, velho amigo da família, se confessara satisfeito com a
nomeação em marcha, por dois motivos: primeiro pela minha
próxima investidura no cargo de ministro do Tribunal Superior do
Trabalho e, depois, porque Maria Stella iria fazer companhia a dona
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Déa, sua esposa, que se sentia sem amigas na Capital da República.
Respondera-lhe minha esposa que ficara exultante com a
possibilidade de meu ingresso na Magistratura Trabalhista, mas que
ela não poderia ir para Brasília, por motivo de incipiente e grave
moléstia que a impedia de sair de Belo Horizonte. Logo depois, o
grande MILTON CAMPOS, retirando-se de uma roda de amigos,
levou-me a um canto do salão e, contrafeito, narrou-me a conversa
que tivera com minha esposa, lamentando a enfermidade de que acabara
de ter conhecimento e, antes de me pedir explicações, ponderou: Ao
lhe dar a notícia das providências para se ultimar sua nomeação, notei
que você não demonstrou entusiasmo diante de tal desiderato.

Então falei: Dr. Milton, o senhor já sabe que não poderei ser
nomeado, mas só não lhe dissera isso, no encontro que tivemos, para
não prejudicar os efeitos da alegria estampada em seu rosto, ao dar-
me a auspiciosa e, ao mesmo tempo, irrealizável notícia, pois
conhecendo-me desde universitário, o senhor, após falar com minha
esposa, constatou que tal nomeação jamais seria possível, diante da
exigência legal de os membros de qualquer tribunal residirem na
sede de sua jurisdição.

Mais tarde, dissera-me o Dr. MILTON CAMPOS que, ao
comunicar ao Presidente Castelo Branco o ocorrido, este lhe dissera
que, então, se providenciasse a indicação de outro candidato, ao que
lhe respondera que seu colega da Pasta do Trabalho, ministro Arnaldo
Sussekind, demonstrara o desejo de ser nomeado para o Tribunal
Superior do Trabalho, mas sentia-se constrangido em pleitear a
nomeação. Redargüiu o Presidente: Então nomearemos o ministro
Sussekind, mas diga-lhe que a nomeação só poderá verificar-se dentro
de alguns dias, o necessário para coordenar a escolha do novo
ministro do Trabalho. E a vaga do saudoso santa-ritense Delfim
Moreira Júnior continuou em aberto por mais algum tempo ... Mais
tarde, nomeado Sussekind, meu amigo, disse-lhe: É a primeira vez
que a emenda ficou muito melhor do que o soneto ...

A terceira e última vez que surgiu a possibilidade de me tornar
Magistrado Trabalhista foi no governo do Presidente Costa e Silva
(última vez, porque já "chinei", por ultrapassar a faixa etária para
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nomeação). I ovamente, entra em cena o bom e saudoso amigo
Magalhães Pinto. Então ministro das Relações Exteriores daquele
governo, por sua iniciativa, integrei a representação brasileira à
Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, sob a chefia do
ministro do Trabalho, senador Jarbas Passarinho. Cumprida a honrosa
missão, viajamos eu e a esposa, visitando Portugal, Espanha, Itália,
Alemanha, Inglaterra e França, com a permanência de duas semanas
em Paris, hóspedes do querido casal de conterrâneos, embaixador Bilac
Pinto e Carminha, onde fomos tratados à "vela de libra".

Retornando ao Brasil, fiquei sabendo que a Dulcinha, ex-chefe
da Taquigrafia da Assembléia Legislativa, no meu tempo de
deputado, e então secretária particular do ministro Magalhães Pinto,
telefonava diariamente para minha casa querendo saber quando eu
estaria de volta ao país ... Telefonando para o Palácio Itamaraty, a
prestimosa Dulcinha me dissera que o ministro estava impaciente,
diariamente querendo noticia de meu regresso da Europa. Respondi-
lhe que não haveria de deixar Paris apressadamente, onde fiquei
hospedado na Embaixada do Brasil, comendo a la gordaça, sem
contabilidade. Chegando a Belo Horizonte, tomei conhecimento de
que fora nomeado juiz do Tribunal Regional do Trabalho, como
representante da Classe dos Advogados, conforme então recente
emenda constitucional. Telefonando-me o amigo Herbert Magalhães
Drumond, seu presidente, pediu-me que indicasse o dia da posse.

I o dia seguinte ao da chegada a Belo Horizonte, compareci
ao banquete, no Automóvel Clube, em homenagem a Rondon
Pacheco, por sua indicação para ser o Governador de 1J1inas,ali me
encontrando com o ministro Magalhães Pinto, responsável pela
minha aludida nomeação. Levando-me à sacada do salão do banquete,
perguntou-me se ficara contente com a nomeação. Resposta
afirmativa, ele atalhou: Mas gostaria que você não tomasse posse.
Como não tomar posse? Se sirvo para ser nomeado, deverei servir
para exercer o cargo. Redargüiu o ministro: É que serei o próximo
Presidente da República, conforme desejo do Presidente Costa e
Silva, e precisarei de sua colaboração em Brasília, do que não abrirei
mão. Respondi-lhe que havia deixado a carreira política, não
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concorrendo à reeleição do terceiro mandato de deputado estadual,
precisamente para cuidar de minha profissão de advogado e,
portanto, não faria sentido deixar de tomar posse do cargo de juiz.
Renovado o apelo pelo ministro, saquei do bolso a carta que lhe
havia escrito, pedindo-lhe que procurasse tornar sem efeito a
nomeação que ele próprio obtivera em meu benefício.

É que resolvi não aceitar a honrosa nomeação, por motivos
pessoais, principalmente porque não desejava afastar-me da
advocacia, que era a minha "cachaça". Aquele saudoso amigo,
insistindo na futura colaboração, em Brasília, agradeceu-me a renúncia
à posse do cargo de juiz, dizendo-se aliviado, pois se eu tomasse
posse, em pouco tempo ele seria forçado a me pedir que me
exonerasse do cargo. E, após sua insistência no pedido de colabora-
ção, acabei "jogando a toalha", dizendo-lhe (parece que adivinhando
o que estaria para vir): Pois bem, irei correr o risco de sua vida
pública. É que, dias depois, surgiu o ''AI 5", que fez gorar o plano
do Presidente Costa e Silva de passar a Presidência da República a
um civil, como era de conhecimento geral, beneficiando precisamente
o seu ministro José Magalhães Pinto.

Mas, para finalizar, relatei ao bom e saudoso amigo Magalhães
Pinto este fato ilustrativo: Quando me encontrava em Paris,
hospedado na Embaixada Brasileira, ali chegou, procedente da
Alemanha, acompanhado da esposa, o senador Daniel K.riger, líder
da Maioria no Senado, sendo também hóspedes do embaixador Bilac
Pinto. Nas gostosas noites da capital francesa os três casais saíamos
em passeio, a pé, pelas imediações da Embaixada, indo as senhoras,
à frente, deleitando-se com as belas vitrines iluminadas, enquanto os
varões lhes seguíamos os passos, conversando sobre coisas do Brasil.
E, na última noite de sua estada em Paris, o senador Kriger,
despedindo-se de mim, porque viajaria na manhã seguinte de volta
ao nosso país, comentou:

"Cabral, você é homem de sorte, pois se dependesse de mim,
o sucessor civil do Presidente Costa e Silva seria o Bilac que, estou
vendo, é como se fosse seu irmão; porém, como não depende de
mim e, sim, do Presidente, o sucessor deste será o ministro Magalhães
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Pinto, que o Bilac me diz ser seu íntimo amigo também." E concluiu:
''A primeira missão que terei a cumprir no Brasil, logo após meu
regresso, conforme instruções do Presidente, será visitar todos os
governadores para lhes comunicar que o novo Presidente será o
chanceler Magalhães Pinto." Com essa narrativa, confirmando o que
me dissera, Magalhães Pinto ficou eufórico e me deu um apertado
abraço, traduzindo sua incontida satisfação. Novamente, era uma
vez o Magistrado Trabalhista e, para completar, um ex-quase futuro
colaborador do ex-quase Presidente Magalhães Pinto ...

EII!JJ demum injortll11atum esse, qui injortlll1illm suum aequo
al1imojerre 11011possit (Bion). (Demasiadamente infeliz é aquele que
não sabe sofrer com resignação).

Para quem, de filho de pai rico, viu-se, da noite para o dia,
transformado em jovem carente de recursos para viver em cidade
grande, cursando a Universidade em busca de seu acalentado anelo,
teria que redobrar seus esforços. E, ao abraçar e beijar meu sofrido
pai pela carta de alforria que me concedera - e vendo rolar do seu
rosto uma furtiva lágrima -, esse foi o nutriente de que necessitava
para multiplicar minhas forças, como se aquela gotinha de secreção
aquosa se transmudasse em alvíssaras, para imprimir maior vigor à
corrida atrás do meu ideal. Podem me considerar quixotesco ou
piegas - pouco importa -, mas aquela furtiva lágrima do sonhador
Losi, ao mesmo tempo que me encorajou, povoou-me a cabeça de
aflições, consolando-me, porém, ao relembrar que, segundo o
Talmude, "a quem Deus favorece, prova-o com aflições!". Feliz,
todavia, foi Shakespeare, que mandou a tristeza sossegar, deixando
aflitos, enquanto não sossegasse a tristeza, suas criaturas Romeu e
Julieta: "Algum dia ainda poderá sorrir de novo a aflição. Até lá,
sossega tristeza" (frabalhos de Amor Perdidos).

Com "aflições" ou "tristezas", o certo é ir em frente, sem
desfalecimento, pois "em busca do destino, a gente se descobre a si
mesmo", já afirmara Laura Vinca Masimi. Enfim, "é melhor ter
lutado e perdido, do que nunca haver lutado" (Arthur Hugh Clough).
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1. POST SCRIPTUM

Não posso deixar de acrescer ao relato de minha vida, desde
ex-fIlho de pai rico até o mais "quebradinho da silva" - enfrentando
todas as dificuldades para sobreviver na cidade grande e cuidar
dos estudos na Universidade, além de responsabilizar-me pelos
estudos dos irmãos mais novos (Walter, Celso e Heitor), menos o
Ékio, que se virava como podia em Itajubá, onde estudava e depois
se aposentou como professor da Escola de Engenharia local -,
um discurso na OAB por ocasião da comemoração,post mor/em, do
Centenário de Nascimento do grande MILTON CAMPOS e um
artigo, publicado no Estado deMinas) sobre idêntico centenário do
Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, a
pedido do querido e vitorioso jornalista Cyro Siqueira. Estando
com a mão na massa, incluí outros textos de minha autoria, alguns
encaixados na página do citado jornalista, e um a meu respeito, de
autoria da generosidade do amigo e ex-colega da Assembléia
Legislativa, Pedro Maciel Vidigal, falecido em maio de 2004,
publicado em seu livro Ação Política. Por sugestão de amigos, incluí
também algumas crônicas do meu tempo de deputado estadual,
sob o pseudônimo de Boquirroto (Boqui, para os íntimos).

Os leitores que não gostarem do livro, terão o consolo de não
gostarem também deste post scriptum ...

Deo grafias.

2. DISCURSONA OAB

"De MILTON CAMPOS se poderia dizer, parodiando
SÓCRATES ("não sou de Atenas, nem da Grécia, mas do mundo''):
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'Não sou de Ponte Nova, nem de Minas Gerais, mas do Brasil'.
Também seria fácil compreender-lhe o diapasão de vida, simples no
trato com as pessoas, mas austero e intimo rato na defesa das
instituições de seu país, amalgamando-se os atributos de sua
personalidade, ornada de aguda inteligência, serenidade intelectual,
sutileza ao conceituar o comportamento humano, exemplar postura
pessoal e cívica, não lhe faltando nem o refinado senso de humor.
No registro de Sidônio Appolinário, 'é bom adoçar com o bom
humor os negros pesares da vida'.

O jornalista José Bento Teixeira de Salles, em seu livro Milton
Campos - O Pensador Liberal, na respectiva Introdução, assim se
expressou:

'Milton Campos foi daqueles homens públicos cuja dimensão
se projeta com a passagem dos anos. Assim como a vida de certos
políticos se dilui com o tempo, a de outros se engrandece com o
julgamento da História. Os primeiros firmam o seu prestígio na base
de construções materiais, acreditando que, dessa forma, terão
assegurada a perenidade da fama. Buscam retratar-se nas realizações
grandiosas, quando não se sustentam na artificialidade demagógica
do mito. Destes a lembrança se perde na poeira do tempo e eles se
dissolvem à semelhança de suas próprias criações perecíveis. Os
outros são homens de espírito e pensamento. Não cultivam o
imediatismo, mas plantam raízes sólidas e duradouras. Não
perseguem a glória efêmera. Antes, pensam nos cidadãos e em um
mundo livre e autêntico. Não exploram o dia de hoje. Vivem o sonho
eterno dos pensadores. Milton Campos se enquadra na restrita galeria
dos líderes de idéias'.

Não se pode deixar de conhecer o que dissera, na esplêndida
obra de José Bento, o ilustre Presidente da Academia Mineira de
Letras, o saudoso e consagrado escritor Vivaldi Moreira, cuja pena
brilhante continua sendo orgulho de Minas Gerais:

'Ao correr dos anos, tem sido um dos temas mais abordados
por mim nas atitudes, atos ou no próprio pensamento, a figura sin-
gular da comunidade mineira: MILTON CAMPOS. É tão rica de
sugestões sua personalidade que o tema não se esgota e sua

106

_____________________ JOSÉ CABRAL

individualidade cresce a cada dia que passa. Que dizer do homem
público exemplar, o jurista meticuloso e sempre preparado para
interpretar os incisos mais retorcidos, trazendo-os à luz solar da
prístina inteligência; do estilista primoroso; do escritor conciso que
nunca se perdeu nas malhas traiçoeiras da gratuidade - da criatura,
enfim, que possuía os melhores dons da natureza e os escondia na
modéstia mais requintada? Na pessoa complexa e, simultaneamente,
singela de MILTON CAMPOS pousou o milagre da lucidez, do
equilibrio e da bondade, atento, ao mesmo tempo, ao rumor uni-
versal e ao mais imperceptível ruflar de asas de uma ocorrência
minúscula ao seu redor. Em suma, MLTON CAMPOS foi o homem
que todos nós nos esforçamos por imitar'.

A beleza desse exórdio de Vivaldi Moreira até nos leva a crer
que,' ao redigi-lo, estivesse tomado de cuidados premonitórios, em
face da advertência de Oliver Cromwell ao pintor que lhe haveria de
pintar o retrato: 'Pinta-me como sou. Se omitires as cicatrizes e as
rugas, não te pagarei um xelim'.

Não só os seus amigos, humildes admiradores egressos das
camadas sociais menos assistidas, colegas advogados ou
correligionários políticos lhe reverenciavam a figura de simples
cidadão ou homem público, pois que para MILTON CAMPOS
nunca existiram fronteiras para o culto aos dotes que lhe ornavam a
personalidade de escol, infensa a farpas de possíveis detratores insanos
ou niilistas, que os há em todos os quadrantes do mundo ..Entretanto,
não custa mencionar o registro de um dos mais ardorosos críticos
da antiga UDN, portanto seu adversário político, dotado de invulgar
'poder de fogo', em face de primoroso embasamento cultural,
privilegiada inteligência, polemista por formação atávica, orador
eloqüente e temido no debate, o antigo pessedista (PSD) e ex-
Deputado Estadual e Federal Pedro Maciel Vidigal, em seu livro
Ação Política, volume 11,onde lhe esculpiu, com buril justo e certeiro,
esta perfeita imagem:

'MILTON CAMPOS pertencia ao pequeno grupo daqueles
homens raríssimos cujas virtudes eram notáveis e nos quais a
probidade resplandecia em todas as atitudes. Como o sol é visto no
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céu e a luz é vista no sol, assim as mais exímias qualidades morais e
intelectuais eram observadas e admiradas em sua honrada pessoa.
Ele foi o espírito do povo mineiro e da época em que viveu. Quem
o reparasse bem ficaria convencido de que a exemplaridade de um
homem, superior e sem mistérios, pode .depender de suas nobres
ações, porém depende mais de sua personalidade. A simplicidade
de vida o fez grande, bem-visto e benquisto. Cresceu entre livros,
num ambiente de respeito pela cultura. ele a maledicência nunca
encontrou campo para impiedosas mordidas. Como político, sua
preocupação maior foi com a racionalidade e a objetividade. Chefe
do Poder Executivo em Minas Gerais, governou o Estado promo-
vendo o bem comum, prestando bons serviços ao povo, sem pensar
na exaltação pessoal. o exercício do cargo, nunca admitiu qualquer
pressão para agir em desacordo com a sua consciência'.

Murilo Badaró, como José Bento Teixeira de Salles,memorialis-
ta de Milton Campos, narra em seu recente livro, Milton Campos- O
Pensador Liberal, este episódio:

'Após perder a eleição para Vice-Presidente da República, o
saudoso Governador de lVIínasGerais, indagado por um repórter
como explicaria o insucesso eleitoral 'em Ponte Nova, sua terra
natal', assim foi satisfeita a indagação: 'Meu filho', respondeu
MILTO CAMPOS, 'filho de juiz não tem terra natal. asce em
qualquer lugar'.

Cabe, aqui, transcrever esta manifestação poética de Manuel
Gonzalez Prada: 'Onde me estreitem generosas mãos/onde me
arrulhem tIbias primaveras/aí verei a minha pátria e meus irmãos'.

As manifestações sobre MILTO CAMPOS são as mais
significativas e elogiosas. O nosso poeta maior, Carlos Drummond
de Andrade, seu companheiro de tertúlias na mocidade, dele dissera:
'lV1iltonfoi o cidadão que todos nós gostaríamos de ser'. O saudoso
Senador Nelson Carneiro, representante do Estado do Rio de Janeiro
e seu contemporâneo no Senado, assim se expressou na Câmara Alta:
'lV1iltoné o melhor de todos nós'. O Desembargador Carlos Horta
Pereira, seu oficial de Gabinete, no Palácio da Liberdade, cunhou
este expressivo realce de sua personalidade: 'Sua figura humana
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avultava sempre na defesa de uma idéia, nunca proferindo uma
palavra vazia, desprovida de sentimento ético, desprovida da luz de
um ideal' (Estado de Minas de 22.4.2000).

Dele dissera, recentemente, em artigo publicado na imprensa
local, o padre Paschoal Rangel, da Academia Mineira de Letras e
professor de Filosofia e Teologia: 'Apesar da sua aparência suave,
ele era mesmo é um bravo lutador. Finíssimo, mas destemido. Lendo-
se seus numerosos artigos na imprensa mineira, isto é de uma
evidência contundente' (Estado deMinas de 27.6.2000). Para Aureliano
Chaves, ex-Governador de lVrinas Gerais e ex-V ice-Presidente da
República, 'a vida de MILTON CAMPOS foi um grande receituário
de saber e de sabedoria, fazendo-o nume tutelar de Minas e do Brasil'
(Estado de lvlinas de 13.6.2000).

Para melhor expressar a grandiosidade de sua sensibilidade
política, basta lembrar opunctum saliens do seu discurso de posse no
Governo de Minas: 'Farei um governo mais da lei do que dos
homens, austero como convém à República e é do gosto dos
mineiros', transunto de plataforma a que o Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL, um dos maiores tribunos políticos brasileiros da
atualidade, dera este desenvolvimento, em discurso proferido na
Câmara dos Deputados: 'Não somente formulou essa proposta,
como a cumpriu inteira e lisamente, a despeito das dificuldades e
restrições havidas dentro da coligação partidária que o levou ao
poder. MILTON CAMPOS deixou uma grande obra, e é natural
que, neste momento, estejam os humanistas e intelectuais debruçados
sobre a largueza e a profundidade de sua contribuição para o
aperfeiçoamento das instituições políticas brasileiras'.

Senhor Presidente e eminentes colegas! Debuxado o retrato
cívico, intelectual e moral desse ainda hoje pranteado irmão de ideais
e, dentre todos nós o mais laureado, cujo Centenário de Nascimento
agora comemoramos in memonam, resta respigar seu fecundo labor
nesta Casa, que sempre foi sua, em benefício da Advocacia, como
instituição, e dos advogados que se congregam sob o pálio da OAB,
a incentivadora e, ao mesmo tempo, fiscalizadora das respectivas
atividades profissionais, para que se exercite o Bom Direito, em
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proveito das instituições e da coletividade, sem distinguir entre
poderosos e excluídos do stattls de cidadania.

MILTON CAMPOS inscreveu-se na OAB, sob o n° 26, em 2 de
maio de 1932, recebendo a Carteira n° 807, constando do respectivo
registro haver concluído o Curso em 11 de novembro de 1922, na
Faculdade de Direito de Minas, dita 'Casa de Afonso Pena'. Elegeu-se
Conselheiro da OAB, Seção de Minas Gerais, sendo a seguir, em abril
de 1935, empossado no cargo de Secretário Geral da Seccional, com
o mandato de dois anos, reelegendo-se, sucessivamente, por igual
período em 1937, 1939 e 1941. Em 1947, por haver sido eleito
Governador do Estado, requereu o cancelamento de sua inscrição na
OAB, quando lhe bastaria pedir a suspensão temporária da inscrição,
enquanto estivesse desempenhando a honrosa investidura no cargo
de Governador. Isso demonstra seu escrúpulo em manter a condição
de profissional da Advocacia, ainda que suspenso seu exercício, no
curso do mandato político que lhe outorgara o povo em pleito eleitoral
livre, porque democrático. Expirado o mandato de Governador e
retornando à Advocacia, inscreveu-se de novo na OAB, elegendo-se
seu Conselheiro em abril de 1951 e Presidente da Seccional em março
de 1953, para o mandato de dois anos, reelegendo-se em 1955, 1957 e
1959, não disputando as eleições subseqüentes por haver passado a
exercer o cargo de Ministro da Justiça, incompatível com o exercício
da Advocacia, e, em seguida, a desempenhar o mandato de Senador,
que exigia o seu afastamento de Belo Horizonte.

É com orgulho que conservo a Carteira de Advogado, sob o
n. 1274, subscrita por dois dos mais conspícuos mineiros, os
saudosos professores Estevan Leite de Magalhães Pinto, Presidente,
e MILTON SOARES CAMPOS, Secretário da OAB.

É oportuno sublinhar que a contribuição de MILTON CAM-
pos em prol da Advocacia e dos advogados não se restringiu aos
deveres inerentes ao desempenho dos mandatos de Conselheiro,
Secretário Geral e Presidente da OAB, Seção de Minas Gerais. Como
simples advogado, Deputado Federal, Senador ou Ministro da
Justiça, seu desvelado empenho, visando aquele desiderato, foi
permanente e inestimável, desde a criação da própria OAB, elabo-
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ração do respectivo Estatuto e do Código de Ética até a participação
de advogados nos diversos Tribunais do País, mediante indicação
em listas organizadas pela OAB. Nesta última conquista sua valiosa
contribuição foi decisiva. No Congresso Nacional não se
movimentava qualquer projeto de lei ou simples moção envolven-
do interesses dos advogados ou da própria OAB sem passar,
primeiramente, pelo crivo do congressista MILTON CAMPOS, não
por se tratar de formalismo regimental, mas por deferência especial
de seus pares, dentre os quais era ele o mais credenciado para esse
mister, não só por força de sua reconhecida cultura jurídica mas,
principalmente, em razão do tirocínio adquirido no curso dos
reiterados mandatos de dirigente da Seccional Mineira da OAB.

O nosso prestigiado ex-presidente Aristóteles Atheniense, que
não foi seu contemporâneo na direção da OAB, só tendo a ventura
de conhecê-lo quando ingressou na Faculdade de Direito, em artigo
recente, assinalou:

'Trago dele a imagem de um homem permanentemente em
paz com a sua consciência. Primava pelo respeito às opiniões alheias,
sendo humilde nos triunfos e grande nos infortúnios, deixando
sempre a marca de sua personalidade em tudo que fez. Compulsando
as atas da seção mineira da OAB, deparei com sua eleição para a
presidência da entidade em 7 de abril de 1953. Foi escolhido à
unanimidade. No primeiro biênio, em que exerceu a presidência da
seccional mineira, esforçou-se em situá-la acima das paixões
partidárias de maneira que estivesse comprometida, apenas, com os
interesses maiores da advocacia' (Estado deMinas de 4.7.2000).

Qualquer crítica que se faça, ainda agora, ao Governo MILTON
CAMPOS - o que seria evidente injustiça -, bastaria, para repeli-
la, recordar-se do Plano de Recuperação Econômica e de Fomento
à Produção que, segundo os analistas econômicos da época, foi o
mais audacioso e completo programa de governo até então lançado
no país.

Esse Plano, resultante de prolongado debate do Governador
e seu Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
saudoso engenheiro Américo Renê Giannetti, com competente
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comissão técnica, desenvolveu-se à custa de devotado esforço e
dedicação de todos que foram convocados para sua elaboração e
conseqüente execução.

Dentre as diversas realizações do Plano, destaca-se o embrião
do sistema de geração de energia elétrica em Minas, representado
pela U sina Hidrelétrica do Salto Grande, cujo projeto fora elaborado
pela equipe do Grupo Renê Giannetti, antes do Governo Milton
Campos, e doado ao Estado de Minas Gerais. Foi desse embrião
que nasceu o programa 'Energia e Transporte' do sucessor de :Milton
Campos, o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek.

Por aí se vê como foi útil à economia mineira o Governo
Milton Campos, isto sem falar no programa técnico-educacional
representado por Escolas Elementares e Médias de Agricultura, além
da inovação do Ensino Agrário Ambulante, por meio de comboios
ferroviários e rodoviários, os quais também prestavam assistência
médica e odontológica às classes rurais. Só a sensibilidade humanística
de que era dotado :N1iltonCampos seria capaz de induzir o gover-
nante a instituir assistência dessa natureza, com acendrado propó-
sito de prover as necessidades primárias de seu povo desassistido.

Senhor Presidente e senhores Advogados. Valendo-me desta
oportunidade de dizer algumas palavras sobre o grande e saudoso
l\t1iltonCampos, cultuando-lhe a memória ao ensejo do Centenário
de seu ascimento, não consigo conter o anseio de mencionar que,
ao assumir o Governo de .Minas, :N1iltonCampos convocou alguns
jovens como colaboradores, quatro para o Palácio da Liberdade,
Edgar Godoi da Mata Machado, Chefe de Gabinete, Abílio Machado
Filho, Secretário Particular, Carlos Horta Pereira e José Bento
Teixeira de Salles, oficiais de Gabinete, e mais três para a Chefia de
Gabinete das Secretarias de Estado, Vivaldi Moreira (Secretaria da
Fazenda), Raul Machado Horta (Secretaria da Justiça) e este velho
orador que vos fala (Secretaria da Agricultura), todos permanecendo
a seu lado, tudo dando de si em benefício da administração pública,
durante todo o período de seu fecundo e hialino Governo.

Pode-se. afirmar que de Milton Campos, cuja memória seus
colegas advogados reverenciamos com carinho e saudade, por ter
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sido, em toda sua vida, advogado exemplar, seria lícito repetir o
que dissera o grande Rui Barbosa: 'Sempre limitei os meus projetos
e sonhos na carreira profissional que elegi desde a primeira mocidade,
a granjear, pelo trabalho honesto, crédito de exercer o meu ofício,
com seriedade, competência e zelo'.

E tudo quanto vos falo é fruto de emoção própria de quem
teve a honra de conviver com Milton Campos e lhe merecer a
amizade, admirando-o como advogado, dirigente de nosso sodalício,
político e homem público dotado de peregrinas virtudes, que
certamente servirão de parâmetro para os advogados de todas as
gerações.

Mencionei, nesta singela oração, a resposta que Milton Cam-
pos dera a um repórter que lhe indagara como justificaria a derrota
que sofrera em Ponte Nova, sua terra natal, na eleição para Vice-
Presidente da República: 'Filho de Juiz não tem terra natal; nasce
em qualquer lugar'. Cabe aqui reproduzir, em honra da memória de
:N1iltonCampos, o que escreveu a brilhante Rachel de Queiroz, em
artigo recente, a propósito da morte de Barbosa Lima Sobrinho,
que nascera em Pernambuco:

'Mas isso era apenas um detalhe na biografia desse brasileiro
que, vivo ou morto, só nos faz agradecer a sorte feliz de haver
convivido com ele' (Estado de NJinas de 30.7.2000).

Enfim, :N1iltonCampos, por todas as excelsas qualidades que
lhe ornavam a personalidade, como figura humana, simples cidadão,
advogado exemplar e homem público da maior envergadura moral,
honrou o País e Minas Gerais e, agora, engrandece a nossa História,
com o exemplo de impecável vida."
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1. JK, UMA JUSTA HOMENAGEM

Cyro Siqueira

"1- Por várias razões, pretendo dedicar grande parte desta
página hoje, véspera de eleições, ao político brasileiro que mais
soube respeitar a opinião pública de seu país. Para tanto, tomei a
iniciativa de convidar uma das personalidades mais importantes
da vida pública e particular deste Estado, José Cabral, para que
prestasse seu depoimento a respeito de JK, um político ao qual a
UDN, partido de José Cabral, fez das mais violentas campanhas
de que se' tem notícia na história republicana deste país. Dentro
desse clima, José Cabral manteve a lucidez que sempre o tem
caracterizado. Graças a isso, não só continua a exercer sua
atividade como um dos mais respeitados advogados especia-
lizados em direito trabalhista do País como, durante sua militância
partidária, soube respeitar o amigo e, ainda mais, a figura humana
de Juscelino, cujo coração, que tinha também as dimensões
continentais de sua pátria, ele manteve aberto para qualquer tipo
de conciliação, ditada pelo amor com que serviu aos interesses
nacionais. Razão pela qual foi eleito como o homem público
brasileiro do século XX.

Para que o leitor avalie a importância do papel desempenhado
por José Cabral basta ler seu texto, como sempre bem escrito, que
fez especialmente para esta página. Quando revela pela primeira vez
como, graças à sua intervenção, foi abortada uma tentativa da UD
ultra-radical de aprovar em nome de Minas Gerais uma moção de
protesto contra a construção de Brasília. Essa moção, partida de
Nlinas, estado natal de Juscelino, seria a pá de cal em cima de uma
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das iniciativas que marcaram de forma indelével a história do mundo
no século passado.

2 - Para encaminhar o leitor no caminho das recordações que
irei tentar registrar, terei de conduzi-lo para o início das minhas
atividades no setor político deste jornal, quando fui encarregado da
cobertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Geograficamente, eles eram executados na rua Tamoios, na sede da
antiga Casa da Itália, que havia sido expropriada pelo governo do
Estado durante a Grande Guerra de 1939 a 1945, quando a Itália
fazia parte do eixo Roma-Berlim, ao qual o Brasil declarara estado
de guerra. O que provocou a remessa de um corpo expedicionário
para a Europa, especificamente para a Itália.

Na cobertura dos trabalhos da Assembléia, tive a grata surpresa
de entrar em contato com alguns debates políticos mais empolgantes
e ricos de sabedoria e de conhecimento que eu, praticamente um
jovem saído da adolescência, ia absorvendo com um apetite cada
vez maior.

A bancada da UDN era uma verdadeira constelação de estrelas
de luz própria - e que luz! Sem falar em José Cabral, que merece um
capítulo à parte, a constelação exibia as luzes de Oscar Correia, Carlos
Horta Pereira, sempre sereno mas firme em todas as suas interven-
ções, Milton Salles, considerado o 'ferrinho de dentista' da bancada,
a quem cabia a tarefa de anim~r o plenário quando os debates
ameaçavam partir para o chamado desforço pessoal. Dentro desse
nevoeiro, a intervenção de ~Wton ia provocando gargalhadas e
estilhaços de bom humor que terminavam acalmando os ânimos.

a linha intermediária, o bom senso de Oswaldo Pierucetti
contrabalançava a fama de valentão de Simão da Cunha. Fama, aliás,
bastante justa, capaz de rivalizar com a dos irmãos Tavares - ou da
surpreendente expectativa em torno da conduta do doutor Soares,
ex-prefeito de Manhumirim, e que, eleito deputado, tomou posse
precedido da fama de ter encomendado várias almas naquela região
da Zona da Mata antes de conquistar seu mandato. Amigo de meu
pai, do doutor Soares eu conhecia apenas sua atenção com a qual

118

________________________ JosÉ CABRAL

atendia qualquer paciente, fosse pobre, fosse rico, sem nada cobrar
por seus valiosos serviços médicos.

o exercício de minha função de repórter, várias vezes varei a
noite na rua Tamoios, acompanhando a obstrução, sempre
comandada pelos Tavares, aos projetos arrojados do governo de
JK. Muitas vezes, a obstrução se prolongava até as primeiras horas
da manhã seguinte.

Do lado da redação, eu também percebi que tinha que enfrentar
outra guerrinha menor, entre o udenismo ferrenho de Pedro Aguinaldo,
o chefe editorial da redação, e a índole pacificadora de Geraldo Teixeira
da Costa, mais conhecido como Gegê. Que terminava sendo o
responsável pela linha afInal isenta que conseguiu colocar em execução
dentro deste jornal e que terminou sendo o principal motivo de, depois
de tantos e tantos anos, o ESTADO DE MINAS poder se orgulhar
de continuar sendo o grande jornal dos mineiros.

Que assim continue a ser, para o bem de todos e para que a
obra de Assis Chateaubriand se eternize, superando as possíveis e
passageiras crises que o velho capitão, se estivesse vivo, tiraria de
letra. E sempre, como é bom que aconteça, com uma insuperável
carga de humor. O mesmo humor que transformou Winston Churchill
na principal fIgura política do século vinte, desmantelando o fantasma
aterrador de um paranóico cidadão chamado Hitler, quando as
tropas da Wermatch pareciam imbatíveis, e obrigando os Estados
Unidos a entrar no conflito já então mundial.

Não satisfeito com isso, Churchill também foi o primeiro a
denunciar a outra ameaça totalitária, referindo-se, pela primeira vez
na História, à 'cortina de ferro' que envolvia a então também
imbatível União Soviética. Primeira ditadura na história do homem
que terminou implodindo, vítima dela mesma e de sua falácia ao
pretender estabelecer o paraíso na Terra com o truque ingênuo de
eliminar o que então era chamado a luta de classes. Isto é, a simples
razão de existir o número de universos capazes de serem imaginados
e criados pela inquietação humana.

Para resumir este ligeiro passeio pelo passado, volto à rua
Tamoios, onde a convivência com tantos deputados fez nascer em
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mim a amizade de muitos deles. Ainda semanas atrás, tive o prazer
de receber aqui na redação deste jornal uma ligação de meu amigo
Oscar Correia. Que, depois dos cumprimentos de praxe, reclamou
que eu estava sumido. Respeitosamente, eu respondi, surpreendido
e desconcertado:

Mas como, .Ministro? O senhor, no Rio, eu aqui, na província!
A resposta desfez a formalidade da conversa~ Depois de

atender seu pedido - ele queria o telefone do meu irmão George,
que tinha sido seu colega de turma na Escola de Direito -lhe fiz o
convite: Na próxima vez em que vier a Belo Horizonte, a um
telefonema seu, um carro aqui do jornal irá buscá-lo no hotel para
que você visite as novas instalações do ESTADO DE MINAS.

Onde?
Na avenida Getúlio Vargas.
Depois de pequeno silêncio, a resposta de Oscar:
Vai ser difícil, Cyro. Benedito, Alkmim, até Juscelino eu

agüento, mas Getúlio Vargas, esse não! Eu sustentei a brincadeira:
está certo, Ministro. Aqui pertinho, em frente ao Tribunal do Trabalho,
ele está em uma estátua até que meio feia. Você pode entrar no
edifício do jornal sem olhar para ele.

Rindo do outro lado do telefone, ele só acrescentou: Sendo
assim, vou pensar em seu convite.

Uma das primeiras tarefas que recebi em função de meu
trabalho como repórter político foi cobrir o caso envolvendo um
juiz do interior, em cuja casa tinha explodido uma bomba. Atribuída
pela UDN aos pessedistas da cidâde - no Sul de Minas, perto do
estado de São Paulo. O juiz tinha julgado uma questão política,
envolvendo PSD e UDN. E julgara a favor da UDN.

Ao cobrir o acontecimento, a pedido de Oscar Correia e por
determinação do jornal, fiquei conhecendo o juiz, um senhor austero
que mais tarde fiquei sabendo ser o pai do jornalista Vilas Boas
Corrêa. Juiz que atuara em um caso rumoroso conhecido como o
caso Marcha-a-ré. Esse juiz, nas costumeiras voltas que o mundo dá,
terminou sendo transferido para Caratinga. Onde ficou amigo de
meu irmão George. O mesmo cujo telefone Oscar Correia me pediu.
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Anos depois, tornei-me amigo de um dos filhos de Horta
Pereira. Que, trabalhando então na Fiat, é um dos melhores causers
da praça, além de cantor bi ou trilingüe. E que, como bom viajor,
me disse certa vez que a única revista brasileira especializada em
cinema conhecida na Itália era a Revista de Cinema, sempre associada,
ainda segundo ele, ao Centro de Estudos Cinematográficos. Duas
iniciativas às quais dediquei parte da minha mocidade.

Para tentar conter, ainda que precariamente, o fogo cruzado
da UDN, as hostes juscelinistas contavam, na Assembléia, com o
humor e a sabedoria pessedista de Último de Carvalho. Na frente
de ataque, a violência e agressividade do deputado Pedro Vidigal.
Que, mesmo comparecendo de batina às reuniões, o repórter do
EM só o chamava de Pedro Vidigal. Que era mesmo quem estava
lá, eleito pela legenda do PSD, em uma derrota infringida a seu primo
do PR, Ciro Maciel. Ambos disputando votos em Calambau, ex-
presidente Bernardes.

3- Para fechar estas considerações, vou ter o prazer, que por
certo será dividido com os leitores, pois, além de um texto muito
bem escrito, eles irão tomar conhecimento da firme atitude assumida
por José Cabral contra a ala radical da UDN que queria aprovar
uma moção de protesto contra a construção de Brasília. Mesmo
não constando de seu texto, José Cabral me disse que preveniu seus
companheiros a respeito de uma observação muito curiosa que fez:
a UDN já carregava um fardo quase insuportável, o suicídio de
Getúlio. E seria destroçada em definitivo se arcasse com o suicídio
de JK. Sem mais delongas, vamos ao texto impecável de José Cabral."

2. O CENTENÁRIO DE JUSCELINO

Quem se dispuser a ler estas "mal traçadas linhas", haverá de
estranhar que um antigo deputado udenista (saudosos tempos
aqueles), sem cerimônia, se arvore em conviva dos festejos
comemorativos do centenário de nascimento do saudoso Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira. É que a nossa bancada, na
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Assembléia Legislativa, não lhe dera trégua. Como fui deputado
estadual em duas legislaturas, justamente no tempo em que esse ilustre
coestaduano fora Governador e, a seguir, Presidente da República,
é óbvio que participei das escaramuças udenistas contra S. Exa., sem
que, com isso, fosse um adversário desrespeitoso contra a extraor-
dinária figura de homem público do ilustre filho de Diamantina,
mesmo porque, desde época anterior ao exercício desses nobres e
honrosos mandatos de S. Exa., sempre fomos bons amigos. Embora
mais moço nove anos do que S.Exa., participamos ao mesmo tempo
da vida social de Belo Horizonte, o que basta para induzir o nosso
convívio nos salões da cidade, desde que ele sempre gostou de dançar
e este velho escriba também "cortava a sua jaca", embora sem a
apurada técnica daquele festivo conviva. Essa técnica refinada serviu
de mote para que alguns deputados udenistas o alcunhassem de "pé
de valsa". Eu, porém, evitei esse tratamento algo desrespeitoso,
arriscando, quando muito, chamá-lo de "pés de arminho", o que lhe
motivava gostosas gargalhadas.

Nunca faltei aos compromissos partidários e deveres .oposi-
cionistas, mas reservava-me o direito de conviver civilizadamente
com os adversários, a começar pelo Governador, a quem não deixava
de combater politicamente, sem prejuízo do nosso relacionamento
como amigos. Basta ver que tinha sempre como companheiros de
mesa, nos diversos saraus belo-horizontinos, os compadres Maurício
Bicalho e esposa, ele então secretário do Interior eJustiça do governo
Kubitschek.

Aliás, o ilustre ainda senador Francelino Pereira (se dependesse
de mim prorrogar-lhe-ia o mandato), discursando no Senado da
República, por ocasião da passagem do centenário do grande brasileiro
Pedro Aleixo, um dos fundadores da saudosa UDN, invulgar tribuno
e bravo combatente democrata, assim se expressara sobre o Presidente
Juscelino, referindo-se a este compadre daquele laureado político
mineiro: "Enquanto isso, JK, prefeito de Belo Horizonte, inovador,
otimista, tomado pela modernidade, projetara-se em Minas. E todos
nós, Pedro Aleixo à frente, o combatíamos. No fundo, todos nós o
admirávamos" (Pedro Aleixo - Estadista da República, p. 20).
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Com esse "nihil obstat udenista", sinto-me completamente à
vontade para falar de Juscelino. Antes de mais nada, pouco antes de
sua morte trágica, em ocasional encontro, segredei-lhe: 'Juscelino, a
frustração de minha fugaz vida pública foi não ter tido oportunidade
de ser seu correligionário", ao que, num apertado abraço e longo
sorriso (como de costume), me dissera: "Mas mesmo assim me
prestou inestimáveis serviços, como deputado, em defesa do inter-
esse público".

Há dois significativos fatos que, sem falsa modéstia, devo regis-
trar neste depoimento de saudade. O primeiro: quando já Presidente,
como todos sabem, Juscelino surpreendeu os compatriotas ao
anunciar que mudaria a Capital da República para o Planalto Cen-
tral, o que provocou acesa controvérsia sobre a oportunidade desse
velho sonho brasileiro, até chantado na Constituição do país.

O bravo e saudoso deputado udenista Fabrício Soares, então
líder de nossa bancada, a convocara para debater e deliberar a
respeito daquela "primeira megalomania de JK", que arrasaria as
finanças públicas. Chegando à sala de reunião, já encontrei sendo
redigido o texto do "veemente protesto dos Oposicionistas
Mineiros" pela inusitada e "megalítica empreitada" (este vocábulo
"aspeado" e em versais). Permaneci algum tempo calado, apenas
retendo na memória os argumentos dos colegas, todos tendentes à
aprovação do "protesto" em termos incisivos e veementes. Como
sempre, interferi nos debates cordialmente, mas denotando
desaprovação àquela catilinária. A moderação sempre foi o meu
forte, graças a Deus, em todos os atos de minha vida (hoje já no seu
bruxulear). Os adversários de meu posicionamento exigiram que
externasse meus argumentos. Não tergiversei: primeiro, o desloca-
mento do eixo econômico-financeiro para o centro do país,
espargindo-se, assim, o progresso em espirais concêntricas. Segundo
argumento, agora de caráter doméstico: Minas ficaria a meio caminho
dos dois pólos do progresso - o litoral (Rio) e a Nova Capital
(Brasília), o que facilitaria o escoamento da sua produção, notada-
mente, a agropecuária e a de materiais de construção civil para o
último pólo. Prosseguindo o debate, encontra-se a posição

123



1JÚNHr\ VIDA -----------------------
conciliatória, apenas num alerta ao povo pelo resgate do elevado
custo do empreendimento.

Mais tarde, o Presidente Juscelino me dissera que fora infor-
mado de minha atuação conciliatória nesse problema da maior
relevância, sublinhando que, se partisse de seu Estado o pretendido
protesto contra a construção de Brasília, seu já arraigado propósito
de realizar a monumental obra poderia redundar em fracasso, sob o
argumento de que, se seus próprios coestaduanos se uniam contra o
empreendimento, o que pensariam os patrícios dos demais Estados.

Agora, o segundo fato a registrar: encontrando-me nos Estados
Unidos, já às vésperas de regressar ao Brasil, li na imprensa a chegada
do ex-presidente brasileiro a Nova Iorque, como refugiado político.
Não ignorava a iníqua perseguição que certo setor da Aeronáutica
movia a Juscelino, após sua saída da Presidência.

Saí de Washington de volta à pátria, porém, ficando um dia em
Nova Iorque, especialmente para visitar o ex-Presidente, cujo endereço
tratei de apurar no Consulado brasileiro. Acionando a campainha no
apart-hotel em que se hospedava Juscelino, fui atendido por sua digna
esposa, que me dissera encontrar-se o marido em hotel próximo, em
visita ao senhor Sebastião Pais de Almeida. Eventualmente sabendo o
endereço desse hotel, para ali me dirigi rapidamente. Quando me
dispunha a transpor os umbrais da hospedaria, nas proximidades do
Waldorf Astória, divisando-me, lá do fundo do grande saguão,
Juscelino viera a meu encontro, quando o interroguei: "Sabe o que
vim fazer aqui?" Respondeu-me ele: "Sei, você veio me consolar pelo
sofrimento que estou experimentando, pois nada é mais cruel que o
afastamento forçado de nossa pátria!".

Já aí divisei a primeira lágrima umedecendo-lhe o rosto. Mas
continuou ele: ''Você não imagina que bem me faz sua visita de apoio,
principalmente porque parte de um adversário político, porém bom
amigo, enquanto meus antigos correligionários fogem de mim, muitos
dos quais, a quem eu fiz o que pude para ajudar, sob todos os modos,
às vezes até sob a dúvida se me seria ou não possível praticar o ato
de benemerência". Nessa altura fiz-lhe coro com as emotivas e
furtivas lágrimas.
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Antes da despedida, e avisado de que partiria à noite, dera-me
esta incumbência: "Diga ao governador Magalhães Pinto que estou
esperando apenas a cabeça refrescar, em face das agruras por que
passei nas sessões de torturas morais, para lhe responder a carinhosa
carta que me mandara entregar pouco antes de minha partida,
agradecendo-lhe a interferência que tivera junto ao governo da
Revolução, para que eu pudesse sair do país".

Chegando a Belo Horizonte, dirigi-me ao amigo e correligio-
nário Magalhães Pinto para lhe transmitir o recado de Juscelino.
Dissera-me Magalhães Pinto: "Fui ao encontro de Juracy Magalhães,
então ministro da Justiça, e lhe disse que precisávamos facilitar a
saída do Juscelino do Brasil para se livrar da injusta perseguição que
lhe moviam alguns membros da Aeronáutica, advertindo-o de que,
conhecendo-o de perto, como seu velho amigo, tinha certeza de que
ele morreria se as perseguições prosseguissem e, então, seria um
desastre para a UDN, que já tinha um cadáver "insepulto" a lhe
atormentar, o Dr. Getúlio Vargas, e que ela não suportaria outro,
sucumbindo definitivamente.

3. AASCENSÃO DE BENEDITO

"Neste início de ano, mais uma das excelentes crônicas de José
Cabral contribui para o enriquecimento desta página. Seu título é o
mesmo deste segmento. Nela, José Cabral narra como surgiu no
horizonte da política mineira um dos personagens que, ao lado de
seu irrecusável peso político, desempenharam importante papel nos
acontecimentos desenrolados em Minas Gerais a partir da implan-
tação da ditadura do Estado Novo em 1937, Benedito Valadares.
Crônica que irá fazer parte do livro de memórias que ele está
acabando de escrever. A palavra com José Cabral".

Não sou historiador e nem me in titulo "cientista político".
Sou apenas testemunha ocular da história, narrando fatos de que
participei e/ou tomei conhecimento fidedigno por meio dos mais
diversos veículos de divulgação do cotidiano.
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Via de regra, os políticos mineiros provinham de famílias
tradicionais ou de casamento com "fIlhinhas de papai" endinheirado,
exceção feita de alguns padres ou médicos que arregimentassem
clientela que se transformasse em eleitorado fIel. Como, então, teria
surgido na política mineira o Sr.Benedito Valadares? Qualquer coevo
do após-revolução de 30 responderá, com os pés nas costas, que
surgira o Sr. Valadares da caneta com a qual o Sr. Getúlio Vargas
redigiu a célebre frase já cunhada na história pátria: "Saio da vida
para entrar na história".

Mas pouca gente deve saber de que forma proviera o jamegão
de Vargas no papel que continha o nome de Valadares!

O Sr. Valadares era advogado e "botou banca" em Pará de
Minas, fazendo algumas defesas no júri e requerendo inventários de
familiares e amigos, sem descurar do papo de botequim, para
melhorar a clientela profIssional e política, preocupação esta sempre
acalentada pelos jovens advogados.

Deflagrada a Revolução Paulista de 1932 - com a qual se
solidarizou o ex-Presidente Arthur Bernardes, sob a alegação de que
"para lá se transportou a alma cívica do país", estabeleceu-se no Túnel
da Mantiqueira, divisa de Minas com São Paulo, mais precisamente no
município de Passa Quatro, uma das principais "frentes de batalha",
sendo a tropa legalista comandada pelo ilustre general Cristóvam
Barcelos, ficando sob seu comando também grande parte da Polícia
Militar Mineira, que se transferira prontamente para a "Boca do Túnel",
do lado mineiro, como se dizia na época.

Coube ao Dr. Galba Moss Velloso, então diretor do Instituto
Raul Soares, a chefia do corpo de Saúde da Polícia Mineira
aquartelada no Túnel. Certa manhã, surgiu no Gabinete do Dr. Galba
o então prefeito de Pará de Minas, ninguém mais do que o Sr.
Benedito Valadares, velho amigo e companheiro da luta política
municipal desse saudoso médico. Indagado sobre que motivo o
levara até a Boca do Túnel, respondeu sofregamente o Sr. Benedito:
Quero prestar serviços aos legalistas! Ponderou o Dr. Galba que ali
não havia ocupação para advogado, mas somente para soldado.
Redargüiu seu interlocutor: Isso não me interessa, você vai ter que
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conseguir com o general, que sei distingui-lo muito, um "jeito" de
me ligar às forças legalistas.

Quer me parecer que o Dr. Galba Velloso, consagrado
psiquiatra, passou a encarar seu velho amigo como "cliente", pois a
pretensão deste era "uma loucura": Você é doido, Benedito, eu não
posso levar sua pretensão ao general, que me mandará prender.
Retrucou o Sr. Valadares, como "o menino que queria o curió", que
não arredaria o pé dali enquanto seu companheiro de velhas lidas
políticas não levasse o assunto ao general. Temendo que o "estado"
do Sr. Valadares se agravasse mais, faltando pouco para ele rasgar
nota de quinhentos, o Dr. Galba "calçou a cara" e se dirigiu ao
Comando, expondo ao general Barcelos o que pretendia o prefeito
de Pará de Minas. General não tem só os dias de "prendo e
arrebento", há também os momentos de generosidade e, achando-
se nesta última condição, obtemperou o conhecido e valoroso cabo
de guerra: Poderemos nomear o prefeito delegado civil da Frente
de Batalha, e assim o fez. Transmitida a alvissareira notícia ao Sr.
Valadares, ele afastou-se aforçuradamente do Gabinete do chefe de
Saúde da Polícia Mineira e, em dois tempos, retornou ao recinto, já
fardado, fazendo continência indiscriminadamente a todos os
circunstantes. Conseguira farda emprestada.

Sobrevindo a vitória das forças legalistas na refrega e
ensarilhadas as armas, o já capitão Benedito Valadares acercou-se
do Dr. Galba e lhe solicitou mais um favorzinho: conseguir uma
carta do general para o Sr. Getúlio Vargas, registrando o seu volun-
tariado em favor da legalidade. Mais uma vez, se repetia a cena do
"menino que queria o curió"; o Dr. Moss Velloso, vendo-se vencido
pelas chorosas súplicas do Sr. Benedito, calçou a cara novamente e
se dirigiu ao general Barcelos, transmitindo-lhe o pedido da malsinada
carta. Novamente o anjo da guarda do prefeito de Pará de Minas lhe
iluminou o caminho. De carta no bolso, o Sr. Valadares escafedeu-se
para Belo Horizonte, de onde se comunicou com o concunhado
major Dorneles, no Rio, pedindo-lhe que conseguisse audiência com
seu parente, dele major, o Presidente Vargas, falando-lhe, entanto,
das façanhas do Túnel.
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Conseguida a audiência, o então "cabo de guerra" Benedito,
alisando a já amarfanhada carta de recomendação do general, pegou
a Maria Fumaça para a então Cidade Maravilhosa. Recebido pelo
Sr. Getúlio Vargas, por certo alertado pelo parente major Dorneles
sobre a bravura cívica do concunhado, o Sr. Valadares descreveu
para o ilustre anfitrião, na base de "quem conta um conto, aumento
um ponto", as bravuras das tropas comandadas pelo general
Barcelos, ao que respondeu o Sr. Getúlio que tomara conhecimento
da patriótica atitude do visitante, pondo em risco a própria vida em
louvor da "Pátria amada, salve, salve!". E, ao final de proveitoso
papo, o Sr. Valadares, sacando do bolso a já amarrotada carta, pediu
ao Presidente a nomeação para fiscal de Imposto de Consumo, o
melhor emprego do país, na época, por haver participação nas multas
impostas aos contribuintes pelos próprios fiscais. Respondeu o
ditador que examinaria com atenção o seu pedido, tendo
determinado a um auxiliar que o anotasse cuidadosamente.

Havendo eleições para o Parlamento, como uma das conseqüên-
cias da Revolução de 1932, o antigo prefeito de Pará de Minas e então
responsável pela morte de centenas de revolucionários no Túnel de
Passa Quatro candidatou-se a deputado federal, elegendo-se pelas
chamadas "sobras", apuradas em mais de seis meses de incessante
trabalho das diversas mesas apuradoras. Enquanto não vinha a
diplomação, que recentemente provocara lágrimas do Lulinha Paz e
Amor (as quais reverenciei respeitosamente), o Sr. Valadares ficou
zanzando entre as secretarias de Estado e o cabaré de dona Olímpia
Vasques Garcia, respeitável senhora da noite belo-horizontina.

Falecendo o então Presidente Olegário Maciel, cujo corpo
visitei no Palácio da Liberdade, a política mineira entrou em ebulição,
pretendendo meter sua colher de pau no angu de onde sairia o novo
interventor do Estado. Pé do ouvido daqui, tapinha nas costas dali,
os maiorais da política lograram preparar a lista de seis nomes para
o Sr. Getúlio Vargas, se possível, escolher o novo habitante do Palácio
da Liberdade, com os nomes dos Srs. Virgílio de Melo Franco (o
preferido do poderoso ministro Oswaldo Aranha), Capanema,
Carlos Luz,José Brás "etcaetera". Coube ao Sr. Antônio Carlos, então
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presidente da Câmara dos Deputados, levá-la ao Sr. Getúlio, que,
lendo-a, solicitou ao sagaz Andrada que fizesse a gentileza de incluir
nela, apenas como simples homenagem, o nome do Sr. Valadares,
como recompensa pelo seu denodo beligerante na Boca do Túnel.
O Sr.Antônio Carlos pronunciou o seu costumeiro "perfeitamente",
mas ousou obtemperar que haveria de solicitar a assinatura dos
chefões mineiros na nova lista (apenas uma formal cortesia,
acrescentou o experiente e quase adivinho Sr. Antônio Carlos). Ato
contínuo despediu-se, sorridente do Sr. Getúlio Vargas e, como
convinha a um Andrada, pegou o chapéu panamá e a bengala de
castão de ouro, "picando a mula" para Minas, via Maria Fumaça.
Chegando a Belo Horizonte, balbuciou aos comparsas mandarins
da política mineira: O homem é o Benedito. E narrou o sutil episódio
do acréscimo de um nome na lista dos ex-quase-futuros-candidatos.
Foi daí que surgiu a indagação popular: "Será o Benedito?" No dia
seguinte, o Sr.Antônio Carlos percorreu o caminho de volta, levando
ao Catete a lista sêxtupla, que se tornara una, na prática.

Eis aí, sem tirar nem pôr, a ascensão do Sr. Benedito Valadares
ao Palácio da Liberdade. Deo gratias! Veritas temporisfilial Aboletou-se
na curul governamental, comportando-se bem, pois que o "olheiro"
do ditador (major Dorneles) mudara-se para Ivooas para fiscalizá-lo.

PS. O episódio da Boca do Túnel me foi narrado pelo meu
saudoso sogro, Dr. Galba Moss Velloso.

4. BIQUITO DE OURO

"Em mais outra de suas recordações José Cabral se refere a
outro colega das lides parlamentares, o deputado Hernanni Maia":

Conheci o ex-deputado estadual Hernanni Maia quando eu
presidia uma das primeiras Juntas de Conciliação eJUlgamento criadas
nesta Capital, época em que a Justiça do Trabalho tinha caráter
administrativo, com recurso das respectivas decisões, por meio de
avocatória, para o ministro do Trabalho. Quem já fosse ligado às
chamadas lutas de classe em nosso meio, naquela ocasião (década de
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30) bem sabe que aquela minha atividade de "pretenso juiz" não era
remunerada. Dizia a lei de então que o presidente da Junta designaria
um dos vogais (empregados e empregadores) para secretariar os
trabalhos. Os meus vogais eram precisamente o Hernanni, pelos
empregados, e o saudoso empresário Luiz Haas, pelos empregadores.
Como o bom amigo Luiz Haas era muito atarefado, já naquele tempo
disputando a clientela de compradores de veículos com outras
empresas, pouco parava nas audiências. Em vista disso, designei para
o mister o Hernanni, uma espécie de "pau para toda obra", isto é,
sempre disposto a pegar o "boi pelos chifres".

Ele procurou desempenhar o encargo com a vivacidade que
lhe era inata, porém, como não sabia bater máquina de escrever e
pouco manejava a caneta (com aqueles tinteirinhos de pescocinho e
tinta "sardinha"), a ata dos trabalhos lhe causava percalços diversos
e, então, tive que sair para uma solução caseira: passei a levar minha
maquininha portátil, marca Olímpia, e "catilografava" as atas das
audiências, batendo o teclado até com relativa rapidez, porém com
dois dedos (um de cada mão).

Depois dessas escaramuças na incipiente judicatura trabalhista,
perdendo a "boca", embora sem remuneração, passei a advogar na
Justiça do Trabalho, já melhor organizada, com juízes pagos e
funcionários já treinando para os.futuros "movimentos grevistas",
como o recentemente anunciado, que, como a "Batalha de Itararé",
por sinal "não houve', para pouco tempo depois até integrar o
próprio Poder Judiciário.

Sendo eu, na ocasião, advogado do antigo Hotel Brasil Pala-
ce, então de propriedade do saudoso Pierino Falei, voltei a ter
contato com o Hernanni Maia, o qual, com a mesma dialética dos
líderes sindicais de Primeiro Mundo, acompanhava seus liderados
às audiências trabalhistas, prestando-lhes assistência sindical,
oportunidade em que acabei de formar juízo sobre o irrequieto
sindicalista: inteligência brilhante e muito gosto pelo trabalho, nos
moldes de "o que vier eu traço".

.Mascomo nem sempre "vive o homem de liderança sindical",
encontrei-o, como garçom-chefe (os coleginhas da crônica social
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diriam maftre), no magnífico restaurante do Cassino da Pampulha,
que fizera tremendo rebuliço na TFM, cujas madames, mesmo não
integrando a UDN, mantinham-se na "eterna vigilância" em relação
aos seus maridos para que não fossem ao Cassino, onde pululavam
as inocentes "bailarinas". Ali estreitei os laços de amizade com o
maftre d'hotel (escapou do meu controle) Hernanni Maia, já aí em seu
impecável smoking negro ou na alvíssima jaqueta, recém-chegada
da lavanderia.

Casando-me em seguida, seria natural não mais me encontrar
facilmente com um "garçom de alto bordo", em restaurantes de
luxo. Elegendo-me deputado estadual, em 1950, pela UDN, ao fazer
a sondagem sobre os ilustres colegas, tive a grata surpresa de
encontrar numa das poltronas destinadas aos deputados do PTB o
mesmo líder sindical e garçom de luxo Hernanni Maia. Sendo praxe,
no início. de cada legislatura, a visita de cortesia dos novos (alguns
nem tão novos assim) representantes do povo ao governador do
Estado, que à época outro não era senão o festejado e popular (sem
ser populista) Juscelino Kubitschek, a UDN, na oposição, indicou-
me seu representante, comparecendo eu a um provável rega-bofe,
porque festa era com ele mesmo. Mas impedi os governistas "bons de
golo" de se servirem do "velho líquido", como diziam Ibrahim Sued
e outros seus imitadores. É que chegando ao salão nobre do Palácio
da Liberdade os "boca-livres" da Assembléia, Juscelino foi logo
dizendo a seus correligionários: "Eu ia servir um "whiskeyzinho" a
vocês, mas como há um espião da "eterna vigilância", meu amigo
Cabral, vocês ficarão só no cafezinho".

Alguns deputados me encararam como se eu fosse um des-
mancha-prazeres (os que gostavam da caninha irlandesa), mas outros,
no seu puxa-saquismo inenarrável, se sentiram humilhados, ante o
tratamento de "amigo" que o governador me dispensara. Na real
verdade, conquanto adversário político, éramos bons amigos.

Servido o cafezinho, todos em pé, na roda em que estava o
governador a disputa de lugar era enorme, quase a tapa. Eis senão
quando a colherzinha com a qual Juscelino mexia o café, diante do
empurra-empurra, caiu, todos os próximos ao evento fizeram
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menção de se abaixarem para apanhar a preciosa peça que fugira ao
controle de sua excelência, o chefio. Foi nesse instante que o
deputado Hernanni Maia, num espetacular "mergulho" entre a~
pernas dos colegas, surgiu com a peça na ponta dos de~os, so
faltando beijá-la para se equiparar à medalha de ouro obtida n~
Campeonato Pan-Americano de Atletismo. Foi aí ~ue excla~~I:
"Não há nada como ter especialização em várIOS hOSpItaIS
(naturalmente referindo-me ao trabalho de garçom)., . .

Ao que o governador obtemperou: "Mas o medico aqUIsou
eu!". Não me dei por vencido e acrescentei: "E eu o "paciente".
Depois destas escaramuças, resolvi ficar menos loquaz ou saliente,
para evitar que muitos dos deputados governistas, se pudessem, me
escalpelassem vivo (ciumeiras de puxa-saquistas), pelo tratamento
cordial que o governador me estava dispensando, pobre e mortal
representante da oposição no festejo, que os "puxas" entendiam ser
exclusivamente deles.

Transcorridos os primeiros dias de exercício do mandato
popular, foi com imensa alegria que assisti à estréia do Hernan~
Maia na tribuna. Quando pude classificá-lo, bom orador que o sabIa
ser a excelente tribuno. Não foi à toa que ele, anos seguidos, em seu,
apartamento do Edifício Teodoro, na esquina de Tupinambás com
Afonso Pena, era visto devorando livros até altas horas, como pude
verificar do meu gabinete de trabalho na Federação das Indústrias,
cuja sede era na Tupinambás, naquele tempo. . .

Certa feita, indo ele à Argentina, já como deputado, partiCIpar
de um congresso de trabalhadores, com grande cobertura da mídia,
tomei conhecimento de que o presidente Perón ficou encantado com
sua oratória, fazendo questão de cumprimentá-lo, além de aditar
que ele era autêntico "Biquito de Oro". Daí em diante, só me dirigia
a ele pelo respeitoso tratamento regimental: Exmo. Sr. Deputado
"EI Biquito de Oro", no que fui seguido por outros colegas. E ele
gostava desse tratamento.

É pena que "EI Biquito de Oro" não esteja na Assembléia
Legislativa até hoje. Continuaria sendo um legítimo e eficiente
representante do povo mineiro. Purrutaco, tataco.
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5~ OBOMANO-NOVO

eyro Siqueira

''Vou tentar resumir para o paciente leitor - se com isso os
deuses que comandam os computadores e impressoras deste planeta
estiverem de acordo - o conteúdo desta página. Que varia desde
algumas paisagens mineiras ao último fIlme de Almodóvar.

Mas um dos detalhes que contribuem para o enriquecimento
desta página, a primeira publicada neste promissor novo ano, é a
deliciosa crônica de José Cabral. Devo contar que conheci José
Cabral quando era pouco mais do que um calouro na redação deste
jornal, lá pelo início dos anos 50 do século passado. Além de crítico
de cinema e repórter político do E1vI, também cobria assuntos de
caráter geral. Foi quando recebi a incumbência de transformar em
notícia aquilo que ocorria durante as reuniões do Rotary Clube,
que se realizavam durante um jantar realizado no então mais
importante hotel da cidade, o Grande Hotel - um imponente
edifício de poucos andares na rua da Bahia, onde hoje existe o
complexo conhecido como edifício Malleta. Em uma cidade
tranqüila onde, parodiando um repórter malandro aqui da casa,
os fatos se recusavam a acontecer, os trabalhos de um clube de
serviço como o Rotary sempre originavam alguma coisa capaz de
chamar a atenção do leitor deste jornal.

Naquelas reuniões, entre uma garfada e outra, meu interesse
foi despertado por um orador muito engraçado, cujas intervenções
eram sempre espirituosas, sempre troçando de um dos presentes,
troças elegantes, tão elegantes que jamais provocaram reações de
descontentamento por parte dos escolhidos pelo autor para suas
observações. Seu autor era José Cabral. Minha empatia funcionou
imediatamente, e deste fato resultaram laços de amizade que apenas
ficaram mais firmes quando de novo nossos caminhos se cruzaram,
no plenário da Assembléia Legislativa, que então se reunia n~ ~u~
Tamoios. Onde, mesmo participando da famosa 'banda de mUSIca
da bancada udenista, seu oposicionismo se exercitava também de
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maneira amena. Graças à qual conseguiu conquistar até mesmo um
dos mais violentos situacionistas, Pedro Vidigal.

É com esse bom humor, que esconde às vezes um duplo sentido
também muito bem dosado, que José Cabral, no texto de hoje, critica
uma das inovações implantadas por Juscelino Kubitschek quando
escolheu o chefe de Cerimonial de seu governo. Com a palavra José
Cabral."

Os mineiros cultivam, na conversação coloquial, a expressão
"procurar sarna para se coçar", no sentido de "procurar aborreci-
mentos".

Juscelino criou o Cerimonial do Palácio da Liberdade,
nomeando seu titular um jovem daqueles que os menos grã-fInos
dizem "de fIna educação", o Sr. Pedro Pereira Filho. O Cerimonial
e seu titular "caíram do céu" para a bancada udenista, verdadeiro
"prato cheio" para suas críticas cotidianas.

Certa feita, falando com Juscelino, saiu na conversa o nome
do Sr. Pedro Pereira Filho, sendo eu advertido pelo governador de
que a ilustre primeira-dama, a distinta dona Sara, não me perdoava
por não dar trégua ao chefe do Cerimonial, que lhe prestava
excelentes serviços como exímio organizador de festas, discutindo
com desenvoltura a dernier cri parisiense. Ao que lhe redargüi:
Governador, lembre-se de que está a seu lado um udenista da "eterna
vigilância", e você está "entregando" seu colaborador ... Ao que ele
emendou: Isso é aqui entre nós.

Quando um deputado oposicionista era compelido a ocupar
a tribuna, v.g., nos casos de obstrução da pauta, que eles chamavam
de "construtiva" e os governistas de "destrutiva", e não se encon-
trasse inspirado para discursar, era só proferir o nome do chefe do
Cerimonial que todos os "irmãos da opa" cobriam o orador de
apartes aí, sim, construtivos, porque acabavam "construindo" o
próprio discurso. Quando fui lider da bancada udenista, e tínhamos
que fazer obstrução a determinado projeto de lei que fazia concessões
a uma empresa alemã (Ferros tal) para construir uma estrada de ferro
em Minas, fIz a escala dos colegas que falariam sucessivamente. O
deputado coronel José Vargas pediu-me que o deixasse por último.
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E, chegando sua vez, já na segunda ou terceira semana de cerrada
obstrução, convoquei-o para discursar, ao que ele me respondeu:
"Poupe-me desse encargo, pois estou 'amansando a gengiva' para
colocar dentadura, não consigo discursar, estou 'soprando'; 'naquela
época esperava-se a gengiva murchar para a colocação da prótese;
hoje, não sei se em face da globalização, da cibernética ou de alguma
resolução da FIFA, extraídos os últimos tocos de dentes, a dentadura
é colocada em seguida, no tapa. Então vá "soprar" da tribuna, e o
levei pelo braço até o local do crime. Não sendo soprano, pelo menos
digno de um "scherzo", tradicional fazendeiro do vale do Rio Doce,
sabendo apenas soprar berrante, o coronel começou a dar seu recado,
um tanto desanimado, com um soprinho aqui e outro ali; tivera ele a
feliz lembrança de se referir ao Cerimonial do Palácio da Liberdade.

Desmerecendo os gastos excessivos do governador, assinalou
o orador que o dito Cerimonial, por exemplo, era supérfluo, além
de ter à frente um jovem de reputação duvidosa, o Sr. Pedro Pereira
Pinto. o rastilho da pólvora, aparteou o deputado Fabrício Soares,
caprichando no sobrecenho: "Perdão, Excelência, o nome desse
jovem é Pedro Pereira Filho; esse moço não tem 'pinto"'! Aí soltei
meu sem-pulo no fundo da rede: se não tem "pinto" como pode ter
filho?

A galeria vibrou como a galoucura comemorando o gol do
Atlético. Ato contínuo, fIz para a chefe da taquigrafIa, a prestimosa
Dulcinha, o sinal convencional, com a mão espalmada movimentan-
do-se horizontalmente para a direita: corte o "pinto"! Modéstia à
parte, esse "infame" foi perfeito, fIsiológica e ftlologicamente.

6. EMBAIXADOR JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

Considero o velho amigo José Aparecido de Oliveira o
"politico nato" por excelência, podendo-se dizer, consoante o jargão
esportivo, que ele "tem faro do gol". Inteligência não lhe falta, "jogo
de cintura", muito menos, e "engole sapo", sem fazer careta, como
quem estivesse saboreando bolo glaçado.
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Conheci-o quando eu exercia o cargo de chefe de Gabinete do
então secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
engenheiro Américo Renê Giannetti, no Governo :NlILTO CAM-
POS. Conduzido pelo sábio e eficiente contínuo Cobra, ele me fora
pedir transferência do Serviço de Material para a Rádio Inconfi-
dência, na época subordinada a essa Secretaria. Mal assentou-se à
minha frente, encarou-me e disse: Sou "péssimo funcionário", ao
que o atalhei: Então sua audiência está encerrada, pois abrirei inquérito
administrativo para exonerá-lo, diante de sua confissão espontânea,
porque não provocada, de que é "mau servidor".

Aí obtemperou o mandrião: Mas o senhor não me deLxou
explicar por que assim me qualifiquei, por me achar deslocado,
executando trabalho alheio aos meus intentos: preencher fichas de
"saída de material" para os diversos setores da Secretaria.

Mas, então, para o que o senhor serve?
Aí é que está o motivo do pedido de transferência, ao que

atalhei: O senhor é cantor ou conta casos para a criançada?
Nem uma coisa, nem outra: pretendo trabalhar na produção

do "Jornal Falado" da emissora, porque o jornalismo é minha
"cachaça".

Daí em diante rolou um papo tendente a minar minha
resistência, pela emoção, ftlho de mãe viúva lutando para concluir a
tarefa de criar e educar os filhos, procurando alimentá-los bem para
que mantivessem a higidez, vestindo-os com decência para que
freqüentassem com dignidade a escolinha pública da pequena
Conceição do Mato Dentro e se preparassem para o embate da dura
vida, neste crucial mundo subvertido pelo consumismo.

Posta a conversa nesse diapasão, cheguei a me comover,
lembrando-me do meu início da vida universitária em Belo
Horizonte, vindo do Sul de Minas Gerais, em janeiro de 1931, com
"a cara e a coragem", para estudar e me manter a expensas próprias,
posto que meu pai, abastado fazendeiro em Santa Rita do Sapucaí,
perdera todos os bens "de porteiras fechadas", em conseqüência
da bancarrota de 1929, batizada de "Queda do café", com
repercussão negativa na própria e poderosa Bolsa de Valores de
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I ova Iorque. Então "joguei a toalha", sucumbido pelo gogó do
pilantra interlocutor.

O secretário me havia confiado a movimentação do pessoal
de sua pasta, mas como ele nutria "implicância" pelos pedidos de
transferência, preferi consultá-lo sobre a pretensão daquele jovem
de bochechas cheias e boa conversa, quase convincente. O secretário
me advertiu: Você solucione o caso a seu modo, mas não se esqueça
de que todo candidato a se transferir de setor, via de regra, é
malandro; pede transferência de seção para se livrar do chefe, que
lhe exige trabalho.

Redargüi: Pois é, Excelência, fui com a "cara" do falastrão e
estou inclinado a satisfazer-lhe o desejo. Em sinal de aprovação,
ponderou o saudoso Dr. Giannetti: "Sua alma, sua palma", não vá
se decepcionar!

Dito e feito: transferiu-se o Aparecido, sem lenço e sem
documento, para a Rádio Inconfidência. Poucos dias depois do "ato
de bom samaritano", o secretário me advertiu de que o noticiário
da Inconfidência, sobre o Plano de Recuperação Econômica do
Estado, estava "deixando a desejar". Então ordenou: Chame o seu
protegido da "transferência" e lhe recomende que passe, diariamente,
em seu Gabinete, para receber subsídios para o noticiário sobre o
Plano de Recuperação Econômica. Ordem dada, ordem cumprida:
o Aparecido inaugurou a via-sacra a meu Gabinete, com aquela
finalidade, sempre disposto a registrar os acontecimentos a noticiar
no "Jornal Falado".

Certa feita, encontrando-se o novel "jornalista" da Rádio
Inconfidência em meu Gabinete, anotando a matéria a noticiar, o
Dr. Giannetti saiu de seu Gabinete, onde estava à volta com mapas
e projetos, em mangas de camisa, e veio ao meu encontro, para
transmissão de incumbências de rotina. Aparecido, como mandava
a etiqueta, pusera-se de pé, ao meu lado, porém "de olho" no
secretário. Vai daí que eu dissera ao Dr. Giannetti: Este é o "rapaz"
que transferimos para a Rádio Inconfidência. Trocados os apertos
de mão de praxe, o secretário colocou a mão no ombro do jovem
Aparecido e, assim, conduziu-o ao seu Gabinete. Moral da história:
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a partir desse dia, o Aparecido nunca mais retornara ao meu
Gabinete, entrando diretamente, por outra porta, no do secretário,
de quem passou a receber todos os informes para o 'Jornal Falado"
da Emissora Oficial. Não tive nem oportunidade de lhe dizer, como
Cícero: "Grattls debet esse)Qui accepit bentftciuml".

Tempos depois passamos a nos encontrar diariamente na
Assembléia Legislativa, eu como deputado (UDN) e ele na condição
.de repórter cobrindo os trabalhos legislativos. Nesse tempo a UDN
fundara o jornal Correio do Dia e, por nos atribuírem, injustamente, a
condição de políticos elitistas, escolheu-se o popular bairro da Lagoinha
para sede do jornal. Eu colaborava com os redatores, embora
anonimamente, fazendo fofocas em sueltos e breves noticiários. Como
o saudoso e brilhante deputado federal (PSD), Paulo Pinheiro Chagas,
não lograra renovar o mandato, atribuindo a derrota ao seu colega de
Partido, Dr. Euvaldo Lodi, que lhe invadira os "currais eleitorais", fiz
a minha intrigazinha a tal propósito, com a conveniente urdidura,
maliciosamente. A intriga política foi recebida, favoravelmente, pela
oposição, mas "com um pé atrás", pelos governistas. Os deputados
queriam saber quem seria seu autor. Como o Aparecido trabalhava
no Correio doDia, os curiosos, inclusive jornalistas de outros periódicos,
cada qual se considerando um 007, lhe atribuíam a autoria da fofoca.

Quando o Aparecido chegou à Assembléia, nesse dia, ainda
esfregando os olhos avermelhados da noitada do "Mocó da Yayá",
onde se reuniam os jornalistas, à noite, para a "saideira", foi vivamente
cumprimentado pela "intriga" divulgada. Acercando-se de mim,
apertei-lhe a mão, ressaltando o sucesso de sua urdidura política,
com o aditivo de que lhe identificara o estilo. Aí ele obtemperou,
circunspeto: "O estilo é o homem!". Deixando passar o tempo, com
acentuado regozijo pela repercussão da "mumunha política",
acerquei-me novamente dele e lhe dissera ao ouvido: Calhorda, a
fofoca foi minha. Ao que ele redargüiu: Não me denuncie, deixa-me
tirar o proveito da intriga entre os dois baluartes do PSD, para
melhorar o meu astral.

Como sou mole de coração, acolhi sua súplica, mas dias depois
a verdade viera a lume, sem minha intervenção.
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Não posso terminar estas arengas sem mencionar dois
episódios em que se envolvera o guapo embaixador. Quando era
ele chefe de Gabinete do prefeito Celso Azeredo, cuja nomeação
contou com o meu empenho de então líder da bancada udenista da
Assembléia Legislativa, o deputado Waldomiro Lobo (Chico Fulô)
solidarizara-se com o dono de um "Ferro Velho" instalado na
Lagoinha, tentando impedir que as máquinas da Prefeitura
terraplenassem o local, para melhorar a imagem da Praça Vaz de
Melo. De revólver em punho, Chico Fulô "espalhou" o pessoal da
Prefeitura. Ciente do fato, o operoso chefe de Gabinete do prefeito
dirigiu-se ao "local do crime" e, presto, tomou a arma do furibundo
deputado e, de lambujem, ainda ameaçou lhe dar alguns piparotes
na carantonha. Dias depois, os amigos do futuro embaixador lhe
passamos às mãos o "Diploma de Valente", subscrito pelo ex-
campeão de box e de vale-tudo, S. Exa., deputado Waldomiro Lobo.
O Maguila que se cuide!

O Aparecido, pacientemente, me explicou, cerca de vinte vezes,
os "motivos" da renúncia do Presidente jânio Quadros, a cujo
Gabinete Presidencial ele pertencia, porém até hoje nada entendi sobre
o episódio. Ele me prometera dar novas explicações,mas "quid prodests?"

7. OS CORONÉIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quando me entendi por gente, lá no meu Sul de Minas, chão
de muitas ilusões e recordações saborosas, fiquei sabendo que havia,
no país, a Política dos Coronéis, quase sempre homens dignos, cujo
fio de barba valia muito mais do ql:le "papel passado em Cartório".
Eram homens de bem, sempre voltados para as míseras condições
de vida do seu povo. Ao mesmo tempo em que cuidavam dos
interesses políticos de seus municípios, via de regra amparavam as
classes menos bafejadas pela fortuna.

Em minha cidade natal - Santa Rita do Sapucaí - havia um
desses ''Varões de Plutarco", como dizia Montaigne sobre o patrono
dessa gloriosa e privilegiada casta: "Plutarco é tão universal e tão
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rico que em todas as ocasiões, e qualquer assunto extravagante que
tenhais escolhido, ele se intromete em negócio e vos estende uma
mão liberal e inesgotável de riquezas e embelezamentos". Era o
coronel Francisco Moreira da Costa, cuja lembrança me causa forte
emoção, pelo bem que lhe queria e pelo muito que me distinguiu,
com sua amizade e preciosos conselhos, estimulando-me a cumprir
com honra, temperada bravura e, sobretudo, espírito público, o
mandato de deputado estadual, que cumpri graças a Deus, com
acendrada dedicação, em duas legislaturas, portanto durante oito
anos. Era um cidadão exemplar, em todos os sentidos, tanto como
agente Executivo Municipal (hoje prefeito), Presidente do Partido
Político majoritário no município, ou simples cidadão, sempre pronto
a estimular a mocidade de sua terra a se esforçar por uma Pátria
Melhor, inclusive nos estudos, no lazer e nos esportes. Não havia
um só movimento comunitário sem sua ajuda, inclusive, e principal-
mente, de cunho financeiro.

Colaborara ele, eficazmente, com sua filha e quase santa, a
prestimosa Sra. Sinhá Moreira, na implantação da Escola de
Eletrônica ali e, hoje, em plena atividade, para orgulho da Região
Sul-:Nlineirae do próprio Estado de Minas Gerais. Se todos os chefes
políticos municipais fossem da envergadura do saudoso coronel
Francisco Moreira, o Brasil já se teria inscrito entre as Nações de
Primeiro Mundo.

Mas voltando à epígrafe destas "mal traçadas linhas", na
Assembléia Legislativa, no meu tempo, havia uma trinca de coronéis,
três pessoas distintas, porém uma só verdadeira, o coronel José Vargas
da Silva, ex-comandante da Polícia Militar, e dois honons causa
(dinheiro) o coronel João de Almeida, cacique de Pedra Azul e
cercanias, e Cornélio Dias, manda-chuva em Carmo de Minas. O
coronel legítimo (Vargas) era um dos deputados que mais levavam
a sério o mandato popular, assíduo e vigilante, como o seu Partido
da "Eterna Vigilância" (UDN). Já o coronel João de Almeida era
dos mais educados da Assembléia, lhano no trato de forma geral.
Tanto em relação aos colegas e funcionários, como aos simples
visitantes. Antes mesmo de ser deputado já éramos bons amigos,
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mas isto não o impediu de presentear minha pranteada esposa, por
meu intermédio, com uma belíssima coleção de pedras preciosas,
com as quais providenciei a montagem de colar, par de brincos, anel
e pulseira, peças que ficaram deslumbrantes.

Certa vez, integrei uma Comissão de Deputados que visitou
Pedra Azul. Os colegas voltaram com alguns quilinhos a mais, em
razão da farta mesa do coronel, cujos petiscos eram preparados por
legítima cozinheira baiana. Eu, sempre frugal ao brandir os talheres,
nem tanto, mas o suficiente para aumentar mais um furo no cinto. O
saudoso coronel era um anfitrião para ninguém botar defeito, inclu-
sive os "bons garfos" como o sempre jovialJosé Ramos Filho, antigo
galã da Lagoinha e ex-namorado pe muitas "estrelas" do cinema
americano, embora por ouvir dizer.

J á o coronel Cornélio Dias, quando queria uma coisa, era de
tirar o chapéu, pois não entregava os pontos. Foi assim na mudança
do nome de sua cidade "Silvestre Ferraz". Ele pretendia que o novo
nome fosse "N. S. do Carmo", porém, com muito trabalho e agrados,
ele concordou que fosse "Carmo de :Nlinas", por já existir outra
cidade com o nome de Carmo. Bati-me pela manutenção do nome
de "Silvestre Ferraz", por questão de princípio, pois até hoje não
concordo com a mudança de nomes de cidades, principalmente
quando ostentam nomes de pessoas, pois a mudança corresponderá,
a meu ver, a descredenciamento das qualidades de quem emprestara
o nome à urbe. Além de ser, inegavelmente, uma desconsideração
aos respectivos descendestes e/ ou parentes em geral. Quando nada,
seria capins deminun"o para a família.

Certa vez, o coronel Cornélio Dias estacionara um cadilac na
garagem da Assembléia; foi um rebuliço no Plenário e nas galerias.
Todos queriam ver o "Rabo de Peixe" do deputado perrista, até
que ele resolveu ir à tribuna dar suas explicações. Falou e disse: meu
Rabo de Peixe não é ostentação. É que, estando em São Paulo, entrei
num Salão de Venda de Automóveis, predisposto a comprar um
mercury, mas não havia esse carro ali. Então o vendedor, vendo o
distintivo da Assembléia em minha lapela, perguntou-me se eu era
deputado mineiro. Identificado como tal, ele me conduziu a outro
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salão e disse: aqui senhor deputado, este é o carro de que VExa.
precisa - este luzidio Rabo de Peixe. Aí, então, já que não havia o
mercury, comprei o Rabo de Peixe. Não vejo razão para todo esse
estardalhaço que os colegas estão fazendo em torno do meu Rabo
de Peixe. Houve diversos apartes dos colegas indagando do
deputado o preço de seu Rabo de Peixe, mas isso ele não quis dizer,
por se tratar de assunto de sua privacidade, esclareceu. O coronel
deixou a tribuna sob calorosa salva de palmas (mas o preço do carrão
ninguém ficou sabendo).

8. A MORTE DE CAIO MÁRIo - O COLEGA
LAUREADO

Como dissera GUI.MARÃES ROSA, "a gente morre para
provar que viveu". E essa é uma presunção iuris et de iuris, desde que
não admite prova em contrário, mesmo porque Jnors oJnl1ia solvit!.

Morreu o insigne jurista, meu colega de turma (1935), o
admirável professor e jurista de raros saber e probidade CAIO
MÁRI O DA SILVA PEREIRA. Mas a morte, conquanto inexorável,
porque sabido e consabido de todos, no entanto é de querença dos
enfermos de doença incurável. Há quem lhe exprobre a marcação
cerrada e indesejada. Por exemplo, Madame Sevigné já dissera:
"Acho a morte tão terrível que odeio mais a vida por me conduzir a
ela do que pelos espinhos que nela se encontram".

Como longevo impenitente, não ignoro que "a morte para os
velhos quanto mais tarda, mais se aproxima" (l'vlarquês de Maricá),
por isso não lhe lanço imprecações.

De qualquer forma, quando a gente perde um colega de prisca
formatura (1935), é compreensível a dor por vê-lo fora do convívio
dos companheiros, mesmo quando reduzidos de 158, na colação de
grau, a menos de doze. Mas a morte de Caio Mário me faz remontar
à garrida vida universitária, aos fatos ocorridos nas aulas, onde ele
pontificava como o mais bem aquinhoado pelos ensinamentos dos
mestres queridos: Orozimbo Nonato, Magalhães Drumond, Carlos
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Campos, Lincoln Prates, Francisco Brant, Rodolfo Jacó, Odilon
Andrade, Otaviano Neves (medicina legal), Olinda de Andrada e o
sempre jovial e festejado Alberto Deodato, sergipano de Maroin,
mas que se tornara Mineiro HOl1ons Causa.

Como era agradável assistir o querido Caio Mário ser argüido
por Orozimbo Nonato, nosso paraninfo, quando o aluno quase fazia
''pendal1l' com o mestre, e este, picando fumo de rolo, para saborear
o cigarro de palha, soltava gostosas gargalhadas de alegria pelo sucesso
do aluno "superdotado de inteligência" e acendrado amor pelos
estudos da ciência jurídica. Nesse tempo, o nosso colega, ora pranteado,
já lecionava francês em ginásio, o que lhe facilitava abeberar-se nos
ensinamentos hauridos dos autores da língua francesa. Era o prenúncio
do grande jurista que ele se tornara, ainda jovem, tendo conquistado,
por concurso, duas cátedras de Direito Civil, nas Universidades do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Naquele longínquo tempo, já o
tratávamos, carinhosamente, pelo apelido de "professor".

Como é bom a gente, por não haver sorvido o travo da inveja,
poder realçar a brilhante carreira, nas letras jurídicas, de um querido
colega de bancos escolares (estes já deteriorados pela pátina do
tempo), como o faço agora. Ainda bem que a saudade não perece.
Ela é imortal, embora CAMÕES lhe fizesse pequena restrição: "Que
me quereis perpétuas saudades? / Com que esperança ainda me
enganeis? / Que o tempo que se vai não torna mais,/E se torna, não
tornam as idades".

9. DUTRA E SEU CONSELHO

O saudoso Presidente Eurico Gaspar Dutra tinha como livro
de cabeceira a Constituição Federal, que ele chamava de o "livrinho".
Quando lhe surgia uma prebenda qualquer a decidir, ia logo dizendo
ao auxiliar mais próximo: Traga-me o "livrinho", folheando-o
sofregamente, como quem procura número de telefone na respectiva
lista de assinantes, sem jamais achar. Mas encontrava o que queria no
"livrinho", em dois tempos. E comentava: "O artigo tal do 'livrinho'
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me impede de resolver esse qüiproquó, sem antes ouvir o Jurídico".
E despachava, sem tardança: ''Ao professor Leitão, para o obséquio
de 'opinar'." Logo que possível lhe retornava às mãos o expediente,
com o devido aconselhamento. ''Agora, sim, posso despachar o
papel" e, zás, sapecava-lhe o despacho com o jamegão.

Assim é que deveriam agir os nossos governadores, seja o
Aécio, de cujo pai sou velho amigo, seja o preclaro Presidente Lula
e outros menos votados. Com esse modelo simples do saudoso gene-
ral Dutra, tudo se resolveria bem, a tempo e a hora. Presentemente,
o "papel" chega no Palácio presidencial e fica zanzando de mão em
mão, até chegar, amarfanhado e amarelo-torrado, às mãos do José
Dirceu, indo para o Palocci, os quais batem cabeça como certa
parelha de zagueiros da praça, cada qual pretendendo solucionar o
caso, quando a competência é do Presidente, inclusive quem poderá
acolher a pretensão deduzida no expediente ou despachar para outro
ministério que não os dos dois referidos ministros. Mas estes insistem,
já em disputa, mostrando lhe competir a solução do caso. E o
interessado que se dane, podendo ir queixar-se ao Babá ou aos jornais
ou mesmo ao Gabeira, que não gostou do "chá de cadeira" que lhe
dera o ministro Dirceu.

É claro que o Presidente não tem à mão um auxiliar do estofo
do saudoso ministro Leitão, mas fácil lhe será descobrir um "boi de
piranha" no seu amplo rebanho, que lhe possa dar pronto e eficaz
assessoramento, experimentando um e outro, até acertar na mosca
(foi por isso que preferi falar em "boi de piranha"), o qual irá
submeter-se ao aprendizado. Feita a escolha, é só fiscalizar que a
ciumada e o "olho gordo" não o desencaminhem, até começar a
"bater cabeça" com os invejosos palacianos.

Em pouco tempo, se este desinteressado conselho merecer
guarida no espírito do ilustríssimo Presidente, certamente suas tarefas
se tornarão menos pesadas, além de lhe sobrar tempo para exercitar
seu "canhotaço" nas "peladas".

Platão ensinava: "SemJes sermones libenter audienl' (''As palavras
dos velhos devem ser ouvidas com atenção"). No mais, Pt.
Saudações!
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1. POR QUE JOGUEI ATOALHA

De quando em quando, sou interpelado por amigos sobre a
razão que me levou a afastar-me da política, após dois mandatos
seguidos de deputado estadual (1950-1959), aduzindo que eu "levaria
jeito" para a vida parlamentar, além de ter boa base eleitoral no Sul
de Minas e razoável na Capital. Tenho dado respostas evasivas, fora
da realidade.

Hoje desejo externar a verdade de minha desistência de pleitear
novos mandatos legislativos. Em primeiro lugar, aventurei-me a
conquistar o primeiro mandato e a renovar o segundo, neste último
com maior votação, por idealismo, o mesmo do tempo em q~e deixei
a Faculdade de Direito em 1935, esperando ter oportunidade de
contribuir para a melhoria de vida de nosso maravilhoso e até então
ordeiro povo, que na maior parte vivia abaixo do mínimo de
assistência sanitária e de saúde, sem infra-estrutura básica, mal
alimentado (quando conseguia alimentar-se), morando em verda-
deiras taperas, tendo por sanitários o bananal, tomando banho Oavar
o corpo, como se dizia) espaçadamente, às vezes meses seguidos,
ainda assim no córrego mais próximo de seu casebre, ganhando
salário de fome, com os fIlhos cheios de vermes, inclusive lombrigas
de metro, que os punham barrigudinhos.

Ao cabo de contas, cheguei à conclusão de que aquele sonho
de jovem não passava de pesadelo. É como diria Leonardo da
Vinci: "Quem não pode o que quer, o que pode queira". Não
podendo alcançar o que queria, considerando-me inútil no
parlamento mineiro, retornei à advocacia, da qual, aliás, não me
afastei propriamente, sem nada pleitear, nenhuma sinecura, como
era de hábito.
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o segundo motivo foi a "compra de votos", iniciada em Minas
por um banqueiro do Sul de Minas, que atuava no Rio de Janeiro, e o
"Rei do Vidro Plano", radicado em São Paulo, seguidos por outros
menos votados.

Quem se iniciara na vida pública por puro idealismo, sob o
comando de Milton Campos no governo do Estado, jamais aceitaria
a mercancia de votos, mesmo se tivesse fortuna, o que todos sabiam e
sabem que não tinha e nem tenho. Posso dizer sou "complexado" em
matéria de dinheiro, talvez porque meu pai, abastado cafeicultor,
perdeu suas fazendas, a casa de moradia da família e tudo mais na
chamada Queda do Café, em 1929. Talvez este fato, que me marcou
muito, desde os 17 anos, fosse a causa de abominar a compra de votos.

Havia candidato que não se dava à indigriidade de comprar
votos, mas gastava fortunas nas campanhas eleitorais, sob os mais
variados meios de publicidade na imprensa, no rádio, cartazes com
fotografia nos postes. Um desses candidatos recebeu o apelido de
João do Poste. Mas, um ricaço que condenava a compra de votos,
mas gastava horrores na campanha, indagado por mim quantos votos
tivera nas urnas, respondeu: "Tive 20 mil contos de reis de sufrágios",
naturalmente por haver chegado a esse valor com gastos de
publicidade, cartazes, santinhos, mala direta e despesa postal,
contabilizados na série de talões de cheques.

O terceiro motivo foi o nosso sistema eleitoral, que coloca os
integrantes da mesma legenda a concorrer com os próprios
companheiros, uns invadindo os colégios eleitorais dos outros. Eu
jamais adotei essa prática, mas havia invasão de colegas até em minha
terra natal. Jamais reclamei desses invasores, chegando a ter o
igualmente candidato Milton Sales, natural de Cambuí, no mesmo
palanque, em minha cidade e em outras vizinhas, como Brasópolis,
onde fui majoritário na segunda eleição. E havia candidato que, não
dispondo de colégio eleitoral propriamente, nadava de braçada em
todo o Estado, muitas vezes acompanhado de "bando precatório"
- os assalariados a seu serviço.

Aí está a história de minha renúncia à vida pública, tendo sido
substituído na legenda da UDN pelo saudoso engenheiro Antônio
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Aureliano Chaves de Mendonça, nascido em Três Pontas, mas que
fez política em Itajubá, terra de meu pai, chegando a Vice-Presidente
da República, após ter sido eleito, sucessivamente, deputado estadual
e governador de Minas. Hoje, curto a velhice apenas com o galardão
de ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, o qual mandei preliar
em gramados europeus, pela primeira vez, de onde retornou com o
epíteto de "Campeão do Gelo".

2. O BONITÃO DA LAGOINHA: JOSÉ RAMOS FILHO

Tenente José Ramos Filho - Oficial distinto e competente.
O Bonitão da Lagoinha) defarda e talabarte) que puseram

Adolph Hitler para correr, encerrando-se a 2° Grande Guerra.
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Os esportistas em geral, inclusive "os do lado de lá", como o
venerando epigrafado costuma referir-se aos cruzeirenses, e os
comerciantes e/ ou homens de negócios o conhecem de sobra, pois
foi diretor do Atlético em diversas administrações e um dos chefões
do Banco de Crédito Real, que o Estado desestatizou.

O nosso herói gaba-se de haver nascido em Conceição do
Mato Dentro, de onde viera, ainda criança, para Belo Horizonte,
indo residir com os familiares no bairro Lagoinha, onde -
segundo o jornalista Plínio Barreto, ali nascido e hoje seu
historiador - ele chegou a ser galã (almofadinha, na época, e con-
quistador dos corações das moçoilas locais). Jogou, quando
rapazola, no Terrestre Futebol Clube, que congregava os
desportistas do bairro. Formou a famosa zaga Zé Ramos-Blagê,
ambos botineiros.

Gaba-se, igualmente, de haver feito o curso secundário no
famoso Ginásio Mineiro, onde se destacou como ledor infatigável
dos nossos melhores escritores, com incursão na literatura
portuguesa, conhecendo e repetindo de cor os melhores trechos de
Eça de Queiroz; o mesmo se poderá dizer dos escritores brasileiros,
notadamente o seu "carro-chefe", Machado de Assis.

Formou-se em Direito, em nossa antiga Universidade de Minas
Gerais, hoje federalizada, mas dedicou-se pouco à advocacia, pois
já havia iniciado, bem antes, a carreira de bancário, ingressando no
Crédito Real ainda jovem. Sua carreira nesse saudoso banco estatal
foi fulminante, eis que, tão logo a iniciou, fora incumbido de
datilografar um discurso do grande presidente dessa instituição
bancária, o saudoso Dr. Sandoval Soares Azevedo, que fora trazido
de Cataguases, onde mantinha rendosa banca de advogado, para
dirigir o banco criado por Dom Pedro II, com sede em Juiz de Fora.
Ao datilografar o discurso, o antigo aluno de português do famoso
professor Cláudio Brandão, no Ginásio Mineiro, ainda com suas
sábias lições arquivadas no computador da memória, deparou-se-
lhe um senão gramatical, que ele desfez de pronto, expondo as
coordenadas gramaticais. O senão proviera do primeiro datilógrafo
que passara a limpo o rascunho do discurso. Mas o mandrião juntou,
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ao texto fInal, a suma da explicação gramatical. O Dr. Sandoval fIcou
impressionado com o cabedal lingüístico de seu datilógrafo ad hoc.

Tempos depois, necessitando encaminhar um relatório da
atividade do banco que presidia ao governador do Estado, o Dr.
Sandoval indagou de um de seus assessores: "Onde anda aquele
rapazola que sabe português?".

Não lhe guardara o nome, mas o "Camões dos pobres" foi
encontrado sem demora. Esse novo trabalho datilográfIco,
segundo me relatou um seu antigo colega no Crédito Real, lhe valeu
o apelido de "O bancário que sabia javanês". Daí em diante, sua
carreira bancária contrariou o adágio latino natura non facit sa/tus!
Foi "de vento em popa", até chegar ao cargo de superintendente,
no qual se aposentou com dignidade e respeito de todos que com
ele conviviam.

Além de suas escaramuças na literatura, o velho Ramos
conhece bem a música popular brasileira, mencionando de cor tanto
o compositor quanto o cantor da primeira gravação e ainda
solfejando um trechinho.

Falarei, agora, de sua atividade fora do banco. Ele foi diretor
da Fazenda Municipal, na administração do meu querido e saudoso
colega na bancada estadual da UDN, o operoso prefeito Oswaldo
Pierucetti. E, quando presidente do Banco do Estado - Bemge - ,
chamei-o para ser meu principal assessor. No dia seguinte ao de
minha posse no cargo, ele levou ao meu Gabinete a pasta de um
cliente, sugerindo-me: ''Vamos quebrar o italiano?" ''Absolutamente,
só porque ele foi dirigente (e dos melhores) do Cruzeiro?".

Aí funcionou sua fúria atleticana, que repeli, conquanto também
"irmão da opa". Ao contrário daquele desejo perverso, determinei
à minha secretária que convocasse o ameaçado cliente para vir à
presidência no dia seguinte, para nos entendermos sobre assunto de
seu interesse. Recebendo-o, sem a presença do meu sanguinário as-
sessor, indaguei-lhe: De que você precisa para regularizar sua situação
no banco?

Ao que ele me respondeu, meio contrafeito: Preciso apenas
de uma conta garantida, para assegurar o capital de giro.
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E deu-me o respectivo valor, ao que lhe sugeri pedir mais, se
fosse de seu interesse. Mantido o valor inicialmente anunciado,
autorizei, na fumaça da pólvora, a abertura de conta garantida ao
cruzeirense ilustre e grande desportista.

Minha esposa foi acometida de moléstia grave, que lhe corroeu
a medula, permanecendo 24 anos na cama, sem se locomover.
Constante leitora de bons livros, tornara-se, em pouco tempo, sem
condições de ler, pois a doença lhe afetara a visão também. Por isso,
comprazia-se em discutir literatura com as poucas pessoas que ela
admitia visitá-la. O velho Ramos, como disse, "irmão da opa
atleticana", passou a debater literatura com minha sofrida esposa,
desde que eu só lhe suscitava assuntos que lhe propiciassem o ânimo
de viver, não obstante as agruras da ataxia. Quando o jogador
cruzeirense Tostão, por todos nós admirado, sofrera queda da retina,
em um dos olhos, minha esposa, sabedora de que "o bancário que
sabia javanês" era desportista, dissera-lhe: Doutor Ramos, estou com
muita pena daquele jogador que perdeu a visão de um dos olhos.

Ao que o sacripanta emendou: "Pena que não foram os dois
olhos!".

Stella ficou perplexa, pedindo ao impenitente herege que se
reconciliasse com Deus, pedindo perdão pela blasfêmia. Com essa,
o fanfarrão ficou transtornado. .

O Ramos já não freqüenta com assiduidade sua Conceição do
Mato Dentro, alegando que ali só há, vivo, um antigo companheiro
seu de furtar mangas nos quintais da cidade. Mas é injusto o seu
afastamento da santa terrinha, fllho de português que o é. Ali, certa
vez, ele foi glorificado, porque recebera de Jacarta, na Indonésia, o
único telefonema internacional até hoje para a cidade, numa festa do
padroeiro, Bom Jesus de Matozinhos. Quando o alto-falante
anunciou, aos berros, reiteradamente: Dr. José Ramos Filho, chamada
telefônica internacional de Jacarta!

Os populares que se encontravam na praça da Matriz
prorromperam em vivas ao herói fllho da terrinha, que estava sendo
chamado do outro lado do mundo. E todos ouviram a conversa do
conterrâneo ilustre: era o Paulo Benigno, então preparador físico
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do Atlético, que lá se encontrava com a delegação atleticana para
um disputa futebolística. Solicitava ao superintendente do Banco de
Crédito Real que "sojigasse uma onça" (promissória) sua, até que
aqui estivesse de volta. Os ouvintes do telefonema colocaram seu
conterrâneo em risco de ser processado por quebra de "sigilo
bancário" do interlocutor internacional.

3. NOVASFAÇANHASDO BONITÃO

Dentre as diversas funções que desempenhara na administração
do Atlético, destaca-se a de tesoureiro geral, quando surgiu grave
acusação à presidência de irregularidades contábeis do campeão dos
campeões. Fui surpreendido, certa manhã, com telefonema de meu
filho, então residindo em Brasília, pedindo-me que não faltasse à
reunião do Conselho do Atlético, à noite, para defender o velho
Ramos, que estaria sendo envolvido, injustamente, no "rigoroso
inquérito" contra o presidente. Compareci à reunião, munido de
caneta e papel, pondo-me a anotar as acusações contidas no inquérito,
conforme o desenrolar dos debates, quando se levantou o saudoso
conselheiro Nelson Martini Duarte, que bradou: Esse inquérito, pelo
que diz respeito ao Dr. José Ramos Filho, é uma farsa. Pelo Dr.
Ramos, eu ponho a mão no fogo, ele não participou desse lamentável
qüiproquó. Foi apenas 'inocente útil"'.

Algo atônito, eu, que já estava pronto, como talião, oeu/um pro
oeltlo, dentem pro dente, para defender o indiciado, rasguei as anotações,
meditando: "Ora bolas, eu aqui vim para defender um AI Capone
tupiniquim e jamais um inofensivo 'inocente útil"'.

E recolhi todas as armas com as quais deveria terçar na batalha
jurídica em defesa do êmulo, no mínimo, de Lampião, da caatinga
nordestina. Para encerrar este "retrato falado" do falso prevaricador,
não posso deixar de registrar que o nosso herói de hoje foi quem
passou ao Presidente J ânio Quadros a miraculosa fórmula da
renúncia, pois eleito presidente do Atlético, o velho e querido amigo
José Ramos Filho (Zé Gaiola, em Conceição do Mato Dentro), com
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apenas dois meses de mandato, "renunciou" à presidência do Galo,
num canto de cisne esportivo (e não da morte, felizmente).

Aviso aos navegantes: quem quiser encontrar o Jânio Quadros
do Atlético nos fIns de semana, pela manhã, é só ir ao "Bar do
Primo", aos sábados, e ao "Tip Top", aos domingos, que ele estará
presidindo mesa de comparsas que ali vão jogar "conversa fora".
Aliás, numa dessas tertúlias etílicas, falava-se sobre a compra de um
"carneiro" em cemitério da periferia pelo comensal Ramos Filho,
quando aparteou o Jader de Oliveira, mineiro radicado em Lqndres,
para onde fora ser locutor da BBC: "Ora, Ramos, você que é
evoluído, ainda pensa em cemitério, já na era da cremação dos
cadáveres". Aí, emendei: "Mas o velho Ramos não pega mais fogo!".

Na Segunda Grande Guerra, o ilustre fIlho de "Concepción
de lo Mato Dientro", como antigo aluno do CPOR, fora convocado
para integrar as tropas brasileiras que combateriam na Europa as
forças nazi-fascistas, mas ele fIcou aguardando oportunidade de
embarque, quando já alcançara o comissionamento no ofIcialato do
Exército, no posto de segundo tenente, ocasião em que foi
apresentado, pelo general sob cujo comando servia, ao então
ministro da Guerra, com este destaque: Senhor ministro, tenho o
prazer de apresentar a Vossa Excelência o tenente Ramos Filho,
"ofIcial distinto e competente".

J á prestes a viajar para a Europa o nosso arquivalente soldado,
com os colegas brasileiros remanescentes, o Serviço de Inteligência
Alemão captou mensagem do Comando brasileiro informando que
seguiria para o front militar a elite das Forças Armadas Brasileiras,
realçando-se, pela bravura, o tenente Ramos Filho e seu ajudante de
ordem, DelfIno Santa Rosa, ambos laureados pelos reiterados atos
de bravura. Tomando conhecimento do embarque dessa furibunda
dupla de militares brasileiros, o desvairado Hitler "jogou a toalha",
exclamando: "Ó altitudo, esses dois brasileiros me escalpelarão vivo!".

E bradou, embora sucumbido: ''Vade retro, Satanas!".
E o esquizofrênico austro-germânico deu no pé, nunca mais

dele se tendo notícia, a não ser que arrebentara os miolos com um
tiram baço. Salve, salve!
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1. OAPARTEDO BARATA

A Assembléia Legislativa, no meu tempo (1950-1959), tinha
de tudo, desde três padres, artista de circo, locutor de rádio, operários,
bacharéis, médicos, mas não havia mulheres-deputadas, como hoje.
Havia bons oradores, mas também alguns mudos. Dentre estes, o
"rei dos mudos" era o empresário Antônio Lunardi, de apelido
"Barata"; só abria a boca para fumar e dar o seu palpite ao apontador-
de-bicho que lhe ia diariamente apanhar a aposta. Certo dia, estando
os deputados Simão da Cunha (UDN) e Waldomiro Lobo (PTB)
em acalorada discussão, já na base dos palavrões e com os punhos
cerrados (Waldomiro era lutador de boxe), o Barata, que, como era
de seu hábito, caminhava pelas laterais do plenário, interrompeu os
passos cadenciados e, virando-se para o lado dos brigões, exclamou
em voz baixa, quase sussurrando: "porca pipa!". Acontece que a
taquígrafa registrou a exclamação, por intermédio de um microfone
lateral, ficando atônita a respectiva chefe Dulcinha, sem saber o que
fazer com o "praguejamento" do deputado ítalo-brasileiro.

Foi um deus-nos-acuda geral. Depois de muita discussão,
resolveu-se alterar o aparte do Barata para "Cruz-credo", para não
se impedir que a única participação sua figurasse nos "Anais da
Assembléia" .

Lembro-me, ainda, de minha juventude em Santa Rita do
Sapucaí, onde havia um espanhol em cujo bar se tomava o melhor
sorvete do mundo, o Sr. Martinez, que integrou de corpo e alma a
comunidade local, participando até da política municipal. Havendo
sido eleito deputado estadual na década de 20, do século passado, o
advogado local Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra, mais tarde juiz
de Direito em Belo Horizonte, foi assassinado, à noite, próximo do
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Cemitério Bomfim, por um dos asseclas do famoso bandido Zé
Muniz. Iniciados os trabalhos legislativos, o bom espanhol abria o
iVlinas GeraÍJ- que ia buscar na agência postal, folheando-o sofrega-
mente e, ao final, exclamando: "Caramba el hombre non aMa", até que
um dia, abrindo-se em largo sorriso de satisfação, bradou: "Caramba,
el hombre ablô" . Não sei se, por ocasião do famoso e único aparte do
Barata, meio século mais tarde, algum seu patrício peninsular haja
seguido o JvIartinez e berrasse aos quatro ventos: "1/ italiano parlô!"

Em compensação, na Assembléia Legislativa de Minas
pontificava o locutor da Guarani, Teófilo Pires, que ia à tribuna
diariamente, às mesmas horas, para ler uma croniqueta sobre o
"Homem do Dia", tal como fazia, antes, na emissora dos Diários
Associados, isto sem falar no deputado Hernanni Maia, que todo
dia discursava sobre a reforma agrária. Existindo um excelente
terreno vago ao lado da Assembléia, e encontrando-se na tribuna, o
Hernanni enaltecia a reforma agrária, sem tirar os olhos do aludido
terreno, o que me levou a aparte á-lo, assegurando que o seu "talhão"
na dita Reforma já estava escolhido: era o cobiçado e valioso terreno
ao lado do Legislativo, onde, hoje, se encontra o grande prédio da
Telemig. Esse aparte serviu para afastar o Hernanni algum tempo
da tribuna ...

O saudoso coronel João de Almeida, sempre elegantemente
vestido, não ia muito à tribuna, preferindo dar rápidos apartes aos
colegas, valendo-se de um microfone que ficava numa das laterais
do plenário. Toda vez que ia perpetrar seus apartes, o cacique de
Pedra Azul, sem prejuízo da elegância, tinha o hábito de colocar as
mãos nas nádegas, chegando o biquinho de beber café ao microfone.
Indagando um colega que razões teria o Rei das Águas-marinhas
para manter aquela postura das mãos, não tive dúvidas e expliquei:
Ele está apalpando as idéias.

O deputado Pichico tinha a voz grossa, enquanto o perrista
Ari Gonçalves falava mais fino do que miado de gato. Muito tempo
antes da clonagem e do bebê de proveta, um deputado formulou
esta pergunta: Haverá algum processo técnico-científico capaz de
fazer das duas vozes uma, que seria maravilhosa para locutores de
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rádio ou até mesmo de cantor de ópera? Estando o deputado Último
de Carvalho na roda, saiu-se com esta: "Eu, como veterinário, sou
entendido de genética, mas de animais irracionais, nada sei de
clonagem humana".

2. }ETON EXTRA

Após cumprir meus dois mandatos de deputado estadual, de
fevereiro de 1951 a janeiro de 1959, não mais tive contato com os
ilustres representantes do povo, não por qualquer motivo negativista,
mas simplesmente porque tive que me dedicar ao máximo, e
exclusivamente, à advocacia, que é "minha cachaça", e, sem dúvida,
o único "ganha-pão", tanto que já com 93 janeiros, que completei
em agosto passado, ainda continuo freqüentando diuturnamente os
Pretórios, "vendendo o meu peixe", como Deus é servido. Ao
afastar-me da vida pública, aliás voluntariamente, a Assembléia
Legislativa ainda funcionava na antiga "Casa de Itália", à rua Tamoios.

Só estive na atual Assembléia Legislativa, no Santo Agostinho,
a dois quarteirões de minha casa, após cumprir o último mandato,
três vezes, uma para assistir à investidura do saudoso homem público,
Tancredo eves, no governo do Estado (com o meu voto, é óbvio),
e as duas outras para levar meu "último adeus" aos saudosos colegas
deputados Paulo Campos Guimarães e Jason Albergaria, este
também companheiro de formatura na Faculdade de Direito da
UFMG, turma de 1935.

Paulo Campos, da bancada da UDN, era um dos pontos altos
da Assembléia, orador primoroso, espírito público atávico, herdado
de Martinho e Francisco Campos, foi meu antecessor na liderança
da bancada udenista. Jason Albergaria, também ótimo orador e
igualmente culto, eleito pelo PDC, era emergente do Ministério
Público Estadual. Ambos primavam pela educação e afetivo
convívio com os colegas, inclusive adversários.

a representação do PSD, duas figuras se destacavam dos
demais integrantes de sua bancada, Ribeiro Pena e Pio Canedo, o
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primeiro, grande presidente da Assembléia, e o segundo, líder da
maioria. 1'linha admiração e fraterna amizade por ambos vinham de
muito antes de me eleger deputado, mais se acentuando, porém,
quando lhes pude identificar a aptidão e o zelo pelo desempenho do
mandato parlamentar. Ribeiro Pena, pela lisura com que decidia as
questões de ordem formuladas pela oposição, às vezes não era visto
com "bons olhos" pelos governistas. Desprendido e fidalgo, foi
decisivo na eleição do governador Magalhães Pinto, porque se lançara
candidato ao mesmo cargo, sabendo antecipadamente que não se
elegeria, mas dividiu os votos pessedistas, possibilitando a vitória
do candidato udenista. Para melhor assegurar a vitória de Magalhães
Pinto, o invulgar homem público, deputado José Maria Alkmim, se
dispusera a ser "boi de piranha eleitoral", aceitando figurar na chapa
de Ribeiro Pena como candidato a vice-governador.

Aí, foi "canja para o Palestra" a vitória udenista. Já o deputado
Pio Canedo, líder permanente da maioria governista (PSD), correto
e honrado, era um político manhoso, desses que "dão nó em pingo-
d'água". Certa vez, indo eu e o Pio ao Palácio da Liberdade, a chama-
do do governador Bias Fortes, este, velho fazendeiro, elogiava o
líder de sua bancada em linguagem nada convencional, mas própria
do meio rural: "Esse meu líder tem tido muito trabalho para conter
seus liderados, quando saem 'batendo canastririha', sem rumo."

"Bater canastrinha" significa saírem os "burros de carga", após
se livrarem do peso no final da viagem, ao retornarem à localidade-
sede, portanto, a caminho de casa, em desabalada carreira, com as
"canastrinhas", já vazias, que vão batendo, desordenadamente, sobre
o lombo das alimárias.

Quando líder na bancada da UDN, mantive excelente convívio
com o líder do PSD e saudoso cacique de Muriaé, que jamais aceitou
candidatar-se a deputado federal, por se dizer, modestamente,
"político provinciano". Só uma vez lhe "passei a perna" (ou rasteira).
Foi quando o insuperável polemista Carlos Lacerda (UDN) tivera a
"cabeça a prêmio", com o mandato de deputado ameaçado de
cassação, cujo processo já se encontrava em curso na Câmara dos
Deputados. Arregimentei meus liderados udenistas e redigimos
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"moção contra a cassação de Lacerda", a qual deveria ser votada
pelo plenário da Assembléia, onde éramos minoria. Fazia-se preciso
obter apoio de mais deputados, dentre eles alguns que já eram da
"linha-auxiliar da UDN", mas também outros de difícil coaptação.

Após laboriosa meditação, tive o "estalo" salvador. Era só
colocar a boca no ouvido do coaptável rico e, malandramente,
murmurar: Assine, aqui, este pedido de "sessão noturna extraordi-
nária", que nos renderá "jeton extra", sem falar no habeas corpus fa-
miliar para a "noitada" subseqüente, sem observância regimental.

Como deputado rico gosta muito de dinheiro e, mais ainda,
de "noitadas" igualmente extras, sem maiores percalços, a não ser o
de meter a mão no bolso, o sussurro era "tiro e queda", apressando-
se o estafermo, já lambendo os beiços, a lançar o jamegão na
patriótica moção. Obtida a assinatura ao pé da moção, eu dava no
dito (Pé), saindo à cata de outros incautos. E, assim, logrei obter as
assinaturas dos representantes do povo, em número regimental, para
sua folgada aprovação. Quando os governistas acordaram do
momentâneo torpor, sucedido de intensa ansiedade decorrente de
conjeturar "coisas para a noitada" posposta à sessão extraordinária
da Assembléia, a moção contra a cassação de Lacerda já se encon-
trava, por radiograma, sobre a mesa da Câmara dos Deputados e
sua cassação foi como a Batalha de Itararé: não houve! "O tempora"!
"O mores".
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HOMENAGENS, GAFES E

GOL CONTRA



1. CADAMACACONO SEU GALHO

Estando em recinto de alto co turno, em Brasília, onde um
fotógrafo "se virava" à procura dos melhores ângulos, o nosso
caríssimo e ilustríssimo presidente arrebatou-lhe a máquina
fotográfica e passou a clicar, até que outro seu momentâneo colega
o clicou, clicando. Sua foto, empunhando, todo ancho, a máquina
arrebatada do primeiro colega, com o dedo no gatilho para disparar
o clique, saiu nos jornais do dia seguinte.

Numa roda de circunspetos cidadãos-contribuintes do erário
e doadores ao Fome Zero, puseram-se a analisar a foto. Um deles,
velho trocadilhista, deu um muxoxo (ah!) e disparou: "O nosso
preclaro Presidente está se preparando para 'retratar-se' de algumas
inconveniências (os adversários dizem 'gafes' ou 'foras') que tem
deixado escapar aqui e alhures ...".

De outra feita, S. Exa. criticou o técnico Parreira pelo fraco
desempenho da Seleção no jogo contra o Peru. Parreira redargüiu
imediatamente: "Sou amigo e admirador do Presidente, mas 'cada
macaco no seu galho' ..." Mas o preclaro Presidente não se fez de
rogado, voltando a "pisar na bola" ao elogiar calorosamente seu
ministro da Previdência (o mesmo que desarquivou velhinhos,
convocando-os para ir aos postos do INSS provar que estão vivos,
sabe Deus como!).

O certo seria bradar: "O que é isso, companheiro? E, para
livrá-lo da ira popular, advertiu que até craques como Zidane e
Ronaldinho perdem pênalti e Lúcio e Roque Júnior fazem gol con-
tra. Mas seu festejado ministro bateu pênalti contra goleiros em
cadeiras de rodas e os brônquios apitando que nem a saudosa Maria
Fumaça. Assim, até a distinta ministra Benedita não perderia pênalti.
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É bom continuar empunhando garbosamente a máquina
fotográfica para se retratar de tudo isso e voltar a ser querido pelos
"~el~os companheiros". Alguns "companheiros" do tempo de
smdicato conversavam animadamente na praça da Sé, em São Paulo,
quando um deles lamentou a contusão no pé do Presidente, na
"pelada" da Granja do Torto. Isso não lhe causa dificuldade para se
locomover, pois o seu forte, ultimamente, é voar, o que tem feito
bem e seguidamente. PT. Saudações!

2. ADVOGADO

"Mauro Thibau da Silva Almeida é um dos advogados mais
completos de que tenho notícia e excelente amigo, embora alguns
colegas o considerem meio "durão". Mas é só em determinadas
discussões, simples exaltações momentâneas, sem maiores
conseqüências, rompante, no fundo ele é boa praça, conquanto sem
temer arreganhos. Certa vez, "minha cara caiu no chão", ao vê-lo,
da tribuna do Tribunal Regional do Trabalho, passar uma
descalçadela num figurão da advocacia, já falecido, a quem acusava
de haver se utilizado de documentos oficiais submetidos ao seu
exame, por força do cargo que ocupara na administração estadual,
como prova em ação que ajuizara, mais tarde, contra o Estado, em
fa~or de seu cliente. Francámente, invejei o destemor do Mauro,
POlSsou mole de coração, perdoando certas fraquezas humanas. Os
juíz~s ficaram perplexos, prendendo a respiração, com ar de quem
temIa um desfecho imprevisível entre os advogados envolvidos no
episódio. Mas, terminada a catilinária do bravo Thibau, seu ex ad-
verso, que tudo ouvira calado, aguardou apenas a proclamação do
resultado do julgamento para "dar no pé", caladinho.

Posto d.elado o referido destemor, num encontro com colegas,
?entre os qUaISo Mauro, comentei, brincando, que dois de seus filhos,
Jovens advogados com promissor êxito profissional (Milton e
Márci~), que trabalhavam em seu escritÇ>rio,fizeram concurso para
a magtstratura trabalhista, para ficar livres do pai - um está em Mato
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Grosso do Sul e outro aqui mesmo. Agora vim a saber que outro
filho seu, que é engenheiro (1Vlurilo),com o mesmo objetivo, mudou-
se para Paris, naturalizando-se francês ... para não haver retorno.

Com a escapulida dos três mais velhos, só o filho caçula con-
tinua no escritório, com o pai, o gorduchinho Marcelo, que é um amor
de criatura, educado, simpático e bom amigo. Quando o encontro,
trato-o como um filho (ou avô, vá lá), tanto que gosto dele.

Há mais tempo, o Mauro candidatou-se a vereador em Belo
Horizonte, sendo combatido pelas esquerdas festivas. Conseguira
boa votação, porém insuficiente para se eleger. Foi pena seu insucesso
eleitoral, pois, se eleito, seria um vibrante representante do povo,
desde que esbanja operosidade e intuição política, sem falar no
destemor de colocar o dedo na ferida dos maus administradores,
principalmente os corifeus da corrupção. Sem bons contestadores
das irregularidades na administração pública, o deputado Babá, do
próprio PT, vem conquistando sua galera paulatinamente. Mas sua
oposição festiva poderá "acabar em pizza", infelizmente.

3. CHEFE DE ESTADOOLHANDO DE ESGUELHA

Quando Café Filho ascendeu à Presidência da República,
escolheu para chefe da Casa Civil, com honras de Ministro, o
deputado federal Monteiro de Castro, que tinha o dom de aglutinar
admiradores em seu derredor. Era extrovertido, não diferenciando
entre gente do povo e famosos homens públicos, mantendo cor-
dial e diversificado papo com uns e outros. Fecunda cultura jurídica
e diversificado humanismo, as rodas que freqüentava, no fórum
ou nos salões onde a alta sociedade se divertia, era sempre o centro
das atenções gerais, para "jogar conversa fora", em papos
interessantes.

Certa vez ele me procurou, solicitando meu assessoramento
num projeto de lei que pretendia apresentar à Mesa da Câmara
dos Deputados, estendendo os benefícios da legislação de proteção
ao trabalho às "secretárias do lar" e/ou nossas prestimosas do-
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mésticas. Argumentava não ser justo que a maioria absoluta dos
trabalhadores fosse beneficiada com o salário mínimo, décimo
terceiro, férias, assistência social, auxilio-doença e de maternidade,
aposentadoria, indenização por tempo de serviço, aviso prévio,
sindicalização, etc., só ficando sem tais benefícios as nossas
humildes domésticas, embora na permanente convivência com as
famílias a que serviam.

Obtemperei-Ihe: Antes de qualquer preocupação de ordem
técnica, quanto à elaboração do respectivo projeto, far-se-ia preciso
avaliar a conveniência da proposição. Lembrei-lhe que a simples
apresentação do projeto legislativo suscitaria feroz oposição à
medida por parte das donas de casa, figurando como primeira
retaliação o propósito de riscar o nome do respectivo autor da lista
de intenção de voto, pelo que ele não mais se reelegeria deputado
federal. De pronto ele, que era dotado de raciocínio rápido, obser-
vou: Não me ocorreu examinar, na debuxada proposição legislativa,
essa séria contrariedade aos interesses das donas de casa. E, com
vivacidade, observou: Aguardarei melhor oportunidade para voltar
ao assunto. E não voltou ...

Este "nariz de cera" tivera o propósito de servir de prolegô-
meno para um curioso episódio de que fora principal figura o chefe
de Estado Português, o honorífico chanceler Antônio de Oliveira
Salazar. Em visita oficial a Portugal, Café Filho fizera-se acompanhar
de seu chefe da Casa Civil, o nosso festejado Monteiro de Castro.
Ao retornar a comitiva ao Brasil, o ministro-deputado contava aos
amigos que, julgando agradar ao chefe d'Estado Português, sabedor
de que ele, até então o mais famoso celibatário da Europa, já às
portas de recompensadora aposentadoria, pretendia desposar uma
cachopa portuguesa com certeza, já no primeiro dia da visita e num
dos breves momentos em que estivera a sós com S. Exa., questionou-
o, respeitosamente: Então teremos festivas bodas brevemente neste
Palácio? Salazar não lhe deu resposta, virando-lhe a cara como sinal
de desagrado. Daí em diante, jamais encarou o conviva Monteiro de
Castro, a quem só olhava de esguelha, mesmo assim virando-lhe as
costas instantaneamente.
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E isso se repetiu enquanto Café Filho permanecera em Portu-
gal, sem se aventurar seu chefe da Casa Civil a trocar palavras com o
ermitão-chanceler.

Episódio semelhante ocorrera no Brasil, quando o Presidente
João Figueiredo, desavindo-se, por questão de somenos, interceptou
o convívio, até então amistoso, com o vice Aureliano Chaves. Eu
próprio os vi, pela televisão, trocando olhares de viés, mudando-se
incontinenti o foco visual de ambos, num palanque de parada militar
de Sete de Setembro, em Brasília. Aliás, todo mundo viu aquele
espetáculo inconcebível na hierarquia política do País.

Conta-se, outrossim, que o ex-Presidente do Senado e ex-
Presidente da República, José Sarnei, quando na curul Presidencial
de nossa Pátria, indo receber de uma Universidade portuguesa festiva
homenagem, ao discursar, em agradecimento às honrarias, assim
iniciou sua oração: ''Adentrando os umbrais desta Casa do Saber,
sente-se eufórica alegria de estar em contato com a gloriosa gente
portuguesa, os no~sos ancestrais, cuja língua e sotaque aprendemos
a admirar." Incontinenti, o Reitor da Universidade aparteou o
orador: "Perdão, Excelência, a língua é nossa, o sotaque é dos
brasileiros" ... O orador pigarreou e prosseguiu fagueiro no discurso.

4. O CATULINHO

O saudoso deputado Hermelindo Paixão foi meu colega duas
vezes, primeiro de turma, na Faculdade de Direito, e, mais tarde, na
Assembléia Legislativa, ele do PSD e eu da UDN. Na Faculdade,
embora fosse seu amigo de "panelinha", fui forçado a lhe negar o
voto, quando da disputa para escolha do orador da turma de 1935.
Forçado porque havia, antes, me comprometido com a candidatura
do também querido Jason Albergaria. Havia um terceiro candidato
ao honroso encargo, o também saudoso criminalista Pimenta da
Veiga, por sinal o melhor orador dos três disputantes. Fui um dos
responsáveis pela indicação de Jason para a disputa, coordenando a
candidatura do Catulinho (apelido carinhoso do Hermelindo, em
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homenagem ao Catulo da Paixão Cearense, na época prestigia-
díssimo compositor e poeta popular), o sagaz Hélio Soares de
Moura, o mais tarde 1'Ianjura, porque fora delegado de Polícia,
profissão pouco afeita ao seu espírito folgazão, de "boa vida", cujo
parentesco com o Sr. Raul Soares, ex-então recente, naquele tempo,
Presidente de Minas Gerais, lhe conferia prestígio social. O Pimenta
corria por fora, contando apenas com seu poder de fogo como
primoroso orador, desde os bancos acadêmicos, mais tarde como
vitorioso criminalista.

Deu Catulinho "na cabeça", graças a uma artimanha do futuro
Manjura que, numa reunião informal da turma, logrou estabelecer
que a votação se ferisse em dois turnos, de forma que, se nenhum
dos candidatos alcançasse maioria absoluta de votos, haveria segundo
turno para os dois mais votados. Como não compareci à reunião,
porque já trabalhava em escritório de Advocacia, tive de engolir em
seco a armadilha do 1'lanjura. O Pimenta, que era o "lanterna" nas
pesquisas eleitorais, topou prontamente a "pirueta eleitoral" do
Hélio, por ser uma saída honrosa, para poupá-lo da derrota. A
"maracutaia" se concluiu com a entente cordiale de que o Pimenta
passaria sua votação para o Catulinho, no segundo turno. Essa a
razão por que dera Catulinho na cabeça.

Mas minha intenção não era trazer à baila estas saudosas
reminiscências da vida universitária, mas, sim, falar do Catulinho como
deputado estadual do falecido PSD. Ele dava conta do recado ,
principalmente quando o epicentro dos debates fosse o saudoso
governador e Presidente JK, seu companheiro de grupo escolar em
Diamantina, conterrâneo e coevos que eram ambos. Armando-se de
"motivos" para defender JK e concomitantemente atacar o seu ante-
cessor Milton Campos, o Catulinho, já aí se servindo da condição do
Manjura, com a mão na massa, preparou a lista de todos os crimes
ocorridos em Minas durante o mandato do inolvidável governador
Milton Campos, a quem atribuía a responsabilidade pessoal pelos
homicídios. Volta e meia, o Catulinho sacava da pasta a lista das vítimas
de "morte matada", no fmal da legislatura, já na cor amarelo-torrado,
devido à pátina do tempo e poída nas dobras do papel amarfanhado.
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Nas sessões noturnas, convocadas excepcionalmente, era
comum a turma do golo comparecer meio-chumbada. O Catulinho
era um dos etilistas. Uns ficavam eufóricos, proferindo apartes
estapafúrdios, outros "puxavam uma palha" tranqüilamente. Certa
vez o Catulinho estava "puxando sua palha", entrecortada por
melódicos e compassados assobios, quando interrompi sua
reparadora soneca, dizendo-lhe: o Milton Sales está na tribuna
desancando o governador, a quem responsabiliza por um tiroteio
tremendo no interior do Estado. Está na hora de você ler sua listinha
de mortos no governo passado. Ainda esfregando os olhos, ele sacou
a lista da pasta e começou a mencionar os crimes, com os nomes
dos mortos no governo Milton Campos. Concluída a leitura fúnebre,
solicitei-lhe um aparte e disparei: Senhor Presidente, o querido
deputado Hermelindo Paixão demonstra ser adepto da necrodulia.
S. Exa. daria um ótimo agente do Serviço Social do Luto. O
presidente Ribeiro Pena caiu na gargalhada e, sem querer, esbarrou
na campainha sob a curul presidencial, despertando todos os
puxadores de palha do recinto. Não me fiz de rogado e fui ajudar o
Catulinho a dobrar sua inefável lista de defuntos.

Quando resolvi deixar a vida parlamentar, não concorrendo à
eleição para o terceiro mandato, na eleição de 1958, o Catulinho
também deixou a dele, mas a contragosto. Disseram, àquela época, os
"filhos da Candinha", que o Senhor Benedito Valadares, não desejando
a reeleição dele, guindou-o à condição de "membro da Executiva
Estadual do PSD". Com isso, ainda no dizer daqueles "filhos", o
ingênuo Catulinho, todo ancho de pertencer à Executiva do Partido,
considerou-se eleito "com os pés nas costas", não cuidando de sua
campanha, daí lhe terem sido madrastas as urnas eleitorais. Lamentei
deveras seu insucesso eleitoral, pois sempre fui bom amigo do
Catulinho, conquanto o fustigasse muito nos debates parlamentares,
mas "no bom sentido", como diria o sábio e saudoso Kafunga. Aliás,
não sei se "Freud explica isso": sempre procuro pilheriar com meus
mais queridos amigos ...Dias atrás, falando, no Conselho Deliberativo
do Atlético, sobre o ex-presidente José Ramos Filho, que estava sendo
homenageado, aludi a diversas "mancadas" suas, culminando com a
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renúncia ao mandato de poucos meses, tachando-o de 'jânio Quadros
Atleticano". Um dos conselheiros, ao final da sessão festiva, com
direito a Galo de Prata para o homenageado, me dissera: Quem tem
você como "amigo", não precisa ter "inimigos". Com inimigos não
posso pilheriar, porque os não tenho, e os "inimigos gratuitos", não
os identificando, não poderei falar bem nem mal. Isto também fica
por conta de Sigmund Freud!

5. DELEGADOSDE POLÍCIA

Sempre houve certa prevenção contra os delegados de Polícia,
desde os simples "bate-paus", recrutados entre os apaniguados do
partido dominante no município, como os militares, ditos Delegados
Especiais, os bacharéis nomeados, sem concurso, pelos governadores,
escolhidos dentre seus correligionários e, finalmente, os concursados,
muitas vezes adversários do prefeito e/ou chefão-político do
município onde iriam servir. Aí o pau quebrava, com prisões só dos
adversários do delegado. Era comum, antigamente, o delegado ser
espaventado do município montado, de cara para trás, numa égua
piolhenta, com a garotada gritando o vexatório estribilho: "hoje
tem espetáculo, tem sim senhor; hoje tem marmelada, tem sim senhor;
e o palhaço o que é? é ladrão de muié". E lá ia o pobre diabo
baloiçando o corpo sobre o lombo da alimária como a pluma ao
vento.

De minha parte, sempre respeitei todas as autoridades,
principalmente as policiais, cujo trabalho nos era utilíssimo, em fa-
vor da segurança pública, coisa hoje só esperada das graças celestiais.
Ao chegar em Belo Horizonte, em janeiro de 1931, passei a conviver
com nossos irmãos incumbidos de zelar pela nossa segurança,
quando ainda podíamos ter sono reparador, sem sobressaltos.

Lá no meu Sul de l'viínas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí,
havia um guarda-noturno, o gorducho Custódio, que varava a noite,
com o apito na boca e silvos cronometrados, zanzando pela cidade.
Quem tivesse de sair de madrugada, para pegar o trem das 3 horas,
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era só falar ao Custódio, que seria acordado, com batidinhas na janela.
inguém, aos cuidados do simpático gordinho, perdia o trem.

Mas na cidade grande não havia dessas coisas. De qualquer
forma, sempre gostei de bater papo com militares e civis que zelavam
pela tranqüilidade dos belo-horizontinos, principalmente com os
chamados "praças de pré", os mais sacrificados, hoje, enfrentando
bandidos armados até os dentes.

Conheci, então, diversos delegados, Amintas Vidal Gomes,
educadíssimo, a todos tratando com a devida urbanidade; Rogério
Machado, com fama de bravo, mas também um cavalheiro; Almasor
D. Lima, que impunha respeito pelo corpanzil; Edgard Franzen de
Lima, a quem cabia supervisionar a "zona", onde as mariposas
pululavam, sem falar no Cabaré de Madame Olímpia, onde nós
estudantes ficávamos, em grupos, na mesa, vigiando a mesma garrafa
de cerveja a noite inteira; Renato de Lima, mais artista plástico e
pianista do que policial; Olavo Drumond e Múcio Abreu de Lima,
que mais tarde passou para a Magistratura, chegando a desembarga-
dor. Do primeiro e do último, tornei-me amigo, Amintas porque era
casado com moça de Itajubá, terra de meu pai, e Múcio porque, sendo
amigo do advogado com quem eu trabalhava (o saudoso Nilo Liberato
Barroso), pedira-me ele que datilografasse o livro que escrevera - 1Jbe/o
Crime ACtlsatório -, o que fiz não com a perfeição datilográfica desejada,
pelo menos "catilografando" com dois dedos, dei conta do recado.

Depois de diplomado pela "Casa de Afonso Pena", em 1935,
comecei a ter contato profissional com os delegados, principalmente
para pedir a liberação de presos por ideologia política. Um breve
papo com a autoridade, e o comunista voltava a fazer arruaças,
vociferando "palavras de ordem". De minha turma de 1935,
tornaram-se delegados Hélio Soares de Moura, Davidson Pimenta
da Rocha, Abel Ganem, José Almeida Sobrinho e Guiomarino
Pereira (o Lampa). Mas incorporei dentre meus amigos o Luiz Soares
da Rocha, o Manjura, a quem me afeiçoei, ainda mais, na Assembléia
Legislativa, onde nos tornamos adversários, ele do PSD e eu da
UD . Mas nunca deixei de manter cordial convivência com os
adversários, principalmente o querido Ribeiro Pena, então nosso
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Presidente, Pedro Maciel Vidigal e, mui especialmente, o Manjura,
de quem se falavam coisas incríveis, mas que passei a limpo: ele
poderia ter "cara de mau", mas era de um coração de "algodão
doce". Era destemido, mas não praticava violências, podendo até
entrar no corpo-a-corpo com o "pilantra", se este o atacasse, mas
nunca baixando-lhe o pau quando algemado ou imobilizado pelos
"tiras". Aos marginais, principalmente os ladrões incorrigíveis, ele
inaugurou o "espianto" fluvial, com levas de marginais embarcados
nos vapores que partiam de Pirapora rumo à Bahia, deslizando-se
sobre as plácidas águas do São Francisco, os quais seriam
desembarcados já no território baiano, para que "se virassem por
lá..." Mas o Manjura me dizia, dando boas gargalhadas, que seis meses
mais tarde aqui apareciam alguns dos "espiantados", já com sotaque
baiano e solfejando músicas de Dorival Caymmi!

Na Assembléia, o Manjura cumpriu com exação seus deveres
de deputado, como bom mineiro temeroso dos "pitos" da "fessora",
sem servilismo ao governo do PSD, ao qual era filiado, sem ser
capacho. Muitas vezes votou com a Oposição, por concordar com
suas teses.

Sem desprezar os demais pessedistas, com os quais mantive
bom relacionamento, os dois adversários do meu coração eram, além
do Ribeiro Pena, o Pedro Maciel Vidigal e o Manjura, aos quais me
liguei por amizade sólida; em relação ao segundo, amizade ali
inaugurada e, no que toca ao Manjura, apenas reforçada, pois que já
existia antes de nos tornarmos representantes do povo, em 1950.
Além de correto deputado, era um cavalheiro.

Ao querido Manjura, onde estiver nas Sagradas Alturas, as
minhas fervorosas preces pela sua tranqüilidade na "vida eterna",
cercado de honras celestiais.

6. BACHARÉIS DA TURMA DE 1935

Na Legislatura iniciada em 1950, sendo governador o saudoso
Juscelino Kubitschek, elegeram-se seis deputados formados em 1935,
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pela Faculdade de Direito da antiga Universidade de Minas Gerais,
a então chamada "Casa de Afonso Pena". Pelo extinto PSD, Emílio
Vasconcelos Costa, José Maurício Andrade e Luís Domingos da
Silva;Jason Soares Albergaria, pelo PDC; e este velho escriba, pela
saudosa UDN. Dos cinco estamos vivos José Maurício e o "degas".

José Maurício Andrade, como líder da bancada governista
(PSD), não tinha o apoio total de sua bancada, sendo um de seus
principais críticos Emílio Vasconcelos, que, além de inteligente e
bom orador, era boêmio, no bom sentido, como dizia o saudoso
Kafunga. Certo dia, após criticar seu líder, sob acusação de estar
cometendo erros políticos na liderança, o .Milito, como era tratado
em Sete Lagoas e de que fora prefeito, saiu-se com esta: Além de
muitos erros políticos, o Maurício é diferente de todos nós: enquanto
suamos na testa, ele sua no queixo, se nós enxugamos a testa, quando
estamos na tribuna, ele enxuga o queixo.

Conquanto não fosse um poeta de renome, o Milito perpetrava
suas trovas, muitas vezes gozando-o pelo apelido de "Marruco", o
que levou seu antigo colega de Faculdade a dizer numa roda de
deputados: Se o Maurício é "J\;larruco", eu sou "marrueiro"
(domador de touros e marruais, na linguagem rural). Disso meu
líder entende, por ser fazendeiro, concluiu seu liderado, já um
prenúncio do Babá, do PT de hoje.

Por falar em suar no queixo, o deputado Moreira Júnior (pTB
do Dr. Getúlio), discursando na Assembléia Legislativa, sobre a
labuta de seus colegas ferroviários da Zona da Mata, incluiu suas
próprias peripécias, antes de se eleger deputado: "Meu serviço era
penoso, na cidade de Porto Novo da Cunha", dava um duro terrível
ali, suando em bicas." Aí não resisti e o aparteei: Vossa Excelência é
bem diferente do ilustre líder do PSD, que apenas "sua no queixo",
segundo seu liderado Emílio Vasconcelos. Vossa Excelência
trabalhava em Porto Novo e "ia suar na cidade de Bicas, tipo bomba-
relógio!". Isso põe no chinelo o "suor no queixo", do ilustre líd~r
pessedista! Dias depois, propondo-se a fazer um discurso que ter:a
repercussão em sua região, o deputado Moreira Júnior me pediu
que o não aparteasse, para não atrapalhar o efeito de sua oração
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entre os seus "companheiros". Meti a viola no saco e calei-me du-
rante o transcorrer de sua mensagem aos "companheiros" e
correligionários da Zona da Mata.

De outra feita, estando o deputado Manoel Taveira (UDN) a
criticar a inundação de terras férteis do Sul de :NIinas,para instalação
da Hidrelétrica de Furnas, aparteei-o assim: A vantagem do
represamento das águas do rio Grande, em Furnas, é acabar com a
fama do deputado Sinval Siqueira (ele era natural da cidade de Fama,
hoje encoberta pelas águas do lago). E a "fama" do Sinval não era
"flor que se cheirasse", dizem as más línguas.

7. WILSON MODESTO - PROCUROU A RODILHA
ONDE SE QUEBROU O POTE!

Começo dizendo que esse saudoso deputado estadual era uma
excelente criatura, que tanto atendia pelo nome de batismo, como
pelo apelido de Sacadura, que trouxera de sua terra natal, Santos
Dumont. Na Assembléia recebeu outros apelidos, mas ficou mais
conhecido pelo de "Burrinho do PTB", que lhe pusera o igualmente
saudoso jornal Binômio, título em sátira ao "Binômio Energia e
Transporte" do também saudoso governador JK, em seguida,
Presidente da República. A sátira proviera da famosa dupla de
Diretores daquele jornal, Euro Arantes e José Maria Rabelo.

O Burrinho era "meu chapa", e eu o tratava como amigo
íntimo, mas não lhe perdoava as "mancadas" que, quando denuncia-
das por mim, lhe provocavam gostosas gargalhadas. Por falar em
apelido, o ilustre deputado, com "quatro dedos de toucinho no
cachaço", como era minha preocupação de registrar na crônica diária
mantida no jornal Diário de JI,;[inas,como ele também saudoso gostava
de ver seu nome no jornal, na base do "fale mal, mas fale de mim".
Certa vez batíamos um bom papo na esquina da avenida Afonso
Pena com Rio de Janeiro, eu e os colegas Renato Azeredo, Wilson
Modesto eJosé Grossi, quando se acercou de nós o apelidado Odilon
Deputado, que cumprimentou o grupo, dirigindo-se ao Wilson pelo

176

_ JOSÉ CABRAL

apelido de Burrinho. Este virou bicho e bradou: Alto lá, Odilon
Deputado, só o Cabral é que me pode chamar de Burrinho, você é
no V Exa. regimental.

Nas minhas crônicas diárias,não perdoava os colegas, "pintando"
com o "velhinho da Colombo" (Ibeodósio Bandeira), Biquito de Ouro
(Hernanni Maia), Primo Rafaeli (Nunes Coelho), peito bom para uma
tijolada, (Sebastião Patrus, Busteador do Governador) Saulo Diniz e
o'utros, mas o Burrinho era figurante cativo. Um dia este reclamou:
Você está esquecendo de mim nas crônicas, ao que respondi
negativamente, pois naquele mesmo dia seu nome apareceu nela.
Obtemperou (com os quatro dedos de toucinho no cachaço) o inter-
locutor: Mas só três linhas, eu gosto mais grandinho!

O Wilson, quando ocupou a 1a Secretaria da Assembléia em
duas legislaturas, tornou-se importante, exigindo flores em seu
Gabinete, trocadas diariamente, onde a gente encontrava um chazinho
gelado, com bolachas finíssimas. O saudoso deputado Dnar Mendes
(UDN) estava escalado para preparar as resoluções concedendo
benesses aos deputados, mas, uma vez redigidas, entregava ao
Burrinho para assinar. Era tiro e queda, em poucos dias a "coisa" se
transformava em realidade; quando os jornalistas o procuravam para
explicar os gastos respectivos, ele respondia sempre: Sei lá do que
estão falando, eu assinei os papéis porque puseram na minha mesa
de 10 Secretário para tal fim. E estamos conversados, nada mais a
declarar, nada se lhe arrancando, nem a saca-rolha.

O saudoso jornalista Barão de Barbabela foi subordinado do
Wilson, quando este fora delegado do Iaptec, nomeado pelo "Dr.
Getúlio", dizia ele. Depois, indo o Barbabela cobrir os trabalhos
legislativos para seu jornal, espalhei que ele era "assessor parlamentar
do Burrinho". Ele ficava aflito, acrescentando: Vocês estão pondo
minha vida em risco, pois o Burrinho não gosta de mim, porque
quando seu subordinado no Iaptec, disseram-lhe que fora eu quem
afirmara que ele, recebendo um parecer de rotina para despacho,
encimado com o despacho do respectivo chefe "À apreciação do
Senhor Delegado", este ter-lhe-ia aposto este despacho: ''Apreciei
muito". Daí sua marcação comigo.
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entre os seus "companheiros". Meti a viola no saco e calei-me du-
rante o transcorrer de sua mensagem aos "companheiros" e
correligionários da Zona da Mata.

De outra feita, estando o deputado Manoel Taveira (UDN) a
criticar a inundação de terras férteis do Sul de Minas, para instalação
da Hidrelétrica de Furnas, aparteei-o assim: A vantagem do
represamento das águas do rio Grande, em Furnas, é acabar com a
fama do deputado Sinval Siqueira (ele era natural da cidade de Fama,
hoje encoberta pelas águas do lago). E a "fama" do Sinval não era
"flor que se cheirasse", dizem as más línguas.

7. WILSON MODESTO - PROCUROU A RODILHA
ONDE SEQUEBROU OPOTE!

Começo dizendo que esse saudoso deputado estadual era uma
excelente criatura, que tanto atendia pelo nome de batismo, como
pelo apelido de Sacadura, que trouxera de sua terra natal, Santos
Dumont. Na Assembléia recebeu outros apelidos, mas ficou mais
conhecido pelo de "Burrinho do PTB", que lhe pusera o igualmente
saudoso jornal Binômio, título em sátira ao "Binômio Energia e
Transporte" do também saudoso governador jK, em seguida,
Presidente da República. A sátira proviera da famosa dupla de
Diretores daquele jornal, Euro Arantes e José Maria Rabelo.

O Burrinho era "meu chapa", e eu o tratava como amigo
íntimo, mas não lhe perdoava as "mancadas" que, quando denuncia-
das por mim, lhe provocavam gostosas gargalhadas. Por falar em
apelido, o ilustre deputado, com "quatro dedos de toucinho no
cachaço", como era minha preocupação de registrar na crônica diária
mantida no jornal Diáno de ]Vlinas, como ele também saudoso gostava
de ver seu nome no jornal, na base do "fale mal, mas fale de mim".
Certa vez batíamos um bom papo na esquina da avenida Afonso
Pena com Rio de janeiro, eu e os colegas Renato Azeredo, Wilson
Modesto ej osé Grossi, quando se acercou de nós o apelidado Odilon
Deputado, que cumprimentou o grupo, dirigindo-se ao Wilson pelo
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apelido de Burrinho. Este virou bicho e bradou: Alto lá, Odilon
Deputado, só o Cabral é que me pode chamar de Burrinho, você é
no V. Exa. regimental.

Nas minhas crônicas diárias, não perdoava os colegas, "pintando"
com o "velhinho da Colombo" (fheodósio Bandeira), Biquito de Ouro
(Hernanni Maia), Primo Rafaeli (Nunes Coelho), peito bom para uma
tijolada, (Sebastião Patrus, Busteador do Governador) Saulo Diniz e
o'utros, mas o Burrinho era figurante cativo. Um dia este reclamou:
Você está esquecendo de mim nas crônicas, ao que respondi
negativamente, pois naquele mesmo dia seu nome apareceu nela.
Obtemperou (com os quatro dedos de toucinho no cachaço) o inter-
locutor: Mas só três linhas, eu gosto mais grandinho!

O Wilson, quando ocupou a 1a Secretaria da Assembléia em
duas legislaturas, tornou-se importante, exigindo flores em seu
Gabinete, trocadas diariamente, onde a gente encontrava um chazinho
gelado, com bolachas firússimas. O saudoso deputado Dnar Mendes
(UDN) estava escalado para preparar as resoluções concedendo
benesses aos deputados, mas, uma vez redigidas, entregava ao
Burrinho para assinar. Era tiro e queda, em poucos dias a "coisa" se
transformava em realidade; quando os jornalistas o procuravam para
explicar os gastos respectivos, ele respondia sempre: Sei lá do que
estão falando, eu assinei os papéis porque puseram na minha mesa
de 10 Secretário para tal fim. E estamos conversados, nada mais a
declarar, nada se lhe arrancando, nem a saca-rolha.

O saudoso jornalista Barão de Barbabela foi subordinado do
Wilson, quando este fora delegado do Iaptec, nomeado pelo "Dr.
Getúlio", dizia ele. Depois, indo o Barbabela cobrir os trabalhos
legislativos para seu jornal, espalhei que ele era "assessor parlamentar
do Burrinho". Ele ficava aflito, acrescentando: Vocês estão pondo
minha vida em risco, pois o Burrinho não gosta de mim, porque
quando seu subordinado no Iaptec, disseram-lhe que fora eu quem
afirmara que ele, recebendo um parecer de rotina para despacho,
encimado com o despacho do respectivo chefe "À apreciação do
Senhor Delegado", este ter-lhe-ia aposto este despacho: "Apreciei
muito". Daí sua marcação comigo.
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o ilustre deputado Wilson Modesto não respeitava porta de
Gabinete de secretário de Estado, ia entrando no peito e na marra.
Até parecia aqueles burrinhos abridores de porteira, para alcançar
pastagens mais palatáveis alhures.

Quando foi cassado por militares, na Revolução de abril, visitei-
o imediatamente, em sinal de solidariedade. Então lhe disse: Sua
cassação foi injusta e, se ela decorreu de não ser letrado, há outros
mais analfabetos do que você. Ele esboçou um sorriso de agradeci-
mento: Você Boqui (abreviatura carinhosa do meu pseudônimo nas
crônicas diárias) é mesmo bom amigo! Mas o Wilson, dando a
demonstração de ser um "cara legal" e humilde, "procurou a rodilha
onde se quebrou o pote", isto é, instalou modesta banca de jornal
ao lado da Assembléia Legislativa, que lhe assegurou a subsistência,
graças à propaganda de seus amigos, inclusive o "degas" aqui. Pedi
aos vizinhos, no Santo Agostinho, que dessem preferência à Banca
do Burrinho, incluindo o ex-governador Hélio Garcia, minha "cria"
do antigo Iate Golfe Clube e, mais tarde, do PIC, aos quais presidi,
sendo esse último por oito anos.

Certa editora, àquela época, publicava obras literárias em
fascículos, para encadernação ao gosto do leitor. Recomendei ao Wil-
son que, ao passar por minha casa, na rua Paracatu, rumo à rua Juiz de
Fora, para pegar o "rango", deixasse os fascículos editados em minha
residência, para pagamento no dia seguinte. Numa dessas entregas,
sendo atendido por minha queridíssima e saudosa esposa, aproveitou
para lhe oferecer o livro de um autor francês, de cujo nome não
conseguia lembrar-se. Minha esposa, ledora infatigável, e integrante
das ''Amigas da Cultura", indagou dele: Não seria Anatole France? O
~urrinho, soltando seu sorriso característico, "ri-ri-ri-ri", respondeu:
E esse mesmo. E o livro é "bão" porque é em português. Minha esposa
lhe redargüiu: Desse "livro não preciso, pois tenho a obra completa
desse escritor francês". Ao que observou seu interlocutor: Dona Stella,
a senhora lê francês? Resposta afirmativa: leio e escrevo. E inglês? Do
mesmo modo, pois já lecionei ambas as línguas.Ai, dando um muxoxo,
concluiu o Burrinho: Ah! então é por isso que o Cabral pronuncia
bonitos discursos na Assembléia, é a senhora quem escreve!
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Esta é a homenagem que presto à alma da pranteada Stella,
por sua invulgar inteligência e bela cultura, além da própria beleza.
Deus a tenha sob sua proteção.

8. LULA E OS COVARDES

"O preclaro Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
em quem não votei, mas por cujo êxito no desempenho de suas
honrosas, porém árduas atribuições, venho torcendo com todas as
veras, tal como sempre faço pelo meu Atlético :Nlineiro (este, ora,
causando dissabores a seus corifeus), apodou de "covardes" todos
os seus antecessores, desde a Proclamação da República, por não
haverem feito as reformas de que o País tanto necessita.

"Mas, ato contínuo, foi jantar com um daqueles que deveriam
vestir a "carapuça", o ilustre ex-presidente José Sarney, e entre uma
garfada e outra (ou seria entre um "champã" e outro, como diria o
saudoso Ibrahim Sued?), ambos demonstravam pretender tocar
no assunto, mas os áulicos do Palácio, como era de esperar, devem
ter tido a prudência de intervir, desviando o assunto que haveria
de estar coçando as duas provectas línguas do paradigma e do
parangonado. E, após o rega-bofe, as línguas verde-amarelas
"retornariam ao regime constitucional vigente", como se
expressou outro que tudo vinha fazendo para chegar à situação
das referidas e heráldicas línguas - o eminente e saudoso "cabo de
guerra", general Lott.

No dia seguinte ao convescote de "alto bordo" (o antídoto
da "fome zero"), os dois mais categorizados intérpretes das "falas
presidenciais", ministro José Dirceu Oáde Passa Quatro, no meu Sul
de Nlinas) e o senador Aloízio Mercadante, "fizeram das tripas
coração" para divulgar o exato sentido semântico do vocábulo
"covarde", na base do "quer dizer", "não é bem assim", "muito,
antes, pelo contrário", et pour cause, "et caetera e tal" ... Ele estava
traduzindo a frase: Ridicula in imbe//i vil1utis ostentatio. Não encontrando
saída para a "sinuca de bico" em que se envolvera o idolatrado
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chefio, os dois traquejados "intérpretes" "jogaram a toalha", para
que sua voz não se transformasse em vox calmantes in deserto!

Foi aí que o preclaro Presidente, em menos de 48 horas, "jogou
água na fervura", ao discursar, retirando da fala anterior o vocábulo
"covarde", asseverando que não adiantava estar falando do passado,
para que futuramente também apontassem falhas da sua administra-
ção, dizendo "cobras e lagartos" a seu respeito, que não fez isso, não
fez aquilo, nem muitas coisas mais." ão é verdade, Terta?" (como
diria o inexaurível Pantaleão, um dos mais loquazes porta-vozes do
insuperável Chico Anísio).

Comenta-se que o ilustre Presidente teria feito este comentário
sobre o episódio da "carapuça", o provecto senador Sarney dissera
não vesti-la; os meus dois intérpretes, desta vez, "pisaram na bola",
mas eu liquidei a fatura com a "emenda, que saiu melhor do que o
soneto".

O deputado Babá e a senadora Luísa Helena que se cuidem,
pois correm o risco de só declararem: "as aves, que aqui gorjeiam,
não gorjeiam como lá".
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1. VIDIGAL,OTEMIDO!

Após proveitoso aprendizado com os deputados cônegos
Mesquita e Pacheco, pois a respeito de clérigos só tivera notícia,
ainda em criança, de que "um gato matara um padre", mais
proveitoso com o primeiro, que era "espertinho" no trato com as
beatas que o cercavam, se bem que o cônego Pacheco não era de "se
jogar fora", eis que surgiu na Assembléia Legislativa, integrando a
nova bancada do PSD, o elegante padre Pedro Maciel Vidigal, bem
diferente dos outros dois colegas de batina, pois vinha com fama de
ferrabrás. Sem desmerecer seus dois colegas, o padre Vidigal deLxava
aflorar, nos debates políticos, sua primorosa cultura humanística e
religiosa, de par com a incontida bravura cívica. Questionador nato
e exímio debatedor, cujo sangue lhe fervia nas veias, com rara
sagacidade, presença de espírito e respostas na ponta da língua,
causticantes e arrasadoras.

Como sempre agi em relação aos novos e prováveis conten-
dores, coloquei-me na estacada, estudando o provável adversário
nos futuros debates parlamentares. A um adversário do nível
intelectual do deputado Vidigal não se pode abrir a guarda, como
desatento boxeador, que se daria mal, indo beijar a lona, na pior.
essa época o fogoso pessedista andava às turras com seu parente e

adversário irreconciliável, o deputado Cyro Maciel, do Partido
Republicano. Esse bernardista, para irritar seu adversário e inimigo
figadal, resolveu mudar o nome da cidade natal de ambos, Calambau,
para "Presidente Bernardes". Foi um deus-nos-acuda na Assembléia,
só faltando os dois parentes se engalfinharem, num corpo-a-corpo
de conseqüências inimagináveis, não diria de cheirar chifre queimado,
porque o entrevero era entre um padre e outro fervoroso católico,
bem comportado e precatado.
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Certa feita, encontrando-se o padre-deputado na tribuna,
enchendo de chamuscos o primo perrista antitético e os udenistas
em geral, achei que já poderia iniciar minhas escaramuças com o
vigoroso tribuno calambauense. Solicitei-lhe um aparte e assim
comecei a meter minha colher de pau no fervente angu do deputado
antiperrista e também antiudenista: Vossa Exa., um dos mais ilustres
"bernardistas" da Política mineira ... De imediato veio o vigoroso
contra-aparte: Alto lá, senhor deputado, não sou "bernardista" de
forma nenhuma, com o perdão Divino, odeio essa gente do primeiro
ao quinto. Aí obtemperei: Perdão Excelência, quem nasceu em
"Presidente Bernardes", "bernardista é!" Aí foi que o caldo entornou,
mas, após alguns praguejamentos, o padre-deputado soltou gostosa
gargalhada, como quem só aí entendera minha brejeira intervenção.

Mais tarde, ele dissera a uma sua parenta e minha cunhada,
casada com um dos meus irmãos falecidos, que preferia ser meu
amigo nos debates. Aceitei-o dessa forma, realmente tornando-me
seu amigo, com direito de aparteá-Io sem receber o troco causticante
e às vezes arrasador. Não nego que me senti lisonjeado. Com isso,
mantivemos um bom convívio na Assembléia Legislativa, com o
direito de lhe admirar a brilhante oratória parlamentar, como um
dos mais eruditos e brilhantes oradores que honraram a Assembléia.
Suas orações tinham forma e conteúdo perfeitos, dos mais eruditos
proferidos no Parlamento mineiro.

Quando ele assomava à tribuna, eu o aparteava, provocando-
o propositadamente, para vê-lo brilhar nos debates com quem se
apresentasse como contendor. Era uma festa para o plenário e
galerias, não só pela erudição, mas pelas certeiras cacetadas também.

Como se tornara meu amigo, não mais mantivéramos acalora-
dos debates, mas às vezes o provocava, com fofocas políticas, só
para me deleitar com suas respostas cruéis em relação a seus
adversários, que insistiam em manter o nome de "Presidente
Bernardes" para a inefável Calambau. Em pouco tempo aAssembléia
Legislativa perdeu o calor de sua temida oratória, pois que se elegera
deputado federal, indo pontificar em Brasília, onde também era
temido pelo talento e bravura invejáveis. Não posso negar que o
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admirei, sobretudo lhe queria bem, bons amigos que nos tornamos
depois de algumas escaramuças de aquecimento. Foi pena qu~ o
ardoroso pessedista abandonasse a vida pública, já liberto das pelas
sacerdotais, e ainda lampeiro, o ex-ferrabrás Pedro Maciel Vidigal,
o cacique de Calambau Gamais "Presidente Bernardes"), pois não
sou ingênuo de "cutucar onça com vara curta"!

Completei 93 anos em agosto de 2004, com a graça de Deus;
não desejaria "ir desta para melhor", sem ver o querido amigo Pedro
Vidigal na Academia Mineira de Letras, simplesmente por
merecimento e justiça.

Infelizmente, ele faleceu em 2004. A Política mineira perdeu
um de seus melhores oradores parlamentares.

2. PERFIL - UMA VIDA BEM VIVIDA

Entrevista ao Estado de l\1inas em 6 dejaneiro de 2002

Não há no meio Político ou Esportivo quem não conheça o
advogado José Cabral. Com 90 anos, cumpre a rotina de trabalho.
Com grande senso de humor e uma memória surpreendente, o que
não lhe faltam são histórias para contar.

Na política, ele foi deputado, secretário, chefe de Gabinete.
Presidiu o Atlético e foi o responsável pelo título de "Campeões do
Gelo" que o time ostenta. Também presidiu o Pampulha Iate Clube
(plq por oito anos. Trabalha diariamente até hoje, aos 90 anos. Assim
é José Cabral, um homem com muita história para contar, tanto é
que está finalizando um livro de memórias. Com humor, um traço
marcante em sua personalidade, diz que pensa em nomear a obra de
Minha Vida e a dos Outros, pois é deles que mais fala. Deixou sua
cidade natal, Santa Rita do Sapucaí, e veio para a Capital, com a cara
e a coragem - para vencer.

Estado de Minas - Como o senhor vê apolítica hqje?
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José Cabral - Procuro nas minhas tertúlias com os amigos
adotar um procedimento criterioso de abstração em política para evitar
que qualquer opinião minha demonstre um saudosismo, que seria
inconcebível, porque deixei a política por espontânea vontade, contra
o desejo de meus amigos. Fui deputado estadual de 1950 a janeiro de
59. Para ser político hoje é preciso, antes de tudo, saber engolir sapo.
E eu jamais engoli sapo, por isso me afastei e não me arrependo.

EM-Durante seus mandatos} certamente houve episódios curiosos...
JC- Fui deputado pela UDN, que fez oposição aos governa-

dores Juscelino Kubitschek e Bias Fórtes. Com o Juscelino eu
mantinha os melhores laços de amizade, embora criticasse o seu
governo e fizesse brincadeiras, sempre jocosas, sem ofensas. Jamais
ofendi ninguém. A única vez que eu poderia ter ofendido alguém,
um colega sacou um revólver para atirar em mim. Mas felizmente eu
pulei no braço dele e fui ajudado por um saudoso deputado, Bolivar
de Freitas, que era tido como o cidadão mais vago da Assembléia.
No entanto, nessa hora, não houve nenhuma vaguidão nele.

EM- Como foi essa história?
JC - Quando deputado, continuei advogando. Chegava na

Assembléia precisamente no pequeno expediente, chamado pinga-
fogo. Nome, aliás, que adotei para uma crônica diária que mantive,
enquanto deputado, no jornal Diário de Minas. Nesse pinga-fogo,
cada um chega e diz o que quer. Não havia qualquer prejuízo para o
meu desempenho que eu chegasse às vezes nessa hora. Naquele dia,
eu entrava no plenário, e na tribuna estava um deputado de Muriaé,
o José Alcino, eleito pelo antigo PTN (partido Trabalhista Nacional).
A UDN havia sido derrotada, então alguém, salvo engano o Milton
Sales (que era bravo), aparteou o José Alcino e ele redargüiu, um
tanto asperamente, que aquilo era coisa da UDN, "essa megera
derrotada nas urnas". Ouvi aquilo e aparteei: Como Vossa Excelência,
que também foi derrotado. Era o roto falando do esfarrapado. A
platéia, que era minha, aplaudiu. Ele então gaguejou, desceu da tri-
buna e puxou o revólver.
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EM- Naquela época} era comum deputados armados na Assembléia?
JC - Havia isso inclusive no cenário federal. Houve o caso do

pai do ex-Presidente Collor, Arnon de Mello, que matou um pobre
deputado do Acre, José Kairala, do PSD. No entrevero, o Arnon
de Mello estava na tribuna e seu adversário, o Silvestre Góis Monteiro,
de uma violência sem par, sacou o revólver, mas o Arnon foi mais
rápido e atirou primeiro. O Silvestre colocou o Kairala na frente,
para se defender. Hoje felizmente a coisa fica mais no xinga tório.
Estou me lembrando da rixa entre o senador ACM - que considero
um político bravo, mas homem de grande valor - e o senador Jader
Barbalho, com uma troca de insultos dos mais pesados, xingando
um ao outro de ladrão. O diabo é que, ao final da avaliação, a gente
acaba se convencendo que ambos têm razão. Houve outro caso na
minha época. Havia um deputado do PTB, o Waldomiro Lobo,
populista, demagogo, mas útil à sociedade porque prestava serviço
à pobreza. Ele discutia com todo mundo. Como ele havia estudado
na minha terra, na Assembléia adotei o sistema de não brigar com o
Waldomiro. Cheguei perto dele e falei: Não crie caso comigo não,
senão eu falo da tribuna que você tomou uma surra do Tuta, no
boxe, em Santa Rita, e ficou dez dias de molho na salmoura. Ele era
convencido de ser bom boxeur e ficou com medo, porque ia ser uma
desmoralização para ele.

EM- Discussões} então} nem sefala.
JC - Havia uma briga constante entre o Ciro Maciel, do PR,

e o então padre Pedro Vidigal, que considero um dos maiores
tribunos parlamentares que o Brasil já teve, comparável a Carlos
Lacerda. Os dois são da mesma cidade. O Ciro, para aborrecer
seu adversário e parente, Vidigal, conseguiu mudar o nome da
cidade para Presidente Bernardes. O Vidigal era um orador
destemido não tolerava a UDN nem o PRo Eu estava tentando,
uma forma de me tornar sensível ao seu coração ou manter uma
convivência cordial. Esperei uma oportunidade. Não sou de
inteligência excepcional, nem culto em demasia, mas tenho um
predicado que agradeço muito a Deus: sou repentista, não em
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versos, mas na resposta em debate. Estava o Pedro Vidigal na tri-
buna, dizendo cobras e lagartos do Ciro Maciel. Ele estava
.possesso, espumando no canto da boca, como se diz. Alguns
colegas aparteavam para tentar amenizar o ambiente. Quando me
concedeu um aparte, eu disse: Vossa Excelência, como um dos
mais ilustres bernardistas ... Ele: alto lá, nunca fui bernardista, odeio
essa gente do PRo E eu: calma, Excelência. Se Vossa Excelência
nasceu em Presidente Bernardes, então bernardista é. Foi aquela
gargalhada. Daí em diante, quebrou-se o gelo, e continuou a ser
meu amIgo.

EM- Em quem o senhor vai votar para presidente?
JC- Votarei no candidato do Presidente Fernando Henrique

Cardoso, salvo se ele me decepcionar e indicar alguém em quem eu
não acredite. Acho que ele é um grande Presidente e está sendo injus-
tiçado, porque a carga que recebeu foi muito pesada. Eu só não
voto no Sr. Lula por questão de convicção. Discordo dele, que há
mais de 30 anos fala em nome dos trabalhadores e não trabalha. Isso
para mim é um paradoxo. Há um outro político que eu respeito e
por quem tenho muita simpatia, o senador José Alencar. Lamenta-
velmente, el~ andou passarinhando muito, ora para um lado, ora
para outro. E uma pena porque ele é um político muito capaz. Se
vier a ser candidato, gostaria de votar nele, a menos que seja
candidato do Lula.

EM - Agora vamos falar um pouco de sua gestão na preSIdência do
Atlético.

JC - Fui eleito em 1950. Na época, estava trabalhando em
Araxá, quando o Etiene de Castro, então repórter do Estado de
lvlinas, um dos melhores jornalistas esportivos de que tenho notícia,
me ligou para dizer que eu havia sido eleito. Pensei em não aceitar,
mas eu tinha um propósito de não recusar nenhum "abacaxi" que
me viesse. Como eu gostava, e gosto, de futebol e do Atlético,
aceitei. Retornei a BH com mais urgência para assumir o "pecado
mortal".
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EM - E comofoi descascar esse "abacaxi"?
JC - O Atlético sempre viveu de teimoso, nunca teve uma

estrutura que lhe desse meios materiais de sobrevivência. Era mais
na paixão. o primeiro dia, me apareceu o velho Garcia, que
trabalhava de graça no Atlético, e disse que não havia mantimentos
para os jogadores. Perguntei como vinha sendo feito antes. O Garcia
falou: "Ué", a gente vai no presidente, ele dá o dinheiro. Naquele
tempo, era costume o sistema de cadernetas de armazém, eles
anotavam e no ftm do mês a gente saldava a dívida. Peguei a caderneta
do armazém onde eu tinha conta e falei para ele ir lá. Foi assim que
comecei. Com o pouco dinheiro que ganhava na advocacia, eu
ajudava o time. Tive a sugestão do saudoso Gérson Sabino para
trazer de fora um administrador, porque todos os dirigentes eram
amadores. Ele me arranjou, em São Paulo, um professor de Educação
Física, o Carlos Turner, uma escolha muito feliz. O Turner traçou
um plano de ação e cuidou da parte de jogadores, reforma de
contrato, etc.

EM - O Galo teve conquistas importantes na sua gestão) não é?
JC - Há um fato que pouca gente sabe. Todo mundo fala

"Campeão do Gelo" e a maioria se esquece de que eu fui o "pai da
criança". Com o Carlos Turner, estudamos o convite de um
empresário para jogar na Europa. Antes de o Atlético ir, os jornais
do Rio de Janeiro metiam o pau, falavam que era um deputadozinho
mineiro que queria mandar o time à Europa e ia envergonhar o nome
do Brasil e tal e coisa. Organizamos tudo, e dei uma de pessedista:
não quis ir, porque, se fosse, todo mundo iria dizer que eu havia
aceito o convite só para passear. Designei o jornalista Domingos
Dângelo, do Estado de Minas, secretário da minha diretoria, para
chefiar a delegação. Falei: quando chegar lá, você peça ao empresário
as passagens de volta, não seja bobo. Mas o malandro tratou logo
de "passar mel na boca" do Dângelo e não deu as passagens.
Encerrado o giro esportivo, com bons resultados, ao contrário do
que diziam os jornalistas cariocas, os jogadores ficaram sem poder
voltar, e eu sem dinheiro aqui. Então fui ao governador Milton Cam-
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pos, coisa que não havia feito antes, pedir que me concedesse um
empréstimo por intermédio da Diretoria de Esportes. Assim, a
delegação do Atlético retornou ao Brasil.

É interessante registrar que tendo sucedido 1tWton Campos,
no governo, o Dr. Juscelino Kubitschek perdoou a dívida do Atlético,
embora sendo eu deputado estadual da UDN.

EM - E sobre o terreno do Atlético na Pampulha?
JC: - Quando assumi, havia um plano do antigo presidente

Gregonano Canedo de construir um estádio para o Atlético na
Pampulha, e ele havia comprado um terreno do saudoso Antônio
Luciano, de quem eu era amigo desde o tempo de escola. O
Gregoriano havia ficado devendo uma parte do pagamento. Para a
:onst~ução, era preciso vender o estádio Antônio Carlos, onde hoje
e o DIamond MaU.Vi que o projeto de construção do novo estádio
era inacessi~el. E~távamos sem poder construir o novo e sem o antigo,
po~que haVIam sIdo vendidos seis lotes do terreno em hasta pública.
Sena uma desmoralização ficar sem um estádio. Procurei o advogado
do caso para encontrar uma solução. No fim, consegui: tinha que
devolver o preço e pagar os juros de mora. Arranjei dinheiro
e~prestado e co~s~~ reaver t~do o patrimônio do Atlético. Isso já
fOIuma gran?e VItona. Mas haVIaoutro problema mais grave ainda,
em que gasteI todo meu poder de persuasão para tentar convencer o
Antônio Luciano a nos dar a escritura do terreno da Pampulha.

EM - Como foi esta batalha?
JC- Infelizmente, o Canedo era capaz, porém dispersivo, tanto

que perdeu o documento do negócio do terreno. Fui ao Luciano e
falei que já tinha arranjado o dinheiro emprestado com o Dr.1tWton
C~pos, mas ele ~ó seria liberado com uma garantia de que a escritura
sena dada. CanseI de ir ao FinanciaI, falar com o Luciano. Ele tinha
um sócio no t~rreno, o Caetano Drumond. Um dia ele falou que, se
o Caetano assmasse, ele também assinaria. Fiz uma carta dizendo

. '
que a escntura seria liberada com a quitação do saldo devedor levei
para o Caetano. Ele acabou assinando, mas eu já estava conve~cido
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de que o Luciano não assinaria a carta. Mostrei ao Luciano o
documento, e ele realmente falou que não assinaria. Falei: então vou
lhe dar um conselho: Suma por uns dias. Porque eu vou levar o
dinheiro ao cartório depois de amanhã, e vou dizer na Rádio Gua-
rani que você não quis assinar a escritura. Os torcedores do Atlético
vão quebrar o seu banco, o seu hotel. E, se você estiver aí, vão "te
quebrar" também. A única coisa que o Luciano tinha medo na vida
era de apanhar. No dia marcado, cheguei no cartório, mandei um
torcedor parrudão ficar embaixo das árvores em frente. Faltando
um minuto para o horário marcado, o Luciano chegou para assinar
a escritura. Na saída, ficou de olho no parrudão e saiu de fininho.

EM - O senhor também teveparticipação na retomada das obras do
lVlineirão) não é?

JC - Fui úm dos responsáveis pela continuidade das obras do
Mineirão. O governador Magalhães Pinto, quando eleito, me nomeou
presidente da Diretoria de Esportes. Ele me disse que não iria continuar
a obra do Mineirão, porque na campanha apurara que centenas de
crianças estavam sem escola, e não concebia que o Estado gastasse
dinheiro com o estádio, deixando tanta gente sem estudo. Eu retruquei
que ficava apreensivo, porque se isso acontecesse o seu nome ficaria
na memória popular como o governador que não quis terminar o
Mineirão. Dias depois, ele acabou acolhendo meu posicionamento.
Metemos mãos à obra e saiu o Mineirão. Quando concluído, o Gil
César, que havia conduzido as obras, se dirigiu à diretoria do Atlético
convidando-a a ir escolher o lugar que seria reservado à sua torcida.
Ninguém apareceu. Ele então chamou o Cruzeiro, que era a Segunda
maior torcida. O Felício Brandi correu lá e escolheu o lado da sombra.
Nós ficamos com o sol na cara e os cruzeirenses, debochando,
apelidaram o nosso lado de "sede campestre do Atlético".

EM - O senhor ainda vai'aos campos defutebol?
JC - Acho um jogo de Atlético e Cruzeiro o espetáculo mais

bonito do mundo. Mas parei de ir. Quando minha saudosa e querida
esposa adoeceu (ela ficou na cama por 24 anos, sem poder se mover),
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deixei de ir ao futebol, ao cinema e até ao PIe. Como eu não podia
fazer nada por ela, senão dar assistência médica e afetiva, resolvi
demonstrar solidariedade ao sofrimento dela. Quanto ao futebol,
recentemente, já viúvo, voltei ao .Mineirão, no jogo entre Atlético e
Grêmio. Graças a Deus sou "pé-quente" porque nós, que vínhamos
perdendo sempre, ganhamos.

EM - Qual é o segredopara se manter com tanta vitalidade aos 90
anos?

JC - Atribuo a meu temperamento. Não consigo ter dois
defeitos graves que podem envelhecer uma pessoa: ódio ou inveja.
Na parte física, nunca bebi, nunca fumei, só passei a tomar um ou
dois copos de cerveja, para acompanhar os amigos, depois que
construí uma casa em Lagoa Santa. De vez em quando, tomo uma
caipirinha. Também devo ao esporte, que sempre pratiquei, e ao
trabalho incessante, desde os 17 anos. É o trabalho que me dá vida.

3. AGENEROSIDADE DO SAUDOSO DEPUTADO
VIDIGAL

A vida nos reserva surpresas enormes. Não obstante chamar
o saudoso deputado Pedro Maciel Vidigal de "furibundo" e
"ferrabrás", após deixar a vida pública, aquele saudoso deputado
estadual, em seguida deputado federal, passou a publicar seus
vibrantes discursos parlamentares, sob a denominação de Ação
Política, em cujo volume II fizera apreciação sobre seus ex-colegas
da Assembléia Legislativa mineira.

Surpreendi-me com suas generosas considerações a respeito
de minha personalidade e trabalhos legislativos, logo eu que o
chamava de "furibundo" e "ferrabrás" em apartes e na crônica diária
que mantinha no extinto Diário de Minas, embora, como dizia o
saudoso goleiro Kafunga, "tudo no bom sentido"; recebi o troco
de minhas irreverências àquele brilhante e já saudoso ex-colega com
verdadeiro tratamento à "vela de libra".
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Não é sem constrangimento que transcrevo o que ele dissera,
em seu aludido volume, nas páginas 183-185, a meu respeito, fruto
de sua generosidade, que só posso retribuir com preces ao Altíssimo,
com súplica para que o mantenha sempre sob sua sacrossanta
proteção. Eis o seu generoso texto, in litteris:

''JOSÉ CABRAL"
"Entre os fervorosos deputados udenistas havia um que eu

não conseguia ver freqüentando qualquer das duas mencionadas
capelinhas em que seu partido político estava dividido. Era José
Cabral que se destacava por ser diferente dos seus correligionários,
embora não escondesse sua sincera admiração pela pessoa veneranda
de Milton Campos, e o seu respeito a Magalhães Pinto.

Também ele vivia conforme o seu gênio lhe pedia. Pensava
com a máxima liberdade que nunca admitia cabresto nem peias e
procedia como achava melhor.

Creio que se dava com ele o que se deu, fora da política, com
outros homens. Por exemplo: nem todos admiram a grandeza de
Sócrates; alguns preferem as glórias de Napoleão. Semuitos admiram
Rafael Sanzio de Urbino e Rembrandt (Harmenzoon van Rijn),
outros ficam encantados com as esquisitas pinturas do cubista Pablo
Picasso e do surrealista Salvador Dalí. Jorge Amado, nascido em
1912, com os seus livros já traduzidos em mais de 30 idiomas, tem
mais leitores do que Platão e Aristóteles, Cícero e Sêneca, Santo
Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Voltaire e Kierkegaard tiveram
através dos séculos.

Um desses homens que se vão fazendo mais raros,José Cabral
sempre teve personalidade. Nunca foi um fanático na UDN porque
fanatismo é o exagero da intolerância. Vivia (e acredito que ainda
viva) para o pensamento, para a cultura, alimentando o desejo de
conhecer e de saber. Epicurista da inteligência, nutria-se da essência
dos melhores livros, e banqueteava-se com as substanciais lições
encontradas nas obras que saíram dos cérebros fecundos dos mais
categorizados mestres da Ciência do Direito Trabalhista, em que ele
se especializou e ficou famoso, na área patronal.
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Tinha muito de jovem, como ainda tem. Com o dever funda-
mental de ser rebelde a tudo que é contra a justiça, contra a verdade
e contra o bom senso.

Firme nas suas idéias e nas suas convicções políticas, compreen-
dia e apreciava as idéias e as convicções políticas dos seus adversários.
Este aspecto de sua fisionomia moral me forçava a acreditar que o
seu líder era ele mesmo, que nunca admitiu a possibilidade de ser
metido num oposicionismo irracional, trêfego e anacrônico. A sua
maneira de fazer oposição era bem-educada, fina, superior, polida
pela civilização.

Humanista é o que ele sempre foi e continua sendo no melhor
sentido da palavra. Menendez y Pelayo foi quem, pela primeira vez,
afirmou que o ser humanista não consiste em saber as línguas grega
e latina e em conhecer as literaturas de ambas. Consiste, sobretudo,
em compreender o ser humano, em tolerar e desculpar os erros dele,
em dar atenção carinhosa e inteligente à vida humana, com sérios
propósitos de promoção integral dessa mesma vida.

Ser humanista é ser homem humano. Vale dizer: homem
insaciável de saber, de um saber posto ao serviço de uma bondade
cada vez maior em favor do seu semelhante, seja ele quem for. Este,
o verdadeiro humanismo, feito de compreensão, amassado em
generosidade, embebido em tolerância, movido pela f1losofia do
tudo compreender para tudo perdoar.

Nunca lhe faltou a simpatia, matriz de todas as suas delicadezas
e da sua generosidade. La medida de la generosidad de cada alma es la
medida de sua capacidad de simpatía. Esta lição é de Gregório Maranon,
o maior mestre de endocrinologia, neste século.

No salão de reuniões da Assembléia, passeando a sua impo-
nência de homem desempenado, com a sua elegância fio de prumo,
ele revelava que era o artífice de si mesmo, sempre cuidando de
melhorar e de refmar os instrumentos com que exprimia os seus
pensamentos nos apartes com que honrava os discursos dos
oradores, no grande expediente: a linguagem, a graça, a lógica, a
urbanidade e a singela beleza do estilo. Tais apartes, às vezes, eram
esmaltados de fina ironia e, muitas vezes, eram adubados com o
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gosto e a especiaria de chistes oportunos e de trocadilhos bem feitos,
despertando risos, e até gargalhadas, no auditório.

Nele o humorismo era sincero porque nascido espontanea-
mente dos humores vitais, e não por artifício. Era o modo agradável
de dize"! coisas necessárias que, sem ele, seriam difíceis de dizer.
Parecia com a salsa ou com a pimentinha do bom cozinheiro, fazendo
ficar deliciosa ao paladar qualquer iguaria bem temperada.

Ninguém ficava aborrecido com as suas brincadeiras às vezes
irreverentes. Seu apreciado humorismo tinha categoria. Não era burla
nem sarcasmo destruidor, mas a perspicácia envolvida num sorriso
de compreensão. Não era maldoso nem perverso como aquele que
fez de Paul Stapfer habilidoso artista em amarrar um ramalhete de
penas de pavão no rabo de um cachorro ou de um leitão. Seu único
objetivo era o de alegrar o ambiente, provocando risos e, às vezes,
sonoras gargalhadas.

Com boa e notável saúde intelectual, ele sabia ajuntar o seu
humorismo com a ironia, que lhe era uma forma dissimulada e amável
da verdade, sempre dita com muita graça. Sem alfmetar e sem ferir
quem merecia a honra de seus apartes.

Nunca brincou com os lados feios de qualquer pessoa. Pelo
contrário, cuidava de cobri-los com a sua delicadeza e de submergi-
los na sua benevolência. O seu humorismo era a arte de extrair o
lado cômico que havia na vida séria de alguns deputados e de
expressá-lo com dignidade.

Sempre bem-humorado, seu bom humor era capaz de fazer
qualquer auditório chorar de tanto rir, como o seu humorismo po-
dia provocar sorrisos no rosto da tristeza. A graça do seu bom hu-
mor estava na superfície das coisas alegres, e a graça do seu
humorismo estava escondida no fundo das coisas austeras.

Naquele tempo em que fui deputado estadual, a quase
totalidade da bancada udenista detestava Juscelino Kubitschek e a
ele fazia as piores referências ofendendo-o, procurando desmoralizá-
lo e demoli-lo. Entretanto, José Cabral, líder da minoria, sempre
aproveitava as oportunidades para, com coragem, manifestar o seu
apreço, a sua estima, a sua amizade ao maior de todos os pessedistas,
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o qual, depois de governar bem Minas Gerais, estava na Presidência
da República.

Permito-me citar algumas de suas palavras ditas em um dos
apartes ao meu discurso pronunciado em 25 de junho de 1956 e
publicado, dois dias depois, no Diário da Assembléia:

'Não confundo a minha condição de amigo pessoal do ex-
Governador e atual Presidente da República com a condição de
deputado oposicionista. Como amigo, mantenho com o Sr.Juscelino
Kubitschek grande cordialidade, mas não abdico nem descumpro
os meus deveres de deputado da oposição. Infelizmente muitos dos
homens públicos não compreendem o cumprimento do seu dever
por esta forma. Sou amigo pessoal do atual Presidente da República,
mas nunca pedi a S. Exa. um favor que viesse redundar em meu
benefício, na órbita política.'

Outra prova da superioridade de espírito do deputado José
Cabral e de seu notável corretismo, como adversário político dos
pessedistas, eu posso, quero e devo apresentar neste outro aparte ao
mesmo discurso:

'Já que V Exa. está tratando de praças de esportes, e como
sou fervoroso adepto do emprego de numerário do Estado em tal
matéria, dou parabéns a V Exa. que conseguiu tantos auxílios para
difusão do esporte na região que V Exa. tão bem representa nesta
Casa.'

Porque sempre soube falar bem, com independência e com
aplaudida eloqüência, o nobre deputado José Cabral haverá de ser
lembrado e bem falado pelos antigos pessedistas."
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COLUNA PINGA FOGO (Boquirroto)

Nas manhãs de domingo costumávamos castigar o corpo
numas partidas de voleibol. Depois nadávamos uns cem metros e
entrávamos no chuveiro. Feito isso, picávamos a mula para casa,
pois a Marieta, que prepara os quitutes a semana inteira, deve
espairecer as tristezas nas tardes dominicais, às vezes indo a Santa
Luzia visitar o mano Antônio que trabalha na Frimisa. O ajantarado
tem hora certa. No domingo passado, porém, o nosso "movimento
de retorno ao regime residencial vigente", após as práticas
esportivas, foi promovido com maior interesse. É que a sogra foi
à cozinha auxiliar a Marieta no preparo desta maravilha: frango
com quiabo e angu!

Às nossas diabruras esportivas comparecem a patroa (sempre
alerta!) e os dois garotos. Mas no último domingo fomos "escoteiro"
ao Iate Golfe Clube. Susana fora passar o fim de semana no sítio de
um banqueiro amigo. Felipe estava amargando uma gripe terrível. E
a patroa, boa mãe (e esposa zelosa, mas compreensiva), ficara
mimando o filho enfermo. Após os saracoteios na quadra de
voleibol, empreendemos o "movimento de retorno" já referido. E,
ao chegarmos em casa, além do frango com quiabo e angu,
encontramos um outro prato saborosíssimo: o bom amigo Fontenel1e
Ferreira de Melo. Então gritamos em direção à cozinha: Marieta,
ponha mais caldo no frango que o Fontenel1e está aqui para almoçar!
Mas o bom amigo retrucou: Almoçar, vírgula, pois onde já se viu
um membro do antigo PIUvI almoçar a estas horas: perremista (hoje
perrista) almoça entre nove e dez horas!

Mas o Fontenel1e, embora de barriga cheia, acercou-se da mesa.
Aí começou a sua verve a funcionar.
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Amigo velho da família, já com os seus bem vividos setenta e
oito anos, o humorista de Pará de Minas conheceu a patroa ainda na
mamadeira. Daí tratá-la paternalmente. Celibatário invencível e por
convicção e boêmio no bom sentido, no nosso tempo de solteiro já
lhe acompanhamos os passos em algumas noitadas, não obstante a
diferença de idade. Os celibatários renovam sempre os amigos, com
gente nova, pois os da sua época vão-se dobrando ao casamento.
Rememoramos, na conversa (entrecortada pelas garfadas do
suculento prato), alguns fatos de nosso agradável convívio noturno
de priscas eras. De vez em quando a patroa "fechava a cara". Aí o
Fontenelle dava uma gargalhada e observava: Minha fIlha, você não
sabe a "jóia" que tem em casa (a jóia somos nós, este Boqui!) E
podemos jurar que não encomendamos nenhum "sermão" ao bom
amigo. Os elogios rasgados que nos fez, como marido, constituíram
apenas uma homenagem à verdade! Justiceiro, o Fontenelle!

Como a patroa dera um muxoxo, demonstrando incredulidade,
o incrível Fontenelle, como bom argumentador, desceu ao terreno
do caso concreto. Então narrou um fato autêntico, ocorrido em Pará
de Minas. Três senhoras discutiam assuntos domésticos, quando uma
fez pesada acusação ao marido, classifIcando-o de malandro
incorrigível, louquinho por saias. A outra não deixou por menos,
tendo posto o esposo abaixo de cachorro, a quem chamou de gabiru
que se desmilingüia diante de qualquer mulher. Então a terceira, não
escondendo a humilhação, salientou: Pois o bobo do meu marido,
enquanto todos os homens se divertem, ele fIca à boca do fogão,
jururu, de queixo caído e babando. AÍ ajuntou o Fontenelle:
Nenhuma mulher gosta de ter marido palerma! A dialética do bom
amigo convenceu os comensais: a patroa, a sogra e o garoto. Estava
passado o nosso atestado de "maridão"!

Foi uma festa a presença de Fontenelle em nossa casa.
Observador atilado dos fatos e costumes corriqueiros, sumamente
inteligente, suas palavras são verdadeiras sentenças. Mordaz, liquida
um fIgurão com duas alfInetadas. Autor de um "código" magnífico
e de um "dicionário", nos quais registra suas observações das coisas
e dos homens, seu convívio é uma delícia. E caboclo exato,
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principalmente quando nos classifIcou, como marido, de "jóia" (não
confundir com joio). (28.2.58)

•••

Tinha razão ... isto é, estava "absolutamente certo" (em
linguagem atual) o saudoso amigo Tonico do Justo (coronel Antônio
Pedro Maciel, da cidade de Machado), quando acentuava: Quem só
tem uma égua, vale uma égua. Nos dias que correm, a criatura é uma
espécie de sabonete, ou melhor, "vale quanto pesa" (em dinheiro).
O ex-delegado Almansor Doyle Silva, por exemplo, tem pinta de
banqueiro. E não é para menos: aposentado, ainda em bom estado
de' conservação, não necessitando nem mesmo de meia-sola, e com
muita gaita (acima de 40 mil por mês), vive fagueiro na avenida a
conferir os "brotos" que passam. Pela aparência sadia e a
indumentária moderníssima (estilo saco), segundo o axioma do
saudoso e bom Tonico do Justo, o ex-delegado possui excelente
manada de éguas.

Não resistimos à tentação de conhecer por dentro o edifício
do Banco Mineiro da Produção. Tomamos o elevador dos fundos e
rumamos para o sétimo andar. Uma loira simpática, em cuja mesa
de trabalho havia uma placa com o seu título funcional "recepcio-
nista", nos atendeu amavelmente, entregando-nos uma fIcha a ser
preenchida. Quem quiser falar ao banqueiro João Quadros deve,
inicialmente, entrar em contato com a amabilidade da recepcionista
e botar o seu nome na fIcha, com expressa menção do assunto a ser
tratado com o presidente. Sapecamos o nome no papel e men-
cionamos o assunto: um abraço! A recepcionista nos deve ter julgado
maluco. Mas era apenas um abraço que pretendíamos pespegar na
carcaça do banqueiro, além de fIcar conhecendo a sua nova "tenda
árabe de trabalho". O abraço fIcou para outro dia, pois a fila dos
pretendentes a um dedo de prosa com o banqueiro era grande.
Depois de uns vinte minutos de espera, demos o "pira". Nós iríamos
apenas abraçar o amigo (os nossos compromissos com o banco estão
em dia) enquanto os outros lhe queriam dar "facadas".
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Mas, mesmo sem abraçar o banqueiro, gostamos muito do

novo prédio do banco. Aliás, a "criança" do Sr.João Quadros já foi
batizada de "edifício Carlyle", tendo servido de padrinho o Sr.
Cândido Mares Neto, prefeito de Almenara, que há pouco tempo
trocou sopapos com o ex-jogador de futebol Carlyle, no Rio. O
apelido adveio da circunstância do prédio ter orelha só de um lado
(rua Rio de Janeiro), para evitar a soalheira. E o apelido que nos foi
revelado em primeira mão pelo dito Mares Neto, parece que pegou.
O próprio Sr.João Quadros, quando se dirige para o banco, costuma
dizer aos amigos: vamos ao "Carlyle" tomar um cafezinho.

O Sr.José Continentino está correndo o risco de ser envolvido
no crime de que foi vítima o Sr. Azis Abras. O alfaiate Drumond
desconfiou de que o libanês Joseph Khoury (um JK estilizado, agora
mais famoso do que o legítimo) poderia ser o assassino porque rapara
o bigode. O Sr. Continentino também deu cabo do seu. Em defesa
desse conhecido elemento das classes produtoras, podemos
esclarecer que ele não é criminoso, pois só raspara o bigode porque
este estava branco, não se deixando mais dominar pela negrita.

Há males que vêm para bem, é um estribilho na voz do povo.
Foi um mal (para a siderurgia e para ele) a saída do engenheiro José
Lima Barcelos da diretoria da Usiminas, entidade de economia mista
controlada pelo governo do Estado. Mas foi um bem para o
enriquecimento do anedotário da cidade. O Sr. Barcelos já está
(novamente) contando boas piadas em que o governador BF figura
como personagem.

Até que o governador BF é coerente. Quando lhe disseram
que a Usiminas ia "mal", não tergiversou: tirou o engenheiro e
nomeou o médico (e seu concunhado) Oswaldo Fortini para seu
lugar. O diabo é que a empresa continua no mesmo "estado", o
médico é que está 'bem" (perto de 100 mil por mês)! (1°.3.58)

• • •

O confrade Jair Silva, depois que o Sr.Milton Campos foi eleito
governador do Estado, ficou conhecido como um dos maiores
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miltistas da praça. Nas suas crônicas dominicais não faltava uma
especial (e elogiosa) menção ao grande amigo. Mais tarde, indo JK
para o Palácio da Liberdade, o bom Jair lhe abriu um crédito de
confiança nas crônicas, até que o cronista se jotakalizasse de corpo
inteiro, ajudando a elevá-lo ao Catete, com Jango na garupa. Agora,
está o brilhante confrade fazendo discurso para o governador BF
em Paraopeba. Não demora muito, o consagrado humorista estará
imitando o jornalista Moacir Andrade, o qual, ao saltar da cama,
ainda esfregando os olhos, grita a plenos pulmões: Viva o "atual"
governador de Minas! . .

No já famoso "discurso de Paraopeba", o jornalista JaIr Silva,
um dos mais ilustres ftlhos da cidade, mas que desde muito tempo
reside em Belo Horizonte, encontra-se este tópico: "Tive receio de
confiar à memória o meu sincero agradecimento ao governador BF
e ao engenheiro JK Goão Kubitschek), aos quais devo a honra de
representar aqui, nestes minutos agradáveis da no~sa vida, os
paraopebenses exilados". Perturbado com a honrana o orador
acabou confessando que representava os "paraopebenses exilados",
mas não por escolha destes, os representados, como é de boa índole
democrática, e sim por determinação dos Srs. BF e JK (mirim). Até
parece que estamos ouvindo o governador BF dizer (com sua voz
tipo ópera) ao jornalista: Jair, faça-me uma caprichada s:udação e
ao Joãozinho, lá em Paraopeba, em nome dos seus conterraneos que
só encontraram "emprego longe de sua terra". E, não confiando na
memória, o jornalista bateu para Paraopeba conduzindo "o seu
improviso no bolso" (íntegra no Minas Gerais do dia 27).

Lemos num jornal: "Bias no Tabuleiro". Levamos um susto
dos diabos, pois a primeira coisa que nos veio ao pensamento fo-
ram as leitoas assadas pela preta velha Maria Emília, na Fazenda do
Paredão. As bichinhas ficavam estorricadas, com um limão à boca e
rodelas do dito espetadas por palitos no fio do lombo postas em
decúbito ventral sobre o tabuleiro de madeira. O governador BF
"estorricado" num tabuleiro, com rodelas de limão capeta! Um
absurdo, que nos magoaria sobremaneira, pois só o querem~~ no
Palácio da Liberdade ou inaugurando estradas com o JK (mmm).
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Nada de levá-lo ao forno: isso nunca! Acontece que a notícia do
jornal esclarecia que o governador iria ao Tabuleiro do Pomba
inaugurar mais um ou dois quilômetros de estrada, só para preparar
a eleição do dito JK (mirim). A estrada não tem importância: o que
importa é a eleição do Sr. Joãozinho Kubitschek, tal como reco-
mendou JK (o legítimo).

Pouca gente sabe que o coronel José Gomes Gonçalves, chefe
político em Barão de Cocais, tem um prestígio fabuloso com o ministro
Maria Alkmim; o prestígio advém da circunstância de ambos haverem
sido soldados (recrutas) no 12° R.I., na mesma oportunidade. Muitas
vezes o coronel Gomes Gonçalves ajudou o ministro a carregar a
mochila, para que este, com suas perninhas curtas, pudesse acompanhar
a tropa, em marcha. O ministro era o cerra-fila e ia de galope, enquanto
os outros marchavam normalmente.

Por falar em Barão de Cocais, realizou-se lá, segunda-feira, a
primeira sessão de júri da nova comarca. O advogado Dilson Aquino
fretou um trem especial para conduzir a sua "torcida uniformizada"
de Belo Horizonte. Coube ao Sr. Jacinto Pinheiro, ex-torcedor do
Atlético, chefiar a dita "torcida". Quando o Sr. Dilson subiu à tri-
buna, a t;Irma do trem especial começou a gritar: Já ganhou, já
ganhou! E o maior, é o maior! Os deputados já regressaram à base,
para o reinício dos trabalhos legislativos. Topamos com o coronel
João de Almeida (PSD), cacique de Pedra Azul, a quem perguntamos:
Quanto irá gastar o querido coronel na próxima eleição? A resposta
veio a jato: Quanto for necessário! Consta que o coronel arrancou
de suas jazidas, em janeiro, uma pedra avaliada em mais de dois
milhões de cruzeiros. Por certo irá mesmo bancar o "coronel" no
próximo pleito eleitoral. (4.3.58)

•• •

Perildes, a indigitada matadora do milionário Aziz Abras,
está para o advogado Menelik de Carvalho Filho assim como o
sargento Ananias estivera para o (indigitado) professor Pimenta
da Veiga, hoje chefe do Gabinete (nunca da Casa Civil) do

204

_______________________ JosÉ CABRAL

governador BE Esse barulhão todo que o Sr. Menelik está fazendo
em torno de Perildes, o Sr. Pimenta fez quando iniciou sua carreira
de advogado defendendo o sargento Ananias, matador do major
Bragança na Revolução de 30. Apenas há uma diferença: hoje a
propaganda do advogado conta com o rádio e a televisão, enquanto
no caso do sargento Ananias, o Sr. Pimenta tinha que se contentar
com os jornais, cujas redações ele visitava, diariamente, levando o
noticiário já redigido.

Assistimos a um diálogo, tipo "hora da saudade", entre o
advogado Leocádio Reis e o coronel Alfredo Furtado de Mendonça,
antigo presidente do Atlético. O mestre Furtado, embora não o
demonstre, já está na casa dos 78 janeiros, enquanto o Sr. Leocádio
não fica longe dessa meta 0K complicou esse negócio de meta, que
agora corresponde a 50 em 5). Embora mais moço, o Sr. Colatino
tem a cabeleira mais branca que o Sr. Furtado. Daí as lamúrias
daquele, que queria desvendar o segredo dos cabelos negros do seu
interlocutor. No final da conversa chegamos a esta conclusão: se o
mestre Furtado não fosse "governado" pela esposa (tal como este
Boqui), mas por jK, sua idade somaria, presentemente, 780 anos.
Eis o absurdo a que conduz a matemática jotakalista.

Noticiou a imprensa que o PTB está fazendo verdadeiro
"queima" de seus candidatos a cargos públicos de relevo. Indicou
ao governo uma chusma de correligionários para as boas bocas. O
deputado Waldomiro Lobo, por exemplo, deverá ser juiz (nunca
ministro, por ser tratamento inconstitucional) do Tribunal de Contas.
Esta não! j á o Sr. Hilton Guerra deverá dirigir o Departamento de
Compras. O PTB não é nada bobo: põe um correligionário para
comprar coisas para o Estado e outro para lhe aprovar as contas.
Esta também não!

Na quinta-feira, o governo esteve em polvorosa. É que o Sr.
Ribeiro Pena, secretário do Interior, esteve a pique de deixar o cargo
e reassumir o mandato de deputado estadual. Constou que o Sr.
Pena acha muito mais fácil cuidar de sua reeleição a deputado estando
na presidência da Assembléia Legislativa. Se reassumisse o mandato
de deputado, sua eleição para a presidência da Assembléia seria favas
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contadas. Quem não gostou da história foi o deputado José, augusto
presidente da dita desde que o Sr. Peninha foi para o governo vigiar
o xerife Paulo Pinheiro Chagas, seu concorrente (mais Alkmim e
Tancredo) à sucessão do governador BE

O cantor Carlos Galhardo ficou conhecido na radiofonia como
"o cantor que dispensa adjetivo". Realmente, o homem já é galhardo.
Se as beatas não falharem nas urnas, haverá um deputado federal
que também dispensará adjetivo: o deputado Nobre (padre Nobre).
O tratamento usual, na vida parlamentar, é "nobre deputado" daqui,
"nobre deputado" dali. O padre que vasculhe os escaninhos do
eleitorado do PTB para não perder a "enchança oportunosa", como
diz o governador do Amazonas, de se tornar o "nobre deputado"
propriamente dito.

Por falar em padre, até que o deputado cônego Pacheco (PR)
voltou luzido do interior. Está vendendo saúde antes de cair na
compra de votos. Padre também tem que escorropichar o seu rico
dinheirinho para o alistamento (com fotografia e tudo) dos eleitores,
sem falar nos "pareios de roupa", borzeguins reiúnos e outros
balangandãs. Padre, em política, é como qualquer outro pecador:
tem que ficar "boneco" para não levar "fubeca" nas urnas. (5.3.58)

• • •

Em matéria de JK, o mercado está sortido. Primeiramente
surgiu o presidente JK, abreviatura que a "Tribuna da Imprensa" tentou
lançar na praça, pejorativamente, mas que o Sr.Juscelino Kubitschek
apanhou no ar, com muita satisfação. Contrariamente ao desejo daquele
jornal, a abreviatura imprimiu grande popularidade ao seu dono.
Depois apareceu também o Sr.João Kubitschek, candidato a deputado
com base nos tratores do DER. Só depois de lembrado o seu nome
para a representação federal foi que o Sr.João passou a subscrever os
papéis de sua repartição com as iniciais JK. Aliás, esse JK-mirim
argumenta que lhe pertence a primazia das iniciais, por ser mais velho
que.~JK-rei, isto é, o do Catete. Assevera o Sr.João, como argumento
decIsIVO:Eu tenho mais tempo de JK do que o JK1
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Em face da disputa entre os dois primos jotakas, como em
tudo no Brasil, surgiu um tertitls para acabar com a briga: é o já
famoso Joseph Khoury, cujo nome está sendo envolvido no crime
ocorrido no palacete da família Abras. Depois que a polícia encontrou
baganas de cigarro marcadas de batom, no apartamento de Khoury,
que é solteiro, este ganhou invulgar prestígio, passando a ser
considerado um autêntico JK. Agora, principalmente nos meios
femininos, quando se fala em JK, a criatura focalizada é Khoury.
Portanto, quando alguém ouvir uma garota dizer que "JK é
irresistível", não precisa duvidar: o felizardo não será nem o JK do
Catete e nem o dos tratores do DER, mas o dos cigarros com batom.
Khoury acabou com a disputa dos primos.

O deputado cônego Pacheco (PR) não dorme de batina, isto
é, de touca. Compareceu, domingo, em Juiz de Fora, ao banquete
oferecido ao Sr. Elias Vilela de Andrade, presidente da Associação
Rural do município, tendo feito um sermão, ou melhor, um discurso
de saudação ao homenageado. Discurso "desinteressado", embora
o Sr. Andrade esteja na bica para ser candidato a prefeito de Juiz de
Fora. O cônego não está atrás de voto não. O interessante é que o
orador "confessou", no discurso, que passara a puberdade em Juiz
de Fora. Segundo nos esclareceu o ftlólogo do PTB, deputado Wil-
son Modesto, puberdade significa "idade em que os indivíduos se
tornam aptos para a procriação". Nunca nos constou que tal coisa
estivesse na preocupação dos padres, principalmente em discursos
públicos.

Recebemos do Sr. Gastão Fernandes dos Santos, antigo (e
péssimo) jogador de voleibol do Country Club, o seguinte cartão,
datado de Roma: "Caríssimo Boqui. Senti realmente não ter tido
oportunidade de me despedir de você, quando para aqui me dirigi.
Escrevi nesse sentido há muito tempo, enviando a carta para a
redação do jornal, não merecendo resposta. Nesta oportunidade
envio meu novo endereço: Via Chelini, 9 interno 5, aguardando sua
visita. Eu, Helena e os meninos estamos fazendo votos para que seu
Natal seja o melhor e grande o Ano Novo. Fazendo votos també~
para você melhorar no vôlei, fico aguardando a oportunidade de
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efetuar umas 'cortadas' que você tanto teme, nos campos de nosso
Country. Abraços do velho amigo".

Agora a resposta: Não recebemos a carta, pois em redação de
jornal tudo se perde, inclusive a vergonha (quando existe). Quanto à
nossa visita a Roma, bastará que JK, o do Cate te e não o do DER
ou o do palacete Abras, nos mande fornecer dólares pelo preço que
os receberam do Banco do Brasil, certos amigos do peito (de JK).
Em matéria de voleibol, que venham suas "cortadas" a bolonhesa.
Cá estamos, nós e o jovem João de Deus Araújo, para apará-las. No
mais, nossas recomendações à grande volista e boa esposa dona
Helena e aos meninos. A você um invejoso abraço, porque não
entramos nessa "marmita" de selecionar imigrantes. JK não vai com
a nossa "pinta", embora tenhamos um bom faro de selecionador de
"imigrantas", como diz o ftlólogo do PTB. (8.3.58)

• • •

o "velho jequitibá", isto é, o PR tem sua matriz em Viçosa e
filiais espalhadas por todos os recantos do Estado, para mágoa do
PSD. Em Viçosa, quando os garotos nascem, tomam injeção de
essência de jequitibá. Se jequitibá forma floresta, a família Floresta,
de Viçosa, se forma no dito. Todos os Floresta são bernardistas de
quatro costados, empenhando-se com ardor nas pugnas eleitorais
do PRoContou-nos o deputado padre Pedro Vidigal (PSD), o maior
antiperrista da praça, que o coronel Zeca Floresta fora a Porto Firme
trabalhar pela candidatura do ex-deputado Carlos Megale, conhecido
pela alcunha de Neném. Acercando-se de uma turma de moças, o
coronel foi logo dizendo: Pela cara dessas moças bonitas, vê-se que
todas elas estão com Neném! As moças ficaram apavoradas.

O dito Neném Megale, agora desempenhando o cargo de
diretor do Banco Crédito Real, é tarado por política. Imaginem só
os leitores que o sobrinho do "titio presidente Artur" (como tratava
o Sr. Artur Bernardes) está pretendendo cometer esta loucura: tro-
car o banco por uma cadeira (de deputado)! O Sr. Neném costuma
freqüentar a Assembléia Legislativa e, quando ouve os ataques dos
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deputados Manjura, padre Vidigal e Patrus de Souza ao PR, fica
furibundo, vermelha a carantonha, põe-se nas pontas dos pés (para
aumentar o tamaninho) e por pouco não aparteia, com palavrões,
os inimigos de seu partido. Ele chega a espumar no canto da boca,
só de raiva. E, ao deixar o recinto, esbraveja: Só voltarei aqui como
deputado, para entupir a boca desses pilantras! Efetivamente, se,
como diz o coronel Zeca Floresta, as moças todas estiverem com
Neném, ele voltará, para falar de "barriga cheia!". Está a menos de
nove meses (o pleito).

O industrial paulista Baby Pignatari estava com a corda toda,
exibindo-se internacionalmente com a estrela Linda Cristian a
tiracolo. Tudo ia bem, muito bem, bem-bem (como diz a propa-
ganda de certa pílula), até que o milionário, julgando-se "firme nos
arreios", fez uma fosquinha à beldade. Foi quanto bastou para que
Linda lhe desferisse o golpe na veia da saúde, declarando, publi-
camente, que "Baby perdera a juventude". O galã esporudo baixou
o facho e, sucumbindo, saiu do cartaz. Chamar a um goleiro de
"frangueiro", a um deputado de traidor ou a um governante de
vendilhão da Pátria, a ofensa não é lá essas coisas. Mas, proclamar,
em público e raso, que o cidadão, em matéria de amor, já dobrou a
serra, isso é o fim! Linda Cristian até faz lembrar o ex-craque Carlos
Alb~rto (América), que só acertava os adversários no tornozelo!
Em poucas palavras, ela pôs abaixo o rompante de Baby, mandando-
o para a "cerca". E não haverá preparador físico que o faça retornar
"à cancha!".

Já que falamos de artista de cinema, lemos em um jornal ca-
rioca que a estrela Dianne Cannon, declarando-se encantada com o
Rio, asseverou que deseja encontrar um noivo brasileiro. As condições
são estas: alto, cabelos pretos, pele morena, olhos castanhos e que
fale um pouco de francês. A infernal estrela voltará solteira do Brasil,
pois o único candidato que preenche suas exigências não poderá
acudir ao seu pregão, por ser casado. Trata-se do jornalista Britaldo
Soares. O Sr. Odilon Deputado, assessor literário do xerife Paulo
Pinheiro Chagas, perde a parada por um requisito: tem os "olhos
gateados".
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Achando-se em ascensão as águas da Pampulha, esperamos
que o prefeito Celso Azevedo já esteja cuidando de povoar a represa
de peixes. O próprio JK (o do Cate te e não o do crime Abras) haverá
de colaborar na empreitada, pois de "peixe vivo" é que ele gosta.
Outro que poderá dar uma demão ao prefeito é o Sr. José Caetano
Drumond, que povoou de peixe, em dois tempos, seu lago artifi-
cial, mandando vir exemplares black-bass e blue-star dos EE. Uo. Se
depender da ajuda do deputado Velhinho da Colombo, ele entrará
com alguns "peixões". (12.3.58)

• • •

Acaba de empreender o seu "movimento de retorno ao re-
gime mineiro vigente" o professor Alberto Deodato, que esteve pelas
estranjas chefiando uma turma de alunos da Faculdade de Direito.
O simpático professor, advogado, ex-deputado, presidente da UDN
da Capital e galã nas horas vagas, nunca entrou num avião, até que
lhe surgisse a oportunidade de dar com os costados nas estranjas.
Só agora compreendemos que o sagaz sergipano, já naturalizado
mineiro, fingia ter medo de avião para impressionar os coronéis do
interior. Várias vezes o ouvimos comentar para os nossos homens
do interior, quando em campanha política: ão entro num avião
nem para ganhar carne-seca com farinha!

A bem da verdade, o professor até que demonstrou ser
medroso, nas suas andanças aéreas. Contaram-nos alguns
companheiros seus de excursão que o mestre dos cabelos brancos
ficava mudo durante os vôos e nem punha os olhos na janelinha
do aeroplano, como costuma chamar o avião. E, toda vez que o
mostrengo pousava, o professor fazia um escarcéu dos diabos,
chegando a beijar a terra como se fosse muçulmano fazendo prece.
Já no ônibus, o ex-conferencista católico criava alma nova. Era o
mais loquaz da turma, às vezes chegando a merecer ligeira
reprimenda da ilustre esposa. As patroas em geral não gostam de
ver os maridos muito espanéficos. A de cá de casa nos traz num
cortado!
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Tendo um sobrinho que viajou nessa turma, seguimos a
excursão pelas crônicas que o professor Deodato mandava para os
jornais brasileiros. uma de suas narrativas, disse que fora assistir a
uma tourada, na Espanha. Na hora da espetada fatal no coração do
touro, o professor já estava torcendo para este, contra o toureiro.
Em se tratando de um prócer udenista, nada mais natural, pois o
que a UDN tem feito até hoje é "torcer para o touro", enquanto os
outros partidos vivem aos beijos com o toureiro, num chamego
rendoso. É por isso que a UDN vive com os fundilhos retalhados
de chifradas, enquanto os outros partidos (pSD, PR e PTB) estão
gordos de tanto churrasquear. O professor é mesmo um romântico:
deixa-se embevecer pelo chilrear dos pássaros, enquanto seus
adversários políticos lhe "solapam os redutos eleitorais". Não foi à
toa que ele formulou esta plataforma de candidato a prefeito da
Capital: Plantar ipê amarelo em todos os recantos da cidade para,
no mês de agosto, tudo ficar amarelo!

O bom Deodato, que em verdade trafega de pijama listrado
cá no coração deste pobre Boqui, voltou mais sangüíneo da Europa.
Obra e graça do vinho que por lá bebera! Sabe apreciar um bom
vinho o mais querido dos professores da Faculdade de Direito, sem
desfazer dos demais. E o diabo do sergipano é querido porque tem
o coração aberto, sabe bater um papo, topa qualquer parada. as
nossas andanças quando da reconstitucionalização do País, fomos
seu companheiro de viagem pelo interior de Minas. Ninguém ficava
triste perto dele. Ao chegar à casa de um político do interior, ia
direto à boca do fogão tirar brasa (não para sua sardinha) para acender
o cigarro de palha. Na hora da bóia, gritava para a cozinheira: ô Sia
Maria, você já viu sergipano comer sem farinha de mandioca! E lá
vinha a farinha para o bom garfo.

Romântico, emotivo e sensível, o velho Deodato, ao ver o
papa, no Vaticano, plantou os joelhos no chão e abriu o bué, chorando
como criança! É aí que está o lado bom do professor! Outro, diante
dos alunos, bancaria o durão. Com ele não há disso. "Debulha" o
choro até dizer "chega". (29.3.58)

•• •
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Depois do incêndio do frigorífico da Frimisa, o problema da
carne passou a ser agitado na Assembléia Legislativa. Pelo menos é
o que se depreende desta troca de apartes entre os deputados Biquito
de Ouro (PTB) e José Cabral (UDN), que se pode ler no Diário da
Assembléia do dia três:

O Sr. Biquito de Ouro - A Cofap, que é o órgão especializado
em abastecimento e preços, não conseguiu resolver o problema do
pão no Rio de Janeiro. Como, então, o Sr. Álvaro Marcílio, secretário
da Agricultura, iria resolver a questão da carne?

O Sr.José Cabral- V Exa. diz que o secretário não tem forças
para resolver o problema?

O Sr. Biquito de Ouro - Sim. Exatamente. Este ou qualquer
outro que venha ...

O Sr. José Cabral-,- Mas é porque a carne é fraca ...
O Sr. Biquito de Ouro - Sr. Deputado, se a carne é fraca, em

seu conceito, cumpre ao homem dominá-la em seus instintos
biológicos. Porém, me refiro à carne que alimenta o povo, que produz
calorias ...

Moral da história (debate supra): enquanto os deputados se
preocupam com a carne, nós, míseros eleitores, vivemos a roer os
ossos. E que a vida está um osso duro de roer, isso está! O povo já
não dispõe das calorias a que se refere o deputado Biquito de Ouro.
A carne do povo está congelada!

Há males que vêm para bem, eis uma frase sempre presente
nos discursos do vereador João Louro. O confrade Cyro Siqueira
vivia a desancar os deputados nas suas crônicas parlamentares. Os
Srs. Patrus de Sousa, padre Vidigal, Alcides Mosconi, Celso Mota,
por exemplo, eram trazidos de canto chorado na coluna da Elvira
Pagã (a vedeta) de nossa crônica parlamentar. Correu a notícia de
que deputados governistas estariam pleiteando o cancelamento das
crônicas do jornalista, para se livrarem da "verruma" no fio do lombo.
E não é que a notícia se confirmou! De cronista parlamentar, a vedeta
passou a redator-chefe do Diário da Tarde, com salários triplicados.
Há males que vêm para bem. O fio do lombo dos deputados entrou
em recesso, mas o bolso do jornalista está empanturrado.
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O Sr. Hermelindo Paixão, ex-deputado estadual (PSD),
atualmente tomando chá com bolachas na presidência da Caixa
Econômica Estadual, pretende sair da cerca, empreendendo o seu
"movimento de retorno" às canchas. Já é candidato novamente.
Caboclo estradeiro, iniciou a sua campanha nas rodovias. o
caminho de Lagoa Santa, em um corte fundo, mandou esticar uma
faixa de propaganda no ápice dos respectivos barrancos. É uma faixa
estilo "cara e coroa", isto é, contém o nome do candidato dos dois
lados, para quem vem e para quem vai. O homem é candidato de
"ida-e-volta", ou melhor, vai às urnas mas volta para a Caixa
Econômica. Em política, como no futebol, quando o cara é mandado
para a cerca, o melhor é pegar no rosário e cair na reza, aguardando a
morte. Não há Lott que assegure o "movimento de retorno" às canchas.

Mas o diabólico cônego Aurélio Mesquita também quer voltar
à Assembléia Legislativa, tanto que anda a escovar o eleitorado do
PRo Desta vez ele não quer saber de voto de professoras, pois que
estas é que lhe garantiram a derrota no último pleito. Ouvimos o
cônego comentar numa roda: Só o poeta Tote sabe dar jeito nas
professoras! Também o cônego, como o Sr. Hermelindo, é candidato
de ida-e-volta, isto é, vai às urnas mas "volta" para o Departamento
Estadual de Informações, onde é diretor e tem a incumbência de
autorizar a realização de bailes nas gafieiras. A paróquia eleitoral do
cônego não vai lá das pernas, como a do Sr. Paixão. O cônego, que
anda montado num jipe do DEI para realizar sua campanha eleitoral,
segundo denúncia do deputado Milton Sales, após o pleito "montará
no porco".

Há um grande descontentamento do eleitorado. Decepciona-
do com os seus representantes, o eleitor está disposto a votar em
branco. Os dirigentes partidários estão preocupadíssimos com a
abstenção. Para evitar o voto em branco, a solução é lançar a
candidatura de Ubaldo (Atlético) a vereador. (16.4.58)

• ••

Quem estava com a razão era o deputado Manoel Taveira
(UDN), que asseverou: De duas uma, ou o Boqui está viajando ou
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está com enxaqueca! O sabido deputado (castra até porca para
agradar os eleitores da zona rural!) visprou em cheio: estivemos
viajando e também amargamos uma enxaqueca em boas condições.
Depois que anunciamos que as folgas dadas aos leitores, nesta coluna,
via de regra, tinham como justificativa terríveis enxaquecas, o diabo
do "trem" começou a amiudar: olho grande dos leitores, que estão
"cheios" deste sofredor Boqui!

É de veras! Estivemos no Rio, na semana passada e nesta, com
um intervalo de enxaqueca cá por casa. Não é preciso dizer que, na
corte, a mineirada está dando o que tem. O Sr. Sadi Laborne que,
manda a justiça esclarecer, foi para o Rio antes da enchente jotakalista,
está nadando em dinheiro. O pilantra ainda conserva a mesma cara
de galã dos tempos em que as meninas, cá por Minas, o chamavam
de Ramon Navarro. "Aliasmente", como diria o deputado Sinval
Siqueira (PTB), os mineiros dão-se muito bem com dinheiro lá pelas
bandas do mar. Parece que o único mineiro pobre, mesmo no duro,
nas cercanias de Copacabana, é o deputado Gustavo Capanema,
isto é, é claro, sem falar nos pobres de espírito.

O diabo é que os mineiros apatacados, não satisfeitos com a
circulação nas boates e nas crônicas do coleginha Ibrahim Sued,
encasquetaram de se elegerem deputados federais. Tivemos o caso,
por exemplo, do Sr. Aloísio Clark Ribeiro, um dos pimpões do "café
society" carioca, que veio a .Minas buscar um mandato de deputado
pelo PTB. Deixou por cá mais de dois milhões de cruzeiros e fez o
seu "movimento de retorno" de mãos abanando. O Sr. Geraldo
Mascarenhas, mais feliz, abichou uma suplência, enquanto o Sr.
Camilo 1 ogueira da Gama visprou.

Agora, com eleições à vista, a coisa se repete. O Sr. Geraldo
Vasconcelos, ex-candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte pelo
PSD, já começou a expedir os cheques via Minas, com o objetivo
de continuar residindo no Rio, mas como deputado. Parece,
porém, que sua legenda será a do PTB. O mesmo vem fazendo o
Sr. Fausto Fonseca, proprietário da Farmácia Dia-e-Noite, de
Copacabana, e um dos mineiros mais ricos daquela paróquia. Filho
de Uberlândia, parece que o Sr. Fausto encontraria certa facilidade
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eleitoral em sua terra. A sua legenda, segundo nos informaram,
seria a do PTB.

E há também o professor Santiago Dantas, diretor do Jornal do
Comércio e coordenador de um poderosíssimo grupo econômico. O
banqueiro Walter Moreira Salles está no faz-que-vai-mas-não-vai. O
PSD está tarado pela inclusão do Sr. \X1alterna sua chapa. É que esse
mineiro de Poços de Caldas tem dinheiro para cobrir de notas de
mil cruzeiros uma fantasia para o deputado Starling Soares. Sabe lá
o que é cobrir o Sr. Starling de corpo inteiro?!

Já o Sr. Celso Brant, que não é rico, movimenta os fundos das
bolsas de estudo federais. Como chefe do Gabinete do ministro da
Educação, o Sr. Celso está na campanha eleitoral (PR) com dois
trunfos: o dinheiro das ditas bolsas e uma coleção maravilhosa de
garotas mineiras que trabalham em seu Gabinete! As meninas estão
conseguindo muitos votos para o felizardo candidato.

1V1inasé que lucrará, materialmente, com o delírio eleitoralista
dos seus filhos que estão nas praias guanabarinas. Eles despejarão
aqui muitó dinheiro, para ajudar o governador BF a temperar o barco
de sua administração estilo barca da Cantareira. O mal é que esses
cavalheiros estão concorrendo para conspurcar a outrora famosa
honorabilidade mineira! (24.4.58)

• • •

Depois de muitos anos, em carne e osso desmentimos o nosso
finado avô. Dizia ele que a fidelidade conjugal não resistiria à
transposição de três córregos. Transpostos esses três cursos de água,
ficando o lar na retaguarda, o marido poria as mangas de fora,
segundo aquele anexim. Pois já atravessamos o oceano e, ainda assim,
mantivemos o cetro de marido Hi-Fi. Com orgulho, vestimos o nosso
"camisolão" linha saco. Pois não é que o diabo do Juca deu para
duvidar da nossa linha saco! Ao regressarmos do Rio, o Juca
começou a formular perguntas maliciosas, na presença da patroa,
com referência a loiras, boates e coisas que tais. Insinuava ele algo
inconfessável, que a nossa condição de Hi-Fi repele. Cruz-credo com
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o Juca! Foi um custo ele acreditar que, uma vez no Rio, quando não
estávamos trabalhando (os assuntos que nos levam à corte são
complicadíssimos), contentávamos-nos em admirar o mar. As ondas
são o nosso deleite. ada mais que isso!Se às vezes fixamos as mulheres,
só o fazemos com o propósito de recolher informações sobre a moda
feminina (linha saco, trapézio, etc.) para transmitir à patroa, quando
do "movimento de retorno ao regime conjugal vigente".

Há casos complicadíssimos de maridos que atravessam três
córregos. O Sr. Quinzinho Montes Claros nos contou um passado
com o Sr. Martiniano de Monte Azul, de arrepiar os cabelos. O dito
Martiniano viajara para o Rio, hospedando-se avec num hotel. Na
época ainda não existiam os nossos coleginhas da crônica social, de
maneira que os jornais se limitavam a registrar os hotéis. Um
matutino carioca fez este registro a respeito de determinado hotel:
Sr. Martiniano e senhora. O jornal foi arrebentar em Monte Azul. A
cidade ficou cheia da má notícia. Quando o Sr. Martiniano
empreendeu o seu "movimento de retorno ao regime conjugal
vigente", um amigo correu a certificar-lhe que o caso do avec era
conhecido da população local.

Tremendo de medo, o Sr. Martiniano foi para casa, certo de
que a patroa já sabia da história. Muito ressabiado, tratou logo de
entrar no chuveiro, tendo antes deixado o revólver sobre a cômoda.
Ao sair do quarto de banho, foi ele surpreendido com este quadro
apavorante: sua esposa o aguardava, empunhando o revólver! Então
o Sr. Martiniano deu um berro: Émentira, minha fllha, é mentira do
jornal, pois não me hospedei com loira nenhuma no hotel! E ato
contínuo, saltou a janela, apavorado. Sua esposa é que ficou
espantadíssima, pois apenas pegara o revólver para perguntar ao
marido onde deveria guardá-lo, já que estava à mão das crianças.
Ela nada sabia da publicação do jornal carioca. Mas o marido dera
o serviço!

Há também um outro caso menos grave. O nosso saudoso
pai, que, diga-se de passagem, foi um homem bonito e com algum
prestígio no belo sexo, viajara para São Paulo, a negócios. E por lá
ficara mais tempo do que o costumeiro. Nossa mãe, muito zelosa,
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resolveu ir encontrar o velho na paulicéia. Quando passava por
Cruzeiro, fora vista por um amigo do Losi. Aquele foi ao telefone
e comunicou ao velho que a velha por lá passara com cara de
poucos amigos. Na hora do trem chegar a São Paulo o velho se
recolheu ao hotel, aguardando a esposa. Quando esta lá chegou e,
sorrateiramente, empurrou a porta do quarto, teve esta decepção:
o velho estava ajoelhado e de mãos postas, diante de um crucifixo,
rezando!

Se o Juca Oosé Maria Carneiro) conhecesse a nossa tradição de
família (vide o tópico do velho rezando), não procuraria formular
indagações indiscretas e maliciosas a respeito de nossas viagens ao
Rio. Ele poderia nos encontrar rezando em plena Copacabana!
(25.4.58)

• • •

Desde que circulou a notícia de que o deputado José Cabral
(UDN) não concorrerá ao próximo pleito, para renovação do seu
mandato, temos mantido longas conversas com os nossos botões
sobre o sentido da atitude do ex-presidente do Atlético (ultimamente
apanhando em todas as partidas). No momento em que todos os
pilantras da praça estão procurando abrigar-se sob qualquer legenda,
para disputa de um mandato eletivo, não deixa de ser estranha aquela
atitude do deputado udenista. ão encontrando a chave do enigma
no soWóquio, resolvemos interpelar o próprio interessado.

Explicou-nos o Sr. Cabral que considera a vida pública Como
um ônus imposto ao cidadão, que é o de trabalhar pela coletividade.
ão deve o mandato popular servir de gazua para pretensões

individualistas, como o enriquecimento à custa do tráfico de
influência. Todos devem concorrer para o bem coletivo, aceitando
o desempenho de mandatos populares. Fixado esse pressuposto,
acrescentou o deputado, posso afastar-me da vida pública, porque
já dei a minha contribuição à coletividade durante doze anos (quatro
como chefe de Gabinete do secretário da Agricultura e oito como
deputado). Sendo muito curta a vida, esse é um prazo razoável para
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o cidadão arcar com aquele ônus. Curta a vida, para quem está com
93 anos, uma ova, dirão os leitores!

Depois de algum debate, acrescentou o deputado udenista que
teria até facilidade para renovar o seu mandato, não só porque seus
núcleos eleitorais do Sul se mantêm firmes, como angariara novos
redutos na atual legislatura. O meu afastamento da vida parlamentar,
portanto, não se deve a qualquer dificuldade de ordem eleitoral,
acentuou o representante de Santa Rita do Sapucaí. Então lhe
perguntamos quem ficaria com o seu eleitorado, principalmente as
eleitoras de calças compridas, que lhe sufragavam o nome nas
estâncias balneárias (Caxambu, São Lourenço, Poços de Caldas,
Cambuquira e Lambari). Respondeu-nos: Quem me pediu
preferência para o eleitorado feminino foi o filólogo do PTB,
deputado Wilson Modesto, que prometeu fazer ginástica para tirar
a barriga, além de eliminar quatro dedos de toucinho que tem na
nuca, a fim de ficar mais irresistível.

Ademais, continuou o deputado, entendo que não deve existir
uma casta de políticos profissionais. A democracia exige renovação
de valores. Deixarei a Assembléia Legislativa convencido de que na
próxima legislatura haverá muito "sangue novo" por lá, uma
juventude atuante. Basta verificar a lista de candidatos novos, aduziu
o Sr. Cabral, como os Srs. Washington Pires, Álvaro Marcílio,
Cristiano Otoni do Prado (paraguassu), coronel José Vargas, coronel
Francisco Grassano (Monte Santo), coronel Poti Fonseca (Almenara),
Antônio Cacique (Medina), Antônio Lunardi, Lisandro Guimarães
(Caxambu), Arlindo Porto (patos), Ismael Costa Pereira (DER),
poeta Bahia de Vasconcelos e Emílio Silveira (Alfenas). Esses 13
candidatos somam, em idade, cerca de mil anos, concluiu maliciosa-
mente o deputado udenista.

Acrescentou o Sr. Cabral: Consta que o governador BF
convidou o Sr. Wenceslau Braz para concorrer a uma cadeira na
Assembléia, com a finalidade de se tornar o seu presidente. Fala-se
também que o Sr. Sadi da Cunha Pereira (PR) estaria disposto a
ceder o seu lugar na chapa ao seu tio ex-senador Simão Cunha, o
patriarca de Peçanha, enquanto o nome do Sr. Aleixo Paraguassu,
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antigo deputado federal, também estaria na cogitação do governador
para figurar na chapa do PSD.

A nossa Assembléia, meu caro Boqui, precisa de sangue novo,
com disposição para o trabalho, concluiu o Sr. José Cabral. Agora
acrescentamos nós: o Sr. Cabral deixou de mencionar dois candidatos
do PR, os Srs. Péricles de Mendonça e Péricles Pinto. (30.4.58)

• • •

É dureza o cidadão ter que aparentar uma situação de folgança!
O terno deve submeter-se a uma escovação diária, com derivações
para o lustro nos borzeguins, sem falar na barba bem escanhoada.
Se os punhos da camisa estão puídos, o remédio é dar uma prega na
manga, para que a parte rota fique sungada sob a coirmã do paletó.
As meias, se os canos estão perfeitos, não constituirão problema.
Morar mesmo, que é bom, é uma prebenda. O Sr. Odilon Deputado
percorreu toda essa tragédia, evitando sempre dar o seu endereço,
porque o "apartamento" não era lá essas coisas. Aproveitando a
pinta e a bicaria, o nosso herói tornara-se propagandista de drogas
junto ao corpo médico da praça.

Mas, quem quer vencer na vida tem que meter os peitos,
submisso a um plano-programa. Foi o que fez o Sr. Odilon Deputado,
hoje vitorioso. Percebendo que tudo depende da apresentação so-
cial, engendrou ele este esquema ascensional: projetar-se junto aos
intelectuais, políticos e banqueiros. Valendo-se da bonomia do poeta,
Nilo Aparecida Pinto e da sua prodigiosa (dele Deputado) memória,
recitava versos deste nos botequins. O poeta gostou da declamação
e acercou-se do moreninho rosado de Coluna. Daí para a amizade
foi um pulo. Estava vencida a primeira das três etapas, as quais o
governador BF veio a plagiar mais tarde (aumento dos barnabés).

A penetração nos meios políticos foi barbada. Começou com
palmas nas galerias da Assembléia Legislativa, quando o deputado
Último de Carvalho (PSD) dava apartes pitorescos. Depois foram
abraços nos representantes do povo, para, mais tarde, carregar o
então governador JK nas costas, em comícios, isto quando o Sr. Paulo
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Nunes Vieira, o "carregador geral", o permitia. Com a sua freqüência
diária à Assembléia Legislativa, o Sr. Odilon ganhou o apelido de
Deputado. Até promissória ele emitiu valendo-se do apelido.

Indo o governador BF para o Palácio da Liberdade e o xerife
Paulo Pinheiro Chagas para a Secretaria da Segurança, o Sr. Odilon
Deputado reivindicou, com êxito, um cargo no Gabinete deste
último. Coube-lhe a função de assessor literário, que vem sendo
desempenhada com agrado geral, inclusive do xerife, o qual já chegou
a pensar na Academia Brasileira de Letras, com a ajuda eficiente do
seu assessor. Mas o Gabinete era pouco. Vencidas as etapas do êxito
nos meios intelectuais e políticos, a do setor bancário foi facilmente
conquistada. E promissória para que te quero! Surgiu a aspiração de
se tornar deputado no duro, sem o ricochete do apelido. E o Sr.
Odilon é candidato à Assembléia Legislativa, via PSD.

Confessou-nos o colunista (nasceu em Coluna) que sua eleição
está garantida, pois conta com o apoio de diversos chefes municipais.
O coronel Afonso Pereira, de Miraí, lhe descarregará a votação. Da
vez passada o coronel dera seus votos ao Sr. Antônio Lunardi, que
jamais proferira um aparte na Assembléia, comentou o Sr. O"dilon,
pelo que poderá votar tranqüilamente em mim, pois sei de cor todos
os discursos do xerife Paulo. Disse-nos mais, que dispõe de cinco
mil votos de carona, isto é, sem despesas. Para completar a votação,
confessou-nos o candidato, só gastará uns oitocentos mil cruzeiros.
Uma bagatela, concluiu.

Esquecemos duma coisa: o encontro na Confeitaria Brasília nos
fora solicitado, telefonicamente, pelo Sr. Odilon Deputado, especial-
mente para nos pedir que não fizéssemos menção ao seu apelido, para
não prejudicar sua eleição, conforme opinara o xerife. Para
esclarecimento dos eleitores, registramos que o Sr. Odilon Deputado
foi batizado Odilon Pereira de Souza, o galã de Coluna. (6.5.58)

• ••

O deputado Waldomiro Lobo está realizando espetáculos de
luta-livre, no estádio Paissandu, em benefício de uma instituição que
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tem o seu nome. Dentre os lutadores há um com o nome de Máscara-
Negra, que via de regra sai vitorioso do tablado. Revelamos, agora,
o segredo desse lutador: é ele o próprio deputado Waldomiro! A
máscara tem dupla finalidade: esconder a identidade do deputado e
melhorar a sua fachada!

Não nos causa espanto a presença do Sr. Waldomiro Lobo
nos espetáculos de luta-livre. Em nossa meninice já o vimos lutar
box diversas vezes no Sul de Minas. Em Santa Rita do Sapucaí, por
exemplo, vimo-lo tomar uma surra tremenda do estudante Tertuliano
Delfim Júnior (futa), que o pusera K.O. em dois tempos. Mais tarde,
em Itajubá, assistimos ao Sr. Lobo apanhar do sargento Gutemberg.
O deputado Euclides Cintra, que é de Itajubá e também foi sargento,
pode atestar a veracidade desse fato.

Nas lutas do Paissandu, o deputado Lobo, sob disfarce, tem
saído vencedor. Fundamento de suas vitórias: é ele o empresário da
temporada! Acontece que no último sábado os lutadores foram parar
no xilindró, sob a acusação de estarem participando de autênticas
"marmeladas". Coisas do Procon.

Muito se tem falado das valsas que o general Lott dançou em
Diamantina. Dizem que o general dançou em passo de ganso, bom
prussiano que tem sido na caserna. O Sr. Teódulo Pereira, presidente
da Federaçao das Indústrias, procurou defender o general, aduzindo:
É intriga da oposição, pois o Atos Moreira da Silva Qugar-tenente
do Sr. Teódulo) dançou muito mais do que o ministro da Guerra.
Com esta explicação, o Sr.Atos teve que suar a camisa para se explicar
perante a patroa. No suplemento literário deste jornal, no domingo,
saiu uma produção do poeta Tote (Antônio Ribeiro de Avelar) em
que o vate se confessa eterno sofredor, mas ressalta a sua vocação
para o belo. Com essa vocação, naturalmente o poeta deve evitar o
espelho. Sua carantonha é o antídoto daquela vocação.

O deputado Aécio Cunha acha que o deputado Bilac Pinto só
foi o candidato mais votado em Minas, no último pleito, graças ao
seu poder econômico. Além de praticar uma grave injustiça, pois o
Sr. Bilac é a maior expressão eleitoral do Sul de Minas, pelo seu
valor como parlamentar e homem de caráter, o Sr. Aécio se esquece
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de que no próximo dia nove contrairá núpcias com a fllha de um
.banqueiro, o Sr. Tancredo Neves. Bem se diz que "quem desdenha
quer comprar". Maldizendo o "poder econômico", o Sr. Cunha vai
entrar nele.

Encontramos no aeroporto, no Rio, o engenheiro Augusto
Antunes, ~ maior cabeça brasileira em matéria de exploração de
minérios. E ele o responsável pelo êxito da exportação do minério
do Amapá, como chefe da Icome. Perguntamos ao Sr. Antunes pela
colaboração que lhe dá o Sr. Pedro Guaraci, diretor da Icome e o
maior presidente loiro que o Automóvel Clube de Minas já teve.
Maliciosamente, o Sr. Antunes salientou: o Guaraci acaba de chegar
ao fim da carreira; elegendo-se presidente do Automóvel Clube,
realizou o seu sonho.

O engenheiro Augusto Antunes, a uma pergunta nossa, não
pôde negar que sua empresa se dispõe a financiar a eleição do Sr.
Walter Passos, do serviço de imprensa do governador BF, para a
Câmara Federal. O Sr. Passos é assistente de dona Nely, diretora
daquela empresa. (7.5.58)

• • •

JK segundo-time aoão Kubitschek de Figueiredo) fez forjai!,
desistindo de sua motorizada (máquina do DER) candidatura a
deputado federal. O primo do legítimo JK ia a todo vapor na
campanha eleitoral, montado nos tratores do DER, em marcha
acelerada, mas fez meia "volta redonda", isto é, resolveu ir para esta
última, como vice-presidente da Cia. Siderúrgica Nacional.
Apuramos que JK (o legítimo) recomendou ao primo: Você,
Joãozinho, vai para Volta Redonda desempenhar o papel do Jango,
isto é, criar toda série de dificuldades ao presidente da Siderúrgica
Nacional, a fim de que o general Macedo Soares saiba como é duro
um vice-presidente chato, dia e noite a azucrinar a gente com pedido
de coisas em benefício próprio. JK segundo-time respondeu: Fique
tranqüilo, primo, que pedirei ao general aposentadoria aos vinte anos
de idade!
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Passamos a duvidar da habilidade política do Sr. Marcial do
Lago, presidente da Fundação da Casa Popular. É ele candidato a
deputado federal: quer ir para a Casa do Parlamento à custa da dita
popular. A sua falta de habilidade consistiu no ajuizamento, há dois
dias, de uma ação, na comarca de Pedro Leopoldo, a respeito de
terras que adquirira, pessoalmente, e não para a fundação que dirige.
Quem precisa de eleitor, principalmente na reta final rumo à boca
das urnas, não deve aborrecer a ninguém. Com esse procedimento
judicial, aliás fundado na inexistência de um lago nas terras adquiridas,
o Sr. Marcial do dito comprou uma briga. E briga, para candidato a
posto eletivo, será sempre um tropeço.

O jornalista Milton Lucas de Paula, que serve no Gabinete do
governador BF, cantou-nos para lhe darmos o voto para vereado.r.
Com a sinceridade que nos caracteriza, respondemos-lhe que podena
contar com o nosso sufrágio, desde, porém, que o poeta Jesus de
Miranda não consiga livrar-se do processo criminal em que se acha
envolvido. Somos eleitor do poeta. Fica, portanto, esclarecido que
votaremos no jornalista, para vereador, se a polícia não consentir
que o poeta seja candidato, do mesmo modo que votaremos no Sr.
Amintas de Barros, para prefeito, se o Sr. Nelson Thibau, abnegada-
mente retirar sua candidatura. A dobradinha Milton-Amintas, pois,,
que fique na boca de espera! , .

Encontramos o Sr. Francisco Longo furibundo. E que um
colega da crônica social registrara que o Chico ganhara 12 milhões
de cruzeiros no ano passado. Disse-nos que estava bicanca por dois
motivos: primeiro, porque não gosta de sair em crônica social e,
depois, porque o registro continha uma inverdade quanto aos seus
rendimentos. E, displicentemente, aduziu: Onde já se viu dizer que
eu só consiga rendimentos de 12 milhões por ano! Isso é renda de
funcionário público, concluiu o único brasileiro que já dançou com
Lollobrigida. ,

Com a inauguração da filialdo Banco Francês-Italiano na Capi-
tal, os diretores do estabelecimento visitaram o governador BF. Mais
tarde o governador comentou numa roda de auxiliares: Vou ter que
aprender a falar francês e italiano, para sacar dinheiro do novo banco.
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Na politica, como no futebol, o choro é livre. Choramingava
o deputado Manoel de Almeida (PSD), na Assembléia Legislativa
para a bancada da imprensa: Assim "não há tatu que resista", pois
enquanto a gente luta para conseguir um jipe de terceira-mão para a
campanha eleitoral, o Sr. Geraldo Vasconcelos, também candidato
a deputado federal como eu, já doou doze viaturas (o Sr. Almeida é
coronel da Força Policial) a seus cabos-eleitorais da região de Ponte
ova. (13.5.58)

•••

Ao ler nas manchetes dos jornais que "foi decretada a Lei
Marcial no Ltbano", o filólogo do PTB, deputado Wilson Modesto,
exclamou: Dai, "chentes", só agora que o Ltbano vai ter Casa Popu-
lar! Por ser o Sr. Marcial do Lago presidente da Fundação da Casa
Popular, entendeu o filólogo que aquela lei tem afinidade com o
dito presidente.

A chaminé da fábrica de cimento Cauê solta fumaça misturada
com poeira de calcário. Como o vento sopra em direção à cidade
de Pedro Leopoldo, a poeira vai pousar sobre o casario, cujos
telhados se tornaram cinzentos, do mesmo modo que as plantações
dos arredores. Pensamos que o médico local, Sr. J. Tavares Rocha,
estivesse grisalho em função da idade, mas a verdade é que seus
cabelos foram também contemplados pela poeira da fábrica de
C1ll1ento.

As meias de senhora estão sendo vendidas, agora, não mais
em pares, mas em trincas. São três pés em cada caLxa,um deles ficando
na reserva. Foi só o nosso ]K inventar a história do tripé em que se
apóia o seu governo, os comerciantes agarraram a deixa.

O Sr. Pimenta da Veiga, chefe do Gabinete (nunca da Casa
Civil) do governador BF, fez tudo para evitar a vinda do técnico
Ademar Pimenta para o América. Ele não quer concorrente, pois
sabe que o técnico irá roubar-lhe a popularidade do nome.

O advogado Mauro Thibau está muito entusiasmado com a
candidatura de seu tio, o Sr. Nelson Thibau, à Prefeitura de Belo
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Horizonte. Na sua campanha individual a favor do tio, costuma ele
ouvir dos eleitores este slogan: titio eleito, sobrinho satisfeito!

O prefeito Celso Azevedo comunicou à praça que não
concorrerá a qualquer posto eletivo, preferindo continuar
trabalhando em benefício do povo da Capital. Já que V Exa. está
com a mão na massa, ilustre prefeito, bem que poderia mandar
asfaltar o trecho da avenida Amazonas entre as ruas Araguari e a
avenida Contorno. Só esse pedacinho é que continua esburacado. A
avenida Amazonas até parece uma garota muito bem vestida, cheia
de jóias, perfumada, de linha saco ou trapézio, mas de "calcanhar
craquento". Tenha dó do velho carro deste sofredor Boqui,
excelência, pois são quatro quadras apenas que reclamam o seu
salvador asfalto!

Quando éramos garoto, delirávamos com os palhaços que
saíam pelas ruas de nossa terra natal, lá nas margens do Sapucaí,
gritando: Hoje tem espetáculo, tem sim sinhô; hoje tem marmelada,
tem sim sinhôl Esta recordação nos veio "à telha" quando temos a
notícia de que o deputado Waldomiro Lobo vai lutar com o famoso
Waldemar Sujeira, no tablado do Paissandu. Sábado próximo. Nesse
dia haverá "marmelada"J

Achávamos que o ministro Maria AIkmim entrara na lista dos
"dez mais" do coleginha Ibrahim Sued por proteção. Agora,
verificamos o nosso engano, pois o médico Eloy Lima nos convenceu
de que o Sr. Maria é realmente elegante. É a primeira vez que se nos
depara um elegante de metro-e-meio!

Com os recentes casamentos dos deputados Aécio Cunha e
Felicio dos Santos, o Sr. Wilson Guimarães passou à categoria de
único deputado solteiro da praça. A moça que pretender conquistar
o Sr. Wilson deve pedir o pistolão do senador Valadares. (15.5.58)

• • •

JK veio a Minas com dois objetivos, visitar Três Marias e Três
Corações. Muito esperto o nosso presidente: depois de rasgar seda
e fazer salamaleques às ditas Marias, corre em busca de três corações,
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um para cada Maria! Só lhe faltou visitar a Serra do Rola Moça! Mas
aí ele teria que enfrentar a concorrência do poeta Tote e do deputado
Velhinho da Colombo, que é de Três Pontas!

Essa história nos faz recordar de um aparte do deputado José
Cabral, detentor (merecidamente) do título de "o mau trocadilhista
da UDN".JKainda não eraJK, porque Nonô da MestraJúlia, ainda
governador de 1'linas, quando mantinha desenfreada propaganda
em torno do binômio (não confundir com o jornal de igual nome,
que é assunto sério). As estradas estavam abertas por todos os lados.
Tudo azul, em matéria rodoviária. Então o líder da UDN, ex-
deputado Amadeu Andrada, foi à tribuna transformar em verdade
a furibunda propaganda governamental.

Com aquela sua voz igualzinha à do tio presidente Antônio
Carlos, ia o Sr. Amadeu enumerando a quilometragem das estradas
realmente abertas pelo então governador Juscelino, o hoje JK do
Viscont. Dizia Amadeu: Na frente da rodovia Belo Horizonte-Salto
da Divisa, foram abertos tantos quilômetros; na de Itajubá-Poços
de Caldas, tantos quilômetros; na de Três Corações, três quilômetros.
Aí atalhou o dito "mau trocadilhista": O governador Juscelino é
mesmo sagaz: não quer encrencas nem com Cupido, pois na frente
de Três Corações abriu três quilômetros, um quilômetro para cada
coração! O Sr.Amadeu soltou aquela sua gargalhada em bemol, como
convém a um Andrada e é do gosto de Barbacena. O timbre de voz
do Sr. Amadeu, que também é de Barbacena, assemelha-se ao do
governador BF. Parece que o clima barbacenense, próprio para
bronquites, faz engrossar a voz.

Aviso às balzaquianas casadoiras da Capital da República: o
ministro Autran Dourado, do Superior Tribunal Militar, que até
pouco tempo ostentou o título de "o viúvo mais em forma de Minas"
(sem desfazer do Sr. Vicente Assunção), e agora figura entre os "dez
mais" da categoria do Rio, vendeu sua casa, em Belo Horizonte,
por perto de dois milhões de cruzeiros. Os coleginhas da crônica
social que nos perdoem, mas, em se tratando do simpático ministro,
não resistimos à tentação de registrar os seus sucessos, invadindo a
seara dos bons coleginhas.
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O fJ1ólogo do PTB, deputado Wilson Modesto, leu da tribuna
da Assembléia Legislativa um memorial dos petebistas de Santos
Dumont relacionando os feitos do dito fJ1ólogo, inclusive as visitas
que personagens ilustres, desde o presidente JK até contínuos de
autarquias, fizeram ao município. As visitas correram por conta do
fJ1ólogo. Até que estamos enciumado, pois também passamos por
Santos Dumont, onde abraçamos o filólogo, o qual até nos
presenteou com um queijo e quejandos. Que diabo, será que não
valemos um contínuo de autarquia?! E o cartaz que fazemos do
fJ1ólogo, cá nesta coluna, então não vale nada? A ingratidão dos
homens só tem um limite: a das mulheres! De hoje em diante, não
falaremos mais que o filólogo é filólogo. Só diremos que ele é mesmo
técnico em inseminação artificial na Secretaria da Agricultura.
Filólogo coisa nenhuma! Inseminador que ele é!

Lemos em uma circular do Clube Social Vila Rica, associação
dançante de rapazes e moças de nossa Capital, do qual o governador
BF é presidente de honra e o Sr. Justino de Barros Frossard o dito
efetivo, que foram agraciados com o diploma de "Amigos do Social
Vila Rica" diversos consócios. Termina a nota: "Suas senhoras fo-
ram homenageadas com uma orquídea". Acontece que dentre os
agraciados figura o deputado Milton Reis (Miltin das Meninas,
segundo um semanário da cidade), que é solteiro. Qual seria a
"senhora" do deputado a quem coubera a orquídea? Se a cada uma
das ditas do deputado coubesse uma orquídea, nem o Sr. Leone
Libero Francesco Antônio, o maior orquidófJ1o da praça, daria conta
do recado. (3.6.58)

• ••

Não fazemos como o confrade Viscont, apreciado cronista
político do Estado deMinas, que ficou doente, curtindo uma gripe
prosaica em confortável apartamento do Normandy Hotel, onde
reside, e anunciou que deixara de escrever alguns dias porque estivera
fazendo a volta do mundo. Nós estivemos mesmo de enxaqueca, na
cama de mola lá de casa, com a xícara de chá de losna na mesinha de
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cabeceira e um adequado recipiente, sob a cama, para recolher a
bílis infernal, cujo fluxo não necessita de sonda da Petrobrás. Aliás,
os leitores já sabem que só deixamos de escrever quando estamos
doente, pois não podemos dispensar o salário (mínimo) cá da
redação.

É verdade que estivemos no Rio, mas correndo. Tivemos a
honra de dar uma xepa ao deputado Milton Campos, até Copacabana.
Deixamo-lo no seu apartamento, ao lado do Bar Bolero (demá fama).
Lembramos ao ex-governador de Minas que somente ele, dentre os
deputados mineiros, poderia confinar com o Bolero, sem risco de
promiscuidade. Aí o grande jurista e homem de letras redargüiu:
Mantenho a minha política de boa vizinhança até com o Bolero.

No nosso "movimento de retorno ao regime belo-horizontino
vigente" topamos no Convair o Sr.José Adelino de Mesquita, antigo
diretor do Atlético e agora diretor da Escola de Menores Adelaide
de Andrada, em Itanhandu. O Português, como o chamamos na
intimidade (nós e os atleticanos da velha-guarda), contou-nos coisas
deliciosas de sua vida, inclusive a façanha de haver nascido mais uma
portuguesinha após dezesseis anos de recesso. O clima do Sul de
Minas faz dessas coisas. Durante a viagem amargamos uma dor de
barriga de matar, irmã gêmea da que sentira o jornalista Moacir
Andrade, quando a caminho das Índias, em comitiva de JK, a qual o
fez "picar a mula" na altura de Lisboa, empreendendo o seu
"movimento de retorno ao regime indígena vigente", para acabar de
sentir o martírio em casa (com os dólares da ajuda de custo no papo).

A dor era intensa. O Português desejou saber como é que a
bichinha funcionava. Então explicamos: vem cochando de lá para
cá e volta cochando de cá para lá, parecendo que vai dar um nó no
meio! Mas o bom Mesquita, com aquela pachorra da gente lusitana,
indagou: Além desses cochados, não dá uma queimação também?
Aí não nos contivemos, redargüindo: você é um tarado, Português,
pois além dos cochados você ainda quer que eu suporte queimação?
O fleumático Adelino deu uma gostosa gargalhada e nos contou
uma anedota originária de Trás-os-Montes, alusiva àquela triste
conjuntura por que passávamos ao seu lado.
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No mesmo avião vinha o Sr. Vicente Vono, hoje troço na
Secretaria da Saúde, sob as sobrancelhas do professor Washington
Pires, e em outros tempos o famoso Cumpadre Belarmino da Rádio
Inconfidência. O pilantra regressava de Santa Rita do Sapucaí
sobraçando um pacote de cartuchos que rematara na festa da
padroeira da cidade. Houve uma dúvida qualquer sobre o pacote,
mas o Cumpadre bradou: Queimarei o último cartucho para levá-lo
no automóvel, ainda que seja para telefonar ao ] K! Mas o "mau
trocadilhista da UDN", que também estava no avião, comentou:
"ô Cumpadre, ocê" só pegará o ]K no radiograma, cortando os
céus no seu Viscont. Aí o "Cumpadre" emendou: "Num é qui é
mermo, siô"!

Por falar em Rádio Inconfidência, façamos a retificação antes
que o povo a faça. Mencionamos, em crônica passada, que o
venerando confrade Moacir Andrade, diretor da dita, era "o terror
dos programas de calouras" da mesma dita. Intérpretes maldosos
enxergaram malícia nesse registro inocente. Não se trata do que os
maldosos pensaram! O Moacir é o terror porque gonga as
pobrezinhas sem dó nem piedade, a qualquer perda de ritmo. Ele já
não joga no nosso time. (1.6.58)

•••

Até que nada temos com as atividades de lutador de calhe as
calhe can do deputado Waldomiro Lobo (PTB). Mas acontece que a
cidade se encheu da notícia de que ele teria participado de autêntica
"marmelada", ao enfrentar o ex-Rei da Sujeira, que perdeu a coroa
ao ser derrotado. Confessamos que não demos crédito àquela notícia.
E o deputado acaba de transferir para os anais da Assembléia
Legislativa a prova de que, conquanto vitorioso, também apanhou
pra cachorro. É o que se depreende do laudo médico, batizado de
"auto de corpo de delito", que leu da tribuna e está publicado no
Diário da Assembléia de 29 de maio último, à p. 15. O Rei da Sujeira
não iria descer do trono sem mais nem menos, daí haver aplicado
bons cascudos no deputado, inclusive "na porção interna da pálpebra
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inferior direita", aliás um lugarzinho bem difícil de ser atingido por
um munhecaço dos bons. Um outro contravapor do dito Rei
alcançou o deputado na "região peitoral direita superior e externa,
próximo da axila". Pelo visto, o Rei espremeu o CC do deputado!

O interessante é que o dito "auto de corpo de delito" (!!!)
menciona a idade do deputado como tendo apenas 35 anos e omite
o lugar de seu nascimento. Como há tempos circulou a notícia de
que o Sr. Waldomiro era peruano, fica parecendo que a omissão do
"local do crime", isto é, do seu torrão natal tem jacutinga!

Até que, se fôssemos deputado, não cassaríamos o mandato
do vencedor do Rei da Sujeira. Aliás, já vimos o Sr. Lobo, ainda
jovem e bem treinado, apanhar diversas vezes, quando lutava box,
não só em Santa Rita do Sapucaí como em Itajubá. Os que lhe
esmurraram a carantonha, sem ostentar o título de Rei da Sujeira ou
quejandos, foram Tuta (S. Rita), sargentos Gutemberg e Belini
(Itajubá). Testemunhas: Cumpadre Belarmino (Vicente Vono) , Luiz
Verano, Pinto Renó e deputado Euclides Cintra (PTB). Se quando
ele apanhou nada lhe aconteceu, agora, que venceu o dito Rei, não é
justo que lhe tirem o mandato de deputado.

O razoável seria programar uma luta do Sr. Lobo com o Rei
da Limpeza, para que ele pudesse pelear sem a malsinada sujeira ou
"marmelada". Sugerimos mesmo, para seu competidor, o médico
José Vilela Viana Cuca), chefe pessedista de Maria da Fé, antigo cam-
peão de vale-tudo, presentemente fora de forma como o deputado.
Quando o Juca veio estudar em Belo Horizonte, tendo saído em
forma do ginásio de Santa Rita do Sapucaí, andou rasgando muito
diploma de bambambã. Como éramos amigo do Juca (e ainda o
somos), gozávamos as regalias advindas de sua musculatura. Perto
dele, também nós roncávamos no peito. Ao nosso lado, o Juca
garantiria a zona, principalmente na "Zona".

Aqui fica a sugestão: uma lutinha do deputado Waldomiro com
o Juca, em benefício de qualquer instituição de caridade. Se a coisa
pegar, iremos pedir dinheiro emprestado (a cinco por cento ao mês)
ao deputado Velhinho da Colombo (PSD), só para "casar nos pés"
do Juca. O diabo é que o médico Nícias Continentino terá que fazer,
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não o "auto de corpo delito" do deputado, mas o dito de "exame
cadavérico". É que com o Juca não há "marmelada"; como se diz lá
no nosso Sul de Minas, com ele "é ali no pau da goiaba!". Ainda
mais que o Juca é genro do coronel Chico do Goiabal!

J á dissemos que, se fôssemos deputado, não cassaríamos o
mandato do deputado Waldomiro só porque ele rasgou o título do
Rei da Sujeira. Sujeito à cassação ele está, em verdade, não pelos
murros que tomou à altura do CC ou na "porção interna da pálpebra
interior direita", mas por exercer função de diretor em entidade que
goza de favores do poder público (verbas). É isso que a Constituição
Federal proíbe (art. 48, lI, letra "a"). Apanhar ou bater, no tablado,
isso pode dar-se com o deputado. Ele que "negaceie o corpo", se
não quiser apanhar muito, seja do Rei ou do Príncipe! (5.6.58)

•••

Adeus Biquito, boa viagem! O deputado Biquito de Ouro (PTB)
seguirá brevemente para a Suécia, por haver conquistado brilhante-
mente o prêmio de viagem instituído pela Cia. T. Janer, a empresa
distribuidora de papel para imprensa no Brasil. Contou-nos o Sr.
Fábio Campos Mata, representante da empresa em Minas, que
instituíra dito prêmio a ser conquistado por quem consumisse maior
quantidade de papel de imprensa no Brasil, durante três anos, tanto
direta como indiretamente. Sem publicidade, o Sr. Fábio contratou
cinqüenta loiríssimas criaturas (que ele é de bom gosto) para o
controle do gasto de papel, tendo as ditas fiu-fiu, ao cabo de três
anos, apontado o Sr. Biquito como o brasileiro que mais fez consumir
papel, em nossa imprensa, com os seus discursos na Assembléia
Legislativa. Nem mesmo a Kibon, embrulhando picolé, gastou a
metade do papel empregado na divulgação dos discursos do Sr.
Ouro. Quem gostou do prêmio foram as taquígrafas da Assembléia,
que se livrarão da verborragia do Sr. Biquito por algum tempo,
enquanto ele estiver fazendo ginástica (sueca) nas estranjas.

A sorte do Sr. Biquito de Ouro foi não haver contado com a
concorrência do Sr. Nelson Thibau, candidato a prefeito da Capital.
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Se o concurso não terminasse agora, até a eleição de outubro o Sr.
Thibau poderia alcançar o deputado, pois a publicidade daquele,
com o seu "Thibau eleito, povo satisfeito", é uma verdadeira máquina
de moer carne, isto é, papel de imprensa. Agora dizemos nós:
enquanto Thibau não está eleito, Biquito satisfeito!

Estivemos há dias com o Sr. Justo Pinheiro da Fonseca,
conhecido técnico em siderurgia, que é mineiro, mas está radicado
em São Paulo, onde dirige as indústrias de Baby Pignatari. O Sr.
Justo é o responsável pela infra-estrutura das "loucuras de maio" de
Baby com as belezocas do cinema americano. Enquanto Justo dá
duro para assegurar as receitas de Baby, este vive no mole, com os
calções de palmeiras e índios, nas praias de Miami ou, encasacado,
nas boates de Paris. Indagamos de Justo se as diabruras de Baby não
afetavam sua fortuna, ao que nos respondeu o antigo seresteiro de
Ouro Preto: Que nada, pois enquanto Baby é obrigado a dormir, a
produção de suas indústrias cobre as despesas das horas em que ele
consegue ficar acordado para gastar dinheiro! E concluiu, com um
sorriso: Mesmo que ele sofresse de insônia, ainda assim não venceria
na luta da despesa contra a receita!

O médico Moacir Bernardes tantas vezes foi à Suécia que
acabou assumindo compromissos cívicos no país. Ainda no fim da
semana foi ele até lá, com o título de eleitor na mão, para votar na
segunda-feira. Dizia o Sr. Bernardes ao advogado Hezick Muzzi que
a Suécia é mesmo um grande país, onde a civilização atingiu um
índice insuperável. E explicava: Lá não há grandes fortunas, mas
também inexiste miséria; não há mendigos, menores abandonados e
nem morféticos. Ao ouvir essa explicação, demos um pulo e
aparteamos o médico: Que país fabuloso, pois inexistindo lepra, os
suecos jamais terão que agüentar o deputado Saulo Diniz com a sua
ABAL! Uma senhora que estava ao lado dobrou de rir, em estilo de
apoiamento ao aparte.

Por falar do deputado Saulo, soubemos que ele baixou ao
estaleiro, por estar com "pé de atleta". O seu colega Waldomiro Lobo
é que vai ao tablado rasgar o título do Rei da Sujeira, passando por
atleta, e o pelintra de paletó rachadinho atrás é que acaba ficando com
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o pé do dito! Aliás, o famoso Saulo, com aquele seu corpinho de
manequim da Guanabara, não tem peito para ter "pé de atleta". (7.6.58)

• • •

O advogado Olímpio Teixeira Guimarães ia embalado na
defesa do Restaurante Pingüim, perante a la Junta de Conciliação e
Julgamento, na reclamação de um garçom do estabelecimento. Ao
fim da leitura da alentada contestação, com carga cerrada sobre o
procedimento incorreto do empregado, o causídico tomou o fôlego
de estilo e passou o lenço pela testa. Aí emendou o empregado:
Com que, então, siô doutor, é assim que o senhor quer ser deputado
pelo PTB, "descendo a ripa no papai", que já lhe serviu tanto "bife-
a-cavalo caprichado! O advogado estatalou os olhos e, só aí, percebeu
que.o candidato a posto eletivo é como a mulher do leiteiro, que
sofre muito mais, segundo o samba. Já o juiz José Silveira Gomes,
sem dúvida um eleitor em potencial do candidato, retirou-se
discretamente da sala, para ir morrer de rir na outra.

Por falar em eleição, o Sr. Adão Idelfonso veio complicar a
situação eleitoral da cidade. Candidatando-se novamente a prefeito
da Capital, o célebre Adão (de macacão salvará a nação!) estabeleceu
este "diadema" interrogativo, como diria o filólogo do PTB,
deputado Wilson Modesto: Quem será o "lanterninha" do páreo,
ele ou Thibau (eleito povo satisfeito)? Antigamente, o Sete de
Setembro era o "lanterninha" do campeonato, mas presentemente
esse posto está em disputa, pois outros quadros considerados mirins
foram admitidos no certame. Com elson Thibau sozinho, sem
Adão, a "lanterninha" estaria no papo. Agora, as duas tartarugas
eleitorais irão à garra, para a conquista do troféu de Diógenes.

Quando alguém pergunta ao advogado Mauro Thibau da Silva
Almeida, sobrinho do Thibau (eleito povo satisfeito), candidato
crônico' a prefeito da Capital, se o titio está bom da "bola", ele res-
ponde prontamente: Em juízo prefeito"! Freud explicará?

Fiquemos nos candidatos. O professor Washington Pires,
secretário da (mas sem) Saúde candidato a deputado estadual pelo
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PTB. Lemos o seguinte cartão de seu próprio punho a um amigo:
"Caro Fulano. Abraços. Faça lá o comentário que quiser, entretanto,
peço o seu apoio ao meu nome como candidato a deputado estadual,
em as próximas eleições. Agradecido. Washington". Sem embargo
desse pedante "em as próximas eleições", até que o cartãozinho
está chibante. Acontece que o professor das sobrancelhas estilo
marquise, por amor ao coração, suprimiu a escada de três degraus à
entrada do seu Gabinete na Secretaria da Saúde, tendo construído
no seu lugar uma rampa (verdadeiro aleijão) que ficou em mais de
duzentos mil cruzeiros. Ora, a velha escada do Palácio Inconfidência,
onde os deputados soltam os seus perdigotos, tem mais de vinte
degraus, não existindo elevador no prédio. Será que as ditas
sobrancelhas meterão os peitos na escada da Assembléia Legislativa?
Ou o suporte delas mandará construir rampa também no "local do
crime" (contra a gramática)? Com tanta rampa, o professor ficará
todo rempli de soi-même. (8.6.58)

• • •

Esse PTB, em matéria de lançamento de candidatos aos postos
eletivos, até parece os çoleginhas da crônica social, escolhendo
candidatas a concurso de beleza. O coleginha vai tomar uma coca-
cola num bar (bem) qualquer e ao ser servido pela garçonete, dá um
ôba! significativo, como que eurekando, e exclama: Tá aqui uma
candidata a "miss"! E, puxando (com licença do deputado Olavo
Drumond) o caderninho encarnado, leva a ponta do lápis à língua
(dele, coleginha, é claro) e, molhada esta (a ponta de lápis), registra o
nome da garota. Depois encaminha a dita (a garota e não a língua e
nem a ponta do lápis) ao cabeleireiro Deo para a primeira faxina. Está
escolhida a candidata ao título de rainha da beleza! Tudo muito "Kar"!

O PTB bate os olhos num cidadão rico, tira-lhe um provisório,
~omo quem não quer nada, e brada: "Ôta candidatinho supimpa"!
E só mandar o pilantra suspender os banhos diários, deixar a barba
despontar assim como a do Sr. Amintas de Barros, empoeirar os
sapatos, espalhar cuidadosamente um vidrinho de caspas artificiais
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pela gola do paletó, fazer umas três viagens no ônibus do Barreiro
(para amarrotar e ensebar bem a roupa), e eis o candidato em plena
forma! No mais, é só o belzebu preparar um olhar de maconheiro e
danar a encher cheques, que é disso que o PTB gosta. Uma
"ponchada" para custear a campanha eleitoral do "granfa" Walter
Ataíde, outra para o Waldomiro Lobo (vencedor do Rei da Sujeira)
da mesma forma, além de um "tiquinho" para o filólogo do partido,
deputado Wilson Modesto, preparar os seus cartazes para impres-
sionar as domésticas. Saulo recebe as rebarbas.

O saudoso Lúcio Bittencourt surgiu em Minas como candidato
do PTB a deputado federal. Dizia-se mineiro: no Sul, falava que
nascera na Zona da Mata; nesta afirmava que viera ao mundo no
Sul; no Norte, jurava que era do Triângulo. Elegeu-se com o pé nas
costas. Depois chegou a senador e pretendeu conquistar o Palácio
da Liberdade. Era um elemento de valor, sem embargo de ter sido
"ave de arribação" na política mineira.

Há tempos, quando se falou que o PTB teria candidato próprio
ao Senado (só para o Sr. Bernardes Filho desovar as "abobrinhas"),
interrogamos o ftlólogo do partido, Sr. Wilson Modesto, a respeito
do nome a ser escolhido. Respondeu-nos o ftlólogo: "O cumpade
tá falando num tal de siô Tiago, lá do Rio mesmo, mas é um diabo
que a gente nem conhecemos! O "cumpade" é o Sr.Jango Goulart,
padrinho de um filho do filólogo, e o siô Tiago, descobrimos depois,
é o Sr. Santiago Dantas. Como o senador Bernardes Filho não "se
explica", o PTB continua fazendo de conta que quer mesmo lançar
candidato próprio ao Senado, enquanto as "abobrinhas" não saem.

O professor Darci Bessone foi convidado pelo PTB, tendo
mesmo figurado algum tempo como "candidato a candidato". O
professor arrepiou carreira. Foi pena, pois se o trem pegasse mesmo,
seria um bom senador. Também foram "candidatos a candidatos"
os Srs. Celso Mello Azevedo, prefeito da Capital, e Josafá Macedo,
presidente da Federação das Associações Rurais. Nada feito!

Agora, o senador Lima Guimarães, responsável pela direção
do PTB em Minas (provisoriamente), põe em atividade a dentadura
duplex e deita falação à imprensa, mencionando o nome do novo
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"candidato a candidato" a senador. Segundo o Sr. Lima, o novo
belzebu é o Sr. "Rodolfo Xavier de Abreu, irmão do deputado
Ovídio de Abreu e superintendente do Banco do Brasil". É tão
conhecido esse novo candidato que o próprio Sr. Lima Guimarães
lhe ignora o nome, pois este é "Randolfo" e não "Rodolfo". Mas,
para o PTB, o nome pouco importa, desde que se trate do
"superintendente do Banco do Brasil". Coerente, esse PTB! (11.6.58)

236

12
TEXTOS INÉDITOS



1. DEODATO, O "MINEIRO DE MAROIN"

o querido e saudoso professor Alberto Deodato, sergipano
de Maroin, como gostava de se identificar, surgiu nas Gerais imedia-
tamente após concluir o Curso de Direito no Rio de Janeiro, indo
bater os costados na Promotoria Pública do Rio Pardo, na divisa
com a Bahia. Em razão disso, sempre o tratamos, carinhosamente,
por Baiano, desde quando seu aluno na Faculdade de Direito de
Minas Gerais, na década de 1930, até ele se eleger deputado federal
pela UDN tendo este velho escriba na mesma sigla como estadual.

Daí o longo e agradável convívio que mantivemos vir de bancos
escolares e da maciez das cadeiras da representação política, sob a
bandeira da extinta UDN, gloriosa para nós, seus afiliados, e execrável
no entendimento dos adversários políticos, principalmente os
asseclas do "carcomido" PSD, dirigido pelo saudoso ex-governador
e ex-senador Benedito Valadares. Não mencionei o adjetivo
"carcomido" pejorativamente, mas propositalmente porque o PSD,
conquanto coevo da UDN, nascera "corroído", principalmente
porque seu Diretório jamais debateu qualquer assunto político ou
administrativo, uma vez que o Sr. Valadares, "conhecendo seu gado",
comparecia às respectivas reuniões com as resoluções, moções e o
que mais fosse já redigidos, concedendo a seus pares, quando muito,
o direito de garatujar o jamegão no texto já caprichosamente
datilografado. E levantava-se a sessão, com agradecimentos aos
velhos coronéis que comparecessem ao pretenso bródio, sem
exercício para as dentaduras dos bravos pessedistas. Nas reuniões
udenistas, conquanto igualmente em seco, em matéria de "comes-e-
bebes", os debates eram acalorados, sob o terrível signo da
controvérsia, onde sobressaíam as piruetas políticas do saudoso
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deputado Zezinho Bonifácio e as bravatas do vibrante Simão da
Cunha, destemido planfetário desde os tempos de estudante, e
igualmente saudoso, sem deixar de fora o causticante Fabrício Soares,
do mesmo modo saudoso, com suas às vezes certeiras e demolidoras
verrinas. Este velho escriba só ficava "assuntando" ...

Ora bolas, o meu intento era falar do "mineiro de Maroin" o,
querido e saudosÍssimo professor Alberto Deodato, e descambei
para remotas veredas políticas. Mas o querido professor, certa feita,
quando não se vira bafejado pelas urnas, publicou deliciosa crônica
(no que era mestre insuperável) aconselhando os deputados que as
urnas lhes virassem as costas. Dizia que o palerma que não lograsse
reeleger-se deputado, não deveria chorar diante do leite derramado,
mas, sim, precatar-se contra dois flagelos: executivo fiscal e atrope-
lamento na rua. O primeiro pesadelo aconteceria, inexoravelmente,
tão logo se sacramentasse a derrota nas urnas; já o segundo, sem dia
marcado, seria fatal, uma vez que o estafermo, ainda maquinando
algum recurso para reverter a derrota em vitória, atravessaria as ruas
sem cuidado e falando sozinho; viria o sôfrego motorista, velozmente
e tentando paquerar as garotas nas calçadas, e brucutu; era uma vez
um ex-deputado incólume e de roupa limpa. O sangue jorraria!

Mas o querido professor mineiro-sergipano não planejou os
flagelos para o futuro, eis que recentemente um ex-deputado
alagoano, irmão do famoso PC Faria, inaugurou um novo pesadelo,
não lembrado pelo irrequieto sergipano Deodato, indo mesmo parar
no xilindró, após ter perdido a eleição. Ao invés de executivo fiscal,
pespegaram-lhe uma "prisão temporária", por manter empregados
em regime de escravidão, em uma de suas fazendas.

Ia me esquecendo de relatar a vinda do querido professor para
Belo Horizonte, conforme sua própria narrativa. Indagado como
viera dar com os costados na capital mineira, disse o professor que,
sendo Promotor de Justiça do Rio Pardo, fora designado para saudar
o então secretário de Estado, deputado Daniel de Carvalho, em sua
visita ao município. Aí, não sou bobo nem nada, deitei a falação
exaltando a. honra do município em receber tão ilustre figura do
Parlamento Nacional e da Política Estadual, "et caetera" e tal, e passei
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a puxar o saco do homem, com acentuada tremelicação das mãos e
soberba impostação da voz (no que os nordestinos são insuperáveis).
Tive a desenganada impressão de que o homem gostara do meu
gogó, aliás, exercitado nos júris de baianos que saltavam a divisa e
vinham praticar delitos em Minas. Tempos mais tarde, o ilustre
secretário me convidou, por telegrama, para ser seu oficial de
Gabinete. Topei a parada e aqui me encontro até hoje, professor
colegial, professor da Universidade, deputado federal e presidente
da UDN estadual e o/ras cosi/as más!.

O professor Alberto Deodato lecionou duas matérias para a
minha turma (de 1931 a 1935) na Faculdade de Direito - Ciência
das Finanças e Direito Internacional. Nas aulas dessa última matéria
ele "deitava e rolava", principalmente quando dissertava sobre a
"doutrina de Monroe" - "A América é dos americanos" - vibrando
na respectiva tradução para o inglês que pronunciava com o sotaque
nordestino, só faltando bater palmas (o que seus alunos fazíamos
estrepitosamente). Suas aulas eram um ShOlV, cujo final era coroado
com palmas. Ele costumava sair da sala de aula abraçado em dois
alunos que estivessem por perto, a quem nós outros, aos berros,
h, d " "Ic amavamos e puxa-sacos .

Para encerrar este escorço sentimental, contarei um singular
episódio da vida do querido professor, ocorrido em campanha
eleitoral. as muitas campanhas eleitorais de Minas Gerais, saíamos
todos em "bandos precatórios", como dizíamos, fazendo campanha
pelos grotões do Estado. Qualquer carroçaria de caminhão servia
de palanque, e toma discurso, críticas à Ditadura, ao Estado Novo
e, às vezes, a algum figurão do grupo adversário. Os oradores
sucediam-se na "tribuna" improvisada, conforme a cronologia da
importância política: Milton Campos (quando presente), Pedro
Aleixo, Magalhães Pinto, Bilac Pinto, Franzen de Lima, Zezinho
Bonifácio, Gabriel Passos, Alberto Deodato, Monteiro de Castro,
Fausto Alvim, Guilherme Machado, Edgar Mata Machado, Oscar
Correia, Fabrício Soares, Horta Pereira, Manoel Taveira,José Grossi
e, às vezes, o "degas" aqui. Certa feita, achando-se aboletados na
carroçaria de um caminhão meia dúzia de oradores da UDN, Fausto
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Alvim vinha falando, seguidamente, após o professor Deodato, nas
localidades percorridas pela caravana. Nesse dia ele solicitou
preferência para falar antes do professor, pois que pretendia fazer,
na cidade, uma visita de proveito político. Ele tinha "memória de
anjo", reproduzindo com perfeição tudo que ouvisse. Pronunciou
o discurso que o professor Deodato vinha proferindo para as
sucessivas platéias, no qual falava nos barranqueiros do São Fran-
cisco, nos cafeicultores do Sul de Minas, nos extratores do minério
na região central do Estado e nos zebuzeiros do Triângulo, todos
com a pele tostada pelo sol escaldante, trabalhando, de mãos
calejadas, para a grandeza de Minas. E ia por aí afora, reproduzindo
o tranqüilão Fausto Alvim o que diria o vibrante sergipano de
Maroin, caso não houvesse a primazia tribunícia obtida pelo "falso"
sergipano. No palanque motorizado, a gargalhada era geral, enquanto
a platéia a céu aberto também sorria, embora sem saber por que
motivo. Terminado o discurso do "falso sergipano", o legítimo
começou sua oratória um tanto desenxabido, com cara de quem
comeu e não gostou, mas, grande orador que era, sacudiu a poeira e
deu a volta por cima, safando-se da situação incômoda em que se
metera, terminando brilhantemente seu discurso, como de costume.
Esse assunto rendeu futuras gozações dos componentes da "eterna
vigilância", quando dele tomavam conhecimento.

Redigindo estas "mal traçadas linhas", sentimos uma saudade
louca do querido professor de Ciência das Finanças e Direito
Internacional e, posteriormente, correligionário político, com a sua
cabeleira branca esvoaçante, o lenço branco aberto em gomos no
bolsinho do paletó. Uma grande figura, esse saudoso mineiro-
sergipano de Maroin, que encantou com o seu invejável savoir vivre e
contagiante otimismo. Deus o tenha no seu reino!

2. FAMA ANTIGA SUBMERSA

Revendo folhas empoeiradas de jornal, em meu escritório,
deparou-se-me uma que me emocionou muito. Trata-se de uma peça
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de rara beleza publicada na edição de 26 de maio de 1999 do Estado
de Minas, na interessante seção "Cartas à Redação", de autoria da
"musa" sul-mineira, Exma. Sra. Isa Musa de Noronha, residente nesta
capital. Embora em escorreita prosa, maldizendo o fato de sua cidade
natal (Fama) haver sido tragada pelas águas da represa de Furnas,
emergira de seu punho verdadeiro poema. Seu final é de sublime
beleza. Após sublinhar que "quem não conheceu a 'Fama antiga'
acha lindo este mundo de água", porém, nos ouvidos de seus filhos
ainda soa "um apito doído de tristeza e saudade", com o último
adeus da "Maria Fumaça", que também cessara o seu "vou danada
pra Catende, vou danada pra chegar". E, então, finaliza seu lamento:
"Para nós este lago é só uma imensa lápide de uma cidade que
amávamos. Lápide escura, sem nome, data, inscrição e flores".

Como ribeirinho das cabeceiras do rio SapucaÍ, eu também
haveria de sofrer, como a ilustre dama da cidade de Fama, se as
águas do meu rio, onde pesquei lambaris do rabo vermelho, quando
criança, e dei as primeiras braçadas, engolissem a urbe do meu torrão,
em cuja "Praça da Matriz" também namorei.

Diante de tanta beleza brotada do sensível punho-coração da
ilustre Sra. Isa Musa, que honra o nome da poética manifestação de
seus puros sentimentos, só me resta pedir-lhe perdão por um infame
trocadilho que perpetrei, mais de 40 anos atrás, na Assembléia
Legislativa, envolvendo sua querida e imersa cidade, que também
passo a considerar minha. Discutia-se a oportunidade da construção
da Represa de Furnas, quando o saudoso deputado Manoel Taveira
protestava contra o criminoso "naufrágio" imposto a Fama, tive a
infelicidade de dar esta má nota, da qual agora me penitencio: o
malsinado "naufrágio", Excelência, só tem de positivo acabar com
a "fama" do Sr. Deputado Sinval Siqueira. Ele era filho da querida,
agora também por mim, "Fama antiga".
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1. ATUAÇÃOJORNALÍSTICA

Primeiramente, mantive uma coluna no Estado de Nlinas,
versando sobre Direito do Trabalho, observando absoluta isenção
ao debater os mais variados temas, sem pender para o lado de
empregados ou de empregadores. Sem dúvida, era uma contribuição
útil para advogados e as duas categorias profissional e econômica,
considerando-se principalmente que se tratava de Direito Novo,
expresso em legislação até então desconhecida no Brasil.

Embora me apegasse à coluna com muito amor, fui obrigado
a encerrar minha contribuição para a divulgação do Direito do
Trabalho, fruto da Revolução de 1930. É que, especializando-me
desde 1936 em Advocacia trabalhista, os colegas ex-adversos passaram
a calçar suas defesas e recursos com recortes do jornal contendo
minha colaboração. Daí adviria a minha obrigação de demonstrar
que tais considerações, divulgadas erga omnes, não se ajustavam ao
caso concreto em discussão no Pretório.

Nessa época, a OAB dava os seus primeiros passos, pelo que
não se achavam difundidos os princípios de ética na Advocacia. Não
pretendendo indispor-me com os colegas em razão daquele
procedimento que arranhava a ética, preferi cancelar a contribuição
para a divulgação do citado Direito Novo pela imprensa.

Elegendo-me deputado estadual, em 1950, pela legenda da
UDN, partido que fazia oposição ao PSD, então majoritário e detentor
do mando político no Estado, vi-me compelido a combater o então
governadorJuscelino Kubitschek, com quem mantinha boas relações
de amizade. Sem transigir com princípios oposicionistas defendidos
pela UDN, pautei minha atuação parlamentar com tl}oderação, muitas
vezes criticando com certa veemência atos políticos e administrativos
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do governo, mas sem ofensas à pessoa do governador, a respeito de
quem costumava fazer algumas brincadeiras de cunho pessoal, inclu-
sive explorando o seu desempenho como galã e exímio dançarino.
Enquanto os colegas o apodavam de "bailarino devasso", eu o
qualificava como "galã de pés de arminho".

Talvez devido a esse comportamento malicioso, porém em
linguagem moderada, recebi do saudoso jornalista Gualter Gontijo
Maciel, diretor do Diário deMinas, o convite para manter uma coluna
diária no seu jornal focalizando os fatos políticos e, obviamente, a
atividade parlamentar. Daí a criação da coluna "Pinga-Fogo", que
passou a ser assinada pelo pseudônimo "Boquirroto". Então "deitei
e rolei" na crônica diária, sem abandonar os mexericos políticos em
geral, porém dedicando maior espaço aos casos pitorescos ocorridos
no plenário da Assembléia. Nas crônicas muitas vezes eu me
denominava "BOQUI, para os íntimos", brejeirice que plagiei do
famoso costureiro e homem de televisão Clodovil, que se autode-
nominava "Clô, para os íntimos".

As crônicas divulgadas durante oito anos (tempo dos meus
dois mandatos de deputado estadual) dariam uns quatro alentados
volumes, porém muitas delas foram banqueteadas por ratos ou se
desfizeram sob a pátina do tempo. Contudo, logrei encontrar algumas
delas, que transcreverei aqui, como relíquia de minha passagem pelo
jornalismo. Devo esclarecer, para evitar perplexidade dos possíveis
leitores, algumas particularidades dessa minha experiência jornalís-
tica, pois às vezes me intitulava "mau trocadilhista da UD "ou
"velho escriba de salário mínimo", assim como designava alguns
deputados por apelidos, como "Biquito de Ouro" (Hernanni Maia),
cujo significado registro neste livro; "Filólogo do PTB" (Wilson
Modesto", a quem o jornal Binômio batizara de "Burrinho do PTB";
''Velhinho da Colombo" (fheodósio Bandeira, o Dosico de Três
Pontas), retirado de conhecida composição musical carnavalesca,
que aludia aos ''Velhinhos da Porta da Colombo" (famosa Confeitaria
do Rio de Janeiro), que só queriam sassaricar; "Catulinho"
(Hermelindo Paixão), em homenagem ao compositor Catulo da
Paixão Cearense; "Baianim Pachola" Gosé Cavalcante); "Manjura"
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(Luiz Soares da Rocha), também ao me referir a certos deputados
sapecava um complemento, entre parênteses, como Sebastião Patrus
(peito bom para uma tijolada), Wilson Modesto (com seus quatro
dedos de toucinho no cachaço), Waldomiro Lobo (.Mané Fulô, seu
nome de guerra no circo e na televisão), Pimenta da Veiga, chefe do
Gabinete do governador Bias Fortes, (nunca da Casa Civil). Havia
também a referência a "movimento de retorno ao regime constitucio-
nal vigente", dito do Marechal Lott, em comício, como candidato a
Presidente. Havia, ainda, algumas expressões que demandam
explicação: "Santelmo", referência a um personagem dos programas
de televisão que depositava a maior confiança em sua esposa, embora
fosse freqüentemente passado para trás.

Intitulava-me, às vezes, "bajulador do governo", mas apenas
para melhor gozar os bajuladores de carteirinha. Dizia-me freqüen-
temente "jornalista de salário-mínimo", embora nada recebesse do
jornal. Era amadorismo puro, só "gozação" aos colegas deputados
e amigos em geral.

2. AMORTEDOCOMPADRE

Em certo dia fatídico, em que tivera de comparecer a uma
audiência da antiga Junta de Conciliação e Julgamento, na cidade de
Betim, para ali me dirigi, sem muito entusiasmo, apenas por dever de
ofício. A audiência, que seria presidida pelo meu estimado ex-aluno
Maurílio Brasil, a quem examinei, igualmente, no concurso para a
Magistratura Trabalhista, sofrera algum atraso, só terminando às 17
horas, quando parti de volta à Capital, chegando à minha residência
perto das 18 horas. Ao chegar, minha esposa, atáxica em seu leito de
prolongada e insidiosa moléstia, à qual já me referi neste livro, dera-
me a triste notícia de que nosso compadre Maurício Bicalho morrera
naquele dia e já havia sido sepultado. Sofri um choque emocional que
me atordoou sobremaneira, não só pela perda do colega da turma de
1935 e companheiro de todos os dias, na Faculdade de Direito, como,
principalmente, por não ter podido comparecer ao seu funeral.
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Moramos em "república", depois de formados, com mais dois
amigos, para depois de havermos contraído núpcias, eu com Stella e
ele com Célia, passarmos mais tarde a freqüentar, juntos, as festas,
na mesma mesa, muitas vezes tendo como vizinho o casal Juscelino
Kubitschek, nosso comum amigo, principalmente nos saraus do
Automóvel Clube de .Minas Gerais e Iate Golfe Clube de Minas
Gerais, na Pampulha, desse último sendo eu presidente.

Mais tarde, compadre de ida e volta, ele padrinho de minha
ftlha Susana e eu de sua filha Maria Célia. Elegendo-me deputado
estadual, pela UD (oposição ao governo de Juscelino), e tornando-
se ele secretário do Interior eJustiça desse governo pessedista, aquele
hábito de freqüentarmos, juntos, as festas não sofreu solução de
continuidade, o que passou a ser "prato cheio" para o noticiário
dos jornais. Juscelino já não mais era nosso vizinho nas festas, mas
certa vez nos confessou ter saudade daquele tempo em que man-
tínhamos a boa e festiva vizinhança, pois os deveres de governança
lhe restringiram, em parte, o direito de ir e vir.

Já formados, tornei-me juiz do Trabalho, a título precário e sem
remuneração, enquanto ele fora nomeado Advogado Fiscal do Estado.
Era comum, com reciprocidade, eu lhe passar cópias de sentenças
para ler, enquanto ele, alegando os mesmos deveres, me dava seus
pareceres para o mesmo fIm. Com isso, a recíproca era verdadeira.

O compadre sempre cultuou a modéstia, jamais fazendo
cabedal dos diversos cargos de destaque que exerceu ao longo de
sua proveitosa existência.

Maurício, dentre os colegas de turma, foi o que mais se desta-
cou em diversas funções de alto nível fora da Advocacia, só tendo
sido ultrapassado pelos saudosos colegas Gonçalves de Oliveira e
Cunha Peixoto, que integraram o Supremo Tribunal Federal, cúpula
do Poder Judiciário. Ele exerceu diversos cargos na Alta Adminis-
tração do País e mesmo no exterior, destacando-se o de representante
do Brasil no Fundo Monetário Internacional, ministro Interino da
Fazenda, presidente do Banco do Brasil; no Governo de Minas:
secretário do Interior e Justiça, secretário da Fazenda, presidente
do Banco do Estado de WllnasGerais - Bemge e do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais.

_______________________ .]osÉ CABRAL

Embora em posição mais modesta, e pedindo de empréstimo
a frase cunhada pelo saudoso Nélio Lambert, querido amigo, também
digo que "não fui capa de revista, mas tive os meus coloridos".

De minha parte, sem me igualar ao querido Maurício, fui chefe
de Gabinete do secretário da Agricultura, Indústria e Comércio e
Trabalho, engenheiro Américo Renê Giannetti, deputado estadual, pela
UDN, e líder da respectiva bancada oposicionista, em duas legislaturas
(1950-1959), secretário de Estado do Desenvolvimento e Turismo,
presidente da Comag (hoje Copasa), ambos os cargos no governo
Magalhães Pinto, presidente da Diretoria de Esportes (governo
Magalhães Pinto), responsável pelo fmal das obras do "wllneirão",
presidente do Banco do Estado de Minas Gerais - Bemge, no governo
Rondon Pacheco, professor de Direito do Trabalho na PUC, chefe
do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias e vice-
Presidente da OAB-MG, por cinco anos. Como se vê, perto do
compadre, pertenço à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro,
conquanto tenha sido presidente do Clube Atlético Mineiro, cumprindo
integralmente o biênio do respectivo mandato (1950-1951), "abacaxi"
que o saudoso compadre não descascou e o amigo José Ramos Filho
"bancou o J ânio Quadros", só cumprindo dois meses do mandato,
renunciando ao tempo restante, como já registrei.

A morte do compadre deixou-me apalermado algum tempo,
até recomeçar a luta diuturna de "extrair minhoca do asfalto", em
cujo mister teimo em permanecer até agora, já aos 93 anos de idade.
Deus o conserve sob sua piedosa proteção.

3. O GRANDE CORI

Cyro Siqueira, cuja pena brilhante já honrou o texto destas
insulsas choramingas, já noticiou que me conhecera numa reunião
do Rotary Clube, cujas atividades lhe cumpria acompanhar para
noticiar no Estado deMinas, de cuja redação era, então, aprendiz de
seu ofício. Naquela época, eu exercia a função de chefe do Protocolo
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do Rotary, cabendo noticiar, principalmente, a presença de convi-
dados ilustres e, nas reuniões em que compareciam as esposas dos
associados, mencionando-lhes os nomes, obviamente com alguns
elogios à atividade comunitária de cada uma. Lembro-me bem que
o Cyro me indagou como poderia eu citar, de memória, os nomes
das distintas rotarianas. Essa indagação, a que procurei responder
sem alarde, foi o início de minha admiração pelo então aprendiz de
repórter e que continua até hoje, quando já elevado à categoria de
um dos mais ilustres jornalistas mineiros, com repercussão nacional.

O diretor-secretário do Rotary, naquela época, era o extraor-
dinário Cori - Coriolano Coelho, então. gerente da Cia. Telefônica,
o qual esbanjava inteligência e sagacidade, urdindo tiradas magníficas
sobre o cotidiano de seus confrades rotarianos. Comigo, então, sua
atuação brejeira era de riqueza invulgar. Como correra a notícia de
que eu teria sido vítima de uma equivocada agressão a tiros, o Cori,
que, como dizia minha avó, era um autêntico "mulato escovado" ,
elegante no trajar, finíssimo no trato de educação esmerada,
movimentando o dedo indicador, simulou puxar o gatilho de arma
de fogo e ironizou que eu teria sido "alvo de homenagem". Ao que
lhe redargui imediatamente após a explosão da gargalhada geral:
Feliz o Cori, que nunca foi alvo. Aí foi que nova e intensa gargalhada
se fez ouvir no recinto.

4. PIMENTA ARDIDA

Já assinalei, nestas "mal traçadas linhas", que sou "repentista",
não como os violeiros do Nordeste, porém em resposta aos meus
cordiais agressores. Minha resposta, venha de onde vier a "agressão"
e/ ou simples "gozação", tenho-a sempre "na ponta da língua".
Exel1lpli grafia: logo após minha eleição, em primeiro mandato de
deputado estadual, alguns amigos me felicitaram pela inesperada,
mas consagradora vitória eleitoral, achando-se presente ao grupo o
meu ex-colega de turma na Faculdade de Direito e grande criminalista
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Pimenta da Veiga, com quem mantinha velha amizade, embora ele,
como comentavam nossos colegas, tivesse "um cravo encostado"
comigo, conquanto não atinasse com a razão desse equívoco. Daí
me haver ele feito esta maliciosa indagação, diante do meu sucesso
eleitoral (enquanto ele fora derrotado): Cabral, o que Dom Cabral é
seu? Percebendo a maliciosa intenção do interlocutor de atribuir ao
prestigiado Cardeal minha eleição, respondi: É minha mãe! Os
amigos caíram na gargalhada, tendo um outro colega de turma se
dirigido ao Pimenta: Você conhece bem o Cabral desde os tempos
de Faculdade e, ainda, "cutuca onça com vara curta"?

5. O PROFESSOR EM APUROS

Certa vez, encontrando-me presente à audiência da então 2a

Junta de Conciliação eJulgamento de Belo Horizonte, presidida pelo
saudoso juiz Herbert de Magalhães Drumond, durante a qual seriam
apreciados diversos processos de reclamação trabalhista, ouvi o
pregão, como reclamado, do nome do saudoso professor Estevão
Leite de Magalhães Pinto. a época, ele estava à volta com operários
que construíam o Edifício Mariana, na avenida Afonso Pena, esquina
com a rua São Paulo, que era de sua propriedade, nome que fora
dado em homenagem à memória de sua ilustre esposa, dona Mariana,
da tradicional família mineira, a chamada TFM, que todos respeita-
mos até hoje. Ouvindo o pregão do exemplar cidadão e preclaro
professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Minas
Gerais, procurei levar o ilustre juiz presidente na conversa, iniciando
um papo procrastinatório, tendente a dissimular o atraso daquele
venerando então empregador reclamado, para que se livrasse ele da
"pena de revel e confesso quanto à matéria de fato" - o que impor-
tava na procedência da reclamatória - sendo certo que a jurispru-
dência só tolerava o retardo das partes até 15 minutos. O próprio
presidente da Junta, ex-aluno do preclaro professor, facilitava as
conversas, para não ter que aplicar ao querido mestre a pena de
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revelia e confissão quanto aos fatos alegados na reclamação, quando,
assustado e com o rosto mais vermelho do que de costume, o in-
signe reclamado adentrou a sala da audiência, e dirigindo-se ao ex-
aluno, apresentou sua justificativa: Exa. vinha eu, como de hábito,
no bonde Serra, quando surgiu o corte da energia da rede elétrica,
pelo que, estacionado o veículo sem previsão de movimentar-se, tive
de caminhar, a passos largos, para acudir ao pregão dessa MM. Junta.
Como se vê, trata-se de motivo de força maior, a justificar meu pequeno
atraso. Aí, de enxerido, obtemperei: Conspícuo professor, não seria
"falta de força"? Com esse "infame", não se falou mais em pena de
confesso, deduzindo o eminente professor sua defesa.

6. FOMEZERO

Quando se assava um suculento lombinho de porco na
churrasqueira, exalando aquele odor característico de puxa-fome,
um bóia-fria que passava por perto, dando um estalo na boca,
exclamou: Eta cheirinho bom para comer com angu!. ..

Freud explicará se "cheiro" enche barriga?

7. CARTADE ARISTÓTELES

A propósito da entrevista que concedi, aos 90 anos, ao Estado
de j\1inas e que está reproduzida neste livro, recebi, na época,
carinhoso cartão de meu velho amigo e querido colega Aristóteles
Atheniense, nestes termos:

Prezado amigo CabraL
Retorno de viagem deslumbrado com sua entrevista ao Estado de

lvlinas. Tem muito de experiência de vida) de conselhosproveitosos e de
milita história títi4 a quem confia no amanhã.

Admirador Perpétllo
Aristóteles Atheniense

______________________ .JOSI~CABRAL

o Aristóteles, presentemente, é o vice-presidente da OAB
Nacional.

8. NÃO ME QUEIXO DAVIDAPÚBLICA

José Cabral assina aposse como Secretário de Estado
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ão me queixo dos 12 anos em que me dediquei à atividade
pública, os quatro primeiros como chefe de Gabinete do grande
brasileiro Dr. Américo Renê Giannetti, na Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, durante todo o governo Milton
Campos, de quem era amigo desde quando eu cursava a Universidade
e de cujas virtudes de cidadão e advogado de escol sou incondicional
admirador, e os oito subseqüentes na condição de deputado estadual,
eleito na legenda da gloriosa UDN, de cuja bancada fui líder.

Como chefe de Gabinete do engenheiro e progressista indus-
trial Américo Giannetti, tive oportunidade de conhecer fazendeiros
de várias regiões do Estado, por haver comparecido a todas as
Exposições Regionais Agropecuárias que se realizaram, sob os
auspícios da Secretaria da Agricultura, cabendo-me representar o
governador Milton Campos e o secretário Giannetti em todas elas,
sendo que o governador fazia questão de me outorgar credenciais
da representação governamental, isoladamente, para cada exposição.

Como o secretário Américo Giannetti se envolvera sobrema-
neira com a concepção e a execução do Plano de Recuperação
Econômica de 1ilinas Gerais, e porque tinha ilimitada confiança em
mim, advinda do anterior convívio na Federação das Indústrias de
lYlinasGerais, da qual fora ele seu grande presidente, cabendo-me
chefiar o respectivo Departamento Jurídico, decidira S. Exa.
transferir-me toda a responsabilidade pela atividade burocrática da
Secretaria de Estado, cuidando da movimentação do pessoal e de
despachar todo o respectivo expediente com os diretores e/ou
chefes de Serviços, só lhe levando, já estudados, os processos de
singular importância.

A princípio, os diretores de Departamentos se mostraram
insatisfeitos, considerando-me inexperiente no Serviço Público, não
passando de "simples bacharelzinho". Tomando conhecimento dessa
insatisfação, o secretário promoveu a reunião de todos os chefes e/
ou diretores de Serviços, em seu Gabinete, com a minha presença,
dizendo-lhes, de início, que eu gozava de sua inteira confiança e que
não modificaria o sistema de trabalho a seu cargo, tal como havia
deliberado, ele se dedicando, prioritariamente, à execução do Plano
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de Recuperação Econômica e eu, da atividade burocrática da
Secretaria, só lhe submetendo à apreciação, excepcionalmente, os
casos de maior significação, depois de convenientemente examinados
pelos diversos Departamentos e por mim, com poderes para
despachar os papéis em geral. Solicitou aos chefes de Serviços que
se acalmassem, pois que, em pouco tempo, todos se amoldariam ao
novo sistema de trabalho.

Cônscio das responsabilidades que o secretário me transferia,
meti mãos à obra, procurando explorar minhas raízes roceiras. Em
pouco tempo, passei a ser considerado "do ramo" e não me foi
difícil atender aos propósitos do ilustre secretário, já contando com
a compreensão dos chefes de Serviço, aos quais me enturmei, já aí
sem duvidarem de minhas aptidões, desenvolvendo-se os trabalhos
a contento geral. Quando me afastei da Secretaria, para desempenhar
o mandato de deputado estadual e também por haver terminado a
gestão do governo 1ililton Campos, já aí contava com a estima de
todos os chefes que antes duvidavam da minha capacidade de
trabalho.

No desempenho das atividades parlamentares, graças a Deus,
não posso me queixar da sorte, pois cumpri os dois mandatos, de
1950 a 1959, sem dificuldade, chegando a líder de minha bancada e,
em conseqüência, da Minoria oposicionista, sem haver sido
envolvido em qualquer acontecimento que me causasse aborreci-
mentos, a não ser a equivocada ameaça de um colega, de revólver
em punho, por lamentável equívoco de sua parte, do que se
desculpara prontamente, e, como era de meu temperamento, não
afetou o nosso bom relacionamento pessoal e, por feliz coincidência,
quando assumi a presidência do Banco do Estado - Bemge - no
governo Rondon Pacheco, fora o meu quase-agressor o primeiro
cliente de quem atendi um pedido de empréstimo bancário, à época,
no montante de 500 mil cruzeiros.

Enquanto deputado, fiz ótimas relações de amizade, inclusive
com adversários políticos tidos como inacessíveis, não obstante haver
mantido uma crônica jornalística, diariamente, "pintando e bordan-
do" com os colegas, sob o título de "Pinga Fogo" e o pseudônimo
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de "Boquirroto". Algumas dessas crônicas acham-se transcritas neste
livro, cuja confecção fiz de um só jato, sem colher informações de
ninguém, eis que não queria envolver amigos nesta aventura de
escrever um livro, já que plantei muitas árvores e tenho um casal de
filhos - Susana e Felipe Erasmo -, esse "Erasmo" em louvor a meu
querido e inesquecível pai, Erasmo Cabral, a cuja memória,
juntamente com as de minha querida mãe Bidi e da saudosa esposa
Maria Stella, além dos irmãos mortos (Chiquita, Jurandy, Walter,
Erasminho, Celso, Corália, Sebastião e Aylton) dos quais guardo as
melhores e perenes recordações, dedico estas "mal traçadas linhas".

Deo grafias!

9. OSIRMÃOSDAOPA

Já assinalei, reiteradamente, que nunca fui dado a bebidas.
Enviuvando-me, e vindo a morar comigo meu ftlho Felipe que, por
ser divorciado, cuida de três ftlhas, com muito amor e capricho,
transferindo-se todos de Brasília para Belo Horizonte, entendeu ele
de me tomar como seu "pupilo", cuidando de mim com muito
desvelo, embora me impondo certas restrições como não dirigir
automóvel (embora meu médico, após o infarto, só me proibisse de
dirigir em longas viagens, como fazia antes) e não namorar. Sugeriu-
me Felipe, com o voto da irmã Susana, que eu mantivesse um
motorista. Lembrei-me do meu saudoso cunhado Silvino Pereira,
que fora aconselhado a ter motorista, após os 90 anos, mas implicara
com o cinesíforo, que era "sua sombra". Certa vez, indo visitar a
fazenda de um amigo, em São João da Boa Vista (SP), onde também
tinha fazenda, inspecionava o gado leiteiro, que era a sua "cachaça",
e o motorista tivera a infeliz idéia de acompanhá-lo, ficando perma-
nentemente a seu lado. A curiosa solução foi esta, que anunciou
dirigindo-se ao motorista: Enquanto nós inspecionamos as vacas
leiteiras você vai arrancando aqueles matinhos que estão no canto
do curral. No meu caso os ftlhos sugeriram ter um motorista. Como
eu não poderia determinar-lhe que desentupisse as "bocas-de-Iobo"
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das ruas, preferi usar táxi, que satisfatoriamente atende meu chamado
telefônico com presteza.

E, como aos sábados e domingos, quando o serviço de Advo-
cacia me permitisse, eu ficava ali mesmo no escritório, que, a
"conselho" dos filhos, fora transferido para minha residência,
entendeu o ftlho que eu, ainda merecendo meia-sola, estava muito
caseiro, sem diversão.

À noite não poderia mesmo sair, ainda que de automóvel, em
face da insegurança pública generalizada. Sendo o ftlho apreciador
de um uisquezinho, sugeriu-me que o acompanhasse nas idas aos
botequins, nas manhãs de sábado e domingo, onde, mesmo não
bebendo, eu participaria do divertido programa de "jogar conversa
fora", com o aditivo de que o "papo de botequim" é a melhor coisa
para ver o tempo passar, sem o menor compromisso dos freqüenta-
dores com o assunto da conversa: falar mal da vida alheia, gozar as
cincadas lingüísticas dos políticos e governantes e, às vezes, bisbi-
lhotar a vida amorosa de alguns dos comparsas. Como, após o
falecimento de minha esposa, comprometera-me comigo mesmo a
não contrariar os ftlhos, aceitei a sugestão, depois que Felipe me
apresentou o rol dos "irmãos da opa", nas manhãs de sábados, no
"Bar do Primo" e, aos domingos, no "Tip-Top", adiantando-me os
nomes de alguns deles: professor Carlos Alberto de Barros Santos,
Leopoldo Bessone, Marcos de Castilho Souza (casado com a
laureada poetisa Ângela Leite Souza), Cyro Siqueira, Sérgio Rogério
de Almeida, José Luiz Recorder, professor Herbert Magalhães, os
poetas Soares da Cunha e José Maria Viotti, o jornalista Helvécio
Oliveira Lima (velho camarada), o delegado Cláudio Antônio
(atleticano de boa cepa). O engenheiro Neves ("língua ferina"),
Octávio Werneck (engenheiro, ex-diretor da Cemig), Demétrio
Ornelas (advogado atleticano), Dr. Raul Costa, médico ilustre
(companheiro de trabalho de meu sogro, Galba Velloso), Plínio
Barreto (historiador da Lagoinha) e, às vezes, os cantores Jorge Sa-
rah e Acrísio, todos capitaneados pelo velho José Ramos Filho (o
"ex-bonitão da Lagoinha"), que faz questão de ocupar a cabeceira
da longa "mesa comunitária" sempre escoltado pelo Eustáquio, o
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"Barbadinho", em ambos os botequins, e para enfeitar o ambiente,
a distinta senhora Leisa unes Spinola, sobrinha do saudoso e querido
amigo, médico Sálvio unes. Há, ainda, o amigo Washington Thibau,
sobrinho do Thibau eleito, povo satisfeito, que é dotado de
extraordinário humor, mas que nestes últimos tempos tem dado
freqüentes escapadelas para a Barra da Tijuca, no Rio. Já o adverti
de que deve ficar "vivo" por lá, pois aboletar-se num Mercedes Bens
negro e luzidio será sempre um chamariz para os assaltantes ... E,
finalmente, o médico Paulo Dias, temido debatedor das finanças
nacionais, manuseando com mestria terríveis dados estatísticos. O
Dr. Palocci que se cuide ...

10. PERDIZ POR GAVIÃOcARÁ-cARÁ

O Dr. Salvio gozava da fama de ótimo caçador de perdizes e
outras aves selvagens. Convidando-me e a esposa para irmos
saborear as perdizes da última matança, apreciamos muito o sabor
da carne. Porém, chegando mais duas pessoas amigas do anfitrião,
foram levadas à mesa. Nesse momento, notei que o Sálvio ficara
irrequieto, indo à cozinha duas vezes, transmitindo ordens, em voz
baixa, à cozinheira. Daí a pouco serviu-se a nova rodada das
"perdizes", porém estranhei a carne, que já não era tenra. Dei uma
de 007 e descobri a falcatrua do caçador: ordenara à cozinheira que
metesse na panela alguns gaviões cará-cará, cuja carne é seca e dura.
Alegando que comera muito antes, recusei o cará-cará, o mesmo se
dando com minha esposa, a meu conselho. O casal retardatário,
porém, comeu "gato por lebre" (quer dizer, cará-c;uá por perdiz).
Coisas de caçador, que nunca se aperta.

Sendo diabético, ele fora proibido de comer doces, desde
que o açúcar é um veneno para quem sofre dessa doença. Certo
dia, seu médico, o saudoso Dr. Djalma Passos Velloso, foi visitá-
lo e atendido pela serviçal, como de costume, esta pediu ao ilustre
médico que entrasse, pois o Dr. Sálvio estava acabando de almoçar.
Surgindo na sala de almoço, encontrou seu paciente com uma tora
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de goiabada cascão com grossa fatia de queijo Canastra; aí,
aturdido, Sálvio pegou o vidro de adoçante e ensopando a goiabada
dizia: é diet, é diet, é diet ...

Em certa oportunidade ele fora chamado por minha esposa
para lhe rasgar um abscesso sob um dos dedos do pé. Ao comunicar-
me tal fato, pedi-lhe para examiná-lo. Caboclo criado na Fazenda
do Paredão, imediatamente reconheci o bicho-de-pé, meu amigo de
infância, já empanturrado de tanto ingerir creme francês que minha
esposa lhe ministrava como remédio. O safardana já tinha um olho
marejando líquido, como que suplicando que o retirasse da cápsula
já apertada. Desinfetei uma agulha na labareda de uma vela e, em
dois tempos, espetei o mandrião, trazendo-o, gorduchinho, à luz do
dia. O Dr. Sálvio perdeu os honorários da complicada cirurgia ... O
bicho espetado na agulha era "paulista", pois atacara o pé da vítima
na Fazenda Santa Helena, de meu cunhado, em São João da Boa
Vista (SP).
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1. ALGUMA POESIA NÃO FAZ MALANINGUÉM

Já anunciei que, dentre os irmãos da "opa" dos botequins,
encontravam-se dois poetas - o Soares da Cunha e o José Maria Viotti,
este medindo 1,90 de altura e o outro menos de 1,70 metro. Então os
qualifiquei, pela metragem, como Poeta Maior e Poeta Menor.

Deste transcrevo estas trovas:

"Temos que ser iludidos:
Só conseguimos viver
Por estarmos convencidos
Que nunca iremos morrer"

"O poeta é uma pessoa
Que vive sempre ocupada:
Faz versos andando à toa
Mas pensa que não faz nada."

(Do livro Trovas de Sêneca)

A seguir transcrevo as do Poeta Maior:

"Por duas causas supostas
O velho vai de repente,
Com o vento pelas costas,
Ou com mulher pela 'frente'.

O jeito é enfrentar
Esta verdade sem medo,
Para velho não ficar
Há, sim, que morrer mais cedo."
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o Poeta Menor costuma desaparecer do mapa, por alguns dias,
sem deixar pegadas que possibilitem descobrir-lhe o esconderijo. Essa
maneira de sumir, sem deixar vestígios da Caverna, motivou-lhe o
apelido adicional de "Chico Ferramenta", cujo paradeiro, recente-
mente, resultou em diligência policial determinada pelo Gabinete da
Presidência da República, para desvendar o seqüestro que não houve ...

Já que falei nos dois poetas "irmãos da opa", transcreverei
agora o belo soneto que meu querido ex-aluno Carlos Olavo encon-
trou entre papéis do velho arquivo de seu pai, o saudoso Lauro
Pacheco de Medeiros, que, não obstante o disfarce de um pseudôni-
mo, era mesmo de seu punho. O tema me diz respeito, posto que já .
completei 93 anos.

Como dizia Cícero: "Todos desejam chegar à velhice e quando
chegam a ela, acusam-na".

2. ENVELHECER

"Entra pela velhice com cuidado,
pé ante pé, sem provocar rumores
que despertem lembranças do passado,
sonhos de glória, ilusões e amores

Do que tiveres no pomar plantado,
apanha os frutos e colhe as flores
mas lavra ainda, e plante o teu roçado
que outros virão colher quando te fores.

Não te seja a velhice enfermidade!
Alimenta no espírito a saúde,
luta contra as tibiezas da vontade,

Que a neve caia... e teu ardor não mude
Mantém-te jovem, pouco importa a idade,
Tem cada idade a sua juventude!
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De minha parte, comungo desta asserção,
sem temer a morte:
É melhor morrer tentando fazer o bem
do que conservar-se vivo por praticar o mal".

(General Adaury Sampaio Pirassununga).
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1. PERFIL DOS BACHARELANDOS DE 1935

o poeta Figueiredo Silva foi um dos pontos altos de nossa
turma de bacharéis de 1935, na Casa de Afonso Pena, mas era um
sabarense rabugento, que considerava o seu burgo a maior
preciosidade mineira, a começar pela cachaça ali fabricada e de que
era um dos grandes consumidores.

Na ocasião da formatura debuxou em versos os perfis dos
colegas, com acentuada e admirável brejeirice.

Quando este livro chegou ao fim, depois de muitas revisões,
fiz uma incursão a um baú de saudosas recordações, especialmente
por meio de vetustas fotografias, em busca de algumas que
poderiam figurar no livro, como prova de amor e/ ou gratidão de
muitas delas.

Pois não é que o destino me reservou uma grande alegria ao
final da obra, que nada tem de literária, senão cuidou de relatar
minha vida de aventura e também de percalços para fazer o curso
de Direito, com a cara e a coragem. Não escamoteei dos colegas as
minhas dificuldades para não expor minhas fraquezas materiais, não
por vaidade em ocultar minhas agruras, mas o convívio com os
colegas era tão ostensivo e amável que não lhes quis causar
aborrecimentos. Quando estava quase sucumbindo, fiz a minha
primeira operação bancária com o Gerente do Banco da Lavoura
José de Magalhães Pinto, cuja calva ainda era incipiente e, talvez por
isso, procurando evitar a queda de mais cabelos, paguei o empréstimo
em 60 dias quando o prazo era de 90.

utria eu a esperança de conquistar o canudo de bacharel,
aquele de que fala o samba de Martinho da Vila, sem molestar ou
causar aborrecimentos a ninguém, pois a mim é que cabia arrostar
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os que haveria de enfrentar. ão queria causar dissabor a ninguém
pelas minhas momentâneas aflições.

Mas voltando ao Poeta, tive a felicidade de encontrar dentre
as fotografias e outros papéis do tempo da faculdade o original do
soneto que me dedicara o poeta sabarense de quatro costados, de
quem não posso deixar de acrescentar ao livro, não para me beneficiar
da maliciosa demonstração daquele saudoso e querido colega, mas
pela saudade que tráz da juventude.

Registro dois casos singulares dele: uma vez iniciando-se na
advocacia, como precursor da especialização em Direito Adminis-
trativo, ele surpreendeu o juízo e a classe dos advogados com o
ajuizamento de uma causa cuja petição era toda em versos brilhantes.

De outra feita, comemorávamos num clube da cidade, no qual
passamos um dia inteiro, um dos aniversários de formatura, estando
o nosso poeta acometido de câncer. Então uma de nossas colegas
tivera a iniciativa de lhe levar à mesa uma garrafa de coca-cola, dizendo:
"Figueiredo, como você está doentinho trouxe-lhe esta coca-cola".
Sua resposta foi pronta: "Querida Edith, agradeço-lhe muito a iniciativa,
mas não cometerei tamanha indignidade, bebendo coca-cola". E virou
na boca o último cálice de aguardente.

Quando da reinauguração de uma das igrejas restauradas em
Sabará, suas portas foram abertas para a visitação dos fiéis. O prefeito
local, que havia contribuído para obra, promoveu uma festa em sinal
de regozijo. O poeta Zé Patrício fez uma crônica sarcástica,
felicitando-o pelo trabalho, mas destilou o seu veneno: ''A igreja
está aberta mas o 'Chafariz do Kaquende' não mais jorra água, para
alegria do prefeito". Então escrevi uma crônica no Diário deMinas,
fazendo um apelo ao prefeito, no sentido de fechar as portas da
igreja, de quando em quando, e abrir a torneira do "Chafariz do
Kaquende", para alegria do vate da cidade. O poeta agradeceu a
intervenção no caso das águas do Kaquende ...

Eis os versos do poeta sabarense, com o pedido a Deus que o
conserve bem junto de Si, chamando ao seu regaço também o filho
Erasmo, jovem e brilhante advogado com o qual atuei no Conselho
da OAB, onde pude verificar que ele herdara todo o talento do pai:
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2. ENXAQUECA

Já me referi, em diversas partes des te livro, à enxaqueca .deque
fora vítima durante mais de quarenta anos. A esse terrível flagelo
humano o Dicionáno HOtlaissdá a seguinte definição: "cefaléia de causa
desconhecida na qual ocorre constrição seguida de dilatação das
artérias da cabeça, caracterizada por dor no meio do crânio, intensa
e pulsátil, associada a problemas digestivos (náuseas e vômitos);
agrava-se com a luz, barulho e atividade física e apresenta evolução
crônica e paroxística".

A minha enxaqueca não se localizava "no meio do crânio",
mas na face direita do frontispício, com epicentro no olho desse
lado. O mal da crise era precedido de um singular tremelique no
olho direito, ao qual eu respondia com a clausura e quarto-escuro,
precatando-me com a colocação do adequado recipiente sob a cama,
porém ao alcance da mão, para receber o material dos sucessivos
vômitos. Enquanto não expelisse tudo que havia ingerido nas últimas
horas, com a bílis no final da série de engulhos, não haveria absorção
da crise. Às vezes, quando as obrigações profissionais mo permitiam,
ao primeiro tremelique do olho direito, onde me encontrasse
comunicava à esposa que iria dar um bordejo rumo ao Sul de Minas
(ela já sabia dessa terapêutica rural), pisava no acelerador e saía em
demanda da região sul-mineira, pela Fernão Dias afora. Era só
atravessar o Rio Grande, nas cercanias de Lavras, a paisagem, aos
poucos, ia debelando a cruel crise de dor. Algumas vezes, retornava
do caminho, dada a melhora alcançada na "bichinha", outras atingia
a região de minha infância, às margens do Sapucaí. Conforme o
estado dos afazeres profissionais, pernoitava ali ou, caso contrário,
retornava no mesmo dia à base.

Até aqui, só falei do meu flagelo, propondo-me, agora, visando
aos ex-colegas "enxaquecados", anunciar a forma pela qual me
libertei da "enxaqueca". Em duas oportunidades, procurei médicos
especialistas na cura dessa enfermidade, nos Estados Unidos. No
primeiro exame, o médico nada me receitou de útil, mas o segundo
examinador me afirmou que meu caso não encontraria solução
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medicamentosa, pois a enxaqueca era gastronervosa, só superável
pelo meu esforço, no sentido de evitar aborrecimentos (parte men-
tal) e alimentação condimentada em excesso.

Para evitar aborrecimentos, destaquei dois fatos:

a) não me amofinar nos insucessos profissionais, uma vez que
me desdobrava em esforços para obter êxito nas parlendas
judiciais, tendo, pois, a consciência tranqüila de que as decisões
contrárias a meus clientes não dependeriam de minha atuação
profissional, pois me desdobrava em esforços e atenções em
benefício deles;
b) quando havia necessidade de convocar um eletricista,
bombeiro hidráulico ou qualquer profissional para executar
pequenos serviços em minha casa ou no escritório, combina-
va, antes, o preço, porquanto "o combinado não é caro",
evitando-se, assim, pretensões exageradas dos profissionais
convocados, eliminando-se, dessa forma, aborrecimentos de
minha parte.

O difícil seria o "domínio da mente", como antídoto aos abor-
recimentos. Certa feita, programando a volta ao mundo, participando
de um grupo organizado por uma Agência de Viagens, quando
saímos de Tóquio, rumo ao Oriente Médio, pernoitando em Hong-
Kong, de manhã fomos surpreendidos com o seqüestro de um avião
americano na jordânia, o que alvoroçou os companheiros do grupo,
ninguém pretendendo viajar para o Oriente Médio. Nesse momento,
pretendendo fazer uma brincadeira que desanuviasse o ambiente,
não fui feliz. Anunciando que não me importaria em seguir viagem,
pois se fosse seqüestrado, diria ser um pobre coitado, apontando o
general que nos acompanhava como sendo mais rendoso aos
seqüestradores. Nesse instante a esposa do general desmaiou, ficando
eu com a cara "deste tamanho". Embora, seu marido tenha me
informado que o desmaio era corriqueiro, mesmo assim quase morri
de vergonha, talvez porque o general fosse camaradão, mantendo
toda sorte de conversa com a gente.
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o grupo se desfizera, uns voando, pela rota mais curta, para o
retorno direto ao Brasil. Eu e mais dois amigos, o Wilson Pantaleão
Cordeiro e o italiano .Milani, percorremos a rota Tailândia, Índia,
Rússia e países nórdicos, após Alemanha-França-Itália e Brasil ..

Na Índia permanecemos três dias, num dos quais visitamos
uma das chamadas "dez maravilhas do mundo" o Ta)' Mahal em, ,
Agra, seguindo no mesmo veículo o guia da Agência de Turismo.

Quando atingimos a região propriamente rural do País, tive a
atenção voltada para grupos de indianos - os nômades da História
Universal, por nós estudados no Ginásio da minha Santa Rita do
Sapucaí, que caminhavam sem destino expondo sua magreza e
desnutrição com vestes imundas, à vista de todos. Indaguei do guia
como se alimentavam esses infelizes párias. Veio a resposta de cortar
o coração: eles têm "domínio da mente para não ter fome", quando
muito mascam uma folhinha de qualquer arbusto e bebem água.

Ao ouvir "domínio da mente", raciocinei: se isso é possível
sem afetar a vida humana ou, pelo menos, para afastar a morte por
algum tempo, como não poderei ter o mesmo domínio, para afastar
os "aborrecimentos", como me recomendara o médico americano!

Retornando à pátria, iniciei rigorosa tentativa de "dominar a
mente" para não ter aborrecimento. essa empreitada fui ajudado
eficazmente pelo meu querido e saudoso amigo, o médico-bruxo
Antônio Izidoro, que diversas vezes me hipnotizou, fazendo abortar
a crise de enxaqueca. Mantive-me intransigente nas observações das
recomendações (ou "passes") de Izidoro, anos seguidos até que,
graças a Deus, da minha parte e do Demônio ou, da parte desse meu
"bruxo", por fás ou por nefas, a enxaqueca me deixou em paz.

ão foi à toa que cumpri religiosamente as "instruções" do
amigo quando ele faleceu: vestindo-o com a roupa de bruxo, tipo
Zé do Caixão, pretérrima, que ele trouxera de um Congresso de
Bruxaria de que participara na Venezuela, pouco tempo antes da
sua morte.

Graças ao "Dom Izidro de La Mancha", como o chamavam
diversos de nossos amigos comuns, não sei ao certo se logrei dominar
a mente, mas a verdade é que me livrei da enxaqueca. Eis aí a "utilidade"
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de que falam os dois Plínios - o "Velho" e o "Moço", a qual resume-
se, pois, nesta eficaz receita para espantar as "enxaquecas" ... Se eu a
descobri, ninguém ganhará o fusca prometido ...

3. RETIFICAÇÃONECESSÁRIA

Quando este livro chegava ao final, lembrei-me de um fato
sobre o saudoso Presidente JK.

Escrevi, em uma de minhas crônicas no Dián'o de Minas,
ironizando o então deputado estadual Saulo Diniz, fiel escudeiro de
seu chefe JK - de quem espalhou muitos bustos no interior do
Estado, pagos pelas Prefeituras -, que colocava caprichadas faixas,
nas ruas das cidades "busteadas", com esta publicidade: "Por aqui
passou Juscelino".

Inspirado nessa curiosa publicidade, e como na cidade de
Diamantina exageraram na colocação das aludidas faixas, assinalei
em minha crônica que as "mariposas" 'do Beco do Mota, antro da
boemia (aqui me tens de regresso) diamantinense, também colocaram
sua faixa, com estes dizeres: por aqui também passou Juscelino.

Há pouco tempo, um ilustre diamantinense, referindo-se a esse
fato ocorrido do Beco do Mota, informou ao jornal Estado deMinas
que eu, quando deputado, fora a Diamantina e colocara dita faixa no
Beco do Mota. Equivocara-se o ilustre diamantinense, pois eu não
seria audacioso (ou louco) para praticar tal proeza, "cutucando a
onça com vara curta" e levar uma coça (ou bala no bestunto) ... Aqui
fica a retificação, "et pour cause" ...

Aliás, como diria o saudoso ministro Orozinho Nonato:
" inguém, de resto, detém a pedra ligia da verdade e possui o dom
divino da inerrância" (citação de Coqueijo Costa - Direito Processual
do Trabalho, 2. ed., p. 74).

Como dissera Gilberto Amado: "Se nem todas as verdades
devem ser ditas mesmo num livro de memórias, estas sofreriam
na sua completitude com a ausência de algumas" (Depois da Política,
p.244).
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Em homenagem à memória de meu bisavô paterno, juiz de
Direito José Manoel Pereira Cabral, falecido em 2.8.1903, no
exercício do cargo de juiz da comarca de Itajubá, onde nascera,
homenageando, outrossim, todos os seus descendentes vivos que,
graças a Deus, trabalham honradamente para o engrandecimento da
Pátria comum, resolvi transcrever, no fecho deste livro o "Termo
da Audiência Extraordinária do Juízo de Itajubá", realizada dois
dias após sua morte:

"Termo de Audiência Extraordinária do dia 4 de agosto de
1903.

Juiz de Direito Dr. Miguel Archanjo de Souza Vianna, juiz substi-
tuto, capoJosé Francisco dos Santos Bretanha, promotor, comendador
Frederico Schumann; advogado o solicitador Fructuoso Ramos de
Lima; partidores Justino Paulistano de Oliveira e Manoel Baptista
de Carvalho; porteiro interino, Américo de Mendonça; escrivães
major Olympio Augusto de Magalhães, Antonio Ramos de Lima e
Aristides de Araujo; officiais de justiça, Belisario Penna,José Lopes
Theodoro e Joaquim Luiz Gomes Nogueira.

Aberta na forma da lei. Pelo Dr. juiz de Direito foi dito que
conquanto já começado o mez corrente destinado por lei às ferias
forenses, havia, não obstante, designado esta audiencia extraordinaria,
com assistência de todos os membros do fôro e empregados da
justiça, para fim exclusivo de fazer consignar nos protocollos um
voto de profundo e sentidissirno pezar pelo infausto passamento
do exmo. Sr. Dr. José Manoel Pereira Cabral, dignissimo ex. juiz de
Direito desta comarca, ocorrido na manhã de 2 do mez vigente.

Comquanto já o fôro se tivesse manifestado com toda a
violencia de sua dor, já por ocasião dos funeraes daquelle illustre
extinto, já perante a sua desolada família, todavia era necessario que
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os proto~ollos. consignassem uma parte dessa justa manifestação,
como melOmalS seguro de perpetuar atravéz das gerações vindouras
os sentimentos de cada um de nós ante o acontecimento luctuoso
que deploramos com razão; e perpetuar os sentimentos de cada um
de nós ~iante de facto este, importa dizer - fazer consignar aqui a
pe~etuldade todas as brilhantes qualidades de espírito que Elle,
magtstrado severo e honrado, revelou na administração da justiça
desta comarca, sua terra natal, no periodo decorrido de treze anos,
tanto foi.o tempo de sua judicatura aqui, pois também é certo que o
Dr. PereIra Cabral exerceu a judicatura na comarca de Caconde de
S. Paulo, onde a sua morte, pode se affirmar sem receio' de
contestação, será logo que for conhecida, igualmente sentida por
todos aquelles que, acompanhando como nós, podem tambem como
nós dar publico testemunho de sua justiça celere e cega.

Seria temeridade pretender enfeichar nos estreitos limites deste
provimento todos os traços de sua vida em todos os aspectos em
~ue ella se nos revela, com o objetivo de delinhar sua biografia; tanto
~P?~tava invadir os domínios da imprensa e usupar os direitos da
hlstOrIa. Revela, porém, consignar aqui esta homenagem derradeira
à sua memoria que não foi só a magistratura que perdeu nele um de
seus ornamentos mais raros, pois também a família ora sofre com
seu ani~ui~ament~ a perda irreparável de um chefe querido e
devotadl~slmo, c~Jas excelsas virtudes e seus exemplos hão de
perd~rar tndelevels na lembrança de todos que com ele privaram e
no sela desta sociedade intima que o admirou sempre como modelo
eloque~te de esp~so .ed~ p~. Para terminar este voto de pezar que lhe
era d.evtdo com tntelfa Justlça, por ele juiz foi dito mais, que ficasse
conslgna?O e assentado que o foro, isto é, todos os ex-companheiros
que serVIram sob a administração da justiça do Dr. Pereira Cabral
tomariam lucto pelo seu passamento até o sétimo dia. '

Dada a palavra pelo juiz a quem quizesse se manifestar sobre
o assunto, pelo promotor de justiça foi dito que associava-se do
íntimo d'alma as sinceras manifestações e profundo pezar mandadas
consignar no termo desta audiência extraordinaria pelo meretissimo
Dr. juiz de direito, e requeria que fosse igualmente consignado no
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mesmo termo os sentimentos de mágoa transmitidas pelo Exmo.
Dr. Delftrn Moreira, digno e honrado Secretario do Interior, deste
Estado, em telegramma hontem dirigido ao Exmo. Dr. Juiz de
Direito e aquele promotor, pela pranteada e irreparavel perda que
esta comarca sofreu com a morte do venerando Dr. Pereira Cabral.

Pelo juiz substituto, em exercício, foi dito que compareceu a
esta audiência especial do Dr.juiz de Direito em exercício para
significar, por sua parte, os mesmos sentimentos de pezar proferidos
pelo meretissimo juiz pela perda irreparavel do distinto magistrado
Dr. Pereira Cabral.

Pelo solicitador Fructuoso Ramos de Lima foi dito que
associando-se do fundo d'alma aos sentimentos externados pelo
meretissimo Dr. juiz de Direito, pela perda do chefe querido que
durante tantos anos presidiu os destinos do foro desta comarca
salientando-se pelo espírito de justiça, sua inexcedível probidade,
pela inteira lhareza de seu trato para com os seus subalternos, o que
lhe attrahia respeito, consideração e estima de todos, por sua vez
requeria que ficasse consignado que estes seus sentimentos e
admiração pelo caracter do ex-juiz, cuja perda tanto sentimos, são
os mesmos sentimentos de todos os membros do fôro, e que se
deve comprehender como se presentes fossem os advogados deste
mesmo fôro ora ausentes, exmo. sr. Dr. Luiz Renó e major Paulino
de Araújo, a quem, como a todos nós, é igualmente sensível a perda
que deploramos; requeria mais que fosse extrahida uma cópia deste
provimento para ser remetida à família do finado.

Pelo juiz foi dito que achando-se já consignadas as declarações
já feitas pelo Srs. promotor de justiça, juiz substituto e solicitador
Ramos de Lima quanto a sua cooparticipação nos sentimentos
manifestados no voto de pezar que fez consignar nesta audiência,
nada havia por isso que deferir, porém, quanto à segunda parte do
requerimento do solicitador Ramos Lima, deferia mandando o
escrivão do segundo offício que extraisse a referida copia para ser
entregue à família do finado por uma comissão constituida do Sr.
promotor de justiça, juiz substituto em exercício, do solicitador
Ramos de Lima e do mesmo escrivão, em dia que combinarem.
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Outrossim mandava que o escrivão do crime fornecesse também
uma cópia do presente provimento à imprensa local, se ela o exigir.

ada mais havendo lavrou-se este que assinam todos os presentes.
Miguel Vianna - Frederico Schumann - Santos Bretanha - Lima -
Carvalho Olivas - Mendonça - Penna - Joaquim Nogueira e José
Lopes Theodoro. Nada mais continha em o dito termo que copiei
do próprio original, ao qual me reporto em meu poder e cartorio.
Eu, Aristides de Araujo, escrivão dos processos e execuções
criminaes o escrevi e assino. Aristides de Araujo."

Impresso em maio de 2005
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