
11111I111111111111
10038 N° PaI.: 10038

::l
o

c-
<:~..,
::lo

M.
. 32BER

B523e
19H5

Uma Experiência
no
Governo



Esta publicação contém os discursos pro-
feridos pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Genésio Bernardi-
no, no per(odo de 18 a 29 de outubro de
1984, bem como o noticiário da impren-
sa relativo à sua gestão como Governador
interino do Estado de Minas Gerais.



_.

Genésio Bernardino, Governador interino do Estado de Minas Gerais, no pert'odo
de 18a 29 de outubro de 1984.



551-5 J

Discursos

2
Uma Experiência

no
Governo

,
GENE SIO
BERNARDINO

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte

1985



Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30
Fone: 335-4244
Belo Horizonte - MG (CEP 30.000)

Datilógrafos

Francisco de Morais Mendes e Tânia de Fátima Parreiras

Apoio

Antônio da Cunha Pereira Filho, Fernando de Morais Rezende

e Nelme Mendes

Revisores

Ana Lúcia Aguiar Pacheco, Diana Ceres de Oliveira Freire,

Júlio César dos Santos Esteves, Maria da Conceição Souza Rabelo

e Natália de Miranda Freire.

MESA

Deputado Samir Tannus
31:! - Secretário

Dalmir de Jesus
Diretor-Geral

SECRETARIA

Deputado Genésio Bernardino
Presidente

Deputado Fernando Junqueira
1I:! - Secretário

Deputado Manoel Conegundes
41:! - Secretário

Deputado Raimundo Albergaria
29 - Secretário

Deputado Luiz Alberto Rodrigues
1I:! - Vice-Presidente

Deputado Geraldo da Costa Pereira
21:! - Vice-Presidente

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Presidente

Floriano de Lima Nascimento

Coordenadora

Rosália Velloso de Barros Leite

Bernardino, Genésio,

Uma experiência no governo. Belo Horizonte,
Assembléia Legislativa, 1985.

94 p. ilust. (Discursos, 2)

CDU 328(815.1 (042)

COMISSAO ENCARREGADA DA PUBLlCAÇAO

B523u



APRESENTAÇÃO

o homem contemporâneo vem testemunhando uma ocorrência
cujos contornos só começaram a delinear-se com maior nitidez nos pri-
mórdios da Era Moderna: o crescente e irreversível fenômeno da poli ti-
zação do mundo e, em conseqüência, da vida humana, na polimorfa
complexidade dos sentimentos, pensamentos e atos que a configuram.

Com o advento das duas Grandes Guerras, intensificou-se, em todo
o Ocidente, a intervenção estatal na economia e em outros setores da
vida social. Diversos estudiosos tiveram a atenção despertada para o fa-
to de que as cidades habitadas pelo homem do Século XX correspon-
dem a uma intrincada teia pol ítica. Decisões pol íticas a nível munici-
pai, estadual e federal abarcam todos os aspectos da vida dos cidadãos,
como a utilização da terra, o controle do meio ambiente, a saúde, a
educação, a justiça, o trabalho, a erradicação da pobreza, os direitos
das minorias étnicas, etc.

Com muita razão, importantes correntes filosóficas contemporâ-
neas elegeram como objeto de seu cogito precisamente o conflito
Estado versus indivíduo, provocado pela onímoda e multifacetada
interferência do Poder Público na vida privada das pessoas.

Ao estudar a estrutura e o funcionamento dos sistemas pol (ticos
e das burocracias estatais, a Ciência Pol (tica - que, a despeito dos in-
consistentes argumentos dos que lhe negam o status de ciência, atinge,
em nossa época, a plena maturidade - oferece imprescind (veis subsídios
teóricos a quantos, em diferentes áreas de atuação, reconhecem a
importância desse tema.

A iniciativa de publicar, em forma de livro, o noticiário e os pro-
nunciamentos que assinalaram a passagem do Deputado Genésio Ber-
nardino de Souza pelo Governo do Estado de Minas Gerais - uma
homenagem dos funcionários da Secretaria da Assembléia Legislativa
ao Presidente do Poder - radica na importância de um evento repleto
de significado, na medida em que representa um dos marcos da reto-
mada, pelo Poder Legislativo, das suas prerrogativas históricas.

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

Assembléia Legislativa durante a li! e 2'! .Sessões Legislativas da lO'! Legislatura
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"... o PODER LEGISLATIVO EM MINAS, COMO EM TODO O
PAIS, COMEÇA A RECUPERAR AS SUAS PRERROGATIVAS E
A DESEMPENHAR O PAPEL QUE LHE CABE POR DIREITO E POR
JUSTiÇA NO EXERCrCIO DO PROCESSO POUiICO-ADMINIS-
TRATIVO DO NOSSO ESTADO E DO NOSSO PAIS."

Improviso no Palácio da Liberdade, em Belo Ho-
rizonte, no dia 19{10{84.
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Aprendi com um grande cientista pol ítico que os anos passam e
a eternidade chega. Mas aprendi também com notável escritor patrício
nosso, a quem devemos muito no campo das letras, que, enquanto os
anos passam e a eternidade chega, os homens de responsabilidade não
permanecem inertes ou inermes, como nos dizeres de desnivelados
pensadores outros.

E os homens de responsabilidade de Minas Gerais, que, por ser um
Estado mediterrâneo, é o centro nervoso e o ponto de convergência
da pol ítica social e econômica do Brasil, estão atentos e oferecendo
sua contribuição ao momento histórico que estamos vivendo. Para
Minas converge, neste momento, na pessoa do maior estadista vivo
deste Pa ís, a vontade geral do povo brasileiro, que é a eleição do ex-
Governador Tancredo Neves à Presidência da República.

Acostumado às lutas pelo interior e a estender as mãos a estes ho-
mens perdidos pelos mais distantes rincões mineiros, sentindo o seu
calor humano, as suas esperanças e as suas ansiedades, creio que é uma
honra muito grande, extremamente gratificante para um modesto ho-
mem público como eu, num momento histórico como este, embora
temporariamente, para cumprir um preceito constitucional, assumir o
Governo de Minas em sua plenitude, para governar os mineiros com
lealdade, dentro do equillbrio e do consenso, nesta hora que estamos
vivendo.

Esta homenagem não é ao Deputado Genésio Bernardino, é uma
demonstração de que o Poder Legislativo em Minas, como em todo o
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Pa (s, começa a recuperar as suas prerrogativas e começa realmente a
desempenhar o papel que lhe cabe por direito e por justiça no exer-
crcio do processo pol ítico-administrativo do nosso: Estado e do nosso
Pa ís.

Minas Gerais, mais uma vez, dá o exemplo, oferece a sua lição de
comportamento pol ítico. Não é sempre que se faz uma transmissão
de governo com a maior simplicidade e generosidade, como um ato
normal dentro da História, porque sempre, num momento desses,
acontecem algumas expectativas e mesmo alguns traumas. Mas, graças
a Deus, em Minas, qualquer um dos deputados, numa eventualidade
dessas, poderia assum ir o Palácio da Liberdade com garantia, segurança
e equil íbrio, porque todos estão preparados para o exercício desta tão
alta e nobre missão.

E em assim sendo, a continuidade do processo pol (tico perma-
nece, porque o ex-Governador Tancredo Neves foi sempre um parla-
mentar por excelência, fez a sua vida pública no Poder Legislativo. O
atual Governador, meu amigo Hélio Garcia, também é um homem
impregnado dos mais puros sentimentos de lealdade e sedimentou a
sua vida dentro do Poder Legislativo. Por isso nós damos graças a Deus:
quem governa Minas e quem governou Minas e passa a governar agora,
através de um deputado estadual, é o Poder Legislativo. I: o reconhe-
cimento que se dá àqueles homens que lutam por esse interior afora,
cruzando fronteiras intermunicipais, mas que têm, acima de tudo, as
consciências tranqüilas pelo dever cumprido. Eu agradeço, portanto,
aos meus colegas Deputados, aos funcionários do Palácio da Liberdade
e aos da minha Casa, que é a Assembléia Legislativa, aos meus amigos,
companheiros pol íticos, chefes pol íticos, presidentes de diretórios,
vereadores, diretores de bancos, de autarquias, que aqui estão presentes,
que me trazem, com sua sinceridade, com a sua consciência, com a sua
lealdade, a fé e a esperança de que Minas Gerais está de pé. Minas é um
Estado verdadeiramente democrático, e sabemos que na história polí-
tica e administrativa do nosso Estado e - por que não dizer? - também
do nosso Pa ís, estamos atingindo neste instante o patamar da nossa
transição social, e nós, pol íticos, e todos os segmentos da sociedade
mineira, começamos, de uma vez por todas, a fazer uma reciclagem para
o advento de uma nova sociedade brasileira.

Assumo o Governo, portanto, em nome dos senhores, sabendo que
um governador eventual não pode exercer em profundidade o seu man-
dato; tem que cumprir os preceitos e os princípios éticos e, principal-
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mente, nortear-se por aquele sentimento que deve ser comum a toda
criatura humana, o princípio de lealdade ao governador que se ausenta
para cumprir uma missão também histórica em benefício de Minas e
dos mineiros.

Portanto, meus amigos, emocionado, abraço a todos neste instan-
te, num abraço de fé e de esperança, principalmente a estes companhei-
ros que vieram de longe, nos quais vejo, em cada um, a alegria, a felici-
dade de ver um homem do interior, humilde, que veio do campo e se-
dimentou a sua vida na lealdade e na sinceridade, assumir agora o Go-
verno de Minas, num ato histórico que, para mim, marcará profunda-
mente a minha vida. A vocês todos, por esta gentileza e por esta gene-
rosidade, o meu abraço com a alma e com o coração.
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" ... ESTENDER OS BENEFrCIOS DA SAÚDE PÚBLICA A UM
NÚMERO CADA VEZ MAIS AMPLO DE BENEFICIARIOS, VISAN-
DO DEMOCRATIZAR A MEDICINA E A ASSISTENCIA HOSPITA-

LAR."

Discurso proferido na solenidade de inaugu-
ração do Hospital São João Batista, de Viçosa,
em 21{10{84.



o ato a que temos a honra de presidir, nesta oportunidade, consti-
tui-se, para nós, em acontecimento de especial significação. Com efeito,
justamente em nossa primeira viagem oficial como Governador interino
do Estado, temos a satisfação de visitar esta magn(fica e bela cidade de
Viçosa, centro cultural de renome nacional, orgulho de todos os minei-
ros. Por outro lado, nenhum outro ato seria, para nós, mais gratificante
do que a inauguração de uma unidade hospitalar de tamanho vulto, ex-
pressão e significado social, uma vez que somos médico e, no exerc(cio
de nossa longa vida parlamentar, temos encetado uma luta permanente
no sentido de estender os benef(cios da saúde pública a um número ca-
da vez mais amplo de beneficiários, visando democratizar a medicina e
a assistência hospitalar.

Viçosa, cujos foros culturais a projetaram no cenário nacional e -
por que não dizer? - até mesmo fora de nossas fronteiras, tem pontifi-
cado, desde que o Presidente Artur Bernardes criou a Escola de Agrono-
mia, não apenas na formação de especialistas de elevado nível e valor
no aprimoramento das técnicas de produção agropecuária, mas também
no dar a lume, através de seus laboratórios, a grandes descobertas e
conquistas no setor.

A Universidade Federal de Viçosa é pioneira nas áreas de ciências
agrárias em nosso Pa (s e constitui-se, desde aquele long(nquo 1926,
quando começou a funcionar, em estabelecimento orgulho de todos
nós, não se limitando, hoje, ao ensino das ciências agrárias, mas esten-
dendo o leque de suas atividades às áreas das ciências exatas, biológicas,
das ciências humanas e da saúde pública.
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o Brasi I atravessa uma das fases mais dif(ceis de sua História, e a
Nação debate-se ante uma crise sem precedentes, crise global, abrangen-
te, totalizante, afetando o campo econômico, o pol ítico, o cultural, o
moral e o social, de maneira generalizada. Nesse contexto angustiante,
sobressai como um de seus aspectos mais negativos o setor da saúde.

Assim, a malária abrange uma área de 7 milhões de quilômetros
quadrados e apresenta uma incidência crescente de 160 mil novos casos
por ano. Existem no Pars cerca de 7 milhões de chagásicos; 6 milhões
de portadores da esquistossomose; 200 mil tuberculosos; 500 mil han-
senianos. As doenças diarréicas, ligadas às más condições de saneamen-
to básico, chegam a responsabilizar-se por 40% das mortes infantis nas
regiões mais pobres do Pa ís. E tudo isso é agravado pela desnutrição,
em uma população onde somente 30% dispõem de uma dieta calórica
adequada.

Este quadro é uma conclusão da XX III Reunião do Conselho Na-
cional de Secretários da Saúde, encerrada recentemen.te em Belo Hori-
zonte. A atual estrutura organizacional do setor da saúde vem sendo
operada com recursos extremamente deficientes e que, ano a ano, têm
sofrido novos cortes. Assim, os gastos do Governo Federal com a área
da saúde decresceram 25% de 1980 a 1983. Da í entendermos, como
o fizeram os Secretários de Saúde da região Sudeste, no referido encon-
tro, que urge a unificação do sistema de saúde, coordenado pelo Minis-
tério, com a universalização da cobertura dos serviços e equalização do
acesso de todos os usuários.

Assim agindo, dentro de um sistema unificado de saúde, atingire-
mos a verdadeira democratização da saúde em nosso País, operando em
níveis de eficiência de acordo com as necessidades e fazendo desapare-
cer a fantasia da ineficácia do setor público, ao mesmo tempo em que
se garantem melhores níveis de saúde à população.

Por isso, repetimos, é com grande satisfação e cheio de esperanças
que inauguramos este hospital, que representa uma relevante conquista
do povo e das autoridades de Viçosa.

Quanto ao que nos concerne, a oportunidade de comparecer hoje
a este Município, para a solenidade de inauguração deste estabeleci-
mento hospitalar, representará um capítulo inesquecível em nossa mo-
desta vida de homem público.
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Ao encerrar nossas palavras, gostaríamos de lembrar - como tema
de reflexão - a sábia lição deste verdadeiro santo da era moderna, que
é Thomas Merton: "Quando a sociedade humana cumpre a. sua v~rda-
deira missão, as pessoas que a formam crescem cada vez maIs em liber-
dade individual e integridade pessoal".
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" ... IMAGINARAM CONCEDER AOS SERES HUMANOS O PODER
DE PERCORRER OS ESPAÇOS INFINDAVEIS, ATÉ ENTÃO MO-
NOPOUO DOS pASSA ROS."

Discurso proferido na solenidade comemora-
tivo do Dia do Aviador, no dia 23/10/84, em
Santos Dumont.



A cada comemoração da Semana da Asa, esta bucólica cidade de
Santos Dumont, situada entre as colinas altaneiras que materializam,
no horizonte visível, o espírito dos homens de Minas, transforma-se
num altar de civismo aonde acorremos, enlevados, a celebrar um dos
mais importantes eventos da Pátria.

Aqui nasceu e morou, durante algum tempo, aquele cuja genia-
lidade faria o mundo curvar-se, na estupefata admiração dos feitos
que lhe inscreveram o nome, para sempre, no local destinado aos heróis
da humanidade.

Referimo-nos a Alberto Santos Dumont, cognominado "0 Pai da
Aviação".

o alvorecer do Século XX testemunha o surgimento do gênio in-
ventivo de Santos Dumont. Foi uma época rica em inovações científi-
cas e tecnológicas; a humanidade ou, mais precisamente, a cultura oci-
dental cristã, passava, desde o terceiro quartel do século anterior, da
Primeira Revolução Industrial, empírica e romântica, para a etapa mais
racional e planificada da Segunda Revolução Industrial, era da eletrici-
dade, do motor de combustão interna, do petróleo e do aço.

De maneira geral, as grandes criações tecnológicas desta fase foram
mais produto de equipes, em trabalho sistemático nos laboratórios, do
que fruto do cérebro de pesquisadores isolados, pioneiros de utopias
cient íficas.
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Mas, mesmo então, na era da eletricidade e do motor, não se pode
negar a contribuição individual, solitária e obstinada de alguns gênios
das explorações cientrficas. Graças ao somatório de suas experiências
e do produto dos laboratórios, é que a humanidade pôde-se beneficiar
de contribuições extraordinárias, tais como o telefone, o telégrafo, o
automóvel e o avião.

Cabe definitivamente ao nosso patr(cio Alberto Santos Dumont o
feito de ter dado asas ao homem, ter tornado realidade o sonho milenar
de rcaro, de Leonardo da Vinci e de tantos outros precursores que ima-
ginaram conceder aos seres humanos o poder de percorrer os espaços in-
findáveis, até então monopólio dos pássaros. Conquista extraordinária
que aproximaria mais as pessoas e, com o tempo, contribuiria para
reunir povos e mesclar culturas, consolidando os laços da solidariedade
universal entre as nações.

No mês de outubro, num curto espaço de cinco anos - 1901 a
1906 - os parisienses têm o privilégio de assistir a dois momentos
históricos, a dois passos decisivos na história da aviação. No primeiro,
dia 19, o nosso inolvidável patrício soluciona de vez o grave problema
da dirigibilidade dos aeróstatos, assegurando o dom ínio do homem
sobre um engenho na atmosfera, conduzindo-o por onde e para onde
desejasse, qual fogoso corcel por infindáveis campinas.

No segundo, dia 23, foi uma proeza ainda mais extraordinária.
Na primeira, ele já dispunha de um aparelho que gozava da flutuabili-
dade. Agora, não possu (a o novo engenho sustentação aerostática; era
preciso criá-Ia à custa da própria velocidade, ou seja, a sustentação ae-
rodinâmica. Além disso, o alçamento para o vôo era uma exigência de
esforço do próprio motor do aparelho.

Todavia, a fé, a tenacidade, o ardor inventivo de Santos Dumont
aceitara o desafio das leis da física. E às 16 horas realiza o grande feito.
Voa o "14 Bis". Pela primeira vez, o homem se erguera num aparelho
mais pesado do que o ar! O jornal Le Matin registra, no dia seguinte:
fI ••• O aeroplano voa. A emoção é geral: Santos Dumont parece trans-
portado por um imenso pássaro de conto de fadas".

Este foi o primeiro e gigantesco passo da aviação. Desde então,
tudo foi-se sucedendo, num crescendo constante que viria a transformar
o avião num dos mais eficazes e úteis engenhos que a mente humana
logrou criar para o progresso da humanidade.

28

Vivendo, nesta quadra do Século XX, a época que já prenuncia a
"virada do século", quando a humanidade cristã ingressará no seu 39
milênio, que lições seremos capazes de extrair da vida e da obra desse
grande brasileiro? Impõe-se considerar que homens como Alberto San-
tos Dumont assemelham-se a poliedros em movimento, talo número de
faces e facetas de que se compõe sua rica personalidade.

De nossa parte, julgamos que nenhum aspecto da contribuição
desse luminar da ciência quadra melhor ao sentido da presente cerimô-
nia que o associado às virtudes inatas da nossa gente, das quais fazem
parte a energia e o gênio inventivo, através do qual um povo predesti-
nado vem assinalando a sua travessia pelas veredas da História.

Esse mineiro modesto, através de cuja obstinação visionária a hu-
manidade avançou significativamente nas suas concepções técnicas e
cient íficas, legou-nos, assim, ensinamentos preciosos cujo significado
profundo há que ser exaltado pelas gerações em fora, como exemplo
de talento, tenacidade e força criadora.

o que fica demonstrado com transparente claridade é a grandeza
de um povo que não esmorece diante de nada; que é capaz de superar-
se, a cada dia, buscando construir o seu presente e o seu futuro. Uma ci-
vilização; erigida nos trópicos, fruto da contribuição de portugueses,
africanos, índios e outros povos provenientes de várias nações do orbe,
que encontram sua razão de ser no amálgama de raças que se comple-
tam, baseada num território extenso e rico, aqui construiu uma cultura
original e polimorfa, aberta à participação de todos, sob a égide da lei.

A extensão continental de nosso território; as riquezas que se
amontoam em suas entranhas fecundas; o clima ensolarado, que com-
pensa sobejamente os desequil íbrios ocasionais com a regularidade pro-
pícia à atividade agropecuária; a índole pacífica e trabalhadora do povo,
que jamais se deixa dividir por discussões irremediáveis; a cultura que,
incorporando traços de várias nações, plasmou uma maneira própria
de ver, de sentir o mundo, seja na área erudita, seja no domínio da arte
popular; tudo isso nos predispõe a um futuro próspero e feliz, apesar do
desalento que, circunstancialmente, possa invadir o nosso espírito, dian-
te de conjunturas desfavoráveis.

A conquista da plenitude democrática, que representará, para to-
dos os brasileiros, o direito de escolher, pelo voto livre, secreto e direto,
tanto os seus representantes nas Casas Legislativas e os Chefes dos Exe-
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. ,
cutivos Estaduais e Municipais, quanto o Presidente da República, já
não é mais um sonho distante, porém, uma meta tang(vel.

À eleição do Presidente Tancredo Neves, no in (cio do ano que se
aproxima, seguir-se-ão medidas que ensejarão o retorno ao estado de
direito, através da convocação de uma Assembléia Nacional Constituin-
te capaz de elaborar, para o Brasil, um novo pacto social.

As comemorações da Semana da Asa, cujo ponto alto são as sole-
nidades que, em todo o território nacional, se realizam no dia de hoje,
devem servir para recordar a todos os brasileiros a grandeza e a criati-
vidade de nossa gente.

Ao realizar a façanha inesquec(vel de elevar-se aos ares a bordo do
"14 Bis", demonstrando a todos, pela vez primeira, que o homem era
capaz de"voar num objeto mais pesado que o ar, esse cientista, que om-
breia com os maiores da humanidade, apontava-nos as alturas a que po-
demos chegar, quando assumimos plenamente a nossa responsabilidade
diante da História.

30

". .. NA MEDIDA EM QUE VOU-ME APROXIMANDO MAIS DO
LESTE DE MINAS, AQUI NA FRONTEIRA, COMEÇO A SENTIR
QUE, DENTRO DO PEITO, O MEU CORAÇÃO COMEÇA A PULSAR
DIFERENTE,"

Improviso durante a inauguração da agência
do IPSEMG em Manhumirim, no dia 27/10/84.



Quando as emoções são grandes e os sentimentos profundos, os
gestos são inexplicáveis e as palavras são mudas. Portanto, neste instan-
te, eu não tenho quase condições de pronunciar odiscurso que deveria
fazer como Governador eventual do Estado de Minas Gerais, que, cum-
prindo um preceito constitucional, cumpre este mandato transitório,
com a vocação pública de servir dentro dos maiores princípios éticos
que ditam a minha lealdade para com o Governador Hélio Garcia e o
ex-Governador Tancredo Neves.

Com esforço, eu vou sentindo aos poucos que poderei falar alguma
coisa. Todas as vezes em que eu começo a percorrer estes caminhos,
em direção ao Leste de Minas, na medida em que passo da cidade de
Monlevade para cá, ao longo do tempo, na medida em que vou cruzan-
do fronteiras municipais por esta Rodovia 262, na medida em que
vou-me aproximando mais do Leste de Minas, aqui na fronteira, começo
a sentir que, dentro do peito, o meu coração começa a pulsar diferente.
E ele pu Isa mais taquicardicamente quando eu chego no trevo do Redu-
to ou quando eu chego no trevo de Martins Soares, porque aí eu sinto
que estou penetrando no coração da terra que me adotou, Manhumi-
rim. E hoje eu senti esta emoção diferente. Hoje, eu vivi um novo mo-
mento, que, no relógio do meu calendário, vai ficar eternamente marca-
do, para que ele não possa apagar-se dentro do tempo. E quando, então,
eu vi uma faixa que dizia assim: "Da Invejada ao Palácio da Liberdade",
ou "Da Invejada ao Governo do Estado", aquilo me tocou profunda-
mente, porque a Invejada é a fazenda onde eu nasci, praticamente à
sombra de uma pedra, que é a Invejada, naquele meu querido Mutum,
que é a minha terra natal, de onde eu saí, pela visão de meu pai, quando
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criança ainda, aos seis ou sete anos, para estudar no Colégio Evangélico
de Alto Jequitibá,. na época Distrito de Manhumirim, e, desde então,
passei a me integrar dentro de Manhumirim e dentro de Presidente
Soares. Portanto, meus senhores, eu senti, apesar de poucos dias no Pa-
lácio da Liberdade, apesar de poucos dias governando o Estado de Mi-
nas Gerais, eu senti o peso da responsabilidade. Eu senti como sofre um
homem público, quando ele assume o poder, quando sobre a sua mesa
aparecem decisões históricas, que dependem de seu equil íbrio, da sua
consciência e, acima de tudo, do seu espírito público, para decidir a
favor do povo. Mas quem está no Palácio da Liberdade, quem está go-
vernando Minas e vai governar até segunda-feira, quando passarei o Go-
verno ao titular do cargo, Hélio Garcia, não é Genésio Bernardino.
Quem assumiu o Governo foi o Leste de Minas e, especificamente,
quem assumiu o Governo foi esta terra do Manhumirim, foi este povo,
foi esta gente, porque graças a eles, graças a estes munic ípios todos do
Leste mineiro, que me fizeram seu representante e intérprete legítimo
de suas aspirações, é que hoje eu atinjo este ponto máximo na vida pú-
blica, embora transitoriamente, mas que fica marcado para glória e hon-
ra de meu povo, da minha terra, que procurei sempre representar com
dignidade e o maior respeito. Eu sou muito grato, e este momento pa-
ra mim é extremamente gratificante.

Nós estamos lutando desde 1964. Antes, no antigo partido do
PSD, o Partido Social Democrático. A partir da Revolução de 64, par-
timos para a Oposição, partimos oara o PMDB, e até 1982 permanece-
mos na luta implacável para a reconquista da plenitude democrática,
para o restabelecimento do estado de direito, na luta permanente em
busca da liberdade.

Em 1982, um homem partiu lá de São João del-Rei, bem próximo
à terra de Tiradentes, impregnado pelos sentimentos literários da In-
confidência Mineira, desfraldou a bandeira da esperança, passou por
essas paragens, foi até o Caparaó e, lá no Caparaó, recebeu na face o
sopro e o óleo dos ventos livres e, no horizonte Iímpido, a certeza de
que conquistaríamos o Palácio da Liberdade para a grandeza do Brasil.

Esse homem é Tancredo Neves, que governou um ano e pouco,
com austeridade, com respeito, com dignidade, até o momento em que
toda a Nação, todos os segmentos da sociedade brasileira, todas as ins-
tituições, empresariado, clero, enfim, tudo neste Pa ís fez a convergência
para que ele fosse convocado para assumir a suprema magistratura da
Nação, porque esta Nação precisava de um homem para fazer o pacto
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da transição social, tão necessária neste instante, neste Pa ís. E este ho-
mem, estadista que é, teve a coragem cívica de renunciar a um Governo
no começo, coisa que ninguém teria, para pular no jogo do escuro, por-
que a Pátria estava chamando, e quem é chamado pela Pátria não pode
recusar-se, porque poderá ser julgado no tradicional tribunal sagrado da
História. E Tancredo partiu para sua caminhada, sabendo que não tinha
possibilidades eleitorais, porque as eleições diretas não se concretiza-
riam.

Mas ele partiu para servir ao Pa ís. Ele partiu para despertar uma
nova consciência cívica, para acordar um novo tempo e raiar um novo
dia. Partiu porque ama esta Pátria. Partiu porque precisava fazer uma
campanha civilista, para mudar, pelo menos, se não ganhasse a Presi-
dência da República, a consciência cívica nacional. E mudou tanto que
hoje nós temos certeza de que Tancredo Neves será de fato o Presiden-
te da República, porque homens livres, homens independentes, homens
de fé, que pertenciam ao PDS, homens também que amam esta Pátria,
homens também que têm uma visão e têm um sentimento abandonaram
o PDS e vieram para a Frente Liberal e formamos a Aliança Democrá-
tica e haveremos de recuperar a soberania nacional. E, se Deus quiser,
no dia 16 de janeiro de 1985, nós acordaremos num novo dia, e este
céu será Iímpido, o horizonte será vasto e deslumbrante, porque este
Pa ís será novo, ele terá um novo Presidente, que se chama Tancredo de
Almeida Neves.

Perdoem-me essas divagações, meus caros, mas às vezes a gente se
entusiasma na terra da gente, e a gente sabe que pode abusar dos amigos
e dos conterrâneos para falar muita coisa, e a gente fala muito, talvez
erre muito, erre pouco, mas os amigos compreendem, é a liberdade que
me deram e é o direito que eu estou procurando ter, que eles me dele-
garam.

Ganhando o Governo do Estado, precisávamos fazer umas mudan-
ças. Manhumirim era um Município rico, como é ainda, mas era um Mu-
nicípio que estava marginalizado. Um Município que talvez tenha sido
o primeiro Município do Leste de Minas e onde, juntamente com An-
selmo Bonifácio, fundamos o MDB, em 1966. Pagamos por isso um
grande preço, pois, desde então, nenhum órgão do Governo veio para
Manhumirim. Nós pagamos um preço muito alto, mas, por idealismo,
por convicção, por patriotismo, nós continuamos defendendo os nossos
ideais.
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Hoje, alguém às vezes me pergunta nos municípios onde eu sou
honrado com votos: "Por que só Manhumirim?" Não, não é só Manhu-
mirim. Nós estamos lutando por todos os municfpios onde trabalhamos
e fomos honrados com a dignidade, o respeito do voto dos nossos ami-
gos correligionários. Mas é porque Manhumirim, meu domic(ljo eleito-
ral, não tinha nada; torna-se necessário, então, devolver a este povo o
direito que lhe foi escamoteado ao longo do tempo.

E por esta razão que nós estamos trazendo hoje a agência do
IPSEMG, pelas mãos deste homem, pelas mãos deste bandeirante, deste
homem polêmico, deste homem discutido, deste homem controverti-
do, mas deste grande homem, deste idealista, deste sofredor, deste ho-
mem de idéias novas, que caminha por estes caminhos, olhando para
longe e para longe se dirigindo, e que, juntamente com a sua equipe,
em tempo recorde, instala esta agência aqui em Manhumirim, este he-
rói com legenda, que é Mário Genival Tourinho.

O Núcleo Regional de Alimentação Escolar foi instalado; a CAMIG
deve-se instalar dentro de 60 dias; o Centro Regional de Saúde está em
estudo para ser uma realidade dentro de pouco tempo, e o Distrito Re-
gional do Departamento de Estradas de Rodagem já está quase com os
pareceres técnicos para divisão do Distrito de Barbacena prontos. Uma
notícia importante: aproveitando estes dias no Governo, acabamos de
liberar ontem (sexta-feira) toda a verba necessária para terminar a estra-
da Manhuaçu-Ipanema, que é uma rodovia sonhada há mais de 40 anos
e que lamentavelmente foi sempre postergada. No Governo Tancredo
Neves ele resolveu fazê-Ia, apesar de terem aparecido diversos padrinhos,
principalmente o Ministro da Justiça, que nada tem a ver com essa es-
trada.

Realizamos nestes poucos dias um convênio com o Fundo Social
da Vale do Rio Doce, numa importância de 10 bilhões de cruzeiros, pa-
ra que, a partir de março do ano que vem, seja asfaltada a estrada de
Aimorés a Mutum, de Mutum a Lajinha e de Lajinha até o trevo da
BR-262.

Autorizamos o estudo de um projeto, com todos os cálculos, para
que possa entrar no ano que vem, no programa, uma estrada, com carac-
terísticas turísticas, de Presidente Soares ao Parque Nacional do Capa-
raó. Estamos em entendimento já bem adiantado, em fase contratual,
para que seja feito um hotel com características turísticas aqui em
Manhumirim - o Prefeito já se dispôs a doar o terreno - através da Se-
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cretaria de Esportes, TUrismo e Lazer, onde temos o nosso representan-
te máximo, que é o Deputado Leopoldo Bessone. Mas o Deputado Bes-
sone não ficou a í, não quis fazer no seu discurso, para me dar a honra
de fazê-Ia, essa comunicação: um ginásio esportivo coberto para Manhu-
mirim será constru(do no máximo dentro de seis meses.

Não se torna necessário falar na estrada, que vai receber o nome
de Rodovia Osvaldo Frossard, aquele Osvaldo Frossard, que, há 50
anos atrás, como um visionário, um louco, talvez assim chamado, per-
corria este Leste de Minas, lutando bravamente por estas estradas e que,
lamentavelmente, não teve o prazer de vê-Ias constru ídas um dia. Mas
nós, no nosso Governo, estamos fazendo e vamos terminar dentro de
dois a três meses a MG-111, que já está a í sendo asfaltada, Reduto a
Manhumirim e Presidente Soares ao trevo de Espera Feliz. Vamos fazer
em quatro meses uma estrada que não fizeram em 40 anos. Um homem
público precisa prestar contas do que está fazendo.

Na área da educação, quero dizer que tomei conhecimento das rei-
vindicações das Comissões Municipais de Educação desta região, cujo es-
forço e dedicação merecem o meu aplauso. A Delegacia Regional de En-
sino está em fase final de elaboração do relatório conclusivo de priori-
dades para a expansão de oferta escolar. Ampliação e melhoria dos pré-
dios escolares para os próximos anos; impressionou-me a enorme carên-
cia, pois, apesar do esforço do atual Governo, o abandono da educação
pelas administrações passadas deixou chagas bastante profundas. Quero
manifestar a minha disposição de fazer destas reivindicações o objetivo
de minha luta diária de parlamentar comprometido com o desenvolvi-
mento econômico e social desta região e com a melhoria da qualidade
de vida desta população, que generosamente me elegeu. Como Gover-
nador, já manifestei à Secretaria da Educação a necessidade de ampli-
armos a rede de 29 grau. Devemos esperar a decisão do Governador
Hélio Garcia, que, no seu retorno, irá decidir sobre a expansão da rede
estadual de 29 no Estado. A prioridade tem que ser por determinação
constitucional. Dentro dessa orientação, em reunião ontem com o Se-
cretário da Educação, determinei que fosse dada total prioridade para
a criação e implantação das seguintes extensões de séries, de 5~ a 8~,
na Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama, em Reduto, Manhuaçu;
outra escola no Município de Chalé, Distrito de Rio Preto, em Simoné-
sia, e com prioridade ainda maior no Município de Santana do Manhua-
çu, que até hoje não possui extensão de séries. No que se refere a cons-
trução, determinei à Secretaria da Educação que indu ísse no plano de
obras, imediatamente, a E. E. José Pedro, de Manhumirim, a constru-
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ção da E. E. Manoel Felisberto Alvim, de Chalé, a ampliação e reparo
da E.E. de Manhumirim e da E.E. do povoado de Dom Correa.

Essas, meus senhores, no setor de educação, foram as medidas to-
madas em última hora e já aprovadas pela Secretaria da Educação, para
providências imediatas e urgentes.

Já se disse, minhas senhoras e meus senhores, que na retaguarda
de todo homem público a quem os céus concederam a graça de realizar
algo de positivo existe, a inspirá-lo, uma figura de mulher. E não posso,
neste instante, deixar de reconhecer e:;se fato, pois, se alguma coisa
tenho feito em minha carreira pol (tica, devo-o ao apoio de minha valo-
rosa companheira, Tereza Ursini Bernardino, fonte de inspiração e de
ânimo, que me robustece nas lutas diárias.

Não posso deixar, também, de dirigir um sincero agradecimento,
por muitas razões, ao valoroso Deputado Leopoldo Bessone, grande
amigo e correligionário fiel.

Eu saúdo Mutum, minha terra natal, e saúdo Manhumirim, a terra
que implantou no meu coração aqui lo que é maior neste deserto de sen-
timentos fraternos, o amor ao próximo, a terra que me acolheu com a
mais profunda, com a mais significativa solidariedade humana. Tenho fé
em Deus que nós continuaremos, que dias melhores surgirão para nós,
e acredito que, ganhando a Presidência da República, nós jremos resga-
tar esta região, iremos resgatar, com Tancredo Neves, toda a Zona da
Mata, principalmente o Leste de Minas, porque, nos governos anterio-
res, eles entendiam que a fronteira de Minas era a Rio-Bahia, e o lado de
cá da Rio-Bahia não recebia nenhum beneHcio, porque os tecnocratas
interpretavam que o lado de cá da Rio-Bahia pertencia ao Esp(rito San-
to. Foi duro convencê-los de que Minas vai mais além da Rio-Bahia.
Minas chega até as fronteiras do Esp(rito Santo aqui no Pequiá, no Gua-
çuí, no Baixo-Guandu. Com Tancredo Neves iremos resgatar a Federa-
ção brasileira, criando para os Estados e para os munic(pios uma refor-
ma tributária, condições dignas para as responsabilidades públicas. No
Governo de Tancredo, nós sairemos de uma vez por todas da eterna
escuridão da noite, da escuridão cheia de equ (vocos e de erros cometi-
dos no sistema de arb(trio, de autoritarismo ditatorial, e mergulhares-
mos na realidade, e mergulharemos para a conquista de um sistema ou
de um modelo pol (tico-social-econâmico adaptado à consciência c(vica
de nosso povo e da nossa terra.

38

Termino fazendo uma homenagem a Percy, meu grande amigo e
meu companheiro. Sei que ele não está aqui fi~icamente, m~s.sei que ele
nos olha sorrindo feliz, lá no céu. Ele está vivendo com Flfl neste mo-
mento (f:ifi é apelido de sua esposa) e eu poderia dizer para o Per~y o
que disse Fagundes Varela, ~o que. me parece na ~orte de seu f~lho:
"Percy, ainda te vejo pelas nOItes mlnha,s. ~m meus dias sem luz, vejo-te
ainda creio-te vivo e morto te plantei. Smto o tanger monótono dos
sinos 'das igrejas, e c~da vibração conter parec~ as ilu~es q~e ruja':l con-
tigo. Percy, você se foi, mas você está aqUi agora. MUito obrigado.
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NOTICIARIO DA IMPRENSA



GENI:SIO VAI ASSUMIR NA SEXTA-FEIRA

o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Genésio Bernar-
dino, assume na próxima sexta-feira o governo de Minas Gerais, por um
período de 15 dias, em função da viagem que o governador Hélio Gar-
cia fará aos Estados Unidos, para tratar de empréstimos de interesse
do Estado junto a organismos financeiros internacionais. Mensagem nes-
te sentido foi encaminhada ontem à AL.

A viagem de Hélio Garcia, porém, deverá adquirir também um
significado pol (tico, pois ele deverá reunir-se com banqueiros interna-
cionais credores do Brasil e mostrar a eles as posições que o candidato
do PMDB à Presidência da República, Tancredo Neves, deverá assumir
com relação à d (vida externa, caso seja eleito presidente na eleição indi-
reta de 15 de janeiro próximo. Hélio Garcia se prontificaria a corrigir
determinadas informações sobre este tema, que, segundo fontes pol íti-
cas, teriam chegado "distorcidas" ao exterior.

Estado de Minas, 16 de outubro de 1984. p. 1.

GOVERNADOR PEDE LICENÇA A ASSEMBLJ:IA PARA VIAJAR
ATÉ O DIA 19 PARA OS EUA

o governador Hélio Garcia foi ontem a Brasília se inteirar dos ter-
mos em que terá de negociar a dívida externa de Minas nos Estados Uni-
dos e à noite enviou à Assembléia Legislativa o pedido de licença para
ralizar a viagem de 15 dias àquele Pa (s.

o governador já definiu que irá este mês, possivelmente dia 19,
mas ainda não sabe se ficará oito ou quinze dias no exterior. Mas já
está definido que em qualquer circunstância o presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Genésio Bernardino, assumirá o governo. (... )

Diário de Minas, 16 de outubro de 1984. p. 3.
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LICENÇA SERA APROVADA HOJE

A Assembléia Legislativa aprova hoje, em sessão extraordinária
convocada para as 9h, o pedido de licença encaminhado pelo governa-
dor Hélio Garcia, para viajar aos Estados Unidos em busca de recursos
junto ao Banco Mundial. Na sessão de ontem à tarde foi aprovado, com
os votos dos 53 deputados de todos os partidos que estavam presentes
ao plenário, regime de urgência para a tramitação do pedido.

Com a viagem de Hélio Garcia, prevista para amanhã e que terá a
duração de até 15 dias, assum irá o governo o presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Genésio Bernardino. Esse, por sua vez, será subs-
tituído pelo 19 Vice-presidente, deputado Luiz Alberto Rodrigues, do
PMDB. Como a bancada peemedebista perderá um deputado, assumirá
a cadeira, pelo tempo que durar a licença, o suplente Nélson de Carva-
lho. (... )

Estado de Minas, Belo Horizonte, 18 de outubro de 1984. p. 5.

NOVAS RESPONSABILIDADES

A partir de amanhã - e pela primeira vez na história de Minas _
um deputado estadual assume o governo do Estado. Em virtude da via-
gem do governador Hélio Garcia aos Estados Unidos, o presidente da
Assembléia Legislativa, Genésio Bernardino - terceiro na ordem de
sucessão, já que o segundo seria o vice-governador, que é o próprio He-
lio Garcia - subirá as escadas do Palácio da Liberdade, onde permane-
cerá por um período de 15 dias.

Exercendo o seu terceiro mandato consecutivo, sempre com vo-
tação crescente - foi o quarto mais votado do PMDB em 82 - o depu-
tado Genésio Bernardino é segurança de que não haverá qualquer solu-
ção de continuidade na administração mineira, não só pela sua absoluta
afinidade com o governador, como, igualmente, pela plena consciência
que tem de que substituição não é sucessão, tanto mais quando se sabe
que será por um período curto, de apenas 15 dias.

/

O importante, no entanto, é que Hélio Garcia viaja ao exterior
com a mais serena tranqüilidade, por saber que, em seu lugar, estará um
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velho companheiro de lutas e que, no exerc(cio da vid~ pública, te':!1-se
comportado com lisura ética e dignidade pessoal, reunmd?, consequen-
temente as virtudes e qualidades que se eXigem de quem, amda que tran-
sitoriam~nte, assume as responsabilidades de dirigir os destinos de uma
das mais importantes unidades da Federação.

Estado de Minas, Belo Horizonte, 18 de outubro de 1984. p. 5.

* A Assembléia Legislativa mineira deve conced~r hoje ~e manhã
a licença para a viagem de 15 dias do governador Hélio ~arcla aos. Es-
tados Unidos. Ele será substituído pelo deputado GenésIo Bernardmo,
presidente da Assembléia.

Folha de SIo Paulo, São Paulo, 18 de outubro de 1984. p. 4.

SANTOS DUMONT

o ex-deputado Wilson Modesto viaja hoje para ~an.tos Dumont,
a fim de supervisionar pessoalm;nte os prep~ratlvos fm.als. da. festa d~
terça-feira dia 23 quando estarao naquela Cidade as prmclpals auton-
dades do 'Estado, 'para a entrega das Medalhas ."Santos Dumont", em
comemoração ao Dia do Aviador. Segund~ Wllso~, todo o esquema
montado para homenagear o governador Héll.o Garcia prevalecerá,.ape-
sar da ausência do Executivo, que estárá em viagem aos .Esta?os Unldo~,
devendo a programação ser cumprida pelo governador mtenn?, o presI-
dente da Assembléia, Genésio-Bernardino. Além das solenidades na
Fazenda de Cabangu, onde nasceu Alberto Santos Dumont, o governa-
dor interino assistirá a um desfile de esc~l~res, s~rá homenageado. co~
um almoço oferecido pela Prefeitura Mun!clpal ~ maugurará ~ ~SC~ltó~O
local do lESA - Instituto Estadual de Saude Animai, uma relvrndl~açao
antiga dos produtores rurais de Santos Dumont, agora tornada realidade
graças à atuação de WiIson Modesto.

Estado de Minas, Belo Horizonte, 18 de outubro de 1984. p. 5.
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GEN~SIOGARANTIRA CONTINUIDADE

. O Presi.dente da Assembléia Legislativa, deputado Genésio Bernar-
dino, assumirá amanhã o Governo do Estado, com a partida do gover-
nador Hélio Garcia para uma viagem de 15 dias aos Estados Unidos.
~u .propósito é evitar que a obra administrativa sofra solução de con-
tinUidade e que nesse espaço de tempo sejam votados pela Assembléia
os pedidos de contratação de empréstimos e de delegação de poderes
para a reforma administrativa. O Secretário José Geraldo Ribeiro infor-
mou que, além de contatos com organismos financeiros o governador
visitará um projeto de irrigação na costa oeste dos Estados Unidos (Pá-
gina 3).

Diário da Tarde, 18 de outubro de 1984. p. 1.

GEN~SIOASSUME ESPERANDO APROVAR O EMPRJ:STIMO
E A DELEGAÇAO EM OU INZE DIAS

O governador Hélio Garcia, ao retornar dos Estados Unidos, po-
derá encontrar aprovados pela Assembléia os dois mais importantes
projetos submetidos ã apreciação legislativa: o pedido de delegação de
poderes, a ser transformado em projeto de resolução do próprio Legis-
lativo, a partir do entendimento entre os dois poderes; e o pedido de
autorização para contrair empréstimo externo de 180 milhões de dóla-
res. Esse será o grande esforço que o presidente da Assembléia, depu-
tado Genésio Bernardino, fará durante os quinze dias em que governa-
rá, substituindo Hélio Garcia.

Os dois já mantiveram um encontro para tratar de algumas ques-
tões que ficarão pendentes enquanto o governador estiver ausente. Hoje
eles voltarão a encontrar-se, para discutir outros assuntos, principal-
mente os dois projetos. Hélio Garcia passou também o dia de ontem em
Brasrlia, mantendo contatos na área administrativa, especialmente rela-
cionados com sua viagem aos Estados Unidos, que começa amanhã à
noite.

Ontem, o deputado Genésio Bernardino, ao relacionar que os dois
são os projetos mais importantes que se encontram atualmente na As-
sembléia Legislativa, confirmou que "Iogicamente empreenderei todo
o esforço poss(vel para a aprovação, de forma que o governador Hélio

62

Garcia, quando retornar dos Estados Unidos, possa encontrar aprovados
os mecanismos de que necessita para prosseguir sua obra administrativa
de governo". Segundo Genésio, sua boa convivência com todos os
parlamentares "e a vocação de servir destes" contribuirão nessa tenta-
tiva de aprovação em quinze dias dos dois projetos.

Depois de ressaltar que "asumo o governo de Minas de forma
pro-tempore, transitória, para cumprir um preceito consticucional",
o deputado Genésio Bernardino disse que sua preocupação principal é
manter tIos princ(pios éticos e de lealdade ao governador Hélio Garcia"
e procurar evitar que "sua obra administrativa, já muito clara nestes
dois meses de governo, não sofra solução de continuidade".

"0 governador que assume nestas condições não pode fazer mu-
danças significativas nem projetos de governo. O importante, como
disse, é procurar evitar que o governo Hélio Garcia sofra solução de con-
tinuidade, nesta hora diUcil que estamos vivendo, em que toda a socie-
dade está voltada para a sucessão presidencial. E um momento de mu-
danças, que são necessárias, e a preocupação de Minas é de dar suporte
para que o ex-governador Tancredo Neves assuma a presidência da Re-
pública".

Genésio Bernardino não prevê que possa ter qualquer problema
como governador de Minas, durante os 15 dias, uma vez que, no seu en-
tendimento, tanto o PMDB quanto os parlamentares do PDS da Frente
Liberal, que formam a Aliança Democrática, "são vocacionados para
servir e estão conscientes de que nosso trabalho é fazer com que Minas
Gerais volte a ter vez e voz no cenário nacional".

"Não há no Legislativo nenhum projeto polêmico; o de delegação
de poderes para que o Governador possa empreender a reforma admi-
nistrativa, o próprio Hélio Garcia, reconhecendo o Legislativo como
sempre o fez, concordou com a sua transformação em projeto de lei do
Legislativo".

Diário da Tarde, Belo Horizonte, 18 de outubro -de 1984. p. 3.

ESCLARECIMENTOS

Registramos, ontem, na abertura destas notas, que tIa partir de
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amanhã - e pela primeira vez na história de Minas - um deputado es-
tadual assume o governo do Estado". A referência era feita para assina-
lar que, em virtude da viagem do governador Hélio Garcia aos Estados
Unidos, o presidente da Assembléia Legislativa, Genésio Bernardino
subirá as escadas do Palácio da Liberdade, onde permanecerá por um
período de 15 dias.

A nota fazia, também, referência a que o presidente da Assem-
bléia é o terceiro na ordem de sucessão no governo do Estado. Dois pe-
quenos enganos. Um de lapsus memoriae, referente a ser Genésio Ber-
nardino o primeiro deputado estadual a suceder ao governador e ao vi-
ce. O segundo, lapsus calam i, dizia que o presidente da Assembléia Le-
gislativa é o terceiro na ordem sucessória do governo de Minas.

Assim, explicamos: a primeira vez que um deputado estadual no
exercício do car~o de presidente do Poder Legislativo, substituiu o
g?vernad.or e o vlce-governador de Minas, foi em 1910. O presidente e o
vice-presidente do Estado, respectivamente, Wenceslau Braz Pereira
Gomes e Júlio Bueno Brandão, tiveram que deixar suas atividades co-
mo ?xecutivos estaduais, por serem ambos candidatos nas eleições fe-
derais de 19 de março e estaduais de 7 do mesmo mês daquele ano.
Wenceslau era candidato à vice-presidência da República, na chapa do
marecha.1 Hermes da Fonseca. ~úlio Bueno Brandão disputaria o gover-
no de Minas, como sucessor do Ilustre filho de Itajubá.

Assumiu, então, o governo de Minas, "subindo as escadas do Pa-
lá~io da L~berdade", o deputado estadual Antônio do Prado Lopes Pe-
reira, presidente da. Câmara dos Deputados Estaduais. Era natural de
Belém, no Estado do Pará, e viera para Belo Horizonte como integrante
da equipe de engenheiros formada por Aarão Reis, em 1894, para cons-
truir a terceira capital de Minas, depois de Mariana e Ouro Preto. Inau-
gurada a capital, Prado Lopes permaneceu na nova cidade, aqui ingres-
sando no comércio de madeiras e matriculando-se na Faculdade de Di-
reito, onde se diplomou. Ingressou na pol ítica e foi deputado estadual
em três legislaturas.

A ordem de sucessão e substituições no governo do Estado é a
seguinte: primeiro, o vice-governador; segundo, o presidente da Assem-
bléia Legislativa; terceiro, o presidente do Tribunal de Justiça.

Estado de Minas, Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. p. 3.
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POSSE

o Presidente da Assembléia Legislativa, Genésio Bernardino, assu-
me hoje o governo de Minas, por um período de 15 dias, devido à via-
gem do governador Hélio Garcia aos Estados Unidos.

Diário da Tarde, Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. p. 3.

HeLIO TRANSFERE O GOVERNO A GENeSIO

O presidente da Assembléia Legislativa de Minas, deputado Gené-
sio Bernardino de Souza - PMDB, assume hoje o Governo do Estado
em substituição a Hélio Garcia, que viaja aos Estados Unidos para, em
15 dias, negociar "rolagem" de parte da dívida externa mineira, contra-
tar novos financiamentos e visitar um sofisticado projeto de irrigação.
Esta é a primeira vez na história pol ftica do Estado que o presidente
do Legislativo assume o Executivo mineiro. Segundo Genésio Bernar-
dino, nos 15 dias de sua administração "serão cumpridas todas as metas
traçadas pelo governador Hélio Garcia".

O governador em exercício explicou ontem, em entrevista, que o
seu Governo, por ser transitório, "Iogicamente não apresentará projetos
de maior profundidade". "Vamos apenas", disse, "cumprir os com-
promissos assumidos pelo governador Hélio Garcia, obedecendo aos
preceitos éticos e de lealdade ao seu Governo, que é norteado dentro do
objetivo de servir ao povo mineiro. Um governador que atinge o cargo
nas condições em que estou atingindo, para cumprir unicamente a Cons-
tituição Estadual e por um período de 15 dias, não pode tomar atitudes
sign ificativas, a não ser que problemas surjam nestes dias".

Genésio Bernardino acrescentou que pretende "cumprir todas as
normas para governar Minas Gerais com a vocação de servir com lealda-
de ao governador Hélio Garcia". Disse que nos últimos dias manteve
vários contactos com o governador Hélio Garcia, procurando saber dele
os seus compromissos e as suas metas de administração, para segui-los
enquanto durar a interinidade. O novo governador explicou que em suas
conversas com Garcia abordaram inclusive compromissos de natureza
pol ftica, como os firmados em torno do chamado "Acordo de Minas".
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"Nossas conversas", frisou, "foram dirigidas no sentido de que o Go-
verno não sofrerá solução de continuidade".

Responsabilidades

o presidente da Assembléia Legislativa de Minas disse, também,
que vai assumir o Governo do Estado "cônscio de minhas responsabili-
dades e com a certeza de que não terei problemas, uma vez que os ho-
mens públicos de Minas Gerais são vocacionados a servir". Ressaltou
que, neste momento, os pol(ticos milleiros estão voltados para uma
questão de maior relevância, que é sucessão presidencial, "com a grande
mudança que deve se processar na pol (tica administrativa brasileira com
a eleição do ex-governador Tancredo Neves". Ressaltou, ainda, "a
grande honra" que é para o Poder Legislativo ter o seu presidente inves-
tido no cargo de governador do Estado.

Por outro lado, Genésio Bernardino de Souza destacou a impor-
tância da viagem que o govenador Hélio Garcia inicia hoje aos Estados
Unidos, afirmando que "ele viaja na busca de recursos para fazer inves-
timentos que solucionem os problemas sociais do povo mineiro". Disse
que Hélio Garcia, "por ser um grande pol(tico, um grande administra-
dor e um grande empresário", saberá cumprir com êxito sua missão ao
exterior.

Quem é

Genésio Bernardino de Souza, que assume hoje o Governo de Mi-
nas Gerais, é médico, casado com dona Terezinha Ursini e tem três
filhos: Genésio, Lorena e Camilo. Foi oficial de Gabinete do Conselho
de Ministros no Regime Parlamentarista, sendo primeiro-ministro o en-
tão deputado federal Tancredo Neves. Participou da fundação do Movi-
mento Democrático Brasileiro - MDB - e elegeu-se por este partido
deputado estadual. Posteriormente, ao lado de Hélio Garcia e Tancredo
Neves, fundou em Minas Ge(ais outro partido, o Partido Popular, do
qual se tornou secretário-geral no Estado.

Na Assembléia Legislativa de Minas, Genésio Bernardino de Souza
foi vice-I (der e I(der da bancada do antigo MDB, no per(odo de 1975 a
1977 e também no ano de 1982. Participou, como membro efetivo, da
Comissão de Saúde e Finanças nos anos de 1975 e 1976 e, na última
legislatura, foi eleito presidente do Poder Legislativo. Como médico,
Genésio teve grande atuação em Manhumirim e em Belo Horizonte,

66

ocupando várias funções nas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

Minas Gerais, Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. p. 3.

GENl:SIO EM ViÇOSA INAUGURA HOSPITAL

o governador Genésio Bernardino realiza amanhã a sua primeira
viagem oficial ao interior do Estado, depois que assumiu a chefia do
Executivo, em substituição ao governador Hélio Garcia, que ~e encontra
nos Estados Unidos tentando a rolagem de parte da d (vida externa
mineira. Ele vai a Viçosa, na Zona da Mata, para inaugurar o prédio do
Hospital São João Batista.

Após a inauguração, marcada para as 10 horas, com as presenças
do ministro da Previdência e Assistência Social, Jarbas Passarinho, dos
secretários de Esportes, Lazer e Turismo, Leopoldo Bessone, e do Go-
verno e Coordenação Pol (tica, Carlos Cotta, Genésio Bernardino segui-
rá para o Rio de Janeiro, para participar com o ex-governador Tancredo
Neves do almoço promovido pela Barraca de Minas, da Feira da Provi-
dência, no Rio Palace.

O Hospital São João Batista, da Fundação Assistencial Viçosense,
foi constru(do pela comunidade de Viçosa, com total apoio do deputa-
do Leopoldo Bessone. Ele é um dos melhores na Zon~ da Mata~ pos-
suindo 90 leitos e aparelhagens para prestar qualquer tipO de aSSistên-
cia médica à população.

Mines Gerais, 20 de outubro de 1984. p. 8.

GENÉSIO ASSUME COM HUMILDADE
Promete ser leal e governar os mineiros com equil(brio e consenso

"Acostumado às lutas pelo interior e a estender as mãos a estes
homens perdidos pelo interior mineiro, sen~indo o seu calor humano,. as
suas esperanças e as suas ansiedades, creio que é uma honra mUito
grande, extremamente gratificante para um modesto homem. público
como eu, num momento histórico como este, embora temporariamente,
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cumprindo um preceito constitucional, assumir o Governo de Minas em
sua plenitude, para governar os mineiros com lealdade, dentro do
equil(brio e do consenso, nesta hora em que estamos vivendo", afirmou
ontem o governador em exercício, Genésio Bernardino, ao receber,
no Palácio da Liberdade, uma comissão de deputados e funcionários da
Assembléia Legislativa do Estado.

Genésio Bernardino foi saudado pelo presidente em exercício da
Assembléia, deputado Luiz Alberto Rodrigues, que disse ter a certeza
de que o novo governador "honrará o Legislativo e as instituições
democráticas e estará engrandecendo cada vez mais a Assembléia, seus
companheiros e seus eleitores".

Espetáculo de Democracia

O jornalista Januário Carneiro fez o seguinte comentário ontem,
na Rádio Itatiaia, a respeito da transferência do cargo de governador de
Minas, na seção "Três Tempos", no noticiário das 7 horas:

- Tendo de cuidar, nos Estados Unidos, da regularização de
contas, o governador Hélio Garcia, eleito livremente vice-governador de
Minas, feito titular com a renúncia de Tancredo Neves, pede licença ao
Legislativo para poder se ausentar. A Assembléia lhe mandou o seu
presidente, indicado através de eleições livres, Genésio Bernardino, para
ocupar provisoriamente a direção do Executivo. Que belo espetáculo de
pol ítica e civilização é o funcionamento pleno do ritual democrático.
Respeita-se plenamente a manifestação popular. Cumprem-se todas as
regras do jogo. Nada se inventa, nada se modifica, para não descompor
o compromisso assumido pelos pol (ticos com as multidões. Sai o
governador Hélio Garcia cercado pelo respeito e a estima da gente da
rua. Entra Genésio, sabendo que cumpre um dever transitório, mas que
será governador dos mineiros na plenitude. E o titular cumpre a
espinhosa missão de lá fora conseguir meios de manter funcionando a
máquina estatal que recebeu, como Tancredo recebera, profundamente
prejudicada por situações seríssirnas, o endividamento que vem de
desacertos e desmandos de anos e anos de autoritarismo aliado ao
insolúvel problema da divisão da receita que fica inteira nos cofres do
poder central, sobrando migalhas para Estados e Municípios, eterna-
mente pedintes de pires nas mãos. Essa viagem será bem maior do que o
anunciado. Pode ganhar dimensões especiais porque Hélio Garcia não se
furtará a dar explicações que lhe forem solicitadas sobre quem é
Tancredo Neves, sobre o que fará Tancredo, sobre o que pensa
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Tancredo de casos como a d (vida externa brasileira e a pol (tica externa.
Dirá, inclusive, que ninguém deverá esperar subserviência e que. está
nascendo uma Nação orgulhosa, ainda que pobre, dona do seu destinO e
do seu nariz. Sem rodeios, sem mistérios, sem embromação. E viva a
democracia refluindo pura e brilhante! O vice-governador eleito
livremente 'toma o lugar do governador renunciante. Pede licença à
Assembléia Legislativa para viajar ao exterior, mandando-lhe esta o seu
presidente, também livremente eleito, para f?ze~ a ~ubstituição ~or
alguns dias. Cedo, bem cedo, este exemplo mineirO, ritual de práticas
da democracia, haverá de ser repetido no Brasil novo, no Brasil das
liberdades que se aproxima.

Minas Gerais, 20 de outubro de 1984. p. 3.

GOVERNO DA MEDALHAS A 304 PERSONALIDADES

Como parte das comemorações da Semana da Asa e do Dia do
Aviador, o governador Genésio Bernardino presidirá hoje, a partir das
10h30m, na Fazenda Cabangu, a 18 quilômetros de Santos Dumont, a
cerimônia de entrega da Medalha "Santos Dumont", cunhada em ouro,
prata e bronze, a um total de 304 personalidades mineiras e brasileiras.

Criada pelo Governo mineiro, através da Lei n9 1.493, de 16 de
outubro de 1956, a Medalha Santos Dumont é conferida anualmente a
autoridades e entidades que se destacaram de modo relevante, por sua
contribuição ao desenvolvimento e ao progresso da aviação do Pa (s.

Programa

Segundo o programa oficial, o governador Genésio Bernardino
deixa Belo Horizonte às 7h30m de hoje, desembarcando no aeroporto
de Barbacena 25 minutos depois. De Barbacena, o governador segue de
automóvel para Santos Dumont, onde será recebido pelas autoridades e
pelo povo às 8h45m. Haverá em Santos Dumont uma concentração
pública, seguida de um desfile cívico-militar.

Terminadas as solenidades em Santos Dumont, o governador
Genésio Bernardino seguirá para a Fazenda Cabangu, onde passará em
revista a tropa formada em sua honra, assistirá à cerimônia de
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hasteamento de Bandeiras, ouvirá a leitura da ordem-do-dia do Ministro
da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, e entregará Medalhas nos graus
ouro, prata e bronze a 304 personalidades. O retorno do governador a
Belo Horizonte está previsto para às 12h10m.

Aqui, a relação dos que serão homenageados na Fazenda Cabangu:

Medalha de Ouro

Senador Alfredo José de Campos Melo, Deputado Federal Roberto
Cardoso Alves, Doutor Ruy José Vianna Lage, General-de-Divisão Luiz
da Silva Vasconcellos, Major-Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, Prefeito
José Antônio Pedro - Promoção, Doutor José Flávio Pécora, General-
de-Brigada Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, General-de-Braigada José
Pinto dos Reis, General-de-Brigada Milton Silva Oliveira,
Desembargador Hélio Armond Werneck Côrtes, Doutor Marlos Jacob
Tenório de Melo, Doutor Henrique Brandão Cavalcanti, Secretário
Chrispim Jacques Bias Fortes - Promoção, Secretário Gil César
Moreira de Abreu, Secretário José Geraldo Ribeiro, Professor Hélio
Guedes de Campos Barros, Professor Edson Machado de Souza,
Doutora Giléa Aíves Wainstein, Jornalista Otto Lara Resende,Coronel-
Aviador Guilherme Sarmento Sperry - Promoção, Coronel-Aviador
Athos Geraldo Gramigna da Silveira - Promoção, Deputado Estadual
Euclides Pereira Cintra - Promoção, Coronel PM José Braga Júnior _
Promoção, Coronel PM Leonel Archanjo Affonso - Promoção, Desem-
bargador Geraldo Henriques Cruz, Desembargador Argemiro Otaviano
Andrade, Coronel PM Dorgival Olavo Guedes Júnior - Promoção,
Doutor Luiz Philippe Vieira de Mello, Doutor Paulo Em(lia Ribeiro de
Vilhena, Professor Isis de Almeida, Doutor Michel Francisco Melin
Aburjelli, Doutor Tancredo Augusto Tolentino Neves, Doutor José
Rezende de Andrade - Promoção, Professor José Geraldo D'Angelo,
Conselheiro Maurício Brandi Aleixo - Promoção, Conselheiro Ivan
Gualberto do Couto, Doutor José Hugo Castelo Branco, Doutor
Roberto Lúcio Rocha Brant, Doutor Miguel Augusto Gonçalves de
Souza, Senhor Paulo Roberto de Oliveira Niccoli, Professor Crodowaldo
Pavan, Professor Lourival Vilela Viana, Professor Roberto Haraldo Bins,
Doutor Antônio Assis de Lucena - Promoção, Padre Antônio de
Oliveira Godinho, Doutor Ignácio Gabriel Prata Neto - Promoção,
Aero Clube de Minas Gerais, Coral Ars Nova da UFMG, AMAE - Asso-
ciação Mineira de Ação Educacional, ASFAS - Associação Feminina
de Assistência Social, Fundação "Henrique Hastenreiter", Professora
Aspásia Vieira Ayer - Promoção, Professor Hélio Ferreira Pinto,
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Doutor Geraldo Majela Andrade, Jornalista Carlos Castello Branco,
Doutor Eloy Heraldo Lima, Jornalista Evandro Ca~los de_An~rade,
Jornalista Guy Afonso de Almeida Gonçalves, Jornalista Joao Etl~nne
ArreÇluv Filho, Jornalista Luiz Fernando Mercadante,. Doutor Miguel
Monteiro de Barros Lins, Doutor Ronaldo Carneiro da Rocha,
Jornalista Ziraldo Alves Pinto, Jornalista Zózimo Bráulio Barrozo. do
Amaral, Escritor Fábio Luiz Pereira de Magalhães,Doutor João Batista
de Abreu Jornalista Milton Amado - Post Mortem, Doutor Ely Franco
Ribeiro ~ Post Mortem, Senhor Izio Coutinho ~ ~ost Mo.rtem,
Engenheiro Pacífico Paoli, Doutor H~rmógenes T~lxelra Ladeira -
Promoção, Doutor Luiz de Paula Ferreira, Douto~ Nlcolau Cardo~o de
Miranda, Doutor PIínio Orsi de Sá - Promoçao, Senhor ~áno de
Almeida Franco - Post Mortem, Jornalista José Costa, Jornalista Yves
Gomes Ferreira Alves, Jornalista Paulo Nacife, Senhor Wils~n Mode~to
Ribeiro Jornalista Lúcio Valadares Portella, Jornalista Munllo Pereira
Leite Doutor Flávio Castello Branco Gutierrez.,

Medal ha de Prata

Deputado Federal Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, Deputado
Federal Israel Pinheiro Filho, Deputado Federal José Mendonça de
Morais, Deputado Federal José Ulisses de Oliveira, Deputado F.ederal
Marcos Guimarães de Cerqueira Lima, Deputado Federal Máno de
Oliveira, Deputado Federal Osvaldo Miranda Murta, Depu~ado Federal
Wilson Vaz Coronel Infantaria QEMA Norman Stollet da SIlva, Coronel
Infantaria ÓEMA Tamoyo Pereira das Neves, Coronel Infantaria QEMA
Douglas Farias de Souza, .Coronel Artilh~ar!a QEMA Carlos Alfredo Pe-
legrino, Coronel Infantana QEMA Ant~n1o Machado B~rges~Coronel
Infantaria QEMA Nazareno Sucupira Lima, Coronel Artllhana QEMA
Silvio Júlio Homem de Carvalho, Coronel Artilharia QEMA Alberto da
Fonseca de Freitas, Coronel Veterinário Nilton Jacy Paloucci, Deputa-
do Estadual Alcyr Nascimento, Deputado Estadual Armando Gonçalves
Costa, Deputado Estadual Hugo Campos, Deputado E~~adualHugo Mo-
desto Gontijo, Deputado Estadual Paulo José de Ara~Jo, Deputado E~-
tadual Petrônio Lu (s Mattias, Deputado Estadual Walner Carvalho AVI-

la Coronel PM Jurandyr Afonso Marino - Promoção, Coronel PM
QOS Fernando Araújo, Coronel PM Waldeir José de Almeida - Promo-
ção Doutor Layrton Borges de Miranda Vieira - Promoção, Doutor
José Waster Chaves, Doutor Aroldo PIínio Gonçalves, Doutor Darcy
Antenor de Castro, Doutor Sebastião Helvécio Rosenburg,. Doutor Sál-
via Figueiredo Teixeira, Doutor João Batista da Costa e Silva, Doutor
Antônio Alberto Canabrava, Professor Mauro Mendes Braga, Professor
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Tomaz Aroldo da Mota Santos, Professor Marcus Vinicius Gomez Ma-
estro César Guerra Peixe, Professora Suzy Pimenta de Mello, Ten~nte-
Coronel-Aviador José Maria Ribeiro Mendes, Tenente-Coronel-Aviador
Nelson Brites, Doutor Modesto Justino de Oliveira Júnior Doutor
Affonso Henriques Prates Correia, Doutor Wolmar Olympio 'Nogueira
Borges, Professora Maria Lisboa de Oliveira, Doutor Eugênio Villaça
Mendes, Doutor Gastão Rodrigues Sette Câmara Jornalista Ariosto
da Silveira - Promoção, Doutora Eneida Maria' Vilela Lamounier
Doutor Cidaco Gomide Alvarenga, Doutor José Gama Dias, Padre José
Carlos Barbosa, Professor Samuel Rocha Barros, Professor Pedro Tércio
Olivotti, ~outor Sebastião Resende, Doutor Délcio Alves Martins,
Doutor Jairo Jordano Catão, Engenheiro José Mascarenhas Filho
Doutor Paulo Afonso Andrade, Doutor José Carlos de Mattos Douto;
Sady da Cunha Pereira, Senhor Osmar Lacerda França, Senhor'Tarc(sio
Humberto Parreiras Henriques, Doutor Paulo Oliveira Carvalho Senhor
Durval José Moreira, Jornalista Manoel Marcos Guimarães, J~rnalista
Leonardo Fulgêncio, Jornalista Urias Pires Botelho Jornalista Paulo
~árcio. Quintino ~os Santos, Jornalista Ivan Cajuby 'Fulgêncio, Jorna-
lista Wilson BorraJo Cid, Doutor Elcio Meireles, Doutor Ricardo An-
tônio Vicintin, Doutor Ronaldo José Vicintin, Doutor Marcrlio Gon-
çalves, Prof~ssor Neidson Rodrigues, Padre Henrique Feltrin Ramon,
Padre RogériO Abdala, Doutor Edgar Reis de Andrade Doutor Vitor
Hu~o Mo~eira de Resende, Doutor Niso Torres, Doutor Edgard de
ASSISPereira - Promoção, Doutor Aguinaldo Pinheiro Doutor Romero
Maia Solha - Promoção, Doutor Luiz Fernando Caldas Villela de An-
drade, Professor Herbet Sardinha Pinto, Doutor Djalma Garcia Campos,
Doutor Newton Lima Drummond, Doutor George Norman Kutowa
Senhor Ildeu Calixto de Oliveira, Doutor Christino Teixeira dos Santos'
Engenheiro Dácio Madureira de Pádua, Empresário Genesco de Lim~
Sousa, Doutor José Eduardo Barbosa, Padre José Feliciano da Costa
Simões, Empresário José Geraldo Jardim Brandão, Empresário José
Ramos Filho, Doutor Aécio Neves da Cunha Doutor José Ribeiro
Sobrinho, Doutor José da Rocha Paixão, Dout~r Carlos Juarez Belfort
Arantes, Senhor Paulo Márcio Ferreira, Professor Paulo Vicente Guima-
rã~s, Doutor Ricardo Selmi Dei Meinberg, Doutor Alberto Pereira
Leite, Doutor José Geraldo Ribas, Doutor José da Silva Baracho Se-
nhor Antônio Augusto Júnior, Doutor Paulino Gontijo Queiroz C;nça-
do - Promoção, Senhora Marília Meireles Martins da Costa, Doutor
Antenor Gonçalves de Morais, Comendador Salvatore Di Monda -
Promoção, Doutor Paulo Batista Assunção Filho - Promoção, Pro-
fessor Norman José Andrade Junho, Doutor Antônio de Almeida Oli-
veira, Senhora Maria Elvira Salles Ferreira, Doutor José Luiz de Santa-
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na, Doutor Manoel de Oliveira Brandão Neto, Doutor José de Castro
Ferreira, Doutor Claudemiro Ribeiro, Doutor Mário Odiniz Nacif.

Medalha de Bronze

Tenente-Coronel-Artilharia QEMA Ulisses Lisboa Perazzo Lannes,
Tenente-Coronel-Artilharia QEMA Roberto Coimbra do Prado, Tenen-
te-Coronel PM Fabiano de Oliveira Castro, Tenente-Coronel PM Amauri
Meirelles, Tenente-Coronel PM Maurílio Modesto Cunha, Doutor Hugo
Bengtsson Júnior, Doutor Orlando Adão Carvalho, Doutor Murilo José
Pereira, Major Infantaria Benito Silva, Major-Aviador Hugo César Gon-
çalves, Major-Aviador Reinaldo Afonso Silveira, Major-Aviador Francis-
co Ferreira Lana, Major Infantaria Aderson BorgesVieira, Major Médico
Lutero Garcia dos Santos, Major PM Adilson Cerqueira Soares,Capitão
PM José Guilherme do Couto, Professor Osny Pereira, Professor Geral-
do Márcio Alves Guimarães, Professor Eduardo Costa Ferreira, Profes-
sor Pedro Arthur Victer, Professor Francisco Cândido da Silva, Profes-
sor Marcelo Patizzi, Professora Elizabeth Dolabella Dubai, Jornalista
Dirceu Mesquita Horta, Professor Edmundo Pereira Rodrigues, Profes-
sor Nahyr Rodrigues da Cunha, Professor Onofre de Freitas, Professora
Maria Auxiliadora Teixeira Machado, Professor Am((car Augusto Pe-
reira de Castro, Doutor Sérgio Murta Machado, Doutor José Militão
Costa, Jornalista Emílio Sávio de Morais, Jornalista Wanderley Machado
Diniz, Professor Gustavo Araújo Penna, Jornalista João Uchôa Cama-
rão, Jornalista Arthur Luiz Ferreira, Jornalista Paulo Roberto Amador
dos Santos, Jornalista Antônio Eustáquio Rodrigues Cassimiro, Jorna-
lista Orley Moreira, Jornalista Mayrinck Pinto de Aguiar, Doutor Ma-
noel Guimarães Ferreira de Melo, Doutor Raimundo Virg(ljo do Couto
e Silva, Doutor Fausto Glória Pena, Doutor Acyr Vieira Pôrto, Doutor
Nioeldo Mendes Pires, Doutor JoséWeiss,Senhor José Feliciano Morei-
ra, Senhor Nésio Wolhein do Amaral, Senhora Iracilde Fadei Andrade,
Doutor Samir de Freitas Bejjani, Doutor Ubirajara PessimJachinoski,
Doutor Pedro Mossri, Doutor João Domingos, Senhor João Marcos Pa-
checo, Jornalista José In icio de Abreu, Doutor Ronaldo Dornellas de
Assis Ribeiro, Doutor João Batista da Cunha Bonfim, Doutor Norton
Antônio Fagundes Reis, Doutor Honório Joaquim Carneiro, Doutor Jo-
sé Pocai, Doutor Geraldo Amadeo Bertolotti Strambi, Doutor Altami-
rando Ribeiro Silva, Doutor Abílio Belo Pereira, Doutor Américo
Vianna Penna, Senhor Antônio Fabiano Faria Valente, Senhor Salim
Augusto Costa, Senhor Guilherme Alves Pereira, Senhor Israel Kuper-
man, Senhor Marley Moura de Abreu, Senhor Alvaro Eustáquio Ferrei-
ra Kelmer, Senhor Bruno Pires Carneiro, Senhor Buridan Generoso Li-
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ma, Senhor Egas Monis Pasqual Batista, Senhor Em ílio Castelar da
Cunha Pimenta, Senhor Demetri Vagliano, Senhor José MarC(lio Moura
Nunes, Senhor Raimundo Gomes Rezende, Senhor Antônio Gomes
da Silva Filho, Senhor Sebastião Maciel, Senhor José Manoel Pinheiro,
Senhor João Theodósio de Araújo, Senhor Edmond Abdo, Senhor
Acindino Francisco Dias, Senhor Dalmir de Jesus, Senhor Otoniel Ge-
raldo Batista, Senhor Rafael Machado Botelho, Senhor Argeu Neves
Murta, Doutor Darke Baeta da Costa, Senhor José Nominato dos San-
tos Cambraia, Senhor Jader Guerra, Senhor Edinarte de Carvalho Dó-
ria, Doutor Edilson Godinho, Senhor Jurandir da Rocha, Senhor Jar-
bas Leandro Eiras, Senhor Francisco Freitas, Senhor Anaby Resende,
Senhor Joaquim de Azevedo Freire, Doutor Helvécio Torres Lage, Dou-
tor Wilson Aguinaldo de Paiva.

Minas Gerais, 23 de outubro de 1984. p. 3.

DEPUTADOS FAZEM VISITA A GENESIO

Uma comissão de deputados estaduais da Frente Liberal fez,
ontem, uma visita de cortesia ao governador de Minas em exercício,
Genésio Bernardino, no Palácio da Liberdade. Segundo o deputado
Jésus Trindade Barreto, "viemos abraçá-lo e desejar-lhe um governo
tranqüilo, eficaz e de bons resultados para o povo, embora em duas
semanas apenas".

Jésus Trindade explicou que, como a posse do governador Genésio
Bernardino foi num dia em que muitos deputados estavam vi~jando,
"nós, deputados da Frente Liberal e companheiros do governador no
Legislativo, viemos trazer-lhe a nossa solidariedade".

Minas Gerais, 23 de outubro de 1984.

GENESIO ABRE SALAO DE ARTES DOS SERVIDORES

O governador interino Genésio Bernardino de Souza abriu anteon-
tem à noite, no saguão da Assembléia Legislativa de Minas, o II Salão
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de Artes Plásticas dos Servidores Públicos do Estado, organizado pela
Secretaria da Administração com o objetivo de incentivar a criativida-
de do servidor. A mostra reúne 68 obras de arte, em pintura, escultura
e tapeçaria, e a solenidade de sua abertura reuniu vários artistas já con-
sagrados, os secretários de Governo e Coordenação Pol ítica, Carl?s
Cotta, e dos Transportes, Alvaro Antônio, o presidente em exerc(clo
do Poder Legislativo, Luís Alberto Rodrigues, os I(deres da maioria e da
minoria na Assembléia, respectivamente, deputados Ademir Lucas e
Roberto Luís Soares, e o secretário-adjunto da Administração, Ivan
Barbosa.

Genésio Bernardino, ao abrir a expOSlçao, em rápido discurso,
falou de sua alegria em voltar à Assembléia Legislativa que ele presi-
de: "E extremamente gratificante para mim, ocupando o Governo do
Estado por força de um preceito constitucional, voltar à Casa do Povo
para fazer esta inauguração e, principalmente, abrir uma exposição
de artistas que são funcionários públicos, os funcionários que montam
a estrutura administrativa do Governo de Minas Gerais". Ele ressaltou
que é dever do Governo incentivar cada vez mais a criatividade do
servidor público e destacou a criatividade dos expositores, "artistas
que nada devem àqueles renomados artistas que temos no nosso Esta-
do".

Da Assembléia Legislativa de Minas, o governador inlerino foi ao
Palácio das Artes, onde participou da cerimônia de lançamento do li-
vro Título de Capa, que reúne crônicas do jornalista Fernando Teles,
publicadas no Caderno Fim de Semana do jornal Estado de Minas.
Além do governador, participaram do lançamento os secretários Carlos
Cotta e Octávio EIísio Alves de Brito, o Iíder do PMDB na Assembléia,
deputado Ademir Lucas, vários jornalistas, escritores e dirigentes de
órgãos governamentais. (. .. )

Minas Gerais, 24 de outubro de 1984. p. 3.

NOVA AGENCIA DO IPSEMG

O governador do Estado em exerc(cio, Genésio Bernardino, pre-
sidirá domingo próximo, em Manhumirim, a solenidade de instalação
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da Agência Regional do IPSEMG naquele município. A agência, que
será a 59~ do Instituto no interior, é resultado do convênio assinado
recentemente pelo presidente da autarquia, Genival Tourinho, e oito
prefeitos municipais. "Compreendendo a importância da pol ítica de
descentralização administrativa e interiorização dos serviços acelerada
pela atual administração do IPSEMG, várias prefeituras têm assinado
convênios com o Instituto para a criação de agências ou postos de aten-
dimento", disse o presidente Genival Tourinho. Parlamentares, secre-
tários de Estado e prefeitos regionais já confirmaram suas presenças
em Manhumirim para o evento. (. .. )

Minas Gerais, 24 de outubro de 1984. p. 2.

GENeSIO BERNARDINO: DEMOCRACIA PLENA JÁ l: META
PROXIMA

"A conquista da plenitude democrática já não é mais um sonho
distante e sim uma meta tangível", afirmou, ontem cedo, em Santos
Dumont, o governador em exercício, Genésio Bernardino, ao presidir
as comemorações do Dia do Aviador, cuja festa teve como ponto alto
a entrega de Medalhas Santos Dumont a diversas personalidades que
se destacaram por sua contribuição ao desenvolvimento e ao progresso
da aviação do Pa ís. Genésio afirmou em seu discurso que "à eleição
de Tancredo Neves, no início de 1985, seguir-se-ão medidas que ense-
jarão o retorno ao Estado de Direito, através de uma Assembléia Cons-
tituinte capaz de elaborar para o Brasil um novo pacto social". As
comemorações do Dia do Aviador, em Santos Dumont, começaram
com a recepção ao governador Genésio Bernardino e prosseguiram
com hasteamento da Bandeira do Brasil, desfile cívico-militar. Depois,
na Fazenda Cabangu, a 18 quilômetros de Santos Dumont, o governa-
dor presidiu à entrega de medalhas a 304 pessoas.

Minas Gerais, 24 de outubro de 1984. p. 1.

GENeSIOVAI AMANHA A REUNIAO DASUDENE

o governador Genésio Bernardino viaja hoje à tarde para Recife,
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onde, às 9 horas de amanhã, participa da reunião mensal do Conselho
Deliberativo da SUDENE, ao lado de governadores de vários Estados
do Nordeste. Antes, às 15 horas, ele participa, na Assembléia Legisla-
tiva da comemoração do sesquicentenário da Mina de Morro Velho,
em 'Nova Lima. Amanhã, além da reunião do Conselho Deliberativo
da SUDEN E, o governador de Minas comparecerá a almoço oferecido
pelo governador Roberto Magalhães, de Pernambuco, viajando depois
para João Pessoa, na Paralba, para o comício da Aliança Democrática
em favor da candidatura Tancredo Neves.

No sábado, em Belo Horizonte, o governador vai à abertura do
Simpósio sobre Economia e Finanças, promovido pelo diret~rio esta-
dual do PMDB, no Minascentro, com a presença do candidato da
Aliança Democrática, Tancredo Neves. Às 11 horas, Genésio Bernar-
dino assiste à inauguração do comitê da Aliança Democrática, na Rua
Espírito Santo, 250, e viaja em seguida para Manhumirim, sua te~ra
natal, para inaugurar o posto de atendimento médico e ambulatorial
implantado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado.
Ainda no sábado, o governador em exercfcio assiste, às 20 horas, em
Ipatinga, à cerimônia de entrega do trtulo de Cidadão Honorário do
municfpio ao secretário de Governo, Deputado Carlos Cotta.

Minas Gerais, 25 de outubro de 1984. p. 1.

GENI:SIO NO COMrCIO DE TANCREDO

o governador Genésio Bernardino coordena pessoalmente, ama-
nhã, em Belo Horizonte, a recepção que será prestada ao candidato da
Aliança Democrática à Presidência da República, Tancredo Neves, cujo
com fcio tem in ício marcado para as 18 horas. Amanhã ainda, em com-
panhia de Tancredo Neves e de parlamentares do PMDB e da Frente li-
berai, Genésio Bernardino assiste, às 9 horas, no Minascentro, à abertura
do Simpósio de Economia e Finanças, promovido pelo PMDB, e à inau-
guração, às 11 horas, do comitê da Aliança Democrática, na Rua Es-
pírito Santo, 250. Ainda amanhã, na parte da tarde, o governador Ge-
nésio Bernardino visitará Manhumirim, sua terra natal. Após a recepção
que lhe será prestada pelo povo e pelas autoridades da ci?ade, o g?ve!-
nador Genésio Bernardino inaugura, às 17 horas, o prédIO da Agencl~
Regional do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, que vai
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beneficiar os funcionários públicos estaduais e municipais de Manhu-
mirim e da região com completa assistência médica e odontológica. Nes-
ta solenidade, falam o presidente do IPSEMG, Genival Tourinho, o pre-
feito municipal e o governador do Estado. Genésio Bernardino pernoita
em Manhumirim e às 10 horas de domingo segue para Tombos, fazendo
antes uma escala na cidade de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro.
O governador fica em Tombos até às 14 horas, quando volta a Belo
Horizonte.

Minas Gerais, 26 de outubro de 1984. p. 1.

GOVERNO ASSISTE O INTERIOR

O governador Genésio Bernardino encaminhou ontem à
Assembléia Legislativa projetos de resolução aprovando convênios feitos
pelo Governo mineiro para a construção e ampliação de sistemas de
abastecimento de água em vilas, povoados e distritos dos municípios de
São João do Paraíso, Virgolândia, Joanésia e Porteirinha. Ele também
enviou à Assembléia projetos de resolução aprovando os convênios para
a construção de um posto de saúde no município de Prados e para a
prestação de assistência médico-hospitalar à população carente dos
munic(pios de Monte Carmelo, São Bento Abade e Três Corações .

. Minas Gerais, 26 de outubro de 1984. p. 1.

ALMOÇO MINEIRO NO "RIO PALACE"

O almoço dos mineiros que a Barraca de Minas promove
anualmente em benefício da Feira da Providência no "Rio Palace"
pelo visto foi o melhor deles, nos últimos anos. Foi ;ambém um aconte:
cimento pol ítico, com a presença de D. Risoleta e o candidato
Tancredo Neves, Tereza e o governador de Minas, Genésio Bernardino,
e o governador do Rio, Leonel Brizola. Mais de mil pessoas prestigiaram
mas . t~do c~rre.u muito bem e todos elogiaram o almoço - com
comidinha mineira - preparado por Cecy Viana Clementino. A líder
da Barraca de Minas, a bonita sra. Stella Botelho, recebeu muitos
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cumprimentos ao lado de algumas colaboradoras, como Berta Mendes
de Souza, Glorinha Sued, Naná Sette Câmara, etc. De Belo Horizonte,
quem colaborou muito foi Bárbara Guimarães Lopes.

Estado de Minas, 28 de outubro de 1984. p. 3.

GENI:SIO COMO GOVERNADOR INAUGURA EM MANHUMIRIM
SEDE DO IPSEMG

Neste sábado, o governador interino de Minas, Genésio
Bernadino, esteve em Manhumirim, onde foi homenageado pelo
prefeito Antônio Franco e pelo seu partido, o PMDB.

Gené!iio, com o presidente do Ipsemg, Genival Tourinho, e o
deputado federal Leopoldo Bessone, chegaram às 16 horas no aeroporto
de Santo Amaro, sendo recebidos por pol íticos e demais personalidades
da região, indo em seguida para Manhuaçu, onde foi aclamado pelo
povo em desfile pelas principais ruas da cidade.

Logo em seguida a comitiva seguiu para Manhumirim, onde, a
exemplo de Manhuaçu, foi recebida festivamente pela população, que,
com bandeirolas e faixas, homenageou o governador. .

No início da noite, Genésio e Tourinho inauguraram a sede
regional do Ipsemg, no centro da cidade, e mantiveram contatos com os
líderes pol íticos e empresários da região.

Na próxima edição do ''Tribuna do Leste", reportagem completa
sobre a visita do governador.

Tribuna do Leste, Manhuaçu, 28 de outubro de 1984. p.l.

GOVERNO HOMENAGEIA 304 PERSONALIDADES

Afirmando que a conquista da plenitude democrática "já não é
mais um sonho distante e sim uma meta tangível", o governador
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Genésio Bernardino presidiu ontem cedo, em Santos Dumont, as
comemorações do Dia do Aviador em Minas Gerais, cuja festa teve
como ponto alto a entrega da Medalha Santos Dumont a diversas
personalidades que se destacaram por sua contribuição ao desenvolvi-
mento e ao progresso da aviação do Pa ís.

No discurso que pronunciou durante a solenidade, o governador
do Estado também afirmou que "à eleição de Tancredo Neves, no
início do ano que se inicia, seguir-se-ão medidas que ensejarão o retorno
ao estado de direito, através da convocação de uma Assembléia Consti-
tuinte capaz de elaborar para o Brasil um novo pacto social". Para
Genésio Bernardino, a Nação brasileira atingirá no dia 15 de janeiro
do próximo ano "0 seu patamar de transição social".

Santos Dumont

As comemorações do Dia do Aviador, em Santos Dumont, come-
çaram com a recepção ao governador Genésio Bernardino e prossegui-
ram com o hasteamento das Bandeiras do Brasil, pelo governador do
Estado; de Minas, pelo brigadeiro João Felipe Brack, comandante da
Escola Preparatória de Cadetes-da-Ar de Barbacena; e do munic(pio,
pelo prefeito José Antônio Pedro; e um desfile cívico-militar, com
a participação das unidades militares e alunos dos estabelecimentos de
ensino da rede oficial.

Depois, no Palanque oficial, o governador do Estado disse que
"cabe definitivamente ao nosso patrício Alberto Santos Dumont ter
dado asas ao homem". O governador Genésio Bernardino qualificou de
"extraordinária" esta conquista, que, para ele "aproximaria mais os
homens e, com o tempo, contribuiria para reunir povos e mesclar
. culturas, consolidanao os laços da solidariedade universal entre as
. Nações".

Após salientar que o vôo do "14 Bis" "foi o primeiro e gigantesco
passo da aviação", Genésio Bernardino disse que "desde então, tudo
foi-se sucedendo, num crescendo crescente que viria a transformar o
avião num dos mais eficazes e úteis engenhos que a mente humana
logrou criar para o progresso da humanidade". E acrescentou: "Esse
mineiro modesto, através de cuja obstinação visionária a humanidade
avançou significativamente nas suas concepções técnicas e científicas,
logrou-nos, assim, ensinamentos preciosos cujo significado profundo há
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que ser exaltado pelas gerações em fora, como exemplo de talento,
tenacidade e força criadora".

Criatividade

Na parte final de seu discurso, o governador Genésio Bernardino
destacou que "as comemorações da Semana da Asa, cujo ponto alto são
as solenidades que, em todo o território nacional, se realizam no dia de
hoje, devem servir para recordar a todos os brasileiros a grandeza e ã
criatividade de nossa gente".

Depois, na Fazenda Cabangu, a 18 quilômetros de Santos Dumont,
o governador Genésio Bernardino presidiu a cerimônia de entrega da
Medalha Santos Dumont a 304 pessoas. Lá, ele passou também em
revista a tropa da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar de Barbacena,
formada em sua honra, e ouviu a leitura da ordem-do-dia do ministro
da Aeronáutica, na qual Délio Jardim de Matos afirmou, entre outras
coisas, que "nos dias em que vivemos, a confiança é o nosso exemplo,
a eficiência a nossa bandeira e a lealdade o nosso orgulho".

Ajudaram o governador Genésio Bernardino, na cerimônia de
condecoração, o presidente em exercício da Assembléia Legislativa,
deputado Luiz Alberto Rodrigues, no grau our~; o reitor d? UF~G, Jo~
Henrique Santos, o secretário Bias Fortes F!lho .e o br.lgadelro Jo.ao
Felipe Brack, no grau prata, e o professor Vlvaldl Moreira, o prefeito
José Antônio Pedro e o comandante da Pol ícia Militar, coronel Leonel
Archanjo Affonso, no grau prata.

lESA

De volta a Santos Dumont, o governador do Estado presidiu a
assinatura de convênio entre o Governo mineiro e o Sindicato Rural da
Cidade para o funcionamento de um escritório do Instituto de Saúde
Animal no município. O documento foi assinado também pelo suplente
de deputado Wilson Modesto.

De Santos Dumont, Genésio Bernardino seguiu para Brasília, em
companhia do presidente em exercício da Assembléia Legislativa,
deputado Luiz Alberto Rodrigues, para assinar convênios com o
Governo federal.

Minas Gerais, 24 de outubro de 1984. p. 4.
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NOITE DE GENI:SIO

. O restau~ante da As~embléia apanhou uma superlotação para o
Jantar do presidente GenésIo Bernardmo, que substitui interinamente o
governador Hélio Garcia, na chefia do Executivo. Foi para quase 400
talheres~ e o homenageado, feliz, tinha ao seu lado a esposa Tereza, os
secretários Carlos Cotta, Jorge Ferraz e Arnaldo Rosa Prata, etc.

Em nome da Assembléia, seu diretor José Gama Dias entregou
uma placa a~ homenageado, s.uced~ndo-se os discursos, falando pelo
PMDB o presidente em exerc(clO LUIZAlberto Rodrigues e pelo PDS o
deput~do Sylo Costa. Praticamente todos os deputados com assento no
plen~rlo co~p~receram, num fato raro, pois geralmente encontram-se
em viagens, vIsitando suas bases.

Diario do Comércio, 29 de outubro de 1984. p. 9.

CURTAS

Genésio Bernardino ganhou jantar de homenagem da Assembléia
Legisl?t~va: Depu~a?os e funcionários, em geral, brindaram sua rápida,
mas dmamlca e efiCiente, estada no Palácio da Liberdade.

Diario de Minas, 29 de outubro de 1984. p. 7.

~ O governador de Minas, em exercício, Genésio Bernardino, foi
recebido com festa em Carangola. Genésio Bernardino passou por
Carangola, na manhã do dia 28 de outubro, acompanhad,o por grande
caravana de carangolenses. O governador inaugurou no dia anterion um
Posto Regional do IPSEMG, em Manhumirim.

Gazeta de Carangola, 2 de novembro de 1984. p. 2.
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GENI:SIO - GOVERNADOR INAUGURA SEDE DO IPSEMG
EM MANHUMIRIM

O Governador interino de Minas, Genésio Bernardino, juntamente
com sua comitiva, composta de sua mulher, D. Teresa Ursini; do
presidente do IPSEMG, Genival Tourinho; do Deputado Federal
Leopoldo Bessone e de seus assessores na Assembléia Legislativa, esteve
em Manhumirim no sábado, dia 27, onde recebeu várias homenagens,
manteve numerosos contatos pol íticos com lideranças regionais e
inaugurou, às 17 horas, a agência regional do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSEMG.

Genésio chegou ao aeroporto de Santo Amaro às 15h20m, num
avião pequeno do Governo de Minas, sendo recebido por centenas de
lideranças civis, militares e eclesiásticas de toda esta região. Ao descer
do aparelho, a Polícia Militar, representada ali pelo Comandante José
Moreira Sobrinho e por oficiais e soldados do 11? BPM, recebeu
Genésio solenemente, como Governador de Minas. Depois dos cumpri-
mentos das lideranças regionais que o aguardavam ali, a comitiva, junta-
mente com todos que estavam no aeroporto, seguiu para Manhumirim.

Em Manhuaçu, a comitiva passou por dentro da cidade, entrando
pela Rua Antônio Welerson, descendo a Rua Luiz Cerqueira, Av.
Getúlio Vargas, Av. Barão do Rio Branco, Av. Salime Nacif, Rua
Capitão Rafael, retornando novamente à BR-262 e se dirigindo para
Manhumirim. Nas ruas de Manhuaçu, o Governador foi saudado por
adultos e crianças, que, com bandeirolas e faixas, o receberam alegre-
mente.

Outra homenagem aconteceu no trevo do Reduto, desta vez por
estudantes da Escola Carlos Nogueira da Gama, que, também, com
bandeirolas e faixas, tomaram as laterais da pista e fizeram com que
Genésio parasse seu carro e descesse para cumprimentá-los. O Governa-
dor abraçou as professoras e, principalmente, Terezinha Fraga, que
organizou esta recepção. Também os alunos ali presentes foram
abraçados e cumprimentados pelo Governador, que depois retornou ao
veículo oficial e continuou seu trajeto para Manhumirim.

Ao chegar em Martins Soares, a comitiva foi novamente surpreen-
dida por nova manifestação popular. Outra vez crianças e adultos,
também com bandeirolas e faixas, prestaram homenagem ao Governa-
dor, dando-lhe vivas. Uma enorme faixa foi aberta e erguida com os
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seguintes dizeres: "Pedra da Invejada saúda seu filho e ilustre
Governador de Minas Gerais". Pedra Invejada é uma bel íssima
montanha de pedra existente em Mutum, onde Genésio nasceu. Ao ver
a faixa, o Governador sentiu duas lágrimas em seu rosto, tamanha foi
sua emoção.

A volta triunfal

Ao chegar em Manhumirim, às 17h, a comitiva de Genésio foi
recepcionada festivamente na Av. JK (entrada da cidade), por crianças
e. adultos, que, aos milhares, deram viva ao Governador, que seguiu
diretamente para a Rua Jorge José Duaia, 121, onde fica a agência do
IPSEMG a ser inaugurada.

Milhares de pessoas se acotovelavam na rua que ficou estreita
devido às numerosas pessoas que aguardavam ali a chegada d~
Governador. No interior da agência havia 21 prefeitos de cidades da
região e quatro representantes de prefeitos que não puderam estar
presentes.

Genésio, já na agência, desceu do seu carro e foi saudado pelo
povo e, juntamente com o Prefeito Antônio Franco de Manhumirim
fez o corte da fita simbólica e descerrou a placa ina~gural da agência:

No interior do prédio, Genésio e Genival Tourinho descerraram o
pano que cobria as fotos ampliadas de Genésio e do Presidente João
Figueiredo. Em seguida foram visitadas pelo Governador e comitiva
todas as dependências da agência, onde Genésio recebeu inúmeros cum-
primentos.

Depois de conhecerem a nova agência, todos os pol íticos e demais
personalidades presentes se concentraram no varandão do prédio, onde
os discursos foram iniciados.

A Agência, um Sonho dos Funcionários Públicos

O primeiro a discursar foi o Diretor da Escola Estadual de Manhu-
mirim, Daniel Teodoro Esser Filho, que iniciou agradecendo em nome
dos funcionários públicos de Manhumirim a instalação da agência. "Du-
rante anos, nós, os funcionários e professores do interior do Estado, re-
cebemos nossos vencimentos com descontos de assistência médica e
nunca usufru ímos este benef(cio. Quantos se aposentaram sem nunca
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terem recebido a ajuda médica e hospitalar a que fazemos jus. E isto
porque os governanentes não possuíam sensibilidade suficiente para
perceber que o funcionário do interior, para ir a Belo Horizonte procu-
rar o Hospital da Previdência, teria de arcar com as despesas de viagem
e hospedagem.

Quantos benef(cios previdenciários deixamos de usufruir por falta
de informação. O funcionário perdido no interior, e o IPSEMG encos-
tado na Capital.

Mais recentemente, algumas cidades do interior foram agraciadas
com agência do IPSEMG. Para sermos mais exatos, 58, e Manhumirim
esperando. Os funcionários públicos, principalmente os professores,
sendo descontados e sonhando. Um dia, quem sabe ...

Este dia chegou. O Governo do ilustre Tancredo Neves lembrou-se
do funcionário do interior. Seu sucessor, Hélio Garcia, honra os com-
promissos assumidos.

O coração magnânimo do médico Dr. Genésio, que aqui começou
sua carreira, aqui viveu e sofreu junto ao nosso povo, soube aquilatar
bem o desespero do funcionário doente, obrigado a sair de sua cidade
para poder gozar dos benef(cios previdenciários a que tem direito.

Dr. Genésio, hoje nosso ilustre Governador, conjugou esforços
com nosso digno Prefeito Antônio Franco Cesário, que vive o dia-a-dia
do povo que o elegeu. Conhece os problemas. Já ajudou a muitos que
precisaram ir até o IPSEMG na Capital".

Daniel encerrou seu discurso agradecendo também ao Presidente
do IPSEMG, Genival Tourinho, pela criação da agência, e citou final-
mente Genésio Bernardino, "filho da terra que se sente participante
de suas vitórias".

Em seguida falou a vluva do cirurgião-dentista Percy Alves de
Mello que enalteceu a pessoa de GeAésio Bernardino, como "realiza-
dor e altruísta, consciente de seus deveres perante a sua comunidade".
A viúva, D. Virgília Madalena Ambrósio de Mello, agradeceu ao Prefei-
to Antônio Franco e ao Governador a denominação da agência com o
nome de seu falecido marido, Percy Alves de Mello.

O terceiro a falar foi o Presidente do IPSEMG, Genival Tourinho,
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que lembrou o esforço feito em sua administração para colocar em dia
a situação administrativa e financeira do IPSEMG, "órgão hoje total-
mente superavitário, que a cada dia inaugura novas agências no inte-
rior do Estado, procurando levar conforto e tranqüilidade aos super-
visores públicos de Minas Gerais".

Tourinho, em seu discurso, lançou o nome de Genésio Bernardino
para governador de Minas em 1986, citando também sua disposição
em candidatar-se ao Senado nas próximas eleições.

Em seguida quem falou foi o Prefeito de Manhumirim, Antônio
Franco, que assim se expressou: "Constitui para a comunidade ma-
nhumiriense e para toda a região motivo de grande alegria a instalação
hoje da agência regional do IPSEMG em nossa cidade.

As solenidades de inauguração que presenciamos neste momento
são os reflexos da administração do Dr. Genival Tourinho à frente da
Previdência em Minas Gerais e, por isso, a nossa cidade, os servidores
segurados em geral se sentem orgulhosos e agradecidos pelos serviços
de assistência que lhes serão prestados a nível dos maiores centros.

Se considerarmos o número de servidores, segurados do IPSEMG,
existentes em nossa região, constataremos que Manhumirim já deveria
possuir um atendimento médico-odontológico há mais tempo.

Mas, ainda em boa hora, com a representação que temos, à frente
do Governo mineiro, na pessoa do nosso Governador e amigo Genésio
Bernardino, e a eficiência e compreensão de Genival Tourinho, essa
realidade está sendo possível, e, o que é mais importante, tudo isto é
em reconhecimento ao ser humano, que é o segurado da previdência,
que são as professoras, os militares, os funcionários do DER, os servi-
dores do Estado em geral, as cantineiras e serventes.

E muito bom quando fazemos alguma coisa para a saúde de al-
guém, pois isto é obra de Deus, tudo isto está contido na frase lati-
na: "Divinus opus sedare dolorem" que traduzida quer dizer: "Aliviar
as dores é obra divina".

Lembramos ainda há pouco tempo que quando anunciávamos
os melhoramentos e instituições que seriam instaladas em Manhumi-
rim, muitos duvidavam, mas a realidade a í está. O desafio do asfalta-
mento de nossas estradas, a iluminação do Morro da Penha, os melho-
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ramentos nos serviços de água da cidade, o Núcleo Regional de Ali-
mentação Escolar e, neste momento, as solenidades de instalação da
agência regional do IPSEMG.

Com muito cuidado foi escolhido o quadro de funcionários e,
com muito critério, o corpo médico-odontológico, para atender aos
segurados da Previdência.

Está de parabéns o nosso Governador. Muito obrigado, Dr. Geni-
vaI. Parabéns à fam(lja do nosso amigo Percy Alves de Mello, que, com
muita justiça, deu o nome à nossa agência.

As pessoas presentes aqui nesta cerimônia devem ter notado os
bancos de cimento com a inscrição do nome do nosso amigo "Abrão
Khede"; não poderíamos, portanto, omitir o nome de sua pessoa, ~~~-
mo porque, proprietário de quase um quarteirão de casa.;;, nos poss!blh-
tou a instalação da agência regional neste local, já que nao consegUimos
outro mais apropriado.

Agradecemos a D. Elmira, que, apesar de ser proprietária do quar-
teirão de casas acima mencionado, se deslocou para o porão, para que
pudéssemos abreviar as instalações e adaptações necessárias ao bom
funcionamento da agência. Muito obrigado, D. Elmira e seus filhos".

Depois do Prefeito de Manhumirim, foi a vez do ex-Prefeito e di-
retor do IEF, Jorge Caetano dos Santos. O ex-Prefeito lembrou qua~do
Genésio morava em Manhumirim e participava da vida modesta da Cida-
de. Jorge, poeticamente e, de certo modo, comicament~, solicitou a
Genésio que se despisse de seus trajes de governador, P?IS em Man~u-
mirim ele seria sempre o Genésio das serestas, o GenéSIO das boemlas
e o Genésio da "Flor do Abacate" (Escola de Samba da cidade).

Jorge elogiou ü figura operante de Genival Tourinho, "futuro se-
nador da República" e também o Prefeito atual, Antônio Franco, ho-
mem humilde e realizador.

Na oportunidade, falou também o Deputado Federal e Secretári?
de Turismo, Esporte e Lazer, Leopoldo Bessone, que, como os demais
oradores elogiou o Prefeito Antônio Franco e o Deputado Genésio,
lançandd seu nome ao governo de Minas nas próximas eleições, junta-
mente com Genival Tourinho ao Senado.
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Encerrando os discursos, falou o Governador Genésio Bernardino.

Em seguida, o padre Antônio Otaviano da Costa Franco fez a bên-
ção das instalações da agência.

Encerrados os discursos, todos se dirigiram para a Escola Estadual
Alfredo Lima, onde ocorreu um jantar, que contou com a presença de
500 pessoas.

L.ogo após o jantar, vários oradores usaram da palavra, entre eles,
D. Julleta Khede, Diretora da Escola Estadual Carolina Júlia Pereira
que elogiou Genésio e Tourinho e agradeceu a criação do IPSEMG n~
cidade.

. Outro. a falar foi Genival Tourinho, Presidente do IPSEMG, que
Citou o sério programa desenvolvido por ele para ampliar o IPSEMG no
Estado. Tourinho agradeceu o lançamento de seu nome para o Senado
e mostrou-se disposto a este propósito, lançando, na oportunidade, o
nome de Genésio para Governador de Minas.

També~ ali falou o Governador Genésio Bernardino, que, visivel-
mente emocionado, agradeceu as homenagens recebidas e a amável e
honr~s~ acolhida dos amigos e correligionários e lembrou as dificulda-
des VIVidas por ele e seus amigos no passado, onde muitos foram perse-
g~idos e .mortos, inclusive ele, que, em 1963, no Governo de Magalhães
Pinto, fOI expulso de Manhumirim e perseguido por questões pol rticas.

" . Bernardino elogiou grandemente a administração do Prefeito An-
tOnJ~ F~anco .pe~as importantes obras que estão sendo construídas no
MUnicípIO, prlnclpalm7nte a instalação de agência do IPSEMG, cujos es-
forços nã? foram medidos pel~ ~refeito, que tornou possível este gran-
de .beneflclo para os manhumlrlenses e para os servidores públicos da
região.

. Também a instal~ção do Núcleo Regional de Alimentação Escolar!~Iampl~mente elogiada pelo Governador, que citou o Prefeito como
um obstinado para governar um grande povo".

Encerrando seu discurso, Genésio agradeceu o lançamento de seu
nome para o Governo de Minas e acrescentou que "Minas viverá novos
dias, tendo Genésio como seu Governador".
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Depois do jantar (que foi encerrado depois das 22 horas) Genésio,
sua mulher, Tourinho e Bessone, bem como assessores, seguiram para a
residência do empresário Herval Mendes, Diretor da Financeira BEMGE,
onde pernoitaram.

No dia seguinte, Genésio e sua comitiva seguiram às 10 horas para
a cidade de Tombos, tendo, antes de sair de Manhumirim, visitado dois
grandes amigos e correligionários pol íticos: Júlio Batista Franco (pai do
Prefeito Antônio Franco) e Mauro Carlos de Souza (tenente Mauro).

Em seguida, seguiram para Tombos, onde chegaram às 11h30m,
sendo recepcionados por crianças e adultos nas ruas da cidade. Visitou
inicialmente o Hospital São Sebastião, onde foi recepcionado pelo
corpo médico (antes de ser Governador, Genésio doou CR$5 milhões
para o hospital). Em seguida, houve almoço no Clube Tombense, ofe-
recido pela comunidade e pela direção do PMDB. Genésio, neste almo-
ço, discursou prometendo instalação de um posto do IPSEMG em Tom-
bos.

As 15h30m, Genésio e comitiva se dirigiram para o aeroporto de
Itaperuna, localizado a 60 km de Tombos, retornando a Belo Horizon-
te.

A Agência do IPSEMG

A agência do IPSEMG em Manhumirim foi instalada em prazo re-
corde. Menos de 30 dias. O Prefeito Antonio Franco fazia questão de
que a agência fosse inaugurada por Genésio, como Governador do Es-
tado. Para isso, uma mobilização total foi feita. O prédio que mais con-
vinha para o IPSEMG era a residência de D. Elmira Khede, que, procu-
rada, se propôs a mudar para o porão e alugar a casa.

Três médicos, três dentistas, um agente e 13 funcionários adminis-
trativos atenderão os milhares de servidores públicos desta região. To-
dos os funcionários desta agência são novatos, estão fazendo um treina-
mento e posteriormente serão contratados, depois do exame de saúde
e outros exigidos. Apesar de inaugurada, a agência ainda não está fun-
cionando, o que ocorrerá na segunda quinzena de novembro, segundo
informa o agente William de Assis Guimarães.

A agência tem dois gabinetes odontológicos, salas para atendimen-
to ginecológico e obstétrico e cI ínico geral, varanda, dois banheiros,
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uma cozinha, uma sala de administração, sala do agente e três salas de
espera.

Ao contrário do que muita gente pensa, esta agência não é a de
Manhuaçu, transferida. Segundo Irene Bittencourt, coordenadora de
agências do IPSEMG, a de Manhuaçu não só permanecerá, como tam-
bém será ampliada, pois "a meta da atual administração do IPSEMG
é dinamizar a assistência ao segurado em toda Minas Gerais".

Tribuna do Leste, Manhuaçu, 4 de novembro de 1984. p. 4.

A TRAJETORIA DE UM LfDER

Exercendo o mandato de deputado estadual pela terceira vez, Ge-
nésio Bernardino - um político de sólida cultura, orador exímio, co-
nhecido por sua intransigência na defesa dos valores democráticos - foi
conduzido à presidência do poder para o biênio 83/84, marcando, de
certa forma, o início de uma nova fase na vida política de Minas, pois
seu mandato coincidiu com o processo de redemocratização que, na
crista de memorável campanha, conduziu Tancredo Neves ao Palácio
da Liberdade.

Iniciada em Manhum irim, a trajetória pol ítica de Genésio Bernar-
dino revelou-se, em espaço de tempo relativamente curto, uma das
mais fulgurantes da constelação política mineira. Após um brilhante
curso de medicina na UFMG - quando ainda encontrou tempo para
presidir o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina e, após, o
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Minas
Gerais - realizou diversas especializações, publicou trabalhos e ingres-
sou, por concurso, no serviço público, como médico sanitarista da
Prefeitura de Belo Horizonte, tornando-se, mais tarde, chefe do Servi-
ço Médico-Sanitário. Tempos mais tarde, ocupava o posto de chefe do
Serviço Médico do Departamento de Trânsito (DETRAN).

Manifestando, desde essa época, fortíssima vocação para a vida
pública, encontrou a primeira grande oportunidade de um contato mais
estreito com a pol ítica quando trabalhou como oficial de gabinete do
Conselho de Ministros no regime parlamentarista, sendo primeiro-mi-
nistro o então deputado federal Tancredo de Almeida Neves.
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Desde essa época, esteve sempre ligado, por laços ~ol(ti~~s e de
amizade ao ex-primeiro-ministro. Ligação essa que se mtenslflcoU a
artir d~ momento em que Genésio Bernardino se elegeu deputado

~stadual pelo então MDB e percorreu um caminho que passou .pelos
postos de vice-líder e líder da bancada, fundador (a. nível nacional)

t'. eral do Part'ldo Popular membro da União Parlamentare secre ano-g '" ., M"
. t tadual - UPI presidente da Assembléia Legislativa de mas em eres , . G .
governador em exercício do Estado de Mmas erals.

Por essas razões muitos vêem, hoje, na figura de Genésio Bernar-
dino um homem público credenciado a des~~penhar papel de cr:s-
cente importância na pol ítica mineira e ~rasllelra - com a ascençao
de Tancredo Neves à presidência da República.

Jornal de Casa, Belo Horizonte.
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