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PREFÁCIO

....RESGATE HISTÓRICO

A Assembléia Legislativa dá início, com este livro, à
coleção Memória Política de Minas, que visa contribuir para
maior compreensão da história contemporânea do Estado,
por meio de depoimentos de personalidades que a viveram
intensamente na condição de protagonistas.

O relato vivo dos acontecimentos, feito por lideran-
ças políticas de destaque no cenário estadual, torna-se um
valioso complemento aos registros oficiais e não oficiais so-
bre determinados períodos.

O envolvimento pessoal nos episódios e a esponta-
neidade inerente à narrativa oral concorrem para que, des-
sa releitura particular, aflorem esclarecimentos e novas pos-
sibilidades de análise, preenchendo lacunas dos arquivos
existentes.

Esse projeto ganha maior significação quando se cons-
tata em nosso Estado, assim como na instância federal, a
escassez de fontes de consulta e, não raras vezes, a dificul-
dade de acesso a elas, o que torna árdua a tarefa de recupe-
rar e elucidar fatos passados, exercício indispensável ao pro-
cesso de aprimoramento das sociedades.

Tal carência levou a Assembléia a pensar em uma ini-
ciativa abrangente, concretizada no Centro de Memória Polí-
tica de Minas. Ele engloba a coleção Memória Política de Mi-
nas e todos os demais documentos (textos, fotos, registros
audiovisuais, bancos de dados sobre legislação mineira,
tramitação de matérias, pronunciamentos), objetos e em-
blemas disponíveis que tenham relevância no contexto da
política estadual ou na vida da Casa.

Todo esse acervo, coletado, organizado e conservado
a partir da implantação do Centro, estará a serviço tanto do



Legislativo quanto de outras instituições e da sociedade de
modo geral, como fonte permanente de consulta no campo
político e de conhecimento deste Poder.

Ao abrirmos o projeto Memória Política de Minas com
o depoimento do Dr. Pio Soares Canedo, temos a certeza
de estar oferecendo ao leitor uma rica fonte de reconstituição
da história recente do Estado, pela ótica de quem a viveu
como ator privilegiado, seja por seu desempenho no âmbi-
to partidário, seja pelos relevantes cargos que ocupou na
esfera pública.

Profundo conhecedor da trama política e da cena mi-
neira, o Dr. Pio é daquelas figuras que, por reconhecimento
e vocação, mantêm-se como referência obrigatória durante
toda a sua vida, mesmo depois de desfazerem os vínculos
diretos com as instituições a que tenham servido.

A ele, o nosso muito obrigado. Generosamente, fran-
queou-nos sua casa, biblioteca, arquivos pessoais; e, sobre-
tudo, concordou em arriscar-se conosco nessa jornada pelas
trilhas da lembrança, empresa que, muitas vezes, não é fei-
ta só de alegria.

Agradecemos também à equipe técnica da Assem-
bléia que idealizou, desenvolveu e assumiu a tarefa de exe-
cutar o projeto, com dedicação e competência, enfrentando
toda sorte de empecilhos próprios a um trabalho dessa na-
tureza.

O resultado final, podemos afirmar, é uma obra precio-
sa para aqueles que se interessam em conhecer mais a fundo
as coisas de Minas sob o enfoque da dinâmica política.

AGOSTINHO PATRÚS
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais



INTRODUÇÃO

Este depoimento, concedido pelo Dr. Pio Soares Canedo aos
historiadores Sílvia Barata de Paula Pinto e Hugo Antônio
Avelar, inaugura o projeto de história oral Memória Política
de Minas, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Adotamos neste trabalho os procedimentos já consagrados
entre os que se dedicam à história oral. Cada sessão de de-
poimento foi precedida de cuidadosa pesquisa sobre a vida
do entrevistado. Um roteiro geral e roteiros específicos, de
ajuste, orientaram permanentemente os entrevistadores, o
que não impediu, contudo, que o entrevistado dispusesse
da máxima liberdade de abordar e desenvolver cada tema
conforme lhe conviesse. Realizadas em Belo Horizonte,
entre novembro de 1993 e agosto de 1994, as sessões de
depoimento duraram 26 horas e 16 minutos e ocuparam 36
fitas cassetes. Tipo de entrevista: história de vida.

O texto foi editado. Porém, expurgado das repetições, lap-
sos e digressões comuns a este tipo de documento, conser-
va-se, no mais, inteiramente fiel ao depoimento original. O
registro integral da entrevista, obtido a partir das fitas mag-
néticas, encontra-se à disposição dos pesquisadores e inte-
ressados, no Centro de Memória desta Assembléia.

Os nomes próprios citados neste depoimento foram padro-
nizados de acordo com as Instruções para a Organização do
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovadas pela
Academia Brasileira de Letras em 29 de janeiro de 1942 e
referendadas pela Lei n°5.765, de 12 de dezembro de 1971.
Nomes e sobrenomes estrangeiros foram mantidos com a
grafia original.

Sempre que possível, os nomes dos políticos mineiros cita-
dos no depoimento, exceto os que ocuparam cargos de am-



pia expressão nacional, vêm acompanhados de breves no-
tas biográficas, para cuja redação socorreram-nos o Dicioná-
rio Biográfico de Minas Gerais - Período Republicano 1889-1991
(Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, 1994) e o Dicionário Histórico-Biográfico Brasilei-
ro: 1930-1893 (Rio de Janeiro: Forense-Universitária: FGV/
CPDOC: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP,
1984, ia edição).

Em pequenas glosas retificam-se, quando necessário, lacu-
nas ou imprecisões do depoimento, inevitáveis, como nes-
te caso, quando o entrevistado trata de longos períodos de
tempo sem o apoio de documentos.

Temos absoluta confiança de que, publicando o depoimen-
to do Dr. Pio Soares Canedo, pomos à disposição de todos
os que se interessam pela história política de Minas um ma-
terial de valor inestimável.

A Equipe Técnica



PIO SOARES CANEDO

Es asceu em Muriaé, Minas Gerais, em 21 de agos-
to de 1909, filho de Afonso Augusto da Silva Canedo
e de Maria Soares Canedo.

Bacharel em Direito pela Universidade de Minas Ge-
rais (1931), advogou por muitos anos em Muriaé, em
Belo Horizonte, em comarcas da Zona da Mata e do
Vale do Rio Doce e nos Estados do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo.

Ingressou na vida pública em 1936, como vereador
pelo PRM à Câmara de Muriaé. Em 1943, foi nomea-
do prefeito daquele município. Durante a
interventoria de Júlio de Carvalho, foi Secretário do
Interior e Justiça. No governo seguinte, de Noraldino
Lima, ocupou a Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho. No governo de Juscelino
Kubitschek, fez parte do Conselho Consultivo do
Banco Mineiro da Produção.

Eleito para a Assembléia Legislativa, ali exerceu seu
mandato por três legislaturas (1955-1967), período em



que foi presidente da Assembléia, líder da bancada
do PSD, líder do governo, líder da maioria e da mino-
ria. Em 1966, renunciou ao mandato por ter sido elei-
to vice-governador do Estado na chapa de Israel Pi-
nheiro. Concluído seu mandato, não se candidatou
mais a cargo eletivo.

Pessedista histórico, apoiou desde a primeira hora o
movimento militar de 1964, de cujas articulações par-
ticipou. Com a extinção dos partidos em 1965, aju-
dou a fundar a Arena em Minas Gerais. Mais tarde,
filiou-se ao PDS.

Foi Diretor Jurídico da Fundação João Pinheiro, vice-
presidente do Bemge (Banco do Estado de Minas Ge-
rais) e Presidente do Conselho Nacional de Política
Penitenciária. Atualmente, desempenha as funções de
Assessor Especial da Presidência da Fundação João
Pinheiro.
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SB - Gostaríamos de começar por seu nascimento: local,
data, etc.

PIO CANEDO - Nasci em Muriaé, em 21 de agosto de
1909. Meus pais, Afonso Augusto Canedo 1 e Maria Soares
Canedo, também eram de Muriaé. Ele, filho do Juiz de
Direito e, mais tarde, Desembargador Antônio Augusto da
Silva Canedo. Minha mãe descendia de fazendeiros e nas-
ceu num distrito de Muriaé. Tiveram seis filhos: fui o quin-
to. Vivi em Muriaé durante toda a minha meninice.

SB - O senhor poderia falar sobre sua convivência com pais
e avós, sobre o relacionamento da família, as influências...

PIO GANE DO - Dos avós, só convivi com minha avó ma-
terna, Carolina Soares da Silva: os demais já haviam morrido
quando nasci. Na família, vivemos sempre na maior harmo-
nia. Meus pais preocupavam-se muito com a educação dos
filhos e fizeram tudo para que todos estudassem e pudes-
sem vencer na vida. Dois se formaram: o Antônio', pai do
Deputado Ronaldo Ganedo3, em Medicina; e eu, em Direi-
to. Os outros dois irmãos homens, Afonso e José Augusto,
dedicaram-se ao comércio, como meu pai, que foi um gran-
de comprador de café.

SB - Fale-nos um pouco sobre os amigos e diversões dessa
época.

PIO CANEDO - Em Muriaé, eu mantinha uma convivên-
cia muito boa com os outros meninos. Perto de minha casa
havia uma travessa que transformamos num campo de fu-
tebol. E meu time - "meu", porque eu dava a bola para o
jogo... - reunia os meninos da vizinhança e teve uma vida
muito ativa durante todo o tempo em que estive em Muriaé.

SB - Que posição sua família ocupava na política local?
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PIO CANEDO - Meu pai participava da política local e
chegou a ter uma certa projeção; era primo em primeiro
grau de Afonso Pena Júnior'. Na época em que foram
suspensos os Legislativos, foi membro do Conselho Con-
sultivo de Muriaé, como um dos maiores pagadores de im-
postos do município. Depois da Revolução de 30, foi no-
meado prefeito. Quando me formei e fui advogar em
Muriaé, no final de 1931, eu o substituí na atividade políti-
ca.

S13 - Pelo que o senhor falou, sua família já tinha uma par-
ticipação muito forte, tanto na política estadual quanto na
federal.

PIO CANEDO- Havia, também, meu tio Agenor Canedo5,
deputado estadual até 1930 e muito amigo do Presidente
Antônio Carlos', que se elegeu deputado estadual com base
em Muriaé.

SB - Que influência teve essa tradição familiar em sua op-
ção pela política?

PIO CANEDO - Foi decisiva, porque em Muriaé tive que
me envolver nas lutas políticas. Recém-formado em Direi-
to, fui chamado a exercer o cargo de secretário municipal
do PRM e, como tal, praticamente passei a chefiar a políti-
ca local.

SB - O senhor cursou a escola primária em Muriaé. Qual foi
a influência dessa escola na sua vida?

PIO CANEDO - Muito pequena. Entrei para o grupo es-
colar Silveira Brum com sete anos. Minhas professoras eram
das antigas, professoras-mães, que se dedicavam aos alunos
e que nós venerávamos. Foi no ginásio, em Niterói, no Co-
légio Salesiano, que comecei a sofrer influências: estáva-
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mos muito próximos do Rio e toda a política nacional ali se
refletia.

SB - Os acontecimentos políticos eram discutidos dentro
do colégio?

PIO CANEDO - Eram.

SB - Os alunos tinham acesso a jornais?

PIO CANEDO - Tínhamos.

SB - Havia grêmios literários, movimentos estudantis, al-
gum jornal, no Salesiano?

PIO CANEDO - Não, isso só houve aqui. No Salesiano,
não.

SB - Como era o ambiente de ensino em Niterói? Que ati-
vidades vocês tinham?

PIO CANEDO - Naquela época, o regime seguido pelos
colégios, especialmente os católicos, era muito severo. Os
salesianos eram, como se diz hoje, muito "caxias": minis-
travam intensamente a doutrina católica e faziam-nos acom-
panhar as missas, comunhões, etc. Os padres salesianos ti-
nham uma rota e a seguiam com muito fervor. Seus alunos
tornavam-se católicos praticantes e convictos.

SB - A influência deles sobre o senhor se manteve?

PIO CANEDO - Sempre. Na época, o colégio de Niterói
era um dos melhores do País, junto com o Anchieta. Existi-
am colégios salesianos também em São Paulo e em outros
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lugares. Dom João Resende Costa' era salesiano, estudou
em Niterói. Também Dom Helvécio, mais tarde arcebispo
em Mariana, e o irmão dele, que foi bispo em Goiás.

SB - Qual o papel da religião na sua família?

PIO CANEDO - Nós praticávamos a religião católica, es-
pecialmente minha mãe, que foi aluna de colégio religioso
e nos induziu a freqüentar a igreja e a observar seus manda -
mentos. Minha irmã estudou no Colégio Salesiano em Ponte
Nova.

SB - No Salesiano, o senhor foi colega do Dr. José Monteiro
de Castro'. Algum outro colega da época veio a atuar na
vida pública?

PIO CANEDO - Vários. Os Mascarenhas também estuda-
ram em Niterói. Mas os mais ligados a mim eram o José
Monteiro e o Géo, irmão dele.

SB - E como eram os professores?

PIO CANEDO —A maior parte era de internos, professores-
padres.

SB - Eles se relacionavam bem com os alunos?

PIO CANEDO - Muito bem. O tratamento que nos dis-
pensavam era muito amistoso. Na hora do recreio, jogavam
futebol conosco.

SB - O senhor era bom aluno?

PIO CANEDO - Razoável. Nunca perdi ano e sempre pas-
sei com facilidade nos exames.
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SB - Depois de quatro anos no Salesiano, o senhor estudou
um ano em Barbacena...

PIO GANE DO - Os salesianos prendiam muito. O aluno
se alheava, vivia o tempo todo dentro do colégio. Havia uma
hora em que ele se cansava daquele regime. Foi o que acon-
teceu comigo. Aí, procurei meu pai: "Olha, estou cansado
do Salesiano. Não quero mais ir para lá". Meu pai tinha
uma casa em Barbacena: "Você quer ir para Barbacena?"
"Quero". "Então, você fica lá este ano e o ano que vem
você vai para a faculdade".

SB - Em Barbacena, o senhor morou com quem?

PIO CANEDO - Com o Valdemar Alves Pequeno', que foi
da Academia Mineira de Letras. O pai dele era o Dr. Pio
Alves Pequeno, médico, casado com minha prima, muito
amigo de meu pai. Meu nome, aliás, é uma homenagem a
ele. Ele e a família moravam em uma casa que pertencia a
meu pai. Morei com eles durante um ano.

SB - E como o senhor sentiu essa mudança de vida?

PIO CANEDO - Gostei muito de Barbacena. Tinha mui-
tas amizades e estudei com os melhores professores da ci-
dade.

SB - O senhor se sentiu mais livre, mais solto?

PIO CANEDO - Mais solto.

SB - E foi aí que optou pelo Direito?

PIO CANEDO - A opção pelo Direito veio depois. Meu
avô paterno tinha sido juiz e desembargador. Meu tio afim,
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Dr. Silveira Brum'°, exercia a advocacia em Muriaé. Eu acha-
va que o bacharel em Direito tinha um campo de atuação
muito amplo, não estava limitado como o engenheiro, o
médico e outros profissionais. E aspirava a um campo onde
pudesse, inclusive, fazer minha carreira política.

SB - Até então, o senhor tinha estudado em Niterói. Por
que optou por Belo Horizonte?

PIO CANEDO - Para dar um sentido mais mineiro a mi-
nha formação. Eu queria viver o clima político de Minas
Gerais, especialmente o de Belo Horizonte.

HA - Com essa opção, o senhor já pensava em ingressar na
vida política?

PIO CANEDO - Não tinha o objetivo de participar da vida
política, mas gostava do meio político, no qual vivi em
Muriaé, quando moço.

SB - O senhor não fez seus estudos preparatórios em Belo
Horizonte, mas em Barbacena...

PIO CANEDO - Fiz quatro anos em Niterói e um em
Barbacena. Terminado o ginásio, vim para a Faculdade de
Direito. Belo Horizonte, na época, era quase inacessível.
De Muriaé ao Rio eram seis a sete horas. Para Belo Hori-
zonte, tínhamos de parar em Entre-Rios, esperar o noturno
que passava à meia-noite, para chegar no dia seguinte pela
manhã. Vim para cá em 1927. Em 7 de setembro daquele
ano, Antônio Carlos, presidente do Estado, fundou a Uni-
versidade de Minas Gerais, que incluía a Faculdade de Di-
reito. Assim, nós fomos a primeira turma de Direito da Uni-
versidade de Minas Gerais, em 1931.
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SB - Como era sua vida de estudante em Belo Horizonte?
Onde o senhor morava, qual o seu círculo de amizades...?

PIO CANEDO - Antes de me fixar em Belo Horizonte,
um conterrâneo me sugeriu a pensão do Conde Belie de
Sardes, cônsul da Itália, na Rua Espírito Santo. Lá mora-
vam também o Guilhermino César" e o Alcides Rodrigues
Júnior, um colega meu de Juiz de Fora. Quando cheguei lá,
éramos quatro hópedes homens e duas mulheres: a Hilda e
a Desdêmona Magon.

SB - O cônsul da Itália aceitava pensionistas?

PIO CANEDO - Aceitava, porque ele estava com dificul-
dades financeiras. Naquele tempo, ninguém ganhava di-
nheiro, porque ninguém roubava!

SB - Fez-se um grupo de amigos.

PIO CANEDO - Fiz muitas amizades ali. O Guilhermino
César acabou casando com uma filha do Cônsul. Posterior-
mente, no 4° ou 5 0 ano de Direito, mudei-me para uma pen-
são na Rua Guarani, defronte à casa dos Neves. Eu vinha
diariamente, a pé, da Rua Guarani até a Faculdade, na Pra-
ça Afonso Arinos, que me parecia perto. Terminei o curso
hospedado nessa pensão. Vivi muito bem durante esse tem-
po em Belo Horizonte.

SB - Quais foram as figuras marcantes na época da Facul-
dade?

PIO CANEDO - Entre os mestres, havia Estevão Pinto",
de quem mais me aproximei; Tito Fulgêncio 13 , grande mes-
tre; Francisco Brant 14, que também se tornou conhecido;
José Eduardo da Fonseca`, professor de Direito Constitu-
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Eu tinha um contato muito grande com a
política por causa do Afonso Pena Júnior

Quando ele vinha a Belo Horizonte,
hospedava-se no Grande Hotel, e eu, que
era estudante, ficava por ali, à disposição

dele, como uma espécie de boy. E assim
participava dos acontecimento políticos.
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cional, uma grande figura; Negrão de Lima`, médico, pro-
fessor de Medicina e de Direito; e o professor Mata Macha-
do 17, que foi o paraninfo de minha turma.

SB - E como eram os divertimentos na época de estudante,
o círculo de amizades, o lazer?

PIO CANEDO - Ao entardecer, tínhamos o passeio pela
Praça da Liberdade: era o nosso footing. Tínhamos também
o golfe, no Parque Municipal. Havia os cinemas, bem fre-
qüentados. O Bar do Ponto era nosso estágio obrigatório:
sempre passávamos ali quando voltávamos da Faculdade.
E havia os cabarés: o da Olímpia, famoso, e alguns outros,
de menor importância, como o Montanhês. Quando chega-
va a mesada, a gente ia ao Olímpia, era um sucesso. Um
cabaré com as melhores figuras femininas da época...

SB - Os cabarés eram a principal diversão dos estudantes?

PIO CANEDO - Não, havia outras. A sociedade de Belo
Horizonte nos recebia muito bem. Quando havia uma festa
social, geralmente, nós, que já estávamos no quarto, quinto
ano, éramos muito bem recebidos pelas famílias, mesmo
porque alguns colegas daqui nos levavam.
Era uma vida tranqüila, mas que nos proporcionava muito
prazer.

SB - Vamos tratar de acontecimentos políticos da Repúbli-
ca Velha: a política do café-com-leite, a política dos gover-
nadores, o coronelismo... Como tudo isso era percebido pelo
senhor na época?

PIO CANEDO - Eu tinha um contato muito grande com a
política por causa do Afonso Pena Júnior, que morava aqui
e depois mudou-se para o Rio. Quando ele vinha a Belo
Horizonte, hospedava-se no Grande Hotel, e eu, que era
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estudante, ficava por ali, à disposição dele, como uma espé-
cie de boy. E assim participava dos acontecimento políti-
cos.

SB - O senhor poderia falar sobre a repercussão dos movi-
mentos políticos na Faculdade de Direito? Por exemplo: a
Aliança Liberal, a Revolução de 30.

PIO GANE DO - Bom, eu saí da Faculdade em setembro
de 1931, porque, como a universidade fora criada num 7 de
setembro, nossa formatura foi antecipada para cair nesse
dia. Na ocasião, eu já pertencia à Aliança Liberal.

SB - Por que o senhor se engajou na Aliança Liberal?

PIO GANEDO - Porque meu partido, em Muriaé, meu
pai, o Afonso Pena Júnior, o Antônio Carlos, que era presi-
dente do Estado, pertenciam à Aliança Liberal. Ela consti-
tuía uma maioria muito forte em Minas.

SB - O senhor participava...

PIO GANE DO - Em Muriaé. Participei das eleições e vo-
tei lá. Aqui, eu pertencia ao grupo da Faculdade que era
favorável à Aliança Liberal. Era uma turma muito grande.

SB - Parece que a formação da Aliança Liberal significou
uma mudança na composição das forças revolucionárias.
Desde 1922, um grupo de militares lutava contra as oligar-
quias. Em 1930, representantes dessas mesmas oligarquias
- Bernardes' 8 é um exemplo, Afonso Pena, outro - aderem
aos revolucionários. O senhor poderia falar sobre essa nova
composição e suas implicações?

PIO GANEDO - A Aliança Liberal era particularmente
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forte em Minas, no Rio Grande do Sul e na Paraíba, que
eram os Estados que a chefiavam. Ela congregava não só os
PRs de cada Estado, mas outras forças políticas do País. Ou
seja, trouxe elementos novos para a política, mas manteve
aqueles que já tinham seus nomes consagrados no País e no
Estado. Ela não mudou muito o panorama político nacio-
nal: apenas trouxe uma renovação de valores.

SB - Teria sido difícil para a antiga oligarquia mineira assi-
milar os tenentes que, até então, a combatiam?

PIO CANEDO - Não, eles não a combatiam. Tinham ide-
ais novos e uma nova frente de atuação, mas não menos-
prezavam o valor e o prestígio dos antigos, tanto que o
Venceslau Brás`, o Antônio Carlos, o Artur Bernardes, gran-
des vultos mineiros, além de outras figuras de muito valor,
continuaram com força em seus respectivos domínios elei-
torais.

HA - Apesar da Revolução de 30, a composição de forças
não foi substancialmente alterada?

PIO CANEDO - Não. Com a Revolução de 30, a Aliança
Liberal subiu ao poder. Meu pai, chefe da Aliança Liberal
em Muriaé, foi nomeado prefeito.

SB - Voltando um pouco: colegas e professores mais
marcantes da faculdade...

PIO CANEDO - Entre os colegas, lembro o Dr. Alcides
Rodrigues Júnior, de Juiz de Fora, meu amigo inseparável,
que foi promotor em Palma, próximo de Muriaé e, mais
tarde, mudou-se para o Rio, onde foi advogado dos
comerciários. Lembro-me também do Hugo Gouthier, que,
apesar de estudante, era subchefe do Detran. Ele era mui-
to amigo do Juscelino 20 e acabou tornando-se embaixador
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nos EUA. No Estado de Nova lorque, há uma cidade com
o nome dele. Éramos muito amigos e dirigimos um jornal
universitário. Eram meus colegas, também, o Amintas de
Barros", que foi prefeito de Belo Horizonte; o Orlando Car-
valho", muito meu amigo, professor na Faculdade de Di-
reito. Há ainda vários outros, espalhados, mas, em Belo
Horizonte, são poucos. Éramos 62, quando nos formamos:
para a época, era uma turma muito grande. Eu só tinha uma
colega, chamada Elza, uma única mulher entre os 62. Hoje
as mulheres dominam as classes.

SB - Essa sua colega exerceu a profissão?

PIO CANEDO - Durante algum tempo.

SB - E os professores?

PIO GANE DO - O reitor da Universidade era o Mendes
Pimente1 23, grande jurista, que acabou renunciando devido
a um sério incidente em que se envolveu um filho dele. Foi
meu professor. Por capricho do destino, na Academia
Barbacenense de Letras, ocupo a cadeira de Mendes
Pimentel. Meu discurso de posse foi sobre ele. Foram tam-
bém meus professores Estêvão Pinto, de quem já falei, e
Tito Fulgêncio, um grande nome, cujos livros, até hoje, re-
gem a matéria.

SB - Esse jornal acadêmico que o senhor e Hugo Gouthier
dirigiam, de que temas tratava?

PIO CANEDO - Mexíamos com os problemas estudantis,
mas não tínhamos reivindicações como as de hoje, porque o
tempo não permitia e não era usual.

Aliás, nesse período em que fui companheiro do Hugo no
jornal, no último ano, ele arrumou para nós uma excursão
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ao Uruguai. Fomos em um navio chamado Jaceguai, que
existe até hoje, e fizemos uma excursão muito agradável.
No dia de regressar, saí para comprar uns discos e me entre-
tive demais com umas moças muito bonitas: "Este disco é
bom, este não é bom, tal, tal...". Resultado: a saída do navio
era às 11 horas; quando cheguei ao porto, eram 11 h 15min.  -
perdi o navio! Corri, me socorri: "Olha aqui, são quinze
minutos. O navio ainda está na barra". O chefe falou: "Eu
sei, mas o senhor não pode ir porque a lei não permite to-
mar um navio na barra". "Então, eu tenho que ficar aqui?"
"O senhor tem que ficar aqui".

Sozinho, eu me lembrei do embaixador brasileiro no Uru-
guai. Fui à Embaixada. Cheguei lá, me anunciei, e o secre-
tário da Embaixada me disse: "Nós já sabíamos que o se-
nhor estava aqui, porque de bordo nos avisaram que um
estudante tinha sobrado". Pensei: "Bom, se já sabem, a coi-
sa está melhor". Fui levado ao Embaixador: E este: "Mas o
senhor não é mineiro? Mineiro não perde trem! Como é
que o senhor perde navio?". Eu falei: "O senhor é minei-
ro?". "Eu sou de Juiz de Fora. O senhor, de onde é?" "Sou
de Muriaé". "Oh, eu tenho um amigo fraternal em Muriaé,
um amigo que morou comigo no mesmo quarto e se for-
mou comigo em Juiz de Fora, chama-se Afonso Canedo. O
senhor o conhece?". "E meu pai." Veja a coincidência! Pa-
rece coisa de cinema.

Depois disso, ele chamou o secretário, mandou que me
hospedasse no melhor hotel e providenciasse uma passa-
gem para eu regressar no primeiro navio. Agradeci muito,
saí dali e fui comprar um colarinho: "A camisa está suja,
vou pôr um colarinho novo". Antigamente, a camisa não
era presa ao colarinho: a gente punha a camisa e trocava o
colarinho - "colarinho Marvelo". Depois dos discos, eu ain-
da tinha dez mil réis e comprei o colarinho por três mil réis.
No dia seguinte, pus o colarinho Marvelo e fui para a sala
de refeições: uma sala muito boa, hotel de luxo em Monte-
vidéu, e eu com o colarinho novo, limpinho, achando que
aquilo me dava status. No outro dia, o secretário me apa-
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Havia uma febre a favor da Revolução.
Todos queriam participar Assim, chegou

uma hora em que resolvi me inscrever Fui
à Secretaria da Segurança. Perguntaram-
me: "O senhor é chofer?". "Sou". "Então

venha aqui amanhã, à tarde, que nós
vamos lhe entregar um caminhão para o

senhor transportar voluntários para
Goiás".

Eu tinha dito que era chofer.. - tive
que sustentar! Eu era chofer, mas dirigir

um caminhão daqui a Goiás?!
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nhou no hotel, me levou ao porto, e eu vim de navio até
Santos. Quando cheguei a Santos, o Jaceguai estava lá. Dei-
xei o navio em que vinha e passei para o Jaceguai. Cheguei
ao Rio com meus colegas de turma.

Quando desembarquei no Rio, telefonei para minha mãe,
mas ela não pôde falar comigo: chorava tanto, porque soube
que eu tinha perdido o navio, que não tinha condições de
falar pelo telefone...

E, assim, minha vida de estudante ficou marcada: um mi-
neiro perder um navio!

SB - E o ambiente político na faculdade, as idéias veicula-
das...?

PIO CANEDO - Na faculdade, quem gostava mais de po-
lítica era o Hugo Gouthier, que era amicíssimo do Bilac Pin-
to". Os colegas, em geral, gostavam, comentavam, mas po-
lítico, na ocasião, era o Hugo Gouthier. Quando precisáva-
mos de alguma coisa, era ele.

SB - O senhor não trabalhou quando estudante...

PIO CANEDO - A maior parte dos estudantes trabalhou;
eu não. Meu pai tinha recursos para me manter. Eu era ape-
nas estudante. Tinha uma mesada, que me permitia viver
bem.

SB - Voltando um pouco, gostaria de saber sobre a reper-
cussão de movimentos políticos na Faculdade de Direito;
por exemplo, a Aliança Liberal. O senhor disse que a Revo-
lução de 30 foi liderada, em Muriaé, pelo seu pai.

PIO CANEDO - Quando estudante, eu pertencia à Alian-
ça Liberal, por causa do Afonso Pena Júnior, que a chefiava
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e era nosso parente. Alguns estudantes inscreveram-se para
prestar serviço à Aliança. Havia uma febre a favor da Revo-
lução. Todos queriam participar. Assim, chegou uma hora
em que resolvi me inscrever. Fui à Secretaria da Seguran-
ça; o Cristiano Machado" era o secretário. Perguntaram-
me: "O senhor é chofer?" "Sou." "Então venha aqui ama-
nhã, à tarde, que nós vamos lhe entregar um caminhão para
o senhor transportar voluntários para Goiás". Eu tinha dito
que era chofer... tive que sustentar! Eu era chofer, mas diri-
gir um caminhão daqui a Goiás?!

No dia seguinte, eu me apresentei: "Sou estudante, me ins-
crevi e fui designado para transportar um caminhão para
Goiás". Conversaram lá, voltaram e disseram: "O senhor
está dispensado. Depuseram Washington Luís. A revolu-
ção acabou". E, assim, fiquei livre da missão. Não sei como
ia dar conta dela. Tão logo a viagem começasse, eu ia parar
e perguntar: "Tem alguém aí que sabe dirigir?"...

SB - O senhor podia falar da campanha da Aliança Liberal?

PIO CANEDO - A campanha foi muito interessante e nós,
estudantes, participávamos intensamente. Ela apaixonou. Em
Minas, os adversários eram o Carvalho Brito` e o Meio Viana".

SB - Eram da Concentração Conservadora, não?

PIO GANE DO - Eram, sendo que o Meio Viana era vice-
presidente da República. E os liberais, éramos quase todos:
o Afonso Pena, o Artur Bernardes, o Antônio Carlos. As gran-
des figuras de Minas eram da Aliança Liberal.

SB - O senhor falou que seu pai liderou a campanha em
Muriaé. Poderia falar da participação de Muriaé?

PIO CANEDO - Em Muriaé, o Cristóvão Barcelos, que
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era o chefe da região, organizou uma turma em favor da
revolução: o coletor estadual, o advogado.., e meu pai, que
acabou, após a revolução, sendo nomeado prefeito. Em
Muriaé, nós nos arregimentamos em confabulação com os
municípios vizinhos, preparando uma defesa. Quando ter-
minou a revolução, a Aliança Liberal já tinha tomado conta
da região. E nós seguíamos, então, Artur Bernardes. Dessa
participação, Muriaé valeu-se bem e, após a revolução, re-
cebeu visitas importantes, como a do Coronel Barcelos, que
era o comandante da Zona Leste e, por distinção, foi a
Muriaé agradecer à Aliança Liberal de lá.

SB - E as propostas políticas da Aliança e da Concentração
Conservadora? O que afastava uma da outra?

PIO CANEDO - A Concentração Conservadora ficou afas-
tada, e nós, da Aliança Liberal, chefiamos a política. O Chico
Campos", o Lanari 29, o Capanema3° e outros elementos
daqui de Minas formaram em volta do PP. Isso, posterior-
mente à revolução.

SB - Parece que a formação da Aliança Liberal significou
uma mudança na composição das forças revolucionárias,
porque, desde 1922, um grupo de tenentes lutava contra as
oligarquias, e, em 1930, esses mesmos tenentes se unem a
essas oligarquias, cujo representante máximo era Bernardes.
Como o senhor vê isso?

PIO CANEDO - O tenentismo tomou-se de paixão pela
revolução, participando ativamente, aliando-se a nós, os
antigos conservadores, para vencer Washington Luís. No
princípio do Governo de Getúlio, quem mandava eram os
tenentes. E nós fomos quase postergados. Getúlio come-
çou a decapitar cabeças conservadoras. Por quê? Os tenen-
tes mandavam. Representados pelos gaúchos - Osvaldo
Aranha, João Neves, Luzardo -, os tenentes começaram a
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alijar todos aqueles que predominavam na política tradicio-
nal, o Bernardes, inclusive. Foi a fase do tenentismo, após a
Revolução de 30.

SB - E, aqui em Minas, que influência teve a Legião de
Outubro, a Legião Mineira"?

PIO CANEDO - Teve uma influência muito grande. A
Legião de Outubro participou desse movimento dos tenen-
tes e nos alijou. Em Muriaé, alijou meu pai, e outros políti-
cos, em todos os municípios. A Legião de Outubro come-
çou a se afastar de nós, a ficar contra nós, até que veio a
revolução de São Paulo, em 1932.

SB - Gostaria de voltar um pouco para retomar uma per-
gunta. O senhor acha que havia alguma diferença entre as
propostas políticas da Aliança Liberal e as da Concentração
Conservadora?

PIO CANEDO - Acho que não. Havia diferenças exclusi-
vamente de ordem político-partidária, pois tanto a Aliança
Liberal como a Concentração Conservadora tinham o obje-
tivo de ganhar a eleição. Os programas, porém, eram seme-
lhantes. Por várias circunstâncias, houve uma efervescência
na campanha, e essa efervescência foi agravada com a mor-
te de João Pessoa. Nesse período de preparo para as elei-
ções, Washington Luís não se portou com a habilidade ne-
cessária, porque, do contrário, teria evitado o resultado des-
favorável à Concentração Conservadora.

SB - Logo após a campanha da Aliança Liberal, o senhor se
formou e foi advogar em Muriaé.

PIO CANEDO - Quando me formei, em 1931, estava
perplexo, sem saber como começar a vida. Estêvão Pin-
to, meu ex-professor, de quem eu gostava muito, era
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presidente do Banco Hipotecário de Minas Gerais, o atual
Bemge 32. Fui conversar com ele: "Professor, eu me for-
mei e, até o momento, estou sem rumo definido. Quer
dizer: na verdade, eu pensava em advogar em Rio Cas-
ca, mas já desisti, porque, quando vinha para cá, encon-
trei um colega de turma, que me disse estar de partida
para Rio Casca, para advogar lá. "E por que Rio Cas-
ca?", Estêvão Pinto perguntou. "Para não ir para Muriaé,
onde nasci". "Quantos advogados tem Rio Casca?" "Tem
dois, e agora o Ivan vai para lá". "Uma cidade que só
tem dois advogados não é boa comarca. Por que você
não vai para Muriaé?" "Mas nasci em Muriaé. Lá sou o
Piozinho. Santo de casa não faz milagre! E lá já existem
nove ou dez bons advogados". Aí Estêvão Pinto me acon-
selhou: "Vá para Muriaé! Você irá começar sua vida es-
forçando-se para competir com pessoas mais adiantadas
no Direito e mais experimentadas na advocacia: isso é
muito útil". Segui seu conselho. Formei-me em 7 de
setembro e em l' de outubro já estava em Muriaé para
tentar a advocacia.

2 CAPÍTULo

SB - Como foi o início de sua carreira em Muriaé?

PIO CANEDO - Fui advogar em Muriaé, mas,
concomitante mente, já fazia minha intromissão na política
local. Como já mencionei antes, o diretório municipal do
PRM, dirigido pelo Coronel Francisco Pereira, logo me cha-
mou para ser seu secretário.

SB - Em que medida a atuação política do senhor e de sua
família influiu no exercício da profissão?

PIO CANEDO - O fato de ser político, de militar na políti-
ca, deu a mim uma projeção natural no exercício da advoca-
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cia. Mas é certo que, financeiramente, me foi muito desfa-
vorável, porque um advogado-político ganha muito pouco
e tem muito serviço. Mesmo assim, tive um relativo êxito
na profissão, que exerci ininterruptamente até 1954, quan-
do vim para Belo Horizonte.

SB - Além de Muriaé, o senhor advogou em outras comarcas
da Zona da Mata e da região do Rio Doce.

PIO GANE DO - Devido à confiança de amigos meus, re-
sidentes fora da Comarca de Muriaé, e pelo fato de perten-
cerem a meu partido, eu era levado a patrocinar causas em
comarcas vizinhas. Na ocasião, o Estado do Rio, por exem-
plo, já era de acesso muito fácil.

SB - O senhor advogou também no Espírito Santo?

PIO CANEDO - Sim. Advoguei em várias comarcas bem
distantes de Muriaé. Tive defesas em Aimorés, por exem-
plo, que era um enorme trajeto para se vencer, durante esse
período.

SB - Essa expansão geográfica do exercício de sua profis-
são estava ligada a sua atuação política?

PIO CANEDO - Acho que sim. Apesar de já ser advogado
de bom conceito, acho que as escolhas recaíam sobre mim
pelo fato de ser político militante. Essa política se tornou
conhecida e, como resultado, fui amparar juridicamente
meus amigos envolvidos em questões cíveis e criminais. Em
Muriaé, eu fazia realmente um exercício da militância polí-
tica e esse fato me deu projeção local.

SB - O senhor trabalhava sozinho ou havia outros advoga-
dos trabalhando com o senhor?

PIO GANE DO - Trabalhava sozinho. No final do exercí-
cio da advocacia, tive um companheiro que recebia seus
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clientes em meu escritório, mas ele não era meu sócio, es-
tava apenas iniciando a carreira.

SB - O senhor poderia falar sobre as relações profissionais
mais fortes mantidas nesse período?

PIO CANEDO - Nesse período, mantive boas relações,
quer profissionais, quer de amizade, com todos os advoga-
dos locais, a não ser um, o Dr. Olavo Tostes", que, geral-
mente, era meu adversário, porque também era político.
Quando cheguei lá, ele já era um grande advogado, tinha
uma clientela muito extensa e dominava a advocacia local.
Aí, tivemos que dividir a clientela....

SB - O senhor atuava indiscriminadamente nas áreas cível
e criminal?

PIO CANEDO - Indiscriminadamente, mas sobretudo na
criminal, porque minha condição de político me obrigava a
aceitar as causas dos constituintes, principalmente as cri-
minais.

SB - Muito crime político nessa época?

PIO CANEDO - Muito crime, mas não propriamente polí-
tico: era crime que alinhava o crime ao advogado. Se o autor
do crime era um correligionário, naturalmente eu patroci-
nava sua causa. Havia sempre a questão da preferência. A
preferência era minha pelo fato de eu ser político.

SB - Quais foram as principais causas desse período, as que
tiveram maior repercussão?

PIO CANEDO - Tive duas causas de grande repercussão.
Numa delas, o crime se verificou em Mutum. Era uma pes-

39



soa não muito ligada a mim - Antenor Laviola. Foragido
após o crime, foi a Muriaé e me telefonou, dizendo que
precisava falar comigo, mas que não podia ir a meu escritó-
rio. Marcou um local para conversarmos. Horas depois, fui
ao local indicado, e ele, então, me relatou que tinha come-
tido um crime contra uma pessoa de grande projeção em
Mutum, e queria que eu o defendesse. Eu me recusei tan-
to quanto possível: "Ah, Antenor, eu não vou a Mutum. Não
posso ficar saindo daqui. E muito penoso. Arranje um ad-
vogado lá mesmo". "Não, não. Faço questão que você vá.
Você tem que me defender..." E tanto insistiu, que aceitei
patrocinar sua causa. Mais tarde, percebi que um dos moti-
vos pelos quais ele me convidara era o fato de o Dr. Artur
Eutrópio, advogado da vítima, ser meu conterrâneo, meu
amigo e pertencer a meu partido. Fiquei surpreso, mas já
estava em Mutum e decidi ir até o fim. Foi um júri tumul-
tuado e o Antenor acabou sendo absolvido. Essa defesa
marcou muito minha atividade.

SB - Teve repercussão fora de Muriaé?

PIO CANEDO - Teve, porque esse Antenor, posteriormen-
te, cometeu outros crimes.

SB - O senhor foi procurado por ele novamente?

PIO CANEDO - Não. Ele continuou em Muriaé e, por
coincidência, era meu adversário político, mas muito grato
e muito meu amigo: "Ah, com o Dr. Pio vocês não mexem,
porque, mexendo com ele, vocês mexem comigo". E como
ele era um homem dado ao crime...

Houve um outro caso, provavelmente em 1933, em que eu
era advogado dativo. O advogado nomeado pelo juiz esqui-
vou-se e indicou meu nome. Eu era novo, tinha começado
a advocacia, o juiz me nomeou e fiz a defesa. O criminoso
era de Ervália e foi matar em Muriaé. O crime passou a ser
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político, porque a vítima era administrador de uma fazenda
que pertencia ao Coronel Misalino da Silva, presidente da
Câmara local, e este tomou posição. Toda a cidade de Muriaé
começou a discutir o crime.

SB - Voltando à política: após 1930, houve uma cisão no
PRM e parece que Francisco Campos teve influência, atra-
vés da Legião Mineira, na criação do PP.

PIO CANEDO - Sim, ele e o Gustavo Capanema. Os dois
chefiavam um movimento contra o PRM, e mantiveram-
se, no entanto, no partido. O PRM continuou a dominar a
política do Estado, sob a chefia de Artur Bernardes.

SB - Mas alguns revolucionários se transferiram para o PP...

PIO CANEDO - Poucos.

SB - O senhor poderia traçar um perfil de Francisco Cam-
pos, falar da influência dele aqui em Minas?

PIO CANEDO - Francisco Campos fazia jus ao apelido de
Chico Ciência, porque, realmente, ele conhecia Direito,
principalmente Direito Constitucional e Direito Adminis-
trativo. Nós o considerávamos um gênio na área jurídica.
Eleitoralmente, a influência dele não era grande. Não ti-
nha carisma político, tinha carisma jurídico. Teve grande
influência, atuou muito, era muito ouvido, mas não conse-
guiu exterminar o PRM.

SB - O senhor acha que a criação do PP não teve nenhum
significado para o PRM?

PIO CANEDO - Teve. Houve uma cisão dentro do PRM,
que continuou, no entanto, sendo uma realidade, continuou
sendo o detentor do domínio político no Estado.
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SB - O PRM era muito forte, especialmente na região do
senhor, na Zona da Mata, na região de Bernardes...

PIO CANEDO - Muito forte, porque o Artur Bernardes
era de Viçosa.

SB - Ele tinha uma influência forte em Muriaé...

PIO CANEDO - Tinha. Tinha influência na Zona da Mata
toda. O Bernardes soube se impor, porque era um político
que comandava efetivamente o partido. Não deixava espa-
ço para os outros políticos do PRM. Nós todos, na Zona da
Mata, seguíamos o Artur Bernardes como chefe.

SB - Em 1931, em 18 de agosto, há uma suposta tentativa
de golpe contra Olegário MacieI34.

PIO CANEDO - O Bias Fortes 35 foi um dos protagonistas
desse suposto golpe. O Olegário Maciel era o presidente do
Estado; o Virgílio de Melo Franco 36 e o Osvaldo Aranha pre-
tendiam tomar conta da política de Minas. O Osvaldo Ara-
nha aspirava à Presidência da República e queria o apoio de
Minas; o Virgílio de Meio Franco, que também tinha gran-
de influência, pretendia o Governo de Minas. Aí, houve um
qüiproquó em que se dava o Olegário Maciel como renun-
ciante ao cargo de presidente do Estado, o que determinou
medidas do Governo Federal para garantir a ordem e verifi-
car o que havia de verdade.

SB - Houve uma tentativa?

PIO GANE DO - Houve a tentativa, mas ele não foi depos-
to. O grupo chefiado pelo Bias, pelo Virgílio de Melo Fran-
co...

SB - Bias Fortes estava junto com Virgílio de Melo Franco
nesse episódio?
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PIO CANEDO - Estava. O Bias Fortes já era político mili-
tante, fora secretário do Antônio Carlos`.

SB - E Bernardes apoiou a pretensão de Virgílio de Meio
Franco?

PIO CANEDO - Apoiou. Mas não entrou no movimento.

SB - Por que ele apoiou, junto com os tenentes, que nunca
tinham sido seus aliados?

PIO CANEDO - Porque, com o PP, a política de Minas
tinha sofrido um "racha". Esse movimento determinaria a
queda do Olegário...

SB - ... e a subida de Virgílio de Meio Franco...

PIO CANEDO - Exato.

SB - Não entendi bem o apoio de Bernardes a essa emprei-
tada.

PIO GANE DO - Porque o Olegário Maciel, presidente do
Estado, hostilizava o Bernardes, e dentro do seu Governo
estava o Gapanema, que era um dos chefes do PP.

SB - Agora, vamos tratar da Revolução de 32. O senhor
apoiou o movimento constitucionalista, não?

PIO GANE DO - Apoiei, porque ele visava forçar o Getúlio
a realizar eleições, conforme prometera.

SB - Parece-me que o situacionismo mineiro apoiava inici-
almente o movimento, mas, na última hora, se retraiu e lu-
tou contra ele. Por que essa mudança?
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PIO CANEDO - Desde o início, o situacionismo mineiro
hipotecou apoio ao Getúlio. Minas não falhou. Os paulistas
acham que sim, que devíamos ter apoiado a Revolução, mas
Minas não se comprometeu. Acompanhou os fatos e tam-
bém desejava a constitucionalização do País, mas não en-
trou na Revolução, que foi tipicamente paulista. O Olegário
não apoiou a Revolução; ao contrário, mandou forças para
manter o Governo Vargas. O Benedito Valadares38, que era
prefeito de Pará de Minas, foi para o túnel, e, junto com
ele, foi o Juscelino, ambos favoráveis ao Getúlio.

SB - O senhor apoiou a Revolução?

PIO GANE DO - Apoiei.

SB - O senhor atuou de alguma maneira?

PIO GANE DO - Não, fiquei em Muriaé, advogando.

SB - Mas não teve nenhuma atuação prática?

PIO CANEDO - Não. Fui marcado pelo situacionismo de
Muriaé como elemento perigoso, a favor da Revolução. Em
Minas, verificaram-se várias prisões de perremistas que apoi-
avam a Revolução. O Assis Ghateaubriand foi preso nessa oca-
sião. O Dr. Valdemar Pequeno, que era o chefe da Revolução
no Vale do Rio Doce, e outros elementos foram detidos, por-
que tinham tomado posição por São Paulo. Mas a Revolução
foi muito útil ao Brasil, pois, em face dela, o Getúlio começou
a providenciar a constitucionalização do País.

SB - Existia uma unidade ideológica entre os políticos fa-
voráveis à Revolução ou era só uma questão...

PIO CANEDO - Não, todos achavam que a
constitucionalização do País era necessária, mas nem todos
concordaram com a forma adotada por São Paulo.
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SB - Paulo Pinheiro Chagas 39, em depoimento", afirma que
Olegário Maciel assumiu o compromisso de que Minas fi-
caria neutra, mas, depois, foi trabalhado por Cristiano Ma-
chado, Bias Fortes e Virgílio de Melo Franco e mudou de
posição.

PIO CANEDO - O que o Paulo diz é verdade, O Cristiano,
o Bias e o Virgílio influíram muito.

SB - O senhor acha que, se não fosse essa influência,
Olegário Maciel teria se mantido neutro?

PIO CANEDO - Sim.

SB - O senhor poderia falar sobre a nomeação de Valadares
para interventor em Minas?

PIO CANEDO - Esse é um tema muito bom. Com  a mor-
te de Olegário, assumiu o Governo o secretário do Interior
e Justiça, Gustavo Capanema, pois o vice, Pedro Marques`,
tinha morrido. Capanema ficou, então, à espera da nomea-
ção definitiva para o cargo. Nesse período, atuavam, no pla-
no federal, o Antônio Carlos, presidente da Câmara dos De-
putados, e o Artur Bernardes, chefe do partido. E queriam
entrar na política mineira dois rio-grandenses: o Osvaldo
Aranha e o Flores da Cunha. Assim, Virgílio de Meio Fran-
co passou a ter o apoio ostensivo do Osvaldo Aranha, en-
quanto o Flores da Cunha se batia pela candidatura do
Capanema. O Getúlio, bom conhecedor dos seus
conterrâneos, temeu, acertadamente, dar prestígio a um ou
a outro, e passou um período de espera para examinar a
questão. Acontece que Getúlio sofreu uma influência não
pressentida pelos demais, a do Coronel Dornelles42, casado
com uma irmã da dona Odete, mulher do Benedito. Ele
influiu para que a escolha do Getúlio recaísse num mineiro,
Benedito Valadares, que era deputado federal pela primei-
ra vez. Benedito elegeu-se na região de Pará de Minas, por-
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Getúlio chamou Antônio Carlos e lhe pediu
uma lista de deputados mineiros, para que

um deles fosse escolhido interventor O
Antônio Carlos fez a lista, mas nela não
constava o nome do Benedito Valadares:
era a primeira vez que ele era deputado
federal, um desconhecido na política

mineira. Getúlio examinou a lista: "Está
faltando o Deputado Benedito Valadares".
Antônio Carlos entendeu. E não deu outra.

Getúlio queria fazerem Minas um
interventor dele, sem compromissos com

políticos como Antônio Carlos ou
Bernardes. Nomeado, Valadares estava

solto para apoiá-lo.
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que era amigo do Olegário, mas não tinha chefia política
nenhuma... Bem, o Getúlio chamou Antônio Carlos e lhe
disse que pretendia nomear como interventor em Minas
um mineiro, fruto da política mineira, abandonando o Flo-
res da Cunha e o Aranha. Pediu-lhe que fizesse uma lista
de deputados mineiros, para um deles ser nomeado
interventor. O Antônio Carlos fez a lista, e nela não consta-
va o nome do Benedito Valadares. Primeiro, porque era a
primeira vez que ele era deputado federal. Segundo, por-
que ele era desconhecido na política mineira. Getúlio exa-
minou a lista: "Está faltando o Deputado Benedito
Valadares". Antônio Carlos entendeu. E não deu outra, para
surpresa geral da política mineira. Com isso, o Getúlio quis
fazer em Minas um interventor dele, sem compromissos
com os políticos - o Benedito não tinha compromisso com
Antônio Carlos ou Bernardes. Nomeado, ele estava solto
para apoiar o Getúlio.

SB - Juscelino Kubitschek, em um depoimento`, fala que
na época saíam manchetes nos jornais dizendo: "Minas in-
teira dá gargalhadas", por causa da nomeação. Foi um clima
assim...

PIO CANEDO - Um clima de deboche. Ninguém acredi-
tava. A reação foi muito violenta, quer na área partidária,
quer junto à população mineira, ambas divididas entre o
Capanema e o Virgílio. Mas acontece que o Benedito teve
uma posição tática muito boa, a humildade de quem não
tinha um ambiente favorável. Daí, ao assumir o Governo
de Minas, contra o Capanema, o Virgílio, o Antônio Carlos,
o Bernardes, conseguiu logo de início vencer algumas resis-
tências. Formou um secretariado muito bom.

SB - Era um secretariado de conciliação?

PIO CANEDO - Ele teve a preocupação de não criar atri-
tos. Então, formou um secretariado muito bom: Ovídio de
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Abreu", que era pessoa dele, lá de Pará de Minas, Israel
Pinheiro", Alkmin46...

SB - Ele encontrou dificuldades em governar?

PIO CANEDO - Não teve muita dificuldade, porque o
orçamento era único. Hoje nós temos cinco orçamentos: o
fiscal, o financeiro, o previdenciário... Isso dispersa a admi-
nistração e cria dificuldades para o administrador. O Bene-
dito teve, em seu Governo, atuações setoriais. Na Fazenda,
o Ovídio manipulava. Na Agricultura, o Israel estava cons-
truindo muita coisa como secretário. Na política, ele, Bene-
dito, ficou comandando.

SB - A articulação política era toda feita por ele?

PIO CANEDO - Era, mas, no Governo dele, foi útil.

SB - O senhor podia traçar um perfil de Valadares?

PIO GANE DO - O Valadares, ao contrário do que falam, ti-
nha uma percepção e uma astúcia política admiráveis. Tanto
que comandou o Estado, como interventor, e depois, como
governador, de dezembro de 33 a novembro de 45. Ele tinha
autoridade. Manteve sua autoridade de governador, apesar de
muito combatido. Não era arbitrário, era tolerante. Atraves-
sou as fases mais difíceis - a Constituinte Federal de 34, a
Estadual de 1935, a Constituição de 37 (a "polaca", feita pelo
Chico Campos) e a Segunda Guerra Mundial, um período que
mudou a face dos governos em geral, principalmente do Go-
verno do Brasil... Em todas essas fases difíceis, o Valadares
saiu-se bem.

Para provar o amor com que ele exercia sua função em Minas,
devemos nos lembrar da criação de Volta Redonda. Natural-
mente, pela tradição e pela produção de minério, a Usina de-
veria vir para Minas, mas o Amaral Peixoto fez com que ela
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fosse para Volta Redonda. O Benedito reagiu, mostrou-se agas-
tado com o Governo, quebrando um pouco o clima de confi-
ança absoluta que havia entre ele e o Getúlio.

SB - O senhor acha que, ao nomear Benedito, Getúlio es-
perava dele uma fidelidade acima da fidelidade política, uma
fidelidade pessoal?

PIO CANEDO - Acho que o Getúlio quis fazer dele um
títere, mas isso, na realidade, não se verificou.

SB - E essas características de Valadares: a conciliação, a
tolerância? O senhor acha que resultavam de uma decisão
própria ou era orientação de Getúlio?

PIO CANEDO - Foi decisão dele, para se manter. Duran-
te todo o tempo em que foi governador, manteve em Minas
um clima de confiança, de apoio ao Getúlio, mas de tole-
rância junto aos políticos. Prova disso é que ele fez, depois,
uma reforma do secretariado, em que aproveitou elemen-
tos ligados ao Bernardes.

SB - Em 1936, Valadares promoveu uma festa que ficou
conhecida como Pacificação Mineira, na qual ele tentou
absorver elementos expressivos. O senhor participou dessa
festa?

PIO GANE DO - Não, mas eu integrava a turma que parti-
cipou, porque era muito ligado ao Cristiano Machado, de
quem gostava muito. Todas as vezes em que a política se
movimentava, eu tinha nele e no Afonso Pena Júnior duas
lideranças que me orientavam. Assim, se eles estavam em
alguma empreitada política, eu, subsidiariamente, estava
com eles.

SB - Como repercutiram em Minas a Constituinte Federal
de 34 e a Constituinte Estadual de 35?
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Eu sempre defendi a liberdade, o
direito de todos se manifestarem, o respeito

ao adversário. Achava que, da mesma
maneira que tínhamos o direito de expandir
nossas opiniões, de conseguir adeptos para

nossa política, devíamos dar aos
adversários direito idêntico, para que
houvesse competição. Porque nunca fui

favorável  unanimidade. A unanimidade
traz consigo a inércia.
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PIO CANEDO - A Constituinte Estadual de 35 produziu
mais ou menos uma cópia da Constituição Federal de 34.
As mudanças eram muito pequenas. Era uma adaptação.

SB - A Constituinte Federal de 34 teve repercussão na so-
ciedade?

PIO GANE DO - A Federal teve. A Estadual não.

SB - Que repercussão tiveram aqui o integralismo e a Ali-
ança Nacional Libertadora?

PIO CANEDO - Foram dois movimentos que tentaram,
mas não conseguiram, galvanizar a opinião pública. Uma
boa parte da sociedade, porém, se mobilizou, porque o
movimento integralista era uma novidade. Os moços e as
pessoas não comprometidas com a política anterior cami-
nharam para o integralismo. Aqui em Minas, tivemos figu-
ras que se projetaram em conexão com outro movimento,
um movimento de liberdade, de ânsia de mudança. Essas
duas correntes movimentavam a política mineira. No inte-
rior, os integralistas conseguiram organizar legiões capazes
de disputar o poder. Mas esse movimento viveu pouco,
porque o Getúlio manobrou e pôs o integralismo em guerra
com o comunismo e isso redundou na morte dos dois.

SB - O senhor se lembra das principais lideranças do
integralismo em Minas?

PIO CANEDO - O integralismo era absorvido pelo Plínio
Salgado. Os integralistas não almejavam posições pessoais.
Almejavam, por introjeção, a figura do Plínio Salgado - o
chefe resolveu, está resolvido. Daí, a força que adquiriram,
porque eram muito disciplinados. A unidade dá a força.

SB - E a Intentona Comunista de 35 teve repercussão em
Minas?
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PIO CANEDO - Aqui em Minas, o Coronel Bragança e
seus irmãos é que tiveram projeção, colocando-se contra o
comunismo. O comunismo, porém, não teve a mesma re-
percussão do integralismo.

SB - Nem na época da Intentona?

PIO CANEDO - Não, porque o mineiro sempre foi muito
avesso ao comunismo: isso era um espantalho. Ser comu-
nista era como ser leproso. Na Assembléia, só havia o Ziller47,
que atuava como uma voz isolada.

SB - O senhor já nos disse que sua opção pela política foi
feita muito cedo. O senhor teria sido influenciado pela atu-
ação de sua família na política local e na regional?

PIO CANEDO - Sim, porque vivi sempre em um ambien-
te político. Inicialmente, com meu pai, meus tios, minha
família e, posteriormente, com o Afonso Pena Júnior, o
Cristiano Machado.

SB - O senhor poderia falar das concepções ideológicas que
nortearam sua atividade política?

PIO GANE DO - Eu defendia sempre a liberdade, o direi-
to de todos se manifestarem, o respeito ao adversário. Achava
que, da mesma maneira que tínhamos o direito de expan-
dir nossas opiniões, de conseguir adeptos para nossa políti-
ca, devíamos dar aos adversários direito idêntico, para que
houvesse competição, porque nunca fui favorável à unani-
midade. A unanimidade traz consigo a inércia.

SB - O senhor foi eleito vereador em 1936?

PIO CANEDO - Em 36, 37.

SB - É claro que sua atuação política e a de sua família
ajudaram na eleição. O senhor acha que sua atuação como
advogado também influiu em sua eleição?
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PIO CANEDO - Influiu, porque, como advogado, eu ti-
nha contatos e adeptos que de outra maneira não teria. Ao
prestar serviços de advocacia, granjeava, eleitoralmente, a
simpatia necessária.

HA - Essa sua primeira campanha, como foi? Foi de casa
em casa?

PIO CANEDO - Ah, foi ao modo antigo - tomando
cafezinho em toda casa, visitando todo mundo, porque a
política antigamente era feita assim.

SB - E qual era a rotina de trabalho na Câmara?

PIO CANEDO - Era uma Câmara de alto nível. Havia três
advogados, tínhamos agricultores já "arejados"... Para a épo-
ca, era uma Câmara de nível intelectual aceitável. Hoje,
infelizmente, nem sempre é assim.

SB - Quais os principais temas debatidos na Câmara?

PIO CANEDO - Defendíamos o prefeito quando necessá-
rio. Surgíamos com projetos que, às vezes, o surpreendiam.
Agíamos com disciplina partidária, mas com arrojo de liber-
dade de ação. Eu era líder da Bancada do PRM.

HA - O prefeito era seu adversário?

PIO CANEDO - Era do PRM, também. O prefeito, em
36, era eleito pela Câmara. Eu e o PRM nos coligamos com
uma parte do PP e elegemos oito vereadores. A oposição
elegeu sete (eram quinze vereadores). E nós, então, conse-
guimos eleger o prefeito: oito contra sete.

SB - E como era a rotina de trabalho de um vereador?
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PIO CANEDO - Primeiramente, a função de vereador era
gratuita. Apenas tomávamos cafezinho, que nos serviam na
hora da reunião. Abandonávamos nossos negócios e íamos
para a reunião, que se realizava no máximo duas vezes por
mês, às quatro da tarde.

HA - Essa composição de forças na Câmara Municipal se
manteve durante todo o período?

PIO CANEDO - Sim, mas não era muito apaixonada. Na
eleição para prefeito, porém, houve muita hostilidade, que
repercutiu até no Governo do Estado. O Dr. Orlando Flo-
res48, meu adversário político em Muriaé, na Assembléia,
prestigiava o Benedito Valadares, que nós igualmente
prestigiávamos. Quer dizer: o "fogo" era só local. Mas, na
eleição para prefeito, ele pediu ao Valadares que intervies-
se para que um de nossos oito vereadores votasse com a
oposição. O Benedito Valadares chamou aqui um vereador,
cujo pai era muito seu amigo e também correligionário.
Como eu já conhecia bem Belo Horizonte, dava-me com o
Valadares e tinha razoável projeção política, o vereador me
pediu que viesse com ele. Eu vim, mas não fui à presença
do Benedito. Encaminhei-o ao chefe do gabinete, ele con-
versou com o Benedito e resistiu. Manteve-se solidário com
o partido. Diante de sua resistência, o Benedito falou as-
sim: "O senhor, então, receba meu abraço e continue como
está". Esse vereador, que vem a ser tio do José Alcino49,
votou conosco e nós tivemos nossos oito votos.

SB - Vamos falar das eleições previstas para 1938, das can-
didaturas de Plínio Salgado, Armando de Sales Oliveira e
José Américo. Como o senhor viu esse quadro, na época?

PIO CANEDO - Em princípio, Minas teria ficado com José
Américo, mas, diante de sua intransigência, diante dos sin-
tomas de rebelião que ele foi apresentando no decorrer da
campanha, o Getúlio retirou-lhe qualquer apoio, o que le-
vou o Benedito a adotar atitude semelhante. Eis por que

56



Ab

(0\1 .\ ISI'O\. \1\k! \ \\(,1i\. 1. () 1 1 11, lio	lo
RESIDÊNCIA. BEA,0 HORIZONTE, NlG





pifou a candidatura José Américo, que parecia vitoriosa no
princípio.

SB - Armando Sales era apoiado pelos republicanos mineiros?

PIO CANEDO - Era. Afinal, ele era o candidato do PRP5°

SB - O senhor, como republicano, apoiou quem?

PIO CANEDO - Armando Sales.

SB - Em Minas, a campanha foi polarizada?

PIO CANEDO - Não, porque no decorrer dela tanto o Ar-
mando Sales quanto o José Américo se enfraqueceram. E a
terceira candidatura nunca teve expressão.

SB - Mas a sociedade não se envolveu? Afinal, eram tantos
anos sem eleição para presidente...

PIO CANEDO - Começou a se envolver, mas, como eu
disse, o calor da campanha foi se minimizando e acabou
dando em nada. Aí, o Getúlio deu o golpe e não houve elei-
ção.

SB - Na campanha do Armando Sales, o senhor teve uma
participação direta?

PIO CANEDO - Muito pequena, porque, como disse, eia
não esquentou, não chegou a esquentar.

SB - O senhor poderia falar sobre essa retirada de apoio à
candidatura de José Américo, a aproximação forte de
Valadares com Getúlio e o golpe de 37?
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PIO CANEDO - A campanha de José Américo começou a
se enfraquecer, porque tanto o Getúlio como o Benedito
perceberam que ele não seria o candidato ideal. O José
Américo vinha se revelando um rebelde, sem disciplina
partidária, sem objetivo firmado. Ele queria ser - e era -
uma vedete. Enquanto o Armando Sales, num nível dife-
rente, mantinha a candidatura dele à Presidência da Repú-
blica, o José Américo tornou-se uma vedete nacional, e isso
assustou o Getúlio. Também o Benedito, que era muito
perspicaz, saiu desiludido com a candidatura do José
Américo, ao final de uma entrevista com ele. Quando che-
gou a proximidade do pleito, o Getúlio já estava preparado
e deu o golpe.

SB - Qual seria o papel de Valadares na articulação do golpe
de 37?

PIO CANEDO - O Valadares aceitou o golpe, mas não des-
de o início, porque achava que poderia ser sacrificado.
Apoiou o golpe na última hora.

SB - O que o fez mudar de opinião?

PIO CANEDO - O Valadares queria estabelecer em Minas
um clima de harmonia e não um clima de golpe. Quando
percebeu que a coisa marchava para um golpe, retraiu-se.
Não apoiou o golpe de início. Só na última hora, quando ele
era inevitável, e o fez pela desilusão com o José Américo e
pela diminuição do entusiasmo pela candidatura do Arman-
do Sales.

SB - O senhor acha que, a partir do momento em que ade-
riu ao golpe, ele teve uma participação ativa?

PIO CANEDO - Não. Ele teve uma participação natural.
Não chefiou, não foi articulador do golpe.



SB - O senhor acha que ele não estava dentro do grupo que
articulou o golpe?

PIO CANEDO - Não, não estava na articulação.

SB - Antes de dar o golpe, Getúlio, de uma maneira ou de
outra, não reelegeu Antônio Carlos para a Presidência da
Câmara, mas fez com que Pedro Aleixo 51 fosse eleito presi-
dente. Qual foi seu objetivo ao fazer essa articulação?

PIO CANEDO - O Getúlio queria eliminar o Antônio
Carlos, uma figura nacional, que ainda tinha pretensões de
ser presidente da República. Nisso, o Getúlio estava
mancomunado com o Benedito, que atuou para a substitui-
ção do Antônio Carlos na Presidência da Câmara.

SB - Qual era o objetivo de Benedito Valadares?

PIO CANEDO - Também o de ficar livre do Antônio
Carlos!

SB - Tornar-se o primeiro na política mineira... Então, Pedro
Aleixo entrou...

PIO CANEDO - Pedro Aleixo entrou pacificamente, por-
que todo mundo achava que ele seria fiel ao Antônio Carlos.

SB - Essa substituição teve reflexos em Minas?

PIO CANEDO - Sim. A derrota do Antônio Carlos chocou
muito os políticos, apesar de ele ter em Minas um ambien-
te contrário.

SB - Qual a importância do apoio de Minas, dado na última
hora ou a partir do momento em que Benedito Valadares
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viu como inviável a candidatura de José Américo? A defini-
ção de Minas foi importante?

PIO CANEDO - Minas era essencial e, desde tempos pas-
sados, um termômetro na política nacional. Getúlio não
queria Minas contra ele.

SB - Então a posição de Benedito Valadares foi importante
na viabilização do golpe?

PIO CANEDO - Influiu.

SB - E o senhor, como recebeu o golpe?

PIO CANEDO - Eu vi no golpe um maneira de o Getúlio
perpetuar-se, e isso me chocou, como deve ter chocado a
opinião pública em geral. Mas continuei minha vida em
Muriaé como advogado, com a intenção de assistir a esse
panorama até que surgisse, mais tarde, o antídoto. Isso de-
morou muito, até 45.

SB - De que forma o Estado Novo teve reflexos na política
local?

PIO CANEDO - O Estado Novo criou um clima de abs-
tenção de alguns e de conformismo da maior parte. Em
Muriaé, foi recebido com naturalidade. Não houve nenhu-
ma reação. Verificou-se uma adaptação natural, o que se deu,
igualmente, em vários municípios.

SB - O fechamento do Legislativo não teve nenhuma re-
percussão?

PIO CANEDO - Local, não.

SB - Qual era a opinião pública de Minas a respeito de Vargas
e de Benedito Valadares?
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PIO GANE DO -A opinião pública era contrária a eles.

SB - Havia manifestações de insatisfação?

PIO CANEDO - Havia.

SB - Elas aconteciam, também, no interior?

PIO CANEDO - Sim. Um reflexo, mas em menor propor-
ção. Aqui, na Capital, os dirigentes, em sua grande parte,
ficaram inconformados com o golpe, mas, com o tempo, ele
foi sendo absorvido. Veio logo em seguida a Segunda Guer-
ra Mundial, que prendeu muitas atenções.

SB - E quanto ao fato de Vargas se posicionar ora próximo
ao Eixo, ora próximo aos Aliados? Como isso foi absorvido
pela população?

PIO GANE DO - Isto surpreendeu a população, porque todo
mundo esperava que Vargas ficasse com o Eixo, não com os
vitoriosos. E a coisa foi lenta. A opinião pública esperava
que o Brasil viesse a se pronunciar a favor do Eixo, o que
não se verificou por influência do Exército. O Exército é
que forçou o Getúlio a ficar do lado dos Aliados.

SB - O senhor acha que a opinião pública....

PIO CANEDO - A opinião pública, que acompanhava o
Getúlio, era a favor do Eixo. Contra o Getúlio, não.

SB - E o senhor, pessoalmente?

PIO CANEDO - Eu era contra o Getúlio.



SB - O senhor foi nomeado prefeito em 1942. O senhor foi
prefeito até quando?

PIO CANEDO - Fui prefeito até ser chamado para ser se-
cretário do Interior, em 46.

SB - Por que o senhor foi nomeado? Afinal de contas, o
senhor era do PRM.

PIO CANEDO - Fui nomeado pelo Benedito, de quem eu
era muito amigo. O Benedito já tinha absorvido o PRM.

SB - Quando o senhor conheceu Benedito Valadares?

PIO CANEDO - Eu o conhecia há muito tempo: a Dona
Odete era prima de meu pai. Meu pai se dava bem com ele,
e eu também.

SB - E sua nomeação para prefeito...

PIO CANEDO - Antes, os prefeitos eram, em grande par-
te, neutros, não eram políticos. O Benedito fez uma revolu-
ção nas prefeituras. Em cada município, tirou um candida-
to a prefeito de sua confiança. Assim, montou um sistema
de prefeitos fiéis a ele.

SB - Qual era o grau de autonomia do prefeito?

PIO CANEDO - O Benedito influía pouco nas administra-
ções locais. Cada prefeito tinha a missão de aglutinar, em tor-
no do Benedito, o eleitorado, os elementos fiéis a ele.

SB - Essa era a função política. E a administrativa?

PIO CANEDO - Era de liberdade.
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SB - Mas qual era a rotina? Como o senhor exerceu essa
função?

PIO CANEDO - Eu a exerci como, em geral, os prefeitos a
exercem: olhando os distritos, a cidade, vendo as priorida-
des. Tudo isso com liberdade.

SB - E quais as principais realizações do senhor como pre-
feito de Muriaé?

PIO CANEDO - Tinha uma preocupação com as exposi-
ções agropecuárias, prestigiava muito os agricultores, as ex-
posições locais. Tinha um interesse muito grande pela zona
rural, que é a base do PRM. Nós, do PRM, nós, os
pessedistas, tínhamos a nossa base na zona rural, e isso in-
fluía no prefeito para que ele trabalhasse em favor da zona
rural.

SB - Antes de tratarmos de sua vinda para Belo Horizonte,
gostaríamos de falar ainda da reação ao Estado Novo. Paulo
Pinheiro Chagas fala, em uma entrevista`, da resistência
nacional, que seria liderada no Rio, desde 1939, por Virgílio
de Melo Franco.

PIO CANEDO - Em um regime forte, as reações são me-
nores, por causa do medo da repressão. Então, não houve
uma reação violenta. Houve uma aceitação insatisfeita, mas
não uma rebelião. O Paulo era apaixonado, tinha ímpetos
de reação, devido a seu temperamento. E certo que sem-
pre fomos amicíssimos, até sua morte. Mas o depoimento
dele é um pouco apaixonado, porque ele era extremamen-
te cioso das liberdades públicas e sentiu que o Brasil e ele
próprio estavam sofrendo um grande golpe com a atitude
do Getúlio.

SB - A Sociedade Amigos da América teve expressão aqui
em Minas, Dr. Pio?
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PIO CANEDO - Não.

SB - O grande movimento em Minas que antecede a
reconstitucionalização é o Manifesto dos Mineiros. O se-
nhor teve conhecimento prévio do manifesto?

PIO CANEDO - Não, eu estava no interior. O manifesto
constituiu para mim uma surpresa, mas considero-o uma
grande contribuição. Na realidade, ele não foi uma reação
violenta: foi suave, muito bem redigido, muito bem coloca-
do, não teve a virulência que o Paulo, por exemplo, achava
que era necessária.

SB - E por que o senhor acha que o manifesto foi tão mo-
derado?

PIO GANE DO - Porque isso é próprio dos mineiros. O
manifesto de Minas teria que ser moderado, apesar de pa-
triótico e necessário.

SB - O senhor acha que ele foi suave por uma característica
dos signatários ou pela

PIO CANEDO - Ele foi suave porque esse é um modo de
agir próprio dos mineiros e porque o ambiente não permi-
tia, à época, que surgisse um manifesto violento, porque
teria uma represália também violenta.

SB - E a repercussão, como foi?

PIO CANEDO - Muito boa, no Brasil inteiro. Ele foi o
início de uma movimentação para o retorno do Brasil à de-
mocracia.

SB - E a adesão ao manifesto? O senhor acha que ela ocor-
reu em defesa da tradição liberal e política de Minas ou
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alguém o assinou única e exclusivamente como oposição a
Valadares?

PIO CANEDO - As duas coisas. Houve elementos que
estavam participando de uma campanha contra o Valadares
e isso contribuiu para que fossem também signatários do
manifesto.

SB - Algum líder político de Muriaé o assinou?

PIO CANEDO - Não.

SB - E a reação de Valadares e Vargas ao manifesto?

PIO CANEDO - A reação foi, a nosso ver, excessiva. Como
eu disse, o manifesto não foi violento. Mas o Getúlio en-
tendeu que esse documento seria, como realmente foi, um
lastro inicial para a campanha contra o seu Governo. Daí, a
reação bem maior do que se esperava. Valadares comparti-
lhou essa reação. Todos os que ocupavam cargos foram de-
mitidos, inclusive na área financeira: Estêvão Pinto`, Afonso
Pena`, Magalhães Pinto`, Cândido Naves 56, todos eles...

SB - O senhor acha que a orientação dessa repressão forte
foi mais de Getúlio que de Valadares?

PIO CANEDO - Foi exclusivamente do Getúlio.

SB - Valadares simplesmente o acompanhou?

PIO CANEDO - Sim.

HA - A reação de Getúlio valorizou mais a divulgação do
manifesto?

PIO CANEDO - A reação desproporcional valorizou o ma-
nifesto. Se o Getúlio o tivesse desconhecido, teria sido
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melhor, porque o Brasil inteiro, as famílias todas sentiram o
efeito da reação ao manifesto.

SB - O senhor acha que, se Getúlio tivesse as característi-
cas de um político mineiro, teria tido essa reação?

PIO CANEDO - Não, se fosse um mineiro, teria procedi-
do de uma outra maneira.

SB - A partir daí começou a campanha de redemocratização,
que incorporou muitos elementos jovens... Qual foi sua
postura diante dessa campanha?

PIO CANEDO - O manifesto não teve repercussão nos
municípios. Nós, do interior, não conhecíamos sua prepara-
ção, não fomos chamados, porque ele foi precedido de um
sigilo natural. Quase ninguém no interior o assinou, porque
desconhecia sua origem.

SB - Depois da divulgação do manifesto, houve toda aque-
la campanha de rede mocratização do País. Isso teve reper-
cussão no interior?

PIO CANEDO - O manifesto foi em 43. Daí, começou a
surgir o movimento. Aqui em Minas - podemos agora falar
na fase de Minas -, entramos na etapa posterior, a das
interventorias, que se iniciou com Nísio Batista", em fins
de 1945. Foram seis interventores. O Nísio Batista ficou
três meses. Em seguida, veio o João Beraldo 58 (seis meses),
o Júlio de Carvalho` (três meses), o Noraldino Lima` (um
mês e pouco) e, finalmente, o Alcides Lins`, que presidiu
as eleições.

SB - Voltando, ainda, à questão do Governo de Benedito
Valadares, o senhor poderia falar sobre sua articulação polí-
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tica, seu papel na sustentação de Vargas, sua política de não
criar conflito, mas também de não deixar nenhum grupo se
fortalecer...

PIO CANEDO - O Valadares era muito astuto. Ele sur-
preendeu o País por sua liderança natural. Como interventor
e como governador, era um homem tolerante, mas seria-
mente combatido. Combatido até com excesso. Houve fase
em Minas em que se combatia mais o Valadares do que o
Getúlio.

SB - Por que isso?

PIO GANE DO - Porque Minas nunca se conformou com a
entrada de Valadares no Palácio, como interventor.

SB - O senhor fala de Minas no sentido das lideranças tra-
dicionais?

PIO CANEDO - Minas que chefiava a política de Minas.
Minas não admitiu nunca o Valadares sobrepondo-se aos
valores de Minas, aos homens de grandes serviços presta-
dos a Minas, aos deputados com legislaturas no Congresso
Nacional. Eis por que a escolha de Valadares chocou de-
mais os políticos mineiros. E isso gerou uma oposição siste-
mática a ele, reforçada pela que se fazia ao Getúlio. Numa
determinada fase, a oposição ao Valadares foi excessiva,
embora exclusivamente política, porque, na parte adminis-
trativa, até a oposição lhe reconhecia os méritos. Era um
homem probo na vida particular e na vida pública, tinha
uma liderança natural para conduzir os destinos de Minas,
e a própria oposição nunca lhe imputou a pecha de deso-
nesto. Nisso, a oposição soube conduzir-se, foi moderada.

SB - Qual o papel de Valadares na sustentação de Vargas?

PIO CANEDO - O Valadares preponderava também nas
decisões nacionais. Minas era respeitada: era o Estado mais
populoso do Brasil e tinha políticos de grande mérito, já
conhecidos no panorama nacional. O Valadares participava

71



de todos os grandes acontecimentos nacionais falando em
nome de Minas.

SB - O queremismo em Minas foi um movimento forte?

PIO GANE DO - Foi. O queremismo conseguiu apaixonar
o povo, não os políticos. O povo gostava do Getúlio, que
soube conduzir sua política populista. Logo, o queremismo
em Minas foi bem razoável, bem forte. Mas não entre os
políticos.

SB - Em Minas, o queremismo contou com a participação
de comunistas?

PIO CANEDO - O comunismo aqui era muito pequeno,
não pesava na balança. Era muito incipiente.

SB - No interior houve...?

PIO CANEDO - Não.

SB - Quais as principais figuras desse movimento em Mi-
nas? O senhor poderia falar um pouco deles? Ilacir Lima 61,

Adelchi Ziller...

PIO GANEDO - Conheci o Adelchi ZilIer, como o Ilacir.
Conheci mais uns três ou quatro comunistas.

SB - Eles eram petebistas.

PIO CANEDO - Eram, mas enrustidos - petebistas com
idéias avançadas, semelhantes às do comunismo. Exerce-
ram uma posição de líderes numa grei muito pequena.

SB - Qual a opinião do senhor sobre as causas da falência do
regime e as articulações que levaram ao fim do Estado Novo?
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PIO CANEDO - Acho que o principal fator foi a guerra
mundial. Depois da guerra, o Getúlio, naturalmente, veio
caindo, porque os países vitoriosos pregavam uma doutrina
muito diferente da que o Getúlio vinha praticando.

SB - E o clima político em Minas, a reação à queda de Ge-
túlio? O senhor poderia falar sobre isso?

PIO CANEDO - A queda do Getúlio, em parte, surpreen-
deu Minas Gerais. Digo em parte porque já estava bem acen-
tuada a movimentação contrária a ele e porque grande par-
te dos mineiros ansiava pela volta do regime democrático.
Assim, não houve o traumatismo que haveria em outros tem-
pos, porque a época era propícia a sua queda, principalmente
devido à Segunda Guerra.

SB - Como chegavam as notícias da Segunda Guerra a
Muriaé, como a população acompanhava a...

PIO CANEDO - Nós acompanhávamos a guerra pelo rá-
dio, que, aliás, nem todos tinham. Com a notícia da vitória
dos Aliados, houve júbilo, manifestação pública e passeata,
da qual participei, como prefeito.

SB - O apoio aos Aliados era unânime?

PIO CANEDO - Sim.

3C A P Í T U L 

SB - Gostaríamos de conhecer, agora, como se deu sua vin-
da para Belo Horizonte...

PIO GANE DO - Quando vim para Belo Horizonte, estava
no exercício do mandato de prefeito, já na fase das
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interventorias. Eu era prefeito em Muriaé e recebi um te-
lefonema do Ministro da Justiça, Carlos Luz", convidando-
me para ir ao Rio assistir à posse do interventor Júlio de
Carvalho e prevenindo-me de que eu seria convidado para
o cargo de secretário da Justiça como uma homenagem aos
prefeitos do interior. Então, fui ao Rio, convidado pelo Luz,
não pelo interventor.

SB - Como era o relacionamento do senhor com Carlos Luz
nessa época?

PIO CANEDO - Era muito bom. Nós éramos vizinhos, O
Carlos Luz era de Leopoldina. Casou-se, foi promotor, chefe
político, deputado, sempre em Leopoldina.

Nas eleições de 1945, em Muriaé, não tínhamos candidato
a deputado federal. Então, o Benedito telefonou para mim
dizendo: "Vocês não têm candidato a deputado federal e eu
queria sugerir os nomes pelo partido". E sugeriu o Celso
MachadoM e o Pedro Dutra`, ambos da minha região. Eu
lhe disse: "Tenho dúvida se poderei atendê-lo, porque meu
partido já assumiu compromisso com Carlos Luz, também
aqui da região". O Valadares disse: "O Carlos Luz é bom
candidato, mas tem muito voto, e os outros dois precisam
de votos". Eu falei: "Mas eu não posso fugir ao compromis-
so com o Carlos Luz. Minha votação aqui no município será
toda para ele".

SB - Como Valadares reagiu a essa sua posição?

PIO CANEDO - O Valadares era muito compreensivo e,
antes de tudo, um bom político. Compreendeu a situação:
"Bom, então está certo, ele é da região..."

SB - Tratando ainda das interventorias, vamos começar pela
escolha de Júlio de Carvalho. Ele veio substituir João
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Beraldo, que era um homem de confiança de Valadares. A
interventoria de Júlio de Carvalho foi uma interventoria de
acordo, inclusive com a UDN, que tinha Franzen de Lima
como secretário...

PIO GANE DO - A candidatura do Júlio de Carvalho nas-
ceu da escolha do Carlos Luz, de quem era muito amigo. O
Júlio de Carvalho era um grande advogado aqui em Belo
Horizonte. A interventoria em Minas teria que sofrer uma
alteração, uma vez que o João Beraldo fazia exclusivamen-
te a política do Benedito Valadares, e o Carlos Luz, minis-
tro da Justiça do Dutra, já era candidato ao Governo de
Minas.

SB -já existia disputa pela liderança política entre Valadares
e Carlos Luz?

PIO CANEDO - Já existia a interferência do Carlos Luz
na política de Minas, como ministro da Justiça do Dutra. O
Valadares resistia, porque era um grande líder, mas não pôde
resistir à substituição do João Beraldo.

SB - O senhor acha que a escolha de Júlio de Carvalho foi
uma vitória de Carlos Luz sobre Valadares em Minas?

PIO CANEDO - Foi.

SB - A interventoria de Júlio de Carvalho atuou para conso-
lidar a candidatura de Carlos Luz ao governo?

PIO CANEDO - Ah, sim! Eu, até então, não conhecia o
Júlio de Carvalho, a quem fui apresentado no Rio, pelo
Carlos Luz. Viemos juntos do Rio para Belo Horizonte.
Como secretário do Interior e Justiça, eu era o secretário
político do Governo, porque o Júlio de Carvalho não era
político, não tinha filiação partidária, nunca tinha militado
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na política. Então, toda a política me foi entregue e, duran-
te o tempo em que fui secretário, orientei tudo a favor do
Carlos Luz. Mas, enquanto isso acontecia aqui, o Benedito
Valadares, no Rio de Janeiro, continuava resistindo e o Dutra
foi lentamente admitindo o propósito de conciliar Minas, o
que Carlos Luz não faria. O Carlos Luz era uma candidatu-
ra do Dutra, mas não tinha o beneplácito do Benedito.

HA - Houve muita reação a essa mudança de orientação?

PIO CANEDO - Sim. A nomeação do Júlio de Carvalho
foi uma antecipação da luta sucessória em Minas. No inte-
rior, o Júlio de Carvalho foi bem recebido por todos quantos
já adotavam a candidatura do Carlos Luz. Mas a ala do Be-
nedito, oPSD do Benedito, resistiu à interventoria do Júlio
de Carvalho, tanto assim que, como secretário do Interior e
Justiça, tive de agir contra meus próprios correligionários.
Minha atuação foi, de certa maneira, facciosa. A todos os
pessedistas do interior que vinham a Belo Horizonte con-
versar comigo, eu dava a tônica de apoio ao Carlos Luz,
contrariando, portanto, a cúpula do PSD, que estava ainda
com o Valadares.

SB - O senhor foi nomeado prefeito por Benedito Valadares,
com quem se dava bem politicamente. Por que, a partir de
um determinado momento, resolveu optar por Carlos Luz?

PIO CANEDO - Pelas razões que já antecipei. Eu me aliei
ao Carlos Luz devido à proximidade dos municípios. O fato
de eu ter votado nele para deputado e de ele ter sugerido
meu nome para secretário nos aproximou ainda mais. Esse
gesto de homenagem aos prefeitos foi altamente significa-
tivo para eles e, de forma especial, para mim próprio. Daí, o
fato de eu ter ficado com o Carlos Luz nessa fase.

HA - Valadares chegou a conversar com o senhor sobre essa
questão?
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PIO CANEDO - Posteriormente, não. Durante o tempo
em que fui secretário, o Valadares, por estratégia, não vinha
a Minas Gerais: ficava no Rio. Lá, ele manobrava junto ao
Dutra contra a candidatura do Carlos Luz e acabou ven-
cendo, porque Dutra, preocupado com a unidade política
de Minas, aceitou suas ponderações e caminhou para a can-
didatura Venceslau Brás.

SB - Parece que a questão municipal era a base de todas as
disputas em Minas. Como secretário do Interior e respon-
sável pela nomeação dos prefeitos, como foi sua atuação?

PIO CANEDO - Para mim era muito penoso ter que atuar
dentro do partido, com uma parte do partido, que era a do
Carlos Luz...

SB - Nessa ocasião, a UDN apoiava a candidatura Carlos
Luz e tinha um secretário, João Franzen de Lima. O se-
nhor atendia também à UDN ao fazer as nomeações?

PIO CANEDO - Não, eu me conduzia exclusivamente
dentro do PSD: apoiava o Carlos Luz ou não. Eu insistia
para que todos o apoiassem. Mas isso, durante algum tem-
po, porque, com o correr dos dias, o Benedito Valadares foi
trabalhando contra o Carlos Luz junto ao Dutra e isso refle-
tiu na política de Minas. Além disso, o Júlio de Carvalho
não era político. Não tinha atuação política e, no plano fe-
deral, às vezes, contrariava o próprio Dutra, que, caminhando
para o apaziguamento da política mineira, queria influir na
interventoria para que ela procedesse dessa forma. Entre
os secretários, havia o Tristão da Cunha 67 , do PR. Nas con-
versas no Palácio, com o interventor e com os outros secre-
tários, ele era muito ríspido e queria a todo custo manter a
autonomia do interventor. Ora, interventor não pode ter
autonomia: ele é subordinado ao presidente da República.
Mas Júlio de Carvalho não entendia assim. Quer por sua
formação de advogado, quer por sua formação não partidá-
ria, não se adaptava ao tempo, à conciliação pretendida pelo
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Dutra. Daí por que sua interventoria durou apenas três
meses.

SB - O senhor poderia falar do secretariado, do relaciona-
mento do senhor com os demais secretários...

PIO GANE DO - Eu me dava muito bem com todos os
secretários, quer pelo fato de todos sentirem que eu repre-
sentava o Carlos Luz, quer porque a pasta do Interior e Jus-
tiça era a que comandava o Governo. Daí por que, apesar
de eu ter as melhores relações com todos os secretários, nas
reuniões, minha opinião geralmente prevalecia.

SB - O senhor já falou que a queda de Júlio de Carvalho se
deve muito à pressão de Valadares sobre Dutra. O senhor
era o responsável pela nomeação dos prefeitos. Valadares
sentiu-se ameaçado em suas prefeituras?

PIO CANEDO - Sentiu-se.

SB - O senhor substituiu prefeitos valadaristas por prefei-
tos luzistas68?

PIO GANE DO - Vários. Quando vinham a Belo Horizon-
te, eu dizia : "Nossa política é conduzida para o Carlos
Luz..." Os prefeitos que resistiam acabavam sendo exone-
rados. Foi uma operação que fiz, com o coração sangrando,
porque esses prefeitos eram todos amigos meus, correligio-
nários, todos obedientes ao comando do Valadares, e eu, na
época, deixei esse comando para ficar com o Carlos Luz.

SB - Por que a substituição de Júlio de Carvalho por
Noraldino Lima?

PIO CANEDO - Justamente pela marcha que o Dutra im-
primiu à política de Minas: ele queria a conciliação, e o go-
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vernador não seria mais o Carlos Luz, mas o Venceslau Brás.
Ora, o Júlio de Carvalho era obstinado pelo Carlos Luz. O
Júlio de Carvalho não tinha maleabilidade, não era político.
Daí por que se tornou imprescindível substituí-lo.

Quando se nomeou o Noraldino Lima para interventor, foi
o mesmo que nomear o próprio Venceslau. O Noraldino era
considerado o filho político de Venceslau. Daí para a frente,
a política teria que ser em torno do Venceslau. Deixei a
Secretaria do Interior e fui para a Secretaria da Agricultura.

SB - Por que essa alteração?

PIO CANEDO - Porque a política teria que mudar. Eu, que
conduzia a política para o Carlos Luz, não poderia voltar a
conduzi-Ia para o Venceslau. Como eu também era prestigiado
pelo Venceslau e pelo Noraldino, convidaram-me para conti-
nuar no secretariado, desta vez na Agricultura.

SB - Por que o senhor, que era o articulador político de
Carlos Luz, permaneceu no secretariado?

PIO CANEDO - Porque o secretariado não era hostil ao
Carlos Luz. Não adotava sua candidatura, mas não lhe era
hostil, porque ele próprio aceitou o Venceslau Brás como
candidato.

SB - Como foi sua gestão na Secretaria de Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho?

PIO CANEDO - Fiquei lá um mês e pouco, tempo que
durou a interventoria do Noraldino. Cerquei-me de bons
assessores e, nesse mês e pouco, mudei inteiramente mi-
nha face política. Eu, que atuava como político militante,
na Secretaria da Agricultura atuei como técnico, orientado
pelos técnicos.
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SB - Quem passou a comandar a política em Minas foi o
novo secretário do Interior, Alfredo Sá 69. Como foi a atua-
ção de Alfredo Sá como articulador político do Governo?

PIO CANEDO - Foi fraca. Eu mudei a face política de
Minas para consolidar a candidatura Carlos Luz. O Alfredo
Sá não teve tempo ou ânimo para atuar da mesma forma e
fortalecer a candidatura do Venceslau. Além disso, ele en-
controu dificuldades: o Valadares crescera pelo fato de ter
conseguido reverter a situação eleitoral em Minas. E conti-
nuou reagindo. Ele mantinha o PSD arregimentado, apa-
rentemente aceitando a fórmula do Dutra, mas, na realida-
de, sentindo-se mal, porque o PSD queria fazer um candi-
dato próprio, um pessedista, não o Venceslau, que estava
afastado da política e que não era pessedista.

SB - Antes de analisar mais a fundo a sucessão estadual,
gostaríamos de abordar a questão da fundação do PSD, da
eleição de Dutra, para depois tratarmos da escolha do can-
didato ao Governo de Minas. O senhor poderia falar do pa-
pel de Benedito Valadares na articulação das forças políti-
cas simpáticas ao Governo Getúlio Vargas?

PIO CANEDO - Antes do PSD, o Valadares tentou formar
um partido aqui em Minas.

SB - Como se chamava?

PIO CANEDO - PN70... Esse partido teve uma duração
relâmpago.

SB - Isso foi quando?

PIO CANEDO - Antes do PSD.

SB - Mas imediatamente antes, já no período de
reconstitucionalização?
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PIO CANEDO - Antes, precedendo ao PSD, o Antônio
Carlos, o Bias Fortes, o Cristiano Machado, todos esses po-
líticos antigos... uma parte deles filiou-se ao novo partido
do Valadares.

SB - O senhor se filiou a esse partido?

PIO CANEDO - Não. Eu fiquei quieto. Nessa época, es-
tava em Muriaé.

SB - E quanto à fundação do PSD? Parece que Vargas indi-
cou Valadares para articular a fundação de um partido, mas
não estava definido se seria regional ou nacional.

PIO CANEDO - É. Aí, optaram por um partido nacional.

SB - A tendência de Valadares era por um partido regional?

PIO CANEDO - Era.

SB - Foi Getúlio Vargas quem decidiu por um partido naci-
onal?

PIO GANE DO - Sim. Os partidos regionais faziam a polí-
tica do Estado, como o PRM aqui, o PRP em São Paulo, e
isso não soava bem ao Getúlio, porque o partido regional
tinha uma atuação muito personalista, e o partido nacional
daria a ele uma projeção nacional.

SB - Gomo Valadares articulou a fundação desse partido?

PIO GANE DO - O Valadares teve muita habilidade ao con-
duzir a formação do PSD e teve grandes auxiliares, como o
Agamenon Magalhães, governador de Pernambuco, que era
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[Naformaçao do PSD], o Valadares se
moveu exclusivamente pela oportunidade
política, deixando de lado fatores como a
amizade, a simpatia pessoal ou o prestígio
anterior dos escolhidos. Ele tentou pinçar,

em cada município, exclusivamente os
elementos que ele entendia que teriam
prestígio local para lhe transferir

E assim fez.
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um gênio político, e Israel Pinheiro, que se tornou secretá-
rio nacional do PSD, em sua fase áurea.

SB - A convenção do PSD mineiro foi anterior à do PSD
nacional, não foi?

PIO CANEDO - Foi.

SB - Valadares convocou todos os prefeitos para a reunião
de fundação do partido. O senhor, que era prefeito, tam-
bém veio?

PIO CANEDO - Também participei da convenção da qual
resultou o nascimento do PSD.

SB - Como foi o clima dessa convenção?

PIO CANEDO - Era muito entusiasta, porque todos nós, que
apoiávamos o Valadares, nos sentimos na obrigação de fortale-
cer seu Governo. Daí por que demos apoio absoluto e com-
pleto ao PSD. E os políticos do escalão maior, todos eles tam-
bém participaram com entusiasmo da formação do PSD.

SB - Os quadros administrativos do Estado Novo tiveram
importância na fundação do PSD?

PIO CANEDO - Tiveram. Grande parte desses quadros
participou do PSD mineiro.

SB - Dizem que, para a formação do PSD, Valadares fez
um balanço em cada município e convidou os políticos mais
bem situados eleitoralmente, independentemente de se-
rem seus aliados ou adversários políticos. Como foi isso,
Dr. Pio?
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PIO CANEDO - O Valadares se moveu exclusivamente
pela oportunidade política, abandonando o senso da amiza-
de, a simpatia pessoal ou o prestígio anterior desses ele-
mentos. Ele tentou pinçar, em cada município, exclusiva-
mente os elementos que ele entendia que teriam prestígio
local para lhe transferir. E assim fez.

SB - Consta que os preteridos por Valadares se filiaram à
UDN...

PIO CANEDO - Sobraram para a UDN aqueles que não
foram escolhidos pelo Valadares.

SB - Como era a estrutura organizacional do PSD?

PIO GANE DO - Como geralmente ainda é a dos partidos
políticos. No interior, nomeava-se um elemento para orga-
nizar o diretório municipal. Aqui, havia o diretório estadu-
al, ao qual se filiavam ou se submetiam os diretórios muni-
cipais do PSD.

SB - O senhor se lembra da composição do primeiro diretório
estadual?

PIO GANE DO - A equipe do Benedito toda: o Carlos Luz,
o Israel, o Levindo Coelho", o Gapanema, o Juscelino, o
Negrão de Lima`... Toda essa equipe do Valadares.

SB - O senhor já nos falou que foi nomeado prefeito por
Valadares, numa fase em que ele estava nomeando
articuladores políticos para esse cargo. Na fundação do PSD
de Muriaé, o senhor deve ter sido peça essencial.

PIO GANE DO - Sim, mas nunca ocupei a Presidência do
PSD de Muriaé. Era sempre secretário do partido.
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SB - Por que a preferência por esse cargo?

PIO CANEDO - Porque o secretário manipulava, redigia,
e o presidente era uma pessoa de bem, de prestígio pesso-
al, mas não era detentor de um anel de formatura. O presi-
dente era um coronel do interior. Então, o presidente do
partido era o Coronel Fulano de tal e eu era sempre o secre-
tário: redigia os telegramas, redigia a correspondência...

HA - Tinha a relação dos filiados...

PIO CANEDO - Tinha a relação de todos, conduzia toda a
vida do partido no interior.

SB - Tancredo fala, em uma entrevista73, que, nessa época,
a UDN provocava um certo fascínio sobre os jovens advo-
gados, inclusive sobre ele.

PIO CANEDO - A UDN era o partido dos bacharéis,
tinha uma elite intelectual muito boa, completa. Isso se-
duzia os moços que vinham aparecendo, que estavam se
formando, todos imbuídos das idéias da UDN, que eram
mais elitistas. A UDN conseguiu em Minas Gerais, como
de resto em todo o Brasil, arregimentar nomes de gran-
de expressão intelectual, muito mais intelectual do que
política ou eleitoral.

SB - O senhor sentiu em algum momento esse fascínio pela
UDN?

PIO CANEDO - Não, eu já era seduzido pelo PSD, devi-
do às companhias com as quais eu tinha maior convivência.

SB —Vamos tratar agora das eleições de dezembro de 1945,
vencidas pelo General Dutra. Por que ele foi escolhido can-
didato do PSD à Presidência?
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PIO CANEDO - Porque a UDN se precipitou e lançou o
nome do Brigadeiro Eduardo Gomes. Ora, além dos méri-
tos pessoais, o Brigadeiro tinha também, inegavelmente, a
condição de militar. O Getúlio era contra o Dutra, mas, como
político, compreendeu que dificilmente encontraria um ci-
vil que competisse eleitoralmente com o Brigadeiro. As-
sim, quase à última hora, adotou a candidatura do General
Dutra, pelo fato, principalmente, de ele ser militar. Desse
modo, pela primeira vez na história política do Brasil, tive-
mos em confronto dois militares.

SB - Por que isso aconteceu, Dr. Pio?

PIO CANEDO - Porque o regime do Getúlio se assemelha-
va a uma ditadura, e, para sair desse regime, os políticos enca-
minharam-se naturalmente para um militar. Isso coube prin-
cipalmente à UDN, que lançou a candidatura do Brigadeiro e
forçou a outra parte a lançar também um militar.

SB - Tem algum significado especial o fato de a UDN lan-
çar um militar?

PIO CANEDO - Sim. A UDN, eleitoralmente, não levava
vantagem sobre o PSD. Como não levava vantagem eleito-
ralmente, quis levar vantagem na pessoa e no carisma do
Brigadeiro Eduardo Gomes, que era, inegavelmente, uma
grande figura.

SB - O senhor acha que isso mostra uma tendência da UDN
de se aproximar dos militares?

PIO CANEDO - É claro! Desde essa ocasião, nunca mais
ela abandonou os militares.

SB - O senhor poderia traçar um perfil de cada um dos can-
didatos?

PIO CANEDO - O Brigadeiro, apesar de militar, era de-
mocrata, tinha uma escolaridade muito adiantada e uma ilus-
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tração acima do normal. Podia ser considerado um militar
intelectual. Quanto a sua projeção nacional, adveio de cir-
cunstâncias ocorridas no seio dos militares, onde ele alcan-
çou uma posição de grande relevo e destaque. O Dutra, ao
contrário do Brigadeiro, não era nem de longe um intelec-
tual: era apenas um militar cumpridor de seus deveres e
obediente ao regimento. Alcançou, também, uma grande
projeção na Segunda Guerra, o que lhe deu uma liderança
natural dentro do Exército. Contra o Brigadeiro Eduardo
Gomes, deveria surgir uma candidatura de alguém do mes-
mo nível militar, mesmo que não tivesse o mesmo nível
intelectual.

SB - Como o senhor já falou, Getúlio não tinha nenhum
entusiasmo pela candidatura Dutra.

PIO CANEDO - Ele era contra essa candidatura.

SB - Por isso, talvez, encarregou Valadares de lançá-la.

PIO CANEDO - Foi. Ele se encarregou e saiu-se muito
bem, pois conseguiu a unanimidade do PSD em torno do
General Dutra.

SB - O comício de abertura da campanha de Dutra foi feito
em Belo Horizonte.

PIO CANEDO - Foi, pelo papel do Valadares, como o prin-
cipal articulador e encarregado pelo Getúlio de lançar o
Dutra.

SB - No decorrer da campanha de Dutra, teria havido um
movimento para substituí-lo, por ele não ser forte o sufici-
ente para enfrentar o Brigadeiro. Valadares teria participa-
do desse movimento. Isto ocorreu de fato?
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PIO GANEDO - Não. Substituição, não; restrições ao
Dutra, como candidato, sim. Ele não era um candidato po-
pular, não conseguia arregimentar o povo. Não fora o Getú-
lio, o Dutra teria perdido as eleições.

SB - E como foi a campanha presidencial em Minas?

PIO CANEDO - Foi bem intensa, porque em todos os
municípios a UDN e o PSD dividiam o prestígio local. Mas
a candidatura de Dutra só cresceu na última hora, quando
Getúlio, em manifesto à nação, aconselhou a votar nele.

SB - Em Muriaé, a campanha foi difícil?

PIO CANEDO - Foi, porque a UDN em Muriaé também
era muito forte.

SB - Gostaríamos que o senhor fizesse um balanço do Go-
verno Benedito Valadares: suas principais realizações, seu
significado político, etc...

PIO GANE DO - Foi um Governo que deu prestígio a Mi-
nas Gerais e que projetou Benedito Valadares na política
nacional. Nada se resolvia no plano nacional sem a presen-
ça dele. Quanto a sua atuação em Minas, devemos examiná-
la sob vários vértices. Na Secretaria da Fazenda, o Ovídio
de Abreu74 estabeleceu um plano considerado, na época,
arrojado e vitorioso. Na Secretaria da Agricultura, Israel Pi-
nheiro realizou uma obra notável, de grande projeção. Na
Prefeitura, tivemos o Juscelino Kubitschek75, que consa-
grou o Governo Benedito Valadares na Capital. Na Educa-
ção, Abgar Renault76 e outros deram a essa secretaria uma
grande projeção, que já vinha, aliás, do Governo Antônio
Carlos. Então, examinando-se a questão sob todos esses
ângulos, verifica-se que o Governo Benedito Valadares foi
útil para Minas Gerais e muito produtivo.

92



SB - Um fato importante no Governo Benedito Valadares
foi a instalação da Cidade Industrial de Contagem, não foi?

PIO CANEDO - Foi, mas isso é mais uma obra do Israel
Pinheiro, como secretário da Agricultura do Valadares. O
Israel é que fez tudo. O Benedito concordou, mas a obra
toda foi imaginada e executada pelo Israel Pinheiro.

SB - Vamos tratar, então, das eleições de 1947. Inicialmen-
te, falava-se de um possível acordo entre a UDN e o PSD,
para lançar um candidato único ao Governo de Minas. O
que levou os partidos, PSD e UDN, a acreditarem na possi-
bilidade de um acordo?

PIO CANEDO - Não, o acordo que se verificou foi engen-
drado pelo Dutra, em torno da política de Minas. Nessa
época, o Carlos Luz, que tinha sido reeleito deputado fede-
ral, era o ministro da Justiça, e, nessa qualidade, projetou-
se de tal forma que sua candidatura ao Governo de Minas
ganhou força. Mas o Benedito Valadares, que não concor-
dava com essa candidatura, manobrou junto ao Dutra para
que se conduzisse Minas a um acordo geral.

SB - Esse acordo incluía a UDN?

PIO CANEDO - Não. Houve entendimentos para a paci-
ficação da política mineira, retirando-se o nome do Carlos e
indicando-se o do Venceslau Brás.

SB - Os jornais da época afirmam que, caso Carlos Luz sa-
ísse candidato pelo PSD, teria apoio da UDN e do PR. Isso
é verdade?

PIO CANEDO - Sim. Ele convivia muito bem com a UDN.

SB - A hostilidade entre Valadares e Carlos Luz sempre
existiu, não?
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PIO CANEDO - Sempre, não: Carlos Luz foi secretário do
Valadares77.

SB - É verdade, mas, desde a rede mocratização, parece que
Carlos Luz e Benedito Valadares passaram a disputar o do-
mínio político de Minas.

PIO CANEDO - Sim. O Benedito era muito cioso da sua
posição dentro do PSD, daí porque criava dificuldades para
todos quantos pudessem vir a lhe fazer sombra.

SB - Em um certo momento, parece que Valadares fez um
convite a Bernardes para que ele fosse o tertius e saísse can-
didato.

PIO CANEDO - Não. O Bernardes, apesar do prestígio
eleitoral que sempre teve, nunca foi cogitado e não entrou
na pacificação da política mineira. Ele entrou para prestigiar
a candidatura do Venceslau.

SB - Os nomes cogitados para candidato do PSD ao Gover-
no de Minas eram Meio Viana, Carlos Luz, Venceslau Brás,
Bias Fortes, Carvalho Brito, Cristiano Machado e Orozimbo
Nonato". Parece que, num primeiro momento, todos fo-
ram aventados.

PIO CANEDO - Todos, não.

SB - Não? O senhor acha que só Carlos Luz e Bias Fortes
polarizaram...?

PIO CANEDO - O Carlos Luz era o candidato do Dutra,
que, com as restrições surgidas, caminhou para um nome
neutro, alguém afastado das lutas políticas de Minas. Daí,
nasceu a candidatura Venceslau Brás.
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SB - Havia uma disputa entre Valadares e Dutra?

PIO CANEDO - Não, o Valadares não rompeu com o Dutra.
Ele infiltrou-se na área do Dutra, convencendo-o de que a
fórmula para pacificar Minas era o Venceslau Brás.

SB - A sugestão do nome de Venceslau Brás foi feita por
Valadares a Dutra?

PIO CANEDO - Não. O Valadares colaborou, convencen-
do o Dutra a afastar o Luz. Com isso, abriu margem para
que o Dutra caminhasse para um nome, que veio a ser o
Venceslau.

SB - Como era o relacionamento do PSD mineiro, liderado
por Valadares, com o Governo Dutra?

PIO GANE DO - Muito bom. O PSD mineiro sempre cola-
borou com o Dutra. Primeiro, com o Carlos Luz, depois
com o Bias Fortes. Ambos foram ministros da Justiça do
Dutra.

SB - O senhor já falou que Carlos Luz tinha o apoio da
UDN, que era uma pessoa bem vista pela UDN...

PIO GANE DO - Não tinha o apoio, mas era um nome que
a UDN via com simpatia.

SB - O senhor poderia falar desse relacionamento? Por que
essa simpatia entre a UDN e Carlos Luz? Mais tarde, no
episódio da posse de Juscelino, Carlos Luz esteve muito
mais próximo da UDN que do PSD.

PIO GANE DO - O Carlos Luz tinha uma situação privile-
giada. Ele, apesar de pessedista, tinha facilidade de convi-
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ver com a UDN. Sua primeira mulher era irmã da mulher
do Mílton Campos": eram concunhados.

SB - A candidatura de Carlos Luz, além de apoiada pelo
Dutra, tinha, em Minas, o apoio de Meio Viana, Cristiano
Machado, Alfredo Sá, Gustavo Capanema, Levindo
Coelho...

PIO CANEDO - Era uma candidatura muito forte. O Carlos
Luz conseguiu dominar a área eleitoral em favor de sua can-
didatura. Na época, eu era o secretário do Interior e traba-
lhava para ele.

SB - O senhor participou da articulação que buscava o apoio
dessas grandes figuras do PSD. Como o senhor articulou isso?

PIO CANEDO - Não articulei: colaborei, porque os gran-
des nomes do PSD - Cristiano Machado, Levindo Coelho,
Alfredo Sá, Meio Viana, que chefiava o partido, Gustavo
Capanema... - toda essa gente apoiava Carlos Luz.

SB - Desde o início?

PIO CANEDO - A candidatura dele nasceu forte e só foi
quebrada diante de uma força maior, que era o congraça-
mento da política mineira. Isso porque o Bias Fortes, o
Alkmin e outras grandes figuras do PSD não se engajaram
na política do Carlos Luz e ficaram solidários, desde o iní-
cio, com Valadares.

SB - E por que, desde o início, essa divisão dentro do PSD?

PIO CANEDO - Porque o Valadares tinha candidato ao
Governo de Minas: ele próprio. Então, embananava, para
ver se chegava a hora de ele voltar.



SB - A legislação permitia?

PIO CANEDO - Permitia.

SB - E por que ele, tão forte em Minas, não conseguiu sair
candidato?

PIO GANE DO - Porque ele estava há muito tempo à testa
do Governo de Minas. Havia um certo cansaço dos políticos e
dos eleitores, apesar de o Governo dele ter sido muito bom.

SB - Então, houve a convenção do Cine São Luís. Antes da
convenção, Valadares tinha feito um acordo com Dutra para
que o candidato fosse Venceslau Brás.

PIO CANEDO -Acordo esse de que todos participaram: o
Melo Viana, o Artur Bernardes, o Carlos Luz e o próprio
Valadares. Aí, fomos para a convenção... O Valadares con-
duziu essa convenção com certa habilidade e, dentro de al-
gum tempo, conseguiu esfriar a candidatura do Venceslau
Brás. Notava-se que ele não tinha interesse, empenho, na
candidatura Venceslau Brás, porque queria uma candidatu-
ra eminentemente política.

SB - Ou seja, a dele.

PIO GANE DO - Se não fosse ele, alguém por ele. Aí, ele
foi, lentamente, minando a candidatura de conciliação, para
que surgisse uma candidatura pessedista, política. E o inte-
rior todo desejava um candidato político.

SB - O interior não estava satisfeito com o acordo em torno
de Venceslau Brás?

PIO GANE DO - O interior aceitou o acordo, mas o Bene-
dito Valadares o minou, convencendo os delegados de que
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Minas precisava de um pessedista, de um político, e que o
Venceslau não preenchia essa condição. Nas vésperas da
convenção, no Grande Hotel, que era o quartel-general do
PSD, onde o Benedito se hospedava e de onde emanava
toda a orientação política do Estado - porque lá se hospe-
davam, também, os demais políticos de Minas Gerais -, o
Benedito Valadares começou a receber os delegados do PSD.
A todos, não abria o jogo, mas dizia: "Nós precisamos traba-
lhar, verificar isso, essa questão de se eleger um governador
neutro, um governador que não é do nosso partido...". Nes-
sa conversa, ele foi convencendo os delegados de que a can-
didatura do Venceslau não era a melhor para Minas Gerais.
Feito esse trabalho, fomos para a convenção, na qual houve
vários discursos, até que o Valadares falou que ia submeter
à consideração dos delegados a candidatura do Venceslau.
Mas não submeteu. Antes, disse que estava franca a pala-
vra. Aí começou o tumulto: os elementos fiéis ao Valadares
propugnando pela candidatura Bias Fortes. A onda cresceu...

SB - Foi nesse momento que Valadares explicitou o apoio a
Bias Fortes?

PIO CANEDO - Não, ele já vinha minando a outra candi-
datura com o nome do Bias Fortes: "O Venceslau não é um
bom nome. E preciso um nome político: o Bias Fortes é um
nome político". Na convenção, ao invés de submeter à vo-
tação o nome do Venceslau, submeteu só o nome do Bias
Fortes.

SB - Só o nome de Bias Fortes? Não foi o nome dos dois?

PIO CANEDO - Só o do Bias. O fato de ele não colocar em
votação o nome do Venceslau demonstrou sua intenção de
não cumprir o acordo. Quando ficou claro que ele não cum-
priria o acordo, nós, fiéis ao Venceslau e chefiados pelo Melo
Viana, retiramo-nos do Plenário. Era Melo Viana, Carlos Luz,
Cristiano Machado, Alfredo Sá, Capanema, Levindo Coe-
lho, Godofredo Prata', eu e mais uns dois ou três. Retiramo-
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nos da convenção e fomos diretamente para o Grande Ho-
tel, onde estavam hospedados o Carlos Luz, o Melo Viana,
essa gente toda. Enquanto isso, a convenção aceitou o nome
do Bias.

SB - O senhor acha que, quando Valadares fez esse acordo
com Dutra, em torno do nome de Venceslau Brás, ele já
tinha a intenção de não cumprir, de minar o acordo?

PIO CANEDO - Acho que não. Ele só veio a minar o acor-
do, quando verificou que constituiria um desprestígio para
ele; quando percebeu que um estranho, um apolítico como
o Venceslau, iria absorver a política mineira e ele seria pas-
sado para segundo plano.

SB - O Venceslau não era filiado ao PSD?

PIO CANEDO - Não, ele não tinha filiação nenhuma.
Naquele tempo, não se exigia filiação para ser candidato.

HA - Para a cúpula do PSD, para o senhor, foi surpresa a
posição de Valadares na convenção ou já havia alguns ru-
mores?

PIO CANEDO - Nós já sentíamos que a posição do
Valadares era a de não cumprir o acordo. Todos os delega-
dos que iam ao apartamento do Valadares no Grande Hotel
saíam desprestigiando o Venceslau. Assim, nós esperamos
a convenção, para que ele, de público, revelasse que não
cumpriria o acordo feito com Dutra.

SB - E como foi o clima dessa convenção?

PIO CANEDO - Muito tenso, porque sentíamos que a coisa
não ia correr conforme se desejava. O Valadares tinha ele-
mentos, como o Pedro Dutra, o Padre Vidigal8 ' e outros,
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insuflando pela candidatura Bias. Daí, quando nos retira-
mos, viemos para o Grande Hotel, para o apartamento do
Meio Viana e fizemos uma reunião. Eramos uns dez, mais
ou menos, e os ânimos estavam exaltados. Melo Viana pro-
pôs que, além de rompermos com o Bias Fortes, indicásse-
mos um candidato próprio ao Governo de Minas.

SB - Já seria uma dissidência?

PIO GANE DO - Uma dissidência, lançando um candidato
contra o Bias.

SB - Seria, no caso, Carlos Luz?

PIO CANEDO - Não se falou em nomes. Mas a maioria
não embarcou nessa idéia. Fizeram o seguinte raciocínio:
se nós lançarmos um candidato contra o Bias, vamos ter três
candidatos: o Bias, o nosso e o Mílton Campos, que fora
lançado como uma cota de sacrifício da UDN, na certeza de
que ele não venceria. A UDN, eleitoralmente, era muito
fraca nessa ocasião, para poder vencer um candidato do PSD.
Ora, lançando um candidatoiríamos proporcionar a vitória
do Bias, porque éramos uma dissidência, o Bias era do par-
tido e o outro era o Mílton Campos.

SB - A UDN vinha da campanha da redemocratização, da
candidatura do Brigadeiro, que foi uma campanha empol-
gante. Por que ela não tinha chance com Mílton Campos?

PIO GANE DO - Não tinha. O PSD estava no Governo há
muito tempo, fazendo política, era francamente majoritário
em Minas Gerais. Para nós, era certo que a UDN não tinha
possibilidade. Com esse raciocínio, adiamos a solução. A
reunião dessa noite não deliberou nada.

SB - Mas já estava formada a dissidência...
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PIO CANEDO - Estava. Não estava era decidida nossa
posição. Então, surgiu a idéia de fazermos uma aliança com
a UDN. O José Monteiro de Castro e eu fomos conversar a
respeito com o Cristiano Machado, que era muito lúcido e
muito tranqüilo. O Cristiano é que tinha proposto, naquela
noite, contra a posição do Melo Viana, não se resolver essa
questão do candidato.

SB - Abrindo parênteses, o senhor poderia falar das princi-
pais lideranças dessa dissidência e traçar um perfil de cada
um?

PIO CANEDO - A dissidência tinha o Melo Viana como
chefe. Era um nome de prestígio, tinha sido governador de
Minas, chegou a vice-presidente da República. Na dissi-
dência, era o mais forte, o que dominava. Depois dele, vi-
nha o Cristiano Machado, que tinha um grande lastro polí-
tico. Havia ainda o Carlos Luz, que adquirira muito prestí-
gio, quando candidato ao Governo de Minas. Além desses,
havia o Levindo Coelho, chefe político de Ubá, na Zona da
Mata. Essas lideranças todas, reunidas, constituíam um con-
tingente eleitoral fabuloso, algo entre 70 e 80 mil votos, o
que, na época, era muito, porque o eleitorado de Minas era
de 2 a 3 milhões de eleitores.

SB - Fechando os parênteses: o senhor estava falando de
sua reunião com Monteiro de Castro.

PIO CANEDO - Eu e o José Monteiro fomos ao Cristiano -
porque nós obedecíamos a sua liderança - e ele nos orientou
para costurarmos uma aliança com Mílton Campos. Numa
reunião posterior da dissidência, o Cristiano já levou o nome
de Mílton Campos como base para o entendimento.

SB - O senhor participou da conversa com Mílton Campos?
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PIO CANEDO - Não. Eu e o José Monteiro fizemos um
trabalho em favor desse acordo, mas sempre orientados pelo
Cristiano Machado. Nesse acordo, o Mílton Campos, para
nos tranqüilizar, comprometia-se a dar aos pessedistas que
o apoiassem, no interior, tratamento idêntico ao que fosse
dispensado aos udenistas.

SB - Então, esse foi o principal ponto do acordo: o trata-
mento a ser dado ao PSD Independente" no interior.

PIO CANEDO - Foi. Aí, nós indicamos os deputados...

SB - Desculpe-me interrompê-lo, mas fizeram parte, também,
da Coligação Democrática o PR e o PTN. O senhor podia
falar como foi negociado o apoio desses dois partidos?

PIO CANEDO - Depois de ter sido fixada a aliança do
PSD com o Mílton Campos, o PR também fez aliança com
ele.

SB - E quais foram as bases dessa aliança do PR e do PTN
com Mílton Campos?

PIO GANE DO - O PTN tinha pouca expressão. O PR ti-
nha expressão por causa do Artur Bernardes e foi benefici-
ado, no Governo Mílton Campos, com secretarias de Esta-
do e vários favores governamentais.

SB - O senhor acha que os benefícios concedidos ao PR
foram os mesmos dados ao PSD Independente?

PIO CANEDO - Sim. O PSD Independente teve uma
Secretaria de Estado muito importante, a Secretaria de
Obras, dada ao Seabra 84, que era um pessedista indicado
por nós e do agrado do Venceslau. O PR teve a Secretaria
da Educação. E assim por diante.
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SB -A imprensa da época fala que, como parte do acordo, o
PR e a dissidência do PSD indicariam o vice-presidente da
República. A indicação de Meio Viana para vice-presiden-
te, com apoio do PSD Independente e do PR, fazia parte
desse acordo?

PIO GANE DO - Não houve indicação de nomes, mas de
cargos. Na Vice-Presidência estaria um elemento de Mi-
nas, das hostes do PSD. No caso, foi o Meio Viana.

SB - A vaga de Minas no Senado seria para o PR, não? Isso
também foi negociado. E a candidatura dos elementos do
PSD Independente? Eles não se candidataram pelo PSD...

PIO CANEDO - E nem podiam, porque não havia legen-
da. Todos os candidatos do PSD Independente foram ins-
critos por outra legenda: PR, UDN ou PTN. O PSD Inde-
pendente elegeu dez deputados estaduais'-5.

SB - O senhor poderia falar mais um pouco de sua atuação
pessoal na articulação desse acordo.

PIO CANEDO - Não tive nenhuma atuação. Era solidário
com o Cristiano Machado e com o Carlos Luze, nessas con-
dições, movimentava-me de acordo com a orientação de-
les. Não tinha cacife para grandes vôos nessa época.

SB - Mas o senhor participou, de uma forma ou de outra...

PIO CANEDO - Participei, prestigiado pelo Cristiano e
pelo Carlos Luz.

SB - Quais os principais passos dessa negociação da qual o
senhor participou?
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PIO CANEDO - O Pedro Aleixo chefiou uma parte desse
acordo, de um lado, porque era muito ligado ao Mílton Cam-
pos e, de outro, porque tinha grande projeção e queria ser o
próximo governador de Minas. Ele se empenhou nesse en-
tendimento, pois sabia que a UDN sozinha não ganharia a
eleição.

SB - Qual foi a reação do PSD ortodoxo à Coligação Demo-
crática? Porque ele, logicamente, sentiu-se ameaçado.

PIO CANEDO - Vitorioso o Mílton Campos, o PSD orto-
doxo começou a manobrar, como é do feitio do PSD: não
quis lutar. Um tio do Mílton Campos, Luís Martins Soa-
res", do PSD ortodoxo, iniciou conversações para que o seu
grupo também prestigiasse o novo Governo. Daí, surgiu uma
segunda dissidência: a nossa era o PSD Independente; a
outra, o PSD Liberal". Esse Luís Martins Soares era muito
habilidoso e trouxe 12 deputados estaduais para o PSD Li-
beral.

SB - Em algum momento, a Coligação Democrática tentou
obter o apoio do PTB para a candidatura de Mílton Campos?

PIO CANEDO - Não. Na época, era inviável. O PTB ti-
nha posições muito ostensivas contra as idéias da UDN e
contra nós, do PSD, porque o PTB era muito avançado em
suas idéias, em sua prática política, em comparação com o
comportamento da UDN e do PSD.

SB - Mas o PTB apoiou a candidatura Bias Fortes, não?

PIO CANEDO - Pois é. Uma outra ala.

SB - Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a
campanha.
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PIO CANEDO - Quando entramos na campanha, o Míl-
ton Campos já a tinha iniciado, sem grande êxito. Com nos-
so ingresso, ela tomou vulto, porque se passou a vislumbrar
a possibilidade de vitória Todos os chefes do PSD dissi-
dente empenharam-se vivamente na candidatura de Míl-
ton Campos. Em Muriaé, por exemplo, ele venceu alto, por-
que a UDN também votou nele. Éramos nós, os dissiden-
tes, e a UDN.

SB - Não sc criou uma disputa de espaço entre a ala dissi-
dente do PSD e o pessoal da UDN?

PIO CANEDO - A ala dissidente do PSD se fez forte nos
lugares onde tinha liderança: em Ubá, Levindo Coelho; em
Leopoldina, Carlos Luz; em Muriaé, eu; em Sabará,
Cristiano Machado, etc. Onde o PSD tinha liderança, ele
tomou conta.

HA - Os políticos da UDN nesses municípios não se senti-
ram alijados?

PIO CANEDO - Não, porque a UDN tinha no Mílton
Campos um ídolo. Achava que ele realizaria tudo quanto
ela desejava Na realidade, não foi assim, porque o Gover-
no Mílton Campos não teve grande impacto na opinião
pública. Ele governou do seu jeito: tranqüilo, sem atritos.

HA - E qual era sua plataforma de Governo?

PIO CANEDO - O Mílton Campos propôs, em sua cam-
panha, um Estado de Minas tranqüilo, unido, voltado para
grandes realizações. Ele levou uma imagem de tranqüilida-
de para seu Governo.

SB - Ele tratava da necessidade da modernização de Minas
nos discursos?
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PIO CANEDO - Tratava. Ele tinha o Giannetti 88, um ele-
mento avançado da UDN, cujo prestígio refletia muito so-
bre seu Governo. O Giannetti era uma grande figura
udenista.

SB - O senhor poderia fazer um paralelo entre a campanha
de Bias Fortes e a de Mílton Campos?

PIO CANEDO - A do Bias Fortes, que foi chefiada pelo
PSD ortodoxo e por Benedito Valadares, foi uma campanha
de fôlego. Deu o que podia dar. Só não venceu porque os
70 mil votos do PSD Independente significavam muito.

SB - E foi uma campanha inflamada, a disputa foi muito
acirrada?

PIO CANEDO - Foi, porque seria um Governo da UDN,
após um longo período de pessedismo. Então, os ortodoxos
deram tudo para que o Mílton Campos não ganhasse, para
não haver uma virada política em Minas.

SB - Sabe-se que seu irmão, Dr. Antônio Canedo, foi can-
didato à Constituinte Estadual porque o senhor não se
desincompatibilizou a tempo. O senhor era secretário de
Agricultura. Por que a opção de continuar secretário, abrin-
do mão de sua candidatura à Constituinte?

PIO GANE DO - Porque, na época, era um dever e eu re-
presentava os prefeitos. Eu tinha uma missão, que era a de
representante dos prefeitos no secretariado e, nessas con-
dições, não podia deixar a Secretaria, porque significaria uma
queda de prestígio para o PSD Independente. Eu precisa-
va continuar como secretário.

SB - Nas eleições para a Constituinte, qual foi o papel da
LEC - Liga Eleitoral Católica?
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PIO CANEDO - A LEC indicou os candidatos, que foram
bem recebidos pelo eleitorado. As indicações foram bem
orientadas, mas ela teve uma influência relativa porque sig-
nificava uma indicação mais religiosa. Não abrangia o leque
de prestígio dos dissidentes. Era um reforço relativo, não
substancial.

SB - A LEC era mais próxima da UDN do que do PSD, ou
seu apoio a um candidato não dependia do partido?

PIO CANEDO - Não dependia de partido.

SB - Após as eleições, o senhor saiu da vida pública no
âmbito estadual. O senhor voltou para Muriaé?

PIO GANE DO - Voltei para Muriaé e fui eleito vereador.
Fui vereador antes e depois de ser secretário.

SB - O senhor voltou a advogar também?

PIO CANEDO - Eu advogava e era vereador.

SB - No Governo Mílton Campos, até que se convocassem
as eleições municipais, os prefeitos foram nomeados pelo
Governador, o que provocou muita briga entre o PSD e a
UDN.

PIO CANEDO - O Mílton Campos adotou um critério
apartidário. Então, não havia muito choque...

SB - O senhor acha que ele, de fato, nomeou prefeitos
apartidários?

PIO CANEDO - Grande parte.
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SB - Por que, nas primeiras eleições municipais, após a posse
de Mílton Campos, o senhor se candidatou a vereador? Por
que o senhor, que tinha grande prestígio político, não se
candidatou a prefeito?

PIO CANEDO - Porque pleiteei a Prefeitura para um cor-
religionário meu. Eu já tinha sido prefeito e secretário de
Estado, não queria voltar à Prefeitura. Indiquei um correli-
gionário meu, que foi eleito.

SB - Na eleição de Mílton Campos, o PSD Independente
fez a campanha junto com a UDN, apoiando o candidato
desta ao Governo do Estado. Mas, em seguida, vieram as
eleições municipais. E aí, como foi?

PIO CANEDO - Aí, ficou tudo separado outra vez.

SB - Brigando de novo?

PIO CANEDO - Sim.

SB - O senhor acompanhou os trabalhos da Constituinte
Federal de 46?

PIO CANEDO - Foi a melhor Constituinte que tivemos,
porque, ao contrário da de 1934, não teve o propósito de
ferir Getúlio Vargas. Foi bem mais tranqüila e produtiva.
Na verdade, a guerra teve grande influência no panorama
político do Brasil. Antes da guerra, Getúlio colocava-se no
centro da polarização política. A Constituinte de 1946 teve
como resultado uma renovação da mentalidade política, um
novo panorama político, abriu margem para muitos empre-
endimentos que não eram possíveis antes.

SB - O senhor poderia traçar um perfil das figuras que mais
se destacaram nos trabalhos da Constituinte?
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PIO CANEDO - Em Minas, tivemos aquelas já tradicionais.
Na Assembléia Nacional, tivemos grandes figuras: da Bahia, o
Mangabeira; de Pernambuco, o Agamenon Magalhães; de São
Paulo... - eram figuras nacionais muito expressivas.

SB - E a Constituinte Estadual de 1947?

PIO CANEDO - Na Estadual, o fato mais importante foi a
eleição indireta do vice-governador, Ribeiro Pena".

SB - O senhor poderia falar das principais figuras da Cons-
tituinte, traçar um perfil delas?

PIO CANEDO - Tancredo Neves era o líder9° na Consti-
tuinte. Além dele, deve-se citar o Guilhermino de Olivei-
ra91 , o Júlio de Carvalho 92, que era um grande advogado e
contribuiu muito, o Feliciano Pena 93, do PR... e o Ribeiro
Pena, que foi eleito vice-governador.

SB - Por que Tancredo Neves, que era um deputado de
primeiro mandato e não era político de projeção, foi esco-
lhido o relator da Comissão Constitucional?

PIO GANE DO - Tancredo Neves já era um advogado expe-
rimentado, havia se projetado dentro da classe dos advogados
e tinha sido presidente da Câmara em São João del-Rei.

SB - Houve repercussão dos trabalhos constituintes na so-
ciedade?

PIO CANEDO - Houve. Apesar de estarem limitados pelo
texto da Constituição Federal, os trabalhos da Constituinte
eram atentamente acompanhados pela sociedade. Todo
mundo queria saber em que pontos a Estadual seguiria a
Federal e em que pontos divergiria.
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SB - O senhor falou, há pouco, da Ala Liberal, liderada por
Luís Martins Soares. O objetivo dessa dissidência foi dar
apoio ao Governo Mílton Campos, não foi?

PIO GANE DO - Foi. Com essa dissidência, o Mílton Cam-
pos pôde governar, porque, somada a Bancada da UDN à
do PSD Independente, à Ala Liberal e ao PR, o Mílton
Campos passou a ter maioria.

SB - Então, ele governou com folgada maioria?

PIO CANEDO - Não, folgada, não.

SB - E qual foi a reação do PSD ortodoxo a mais uma dissi-
dência? Como reagiu Benedito Valadares?

PIO CANEDO - O Valadares teve a paciência necessária e
a argúcia, que não lhe faltava, para concordar com isso tudo.

SB - Ele se omitia?

PIO GANE DO - Deixava os ortodoxos continuarem ortodo-
xos, e os que saíram apoiavam o Mílton Campos, mas não
hostilizavam o PSD. Tanto que, no final, voltaram todos.

SB - O PSD Independente tinha a mesma postura da Ala
Liberal, ou seja, a de não hostilizar Valadares?

PIO CANEDO - Nós não hostilizávamos o Valadares.

SB - Como o PSD Independente recebeu a dissidência da
Ala Liberal?

PIO GANE DO - Recebemos muito bem.
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SB - Vocês teriam ajudado a articular essa dissidência?

PIO CANEDO - Não, não articulamos. O trabalho foi ex-
clusivamente do Zito Soares 94, que congregou estes depu-
tados e fez com que eles vissem que era necessária sua ade-
são ao Governo Mílton Campos, na parte legislativa. Em
troca, eles receberam favores do Governo.

SB - Como era o relacionamento dos liberais com os dissi-
dentes?

PIO CANEDO - O melhor possível.

SB - Outra questão polêmica nessa época foi a impugnação
do Partido Comunista e a cassação do mandato dos deputa-
dos comunistas. O que levou ao cancelamento do Partido
Comunista?

PIO GANE DO - No plano federal, uma pressão, vamos
dizer assim, uma pressão muito eficiente dos Estados
Unidos.

SB - Essa pressão foi sobre quem? Sobre Dutra?

PIO CANEDO - Sim, porque os Estados Unidos temiam
muito o prestígio dos comunistas, o qual viria a ferir de frente
seu prestígio mundial. Logo, a luta era chefiada pelos nor-
te-americanos.

SB - Logo depois da impugnação do Partido Comunista,
foi decidida a cassação do mandato dos deputados comu-
nistas. Como o PSD mineiro se posicionou diante dessa
questão?

PIO GANE DO - A favor da cassação.
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SB - E por que essa postura?

PIO CANEDO - Porque o PSD - vamos repetir - era es-
sencialmente governista.

SB - E todos - PSD Independente, Ala Liberal e ortodo-
xos - adotaram a mesma posição?

PIO GANE DO - Sim.

SB - Houve influência da Igreja Católica nessa posição do
partido?

PIO CANEDO - Também. A Igreja influenciava muito,
porque ela participava indiretamente da política, tanto que
a LEC recomendava os candidatos a deputado. A Igreja era
muito vigilante e procurava influenciar na luta contra o co-
munismo. E influenciou realmente. Os deputados senti-
ram-se, não coagidos, mas sensibilizados pela palavra da
Igreja.

SB - Voltemos à eleição de Ribeiro Pena para vice-gover-
nador. Qual era a posição do PSD Independente nesse as-
sunto?

PIO GANE DO - Nós, os ortodoxos e a Ala Liberal éramos,
todos, favoráveis ao Ribeiro Pena.

SB - E a UDN?

PIO CANEDO - A UDN estava do outro lado.

SB - Quer dizer que o PSD Independente e a Ala Liberal
apoiavam Mílton Campos, mas, nessa questão...
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PIO CANEDO - Nessa questão do Ribeiro Pena, houve
um acordo. Pedro Aleixo, antes da eleição, convocou Ribei-
ro Pena para uma conversa e induziu-o a declarar que, uma
vez eleito, renunciaria. Dizem alguns que Ribeiro Pena te-
ria concordado por efeito do álcool. Acontece que ele não
renunciou.

SB - O que Pedro Aleixo pretendia com esse compromisso?

PIO CANEDO - Ficar livre do Ribeiro Pena.

SB - Sim, mas não seria melhor lançar um candidato
udenista?

PIO CANEDO - Ele não teria chance.

SB - Mas, caso o vice-governador eleito renunciasse, have-
ria nova eleição?

PIO GANE DO - O vice, renunciando, o presidente da As-
sembléia seria o substituto do governador, até que houves-
se nova eleição.

SB - Ah, então, com isso, ele garantia que o PSD ficasse
longe da vice-governança?

PIO CANEDO - (silêncio)

SB - Depois de eleito, Ribeiro Pena falou em renunciar ou
apresentou uma carta de renúncia?

PIO CANEDO - Nada. A partir do boato, criou-se o clima,
forçando-o a renunciar, mas ele não embarcou nisso, não
admitiu a renúncia.
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SB - Como o senhor analisa a atuação política de Pedro
Aleixo no Governo Mílton Campos?

PIO CANEDO - Pedro Aleixo era muito amigo do Mílton
Campos, mas o seu ardor udenista não combinava com a
tranqüilidade do Mílton Campos. Ali, apesar da amizade
entre ambos, havia uma separação de idéias. O Pedro Aleixo
era ortodoxo e o Mílton Campos era conciliador.

SB - Como secretário do Interior do Governo de Mílton
Campos, em algum momento Pedro Aleixo dificultou a re-
lação do PSD Independente, da Ala Liberal e do PR com a
UDN?

PIO CANEDO - Dificultou, porque ele avançava demais
com seu udenismo. Além disso, ele queria ser governador
depois do Mílton Campos.

SB - A intenção dele era essa?

PIO CANEDO - Era, tanto que, quando o Juscelino saiu
candidato, houve entendimentos do Pedro Aleixo com o
PTB e outros partidos, que não foram adiante porque ele
exigia sua candidatura.

SB - Ainda no Governo Mílton Campos começam as nego-
ciações para reunificação do PSD. Mais precisamente, em
1948, segundo Tancredo Neves95 , quando foi votada a re-
forma administrativa, já teria havido uma aproximação do
PSD Independente com os ortodoxos para defender os in-
teresses pessedistas nos municípios.

PIO CANEDO - É verdade. Mas a posição efetiva assumi-
da pelo PSD Independente e a Ala Liberal só se tornou
pública com a candidatura Juscelino. Todos fomos para
prestigiar o Juscelino. Isso ocorreu graças à habilidade do
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Valadares, que não criou atrito entre independentes e libe-
rais, possibilitando que todos voltassem ao PSD.

SB - Nas articulações para a reunificação, havia o empenho
de Valadares. Afirma-se que a Dutra não interessava a
reunificação do PSD mineiro, porque isso significaria po-
der para Valadares. Isso é verdade?

PIO CANEDO - Não. O Dutra convivia muito bem com o
PSD mineiro, prestigiava-o, tanto que levou para o Minis-
tério da Justiça, primeiro, o Carlos Luz e, em seguida, o
Bias Fortes.

SB Quais foram as bases de negociação com o PSD Inde-
pendente e com a Ala Liberal tendo em vista a reunificação
do partido?

PIO CANEDO - Nós, PSD Independente e Ala Liberal,
caminhamos paralelamente. Primeiro, pelo sentimento
pessedista que todos tínhamos; segundo, porque a candi-
datura do Juscelino era uma candidatura pessedista, ao pas-
so que a UDN fazia questão de ter um candidato próprio,
que foi o Gabriel Passos96 . Então, o fato de ter de escolher
entre apoiar um candidato da UDN e apoiar um candidato
do PSD, principalmente sendo esse candidato o Juscelino,
induziu-nos a voltar todos ao PSD. Fomos readmitidos,
como os bons filhos que retornam a sua casa.

SB - Vocês não fizeram exigência nenhuma?

PIO CANEDO - Nenhuma, porque, nessa época, estáva-
mos em um dilema: ou ficar com a UDN, ou voltar ao PSD.
Nós, que nunca tínhamos saído do PSD, resolvemos voltar
para o partido.

SB - Fala-se em exigências dos dissidentes, como, por exem-
plo, eleição anual para presidente do partido, a saída de
Valadares da Presidência...
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PIO CANEDO - Não, não houve exigências. O Valadares
aproveitou a época e reunificou o PSD.

SB - Juscelino Kubitschek teve um papel importante nes-
sa reunificação?

PIO CANEDO - Teve, porque ele, como Valadares, nunca
se incompatibilizou com os pessedistas dissidentes.

HA - Na época da Constituinte, falava-se muito da questão
municipal. A UDN chegou a influenciar a base dos dissi-
dentes da Ala Liberal e do PSD Independente?

PIO GANE DO - Não, nunca houve um trabalho com esse
intuito, porque seria infrutífero, especialmente por causa
da política do interior, onde cada um de nós tinha suas di-
vergências. Não nos convinha ingressar na UDN, e sim per-
manecer no PSD.

SB - Em algum momento se falou em sublegendas para
facilitar a reunificação do partido?

PIO GANE DO - Bom, isso houve. A sublegenda possibili-
taria que grupos permanecessem e tivessem candidatos. Era
um espaço maior que se abria para os que quisessem plei-
tear cargos eletivos e, por isso, foi uma idéia bem recebida.
Mas eu era contra.

SB - A questão municipal foi sempre uma questão polêmi-
ca na Assembléia Legislativa. Liberais, independentes ou
ortodoxos, os pessedistas estavam sempre lutando contra a
UDN no município, apesar de apoiarem o Governo do Es-
tado. O senhor acha que isso colaborou para a reunificação
do partido?
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PIO CANEDO - Colaborou, porque o interesse municipal
prevalecia sobre todos os outros. Então, os deputados, as
figuras de cúpula do PSD, desejavam sempre atuar parale-
lamente à UDN, nunca caminhando para ela.

SB - Parece que, além de Valadares, Juscelino Kubitschek
trabalhava pela unificação do PSD, porque sabia que, se
não tivesse o partido unido em torno de sua candidatura,
não se elegeria...

PIO GANE DO - A experiência já tinha demonstrado isso:
o PSD dividido não ganharia a eleição. Juscelino era secre-
tário do partido e essa reunificação lhe interessava. Sem a
união do PSD, ele não sairia candidato.

SB - Ele era bem aceito pelo PSD Independente e pela
Ala Liberal?

PIO CANEDO - Era muito bem aceito.

SB - Antes da candidatura de Juscelino Kubitschek, parece
que, como parte das negociações de reunificação do parti-
do, ficou definido que o candidato ao Governo do Estado
seria Luís Martins Soares.

PIO GANE DO - O Luís Martins Soares era um político
muito hábil, não tinha inimizades nem com partidos nem
com pessoas. Mas, por isso mesmo, não era um pessedista
ortodoxo como o Benedito desejava. O Juscelino era secre-
tário do PSD, tinha uma movimentação muito grande den-
tro do partido e foi aliciando simpatias e prestígio, princi-
palmente por causa de sua ligação com Valadares. Sua can-
didatura foi, portanto, quase natural, apesar de ter compe-
tido com Bias Fortes, que também era um nome respeitá-
vel. Mas Juscelino tinha a grande vantagem de ser mais
maleável, o que lhe permitiu articular-se com o PR e con-
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seguir o apoio de Bernardes. Isso o Bias Fortes não teria
conseguido.

SB - Paulo Pinheiro Chagas afirma, num depoimento", que
Bernardes, de início, apoiava Bias Fortes e que só depois da
indicação de Juscelino é que ele, juntamente com Bernardes
Filho98, Horácio de Carvalho...

PIO CANEDO - O que aconteceu foi o seguinte: o Bernardes
não apoiava o Bias Fortes. Ele dirigia o partido fisiologicamente
e aguardava a solução dentro do PSD. Quando a candidatura
do Juscelino prosperou dentro do PSD, às vésperas da indica-
ção oficial, o Bernardes já havia costurado com o próprio Jus-
celino o apoio a sua candidatura.

SB - O processo de indicação pela Executiva foi bem equi-
librado: 11 votos a 10.

PIO CANEDO - O Bias tinha um contingente eleitoral
muito grande dentro da Comissão Executiva, mas não con-
tava com Benedito Valadares, que preferiu a candidatura
do Juscelino. Quando se deu o confronto dentro da Comis-
são Executiva, percebeu-se a equivalência das duas candi-
daturas.

SB - A disputa dentro da Executiva foi muito complicada.
Criaram até a Comissão dos Cinco - Benedito Valadares,
Euvaido Lodi99, Fernando Melo Viana, Israel Pinheiro e
Ovídio de Abreu -, depois dissolvida... Por que o impasse?
Por que a Executiva do PSD, apesar da popularidade de
Juscelino, resistiu tanto a sua candidatura?

PIO CANEDO - Porque as raízes do Bias Fortes na políti-
ca mineira eram bem preponderantes. Ele tinha uma luta
na política de Minas, desde a morte de seu pai, o Senador
Bias Fortes 100. Barbacena sempre foi foco de uma intensa
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luta política municipal. O Bias era um candidato muito afeito
à municipalização da política, ao passo que o Juscelino era mais
genérico, nunca fez política municipal. Saiu de Diamantina
com 16 ou 18 anos e nunca foi vereador ou prefeito de
Diamantina, ao passo que o Bias foi vereador, prefeito, lutou
em todos os campos e tinha o nome do Senador Bias Fortes.
Veja, portanto, que a luta não foi desigual. De um lado, o Bias
Fortes era um político de tradição (o que o Juscelino não ti-
nha), afeito às lutas municipais; do outro, Juscelino era um
homem de visão larga, de atitudes muito democráticas, quase
populistas e, por ser secretário do partido, com trânsito maior,
sempre prestigiado por Benedito Valadares, uma tradicional
liderança política no Estado.

SB - O senhor, pessoalmente, como se posicionou nessa
disputa?

PIO CANEDO - Eu não participava da Comissão Execu-
tiva. Era advogado em Muriaé, fazia política municipal e
aguardava o desfecho da luta, que considerava muito equi-
librada.

SB - O senhor não tinha preferência?

PIO CANEDO - Não, eu aguardava a decisão do partido,
pois é certo que já havia dissentido dele uma vez e, por
precaução, não queria, uma segunda vez, entrar em diver-
gência com a direção: o Benedito, que era presidente, e o
Juscelino, secretário.

SB - Parece que essa preocupação não era só do senhor.
Tanto que, antes da decisão da Executiva, os candidatos
firmaram um compromisso de que um acataria a indicação
do outro. Quem articulou isso?

PIO CANEDO - Os próprios candidatos. O Bias e o Jus-
celino tiveram uma posição muito partidária, porque te-
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O PR, tal como seu chefe, Bernardes, tinha
uma visão muito ortodoxa da política.
Como coligado, o PR era muito exigente;
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dava ao PR, ele achava pouco.
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miam que a UDN continuasse no Governo. E ambos ti-
nham a mesma meta: ganhar o Governo para um pessedista.

SB - O senhor afirmou que, como ex-dissidente, achou
melhor aguardar. Essa foi uma atitude normal dos ex-dissi-
dentes ou eles participaram ativamente do processo?

PIO GANE DO - Participaram, mas como pessedistas, não
como ex-dissidentes.

SB - Eles tinham preferência por um dos candidatos?

PIO CANEDO - Não. E eles eram prestigiados pelo Be-
nedito, que queria consolidar o PSD. Por isso, a preocupa-
ção do Benedito era não contrariar os ex-dissidentes, por-
que ele, como os dois candidatos, também queria o Gover-
no para o PSD. Além do mais, os dissidentes eram nomes
respeitáveis, entre os quais encontravam-se Melo Viana,
Carlos Luz, Cristiano Machado, Zito Soares... O Benedito
queria reabsorver para o PSD um contingente muito res-
peitável e ele agiu com habilidade, conseguindo reunir to-
dos os pessedistas em torno da candidatura do Juscelino.

SB - Além de um PSD unido, Juscelino contou também
com o importante apoio do PR...

PIO GANE DO - Ah, é. Se não fosse o PR, talvez Juscelino
não tivesse vencido. Quando Bernardes adotou sua candi-
datura, ela se consolidou junto ao eleitorado. O apoio do
PR era muito importante, porque a política de Minas, na-
quela época, era feita em torno dos partidos. Logo, o apoio
do PR e o fato de Juscelino ter adotado como vice o Clóvis
Salgado"', um perrista de tradição, influiu muito na deci-
são do pleito.

SB - Clóvis Salgado como vice-governador foi uma condi-
ção imposta pelo PR para apoiar Juscelino?
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PIO CANEDO - Não foi uma condição. Quando Juscelino
costurou o apoio com o Bernardes, já o fez tendo por base o
fato de o vice ser do PR. E o PR foi muito feliz em indicar
Clóvis Salgado, que Juscelino aceitou com grande conten-
tamento, porque ele não tinha arestas dentro do PSD e
muito menos dentro do PR.

SB - Na eleição anterior, o PR tinha apoiado a UDN, atra-
vés da Coligação Democrática. Dessa vez, apoiou o PSD.
Em que medida contribuíram para essa mudança as recla-
mações dos perristas, que achavam que a UDN não
aquinhoara devidamente o partido pelo apoio dado a Míl-
ton Campos?

PIO CANEDO - Isso de fato ocorreu. O PR, tal como seu
chefe, Bernardes, tinha uma visão muito ortodoxa da políti-
ca. Como coligado, o PR era muito exigente; vendia caro
seu apoio. Tudo quanto se dava ao PR, ele achava pouco. O
Mílton Campos fez um governo pacífico, não queria atritos,
e, por isso, não deu ao PR tudo que este desejava. Daí, fi-
cou uma mágoa no PR.

SB - E o PTB? Fez sua convenção e resolveu aguardar a
vinda de Getúlio Vargas para definir sua posição nas elei-
ções. Por que isso?

PIO CANEDO - O PTB não tinha vida própria. Vivia da
imagem do Getúlio. Não manobrava sua política sob a ótica
estadual, e sim pelos interesses de Getúlio Vargas. Daí, o
PTB não ter em Minas a projeção que teria se se organizas-
se como um partido político e não como subsidiário da pes-
soa do Getúlio.

SB - Parece que Getúlio, quando veio a Minas, tinha a in-
tenção de apoiar Gabriel Passos, da UDN, mas, chegando
aqui, mudou de idéia.
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PIO GANE DO - Getúlio era muito amigo do Gabriel Passos
e o admirava muito. O Gabriel Passos era um homem de gran-
de valor, em torno do qual se sintetizava uma política nacional
de grande importância para o Getúlio. Por isso, a tendência
deste era apoiá-lo e não é que tenha mudado de idéia ao che-
gar aqui: os acontecimentos fizeram-no mudar de idéia.

SB - Ele deixou a questão em aberto, não apoiou nenhum
candidato, mas fala-se que seu apoio a Gabriel Passos foi
inviabilizado, porque o vice era Pedro Aleixo.

PIO CANEDO - Acho que o Pedro Aleixo, sem querer,
acabou prejudicando a candidatura de Gabriel Passos. Pedro
Aleixo tinha uma política muito pessoal. Para ele, só exis-
tiam o Mílton Campos e ele - os outros udenistas não so-
mavam. E sua aspiração sempre foi alcançar o Governo de
Minas. Naturalmente, sentiu-se decepcionado por não ter
sido o candidato do Mílton Campos à sucessão.

SB - Por que o senhor acha que Mílton Campos optou pela
candidatura de Gabriel Passos?

PIO GANE DO - Gabriel Passos tinha dimensão nacional,
Pedro Aleixo ainda não. Seria muito útil à UDN e ao Míl-
ton Campos, no plano nacional, a vitória do Gabriel Passos.

SB - Nesse apoio que Vargas pretendia dar ao Gabriel Pas-
sos, chegou-se a negociar cargos? Por exemplo, o cargo de
vice-governador?

PIO CANEDO - Com Getúlio, não, mas o PTB queria in-
dicar o vice.

SB - E a UDN não aceitou?

PIO CANEDO - Não, porque achava que isso era um re-
trocesso para ela, cuja obsessão era combater Getúlio.
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SB - Vamos passar, então, à campanha de Juscelino. Como
a campanha foi recebida pela população, a plataforma de
campanha, o chamado binômio Energia e Transporte...?

PIO CANEDO - O Juscelino foi muito hábil em pautar
sua política pelo binômio Energia e Transporte. A política
energética fora impulsionada por Mílton Campos. Jusceli-
no ampliou esse processo com a criação da Cemig, um pro-
jeto elaborado por Américo Renné Giannetti, durante o
Governo Mílton Campos.

A preocupação com o transporte, também, foi herdada do
Mílton Campos, que vinha reaparelhando esse setor atra-
vés do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.
Logo, quando optou pelo binômio Energia e Transporte,
ele já conhecia as necessidades de Minas Gerais e o progra-
ma de Mílton Campos, que não chegara a ser executado.

SB - Na campanha, a participação do PR foi efetiva?

PIO CANEDO - Foi. Feito o acordo, ele deslanchou em
favor da candidatura Juscelino. O PR cobrava caro, mas cum-
pria religiosamente seus acordos.

SB - E a participação do senhor na campanha, como foi?

PIO CANEDO - Foi plenamente em favor do Juscelino,
mesmo porque meu irmão era deputado, dissidente do PSD
e eleito na chapa do PR. E em Muriaé o PR não tinha ex-
pressão nenhuma, porque Artur Bernardes era amigo de meu
pai, fora seu contemporâneo no Caraça. Assim, por uma es-
pécie de respeito, nunca tentou fazer política lá.

SB - O senhor participou de comícios em Muriaé?

PIO CANEDO - Recebemos o Juscelino lá num comício.
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SB - Qual foi a campanha mais vibrante: a da UDN ou a do
PSD?

PIO CANEDO - A nossa era mais vibrante, tinha mais en-
tusiasmo. A UDN era a UDN do Mílton Campos e, em
Muriaé, ele não a prestigiou como deveria, porque nós, dis-
sidentes, tínhamos ficado com ele em 1947, inclusive meu
irmão, deputado pelo PR. Por isso, o entusiasmo da UDN
por seu candidato não era idêntico ao nosso pela candidatu-
ra Juscelino.

4C A PíTU 1,0

SB - Vamos tratar da sucessão de Dutra, em 1950. Existiam
vários candidatos à Presidência da República. De início,
buscou-se uma candidatura de união nacional, um candida-
to que conseguisse o apoio nacional e o dos dois grandes
partidos, UDN e PSD. Essa foi uma iniciativa do PSD, que,
como partido majoritário na Câmara dos Deputados, pre-
tendia indicar o candidato. Daí, a fórmula Jobim, que pre-
tendia que o candidato fosse Nereu Ramos, presidente do
PSD. Por que a candidatura Nereu Ramos não se firmou
no partido?

PIO CANEDO - O Nereu, apesar do grande prestígio mo-
ral que desfrutava no País, não tinha a simpatia do Presi-
dente da República, por motivos que podem ser interpre-
tados como ciúme: ele era de Santa Catarina e os gaúchos
queriam comandar a política nacional. O Nereu represen-
taria um perigo para os gaúchos. Por isso, nunca contou com
o prestígio de Dutra.

SB - Parece que Dutra articulavava para que o candidato
fosse Bias Fortes.
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PIO GANEDO - O Dutra queria que o candidato fosse
mineiro e, entre os candidatos mineiros, preferia o Bias
Fortes.

SB - Por que essa preferência?

PIO GANE DO - Por várias razões, o Bias se aproximou do
Dutra, e a simpatia pessoal influiu na escolha. Entre os mi-
neiros, ele preferia Bias Fortes.

SB - Desde 49, a imprensa se refere às tentativas de pacifi-
cação da política mineira com o objetivo de lançar um can-
didato único, mineiro, do PSD, da UDN ou do PR. Quais
seriam as bases desse acordo?

PIO GANE DO - Minas precisava colocar-se à frente da
política nacional, o que não acontecia desde Artur Bernardes.
Precisava conquistar o Palácio do Gatete.

SB - Em determinado momento, em 49, conseguiu-se um
acordo na política mineira, e Valadares, substituindo a fór-
mula Jobim, lança o que ele chama de fórmula mineira -
um candidato de união nacional que fosse pessedista e mi-
neiro, de preferência Israel Pinheiro, Ovídio de Abreu, Bias
Fortes ou Carlos Luz. O senhor acha que ele daria apoio de
fato a algum desses quatro candidatos, mesmo a Carlos Luz,
um ex-dissidente?

PIO GANE DO - Não, o Benedito jogava e sempre jogou
muito bem. Para o jogo dele, não podia haver apenas um
candidato: precisava de muitos, para que o sacrificado não
fosse um só. Então, ele jogava com muitos nomes. Mas Is-
rael Pinheiro, nessa época, esteve na iminência de ser o pre-
sidente da República.

SB - O senhor acha que Valadares tinha a intenção de apoi-
ar realmente um desses candidatos, ou pretendia, com a
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indicação de quatro, articular para que fosse ele próprio o
candidato? Parece que ele tinha essa pretensão.

PIO CANEDO - No fundo, ele sempre quis ser presiden-
te da República.

SB - O senhor acha que toda essa articulação...

PIO CANEDO - Podia ter esse propósito.

SB - Houve dissidência no partido em relação a essa pro-
posta?

PIO CANEDO - Não, não houve dissidência. Era uma fór-
mula que atendia todo oPSD. As figuras apresentadas pelo
Valadares polarizavam o partido.

SB - Mas e os defensores da fórmula Jobim, que queriam
Nereu Ramos?

PIO CANEDO - Ah, no âmbito nacional, a candidatura
Nereu era ardorosamente defendida pelos adeptos da fór-
mula Jobim. Em Minas, ela nunca teve consistência, por-
que, no fundo, contrariava Dutra e Getúlio, e os mineiros,
sempre orientados por Valadares, não queriam atritos nem
com um nem com outro.

SB - Parece que, em Minas, houve reação à fórmula minei-
ra - o PTB, alguns ademaristas e até mesmo Uriel A1vim102,
que era do PSD.

PIO CANEDO - O Une! Alvim não representava quase
nada.

SB - Isso não foi importante na desarticulação da frente?
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PIO CANEDO - Não, não atrapalhou em nada.

SB - Quando estava se negociando a fórmula mineira, Nereu
Ramos que se aproximara de Ademar de Barros, renunciou
à Presidência do PSD e foi substituído por Cirilo Júnior.

PIO CANEDO - É verdade.

SB - Qual o significado desses acontecimentos?

PIO CANEDO - Era um jogo político nacional. O PSD,
nas mãos de Cirilo Júnior, era um PSD paulista, mas não
ademarista. Daí o fato de Cirilo Júnior tornar-se o presiden-
te do partido não influiu na candidatura do sucessor de
Dutra.

SB - No meio dessas negociações, o diretório do Rio Gran-
de do Sul retirou-se. Otávio Mangabeira também rompeu e
declarou que o Brigadeiro Eduardo Gomes seria novamen-
te candidato. Por que essa ruptura de Otávio Mangabeira?
Será que ele pretendia ser escolhido por Dutra como o can-
didato de união nacional?

PIO CANEDO - Acho que não, apesar da grande influên-
cia do Mangabeira na política nacional. Houve um período
em que ele polarizava a UDN. Mas, na verdade, Mangabeira
desvencilhou-se dos acordos, quando surgiu a oportunida-
de de lançar o Brigadeiro: ele achou que, naquela ocasião, o
Brigadeiro seria invencível.

SB - Depois de lançada a candidatura do Brigadeiro, pare-
ce que Dutra volta a tentar o entendimento através de vári-
os encontros com udenistas e pessedistas, sempre com a
participação dos políticos mineiros.
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PIO CANEDO - O Dutra não era um político firme. Ali-
mentava permanentemente a idéia de conciliação, e isso o
prejudicava, pois ele não tomava partido e não dirigia com
pulso os acontecimentos, que acabavam atropelando suas
idéias. Ele nunca militara na política e, por isso, não tinha o
senso político que deve presidir a todas as articulações.

SB - E, para Dutra, a sucessão teria que passar necessaria-
mente por Minas?

PIO CANEDO - Ele acreditava que uma conciliação naci-
onal só poderia ser alcançada com um mineiro. Dado o pas-
sado de Minas, o Dutra, que era essencialmente pacifica-
dor, achava que Minas pacificava, ao contrário de outros
Estados.

SB - E, com isso, eliminava-se a possibilidade de ser Nereu
Ramos...

PIO CANEDO - Também.

SB - Nessas novas negociações, parece que a solução seria
a Presidência para o PSD e o Governo mineiro para a UDN,
ou vice-versa. Tancredo Neves afirma 103 que tanto o PSD
quanto a UDN preferiam ter um candidato ao Governo do
Estado do que à Presidência da República.

PIO CANEDO - É, porque a política era essencialmente
municipalista. O PSD era um partido de bases municipais.
Para o PSD era preferível ter um pessedista no Palácio da
Liberdade do que no Governo da República.

SB - Amaral Peixoto conta` que, quando a UDN ventilou
a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, o PSD ficou
muito satisfeito, porque essa candidatura cortava qualquer
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possibilidade de acordo. Segundo ele, Dutra queria o acor-
do, mas o PSD não, porque temia os efeitos desse acordo
sobre a política estadual e municipal. E verdade?

PIO CANEDO - Não é verdade, mas o Amara! Peixoto
presidia o partido e tinha uma sensibilidade política muito
grande. Deve ter vislumbrado a idéia permanente do PSD
de conquistar o Palácio da Liberdade e concluiu: ao PSD
pode interessar até mesmo o Brigadeiro na Presidência da
República, conquanto que no Governo do Estado se en-
contre um pessedista.

SB - Mas Amaral Peixoto se refere sobretudo à política na-
cional. Para ele, o PSD participou todo o tempo das articu-
lações em torno de um candidato único, mas isso, de fato,
não lhe interessava. Só interessava a Dutra.

PIO CANEDO - Sim, e o Dutra trabalhava para isso. A
política de Minas era obediente ao Palácio. O pessedista
ama o Palácio.

SB - Nesse caso, o Palácio do Catete?

PIO CANEDO - Nesse caso o Palácio era o Dutra.

SB - Amaral Peixoto fala isso mesmo"': que o PSD de Mi-
nas, especialmente Valadares, tinha uma tendência a não
desagradar a Dutra, não lhe desobedecer.

PIO CANEDO - Era fiel não ao Dutra, mas ao Palácio.

SB - O senhor acha que o PSD se empenhou de fato na
viabilização desse acordo ou não?

PIO CANEDO - Ele aguardava que os acontecimentos vi-
essem a dar a ele a Governança de Minas. Logo, num se-
gundo plano, ele pensava no Palácio do Catete.
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SB - No fim de todas essas negociações, tentou-se a conci-
liação através da indicação de Afonso Pena Júnior...

PIO CANEDO - O Mílton Campos, diante da dificuldade
de Minas se compor com esses nomes que vinham sendo
articulados, ofereceu como saída a candidatura do Afonso
Pena Júnior.

SB - Como essa hipótese foi recebida pelo PSD?

PIO GANE DO - Foi bem recebida, porque o Afonso Pena
Júnior sempre foi ligado ao Bernardes, que gostava dele e o
prestigiava, inclusive no plano nacional, O Mílton Campos
achava que, por isso, essa idéia iria prosperar. Mas não deu
resultado, porque a coisa já estava muito extremada. A opo-
sição velada do Mílton Campos, do Pedro Aleixo à fórmula
mineira chocou muito ao PSD e distanciou novamente
UDN e PSD.

SB - O senhor acha que, ao lançar a candidatura de Afonso
Pena, Mílton Campos acreditava que ele poderia congregar
os partidos?

PIO GANE DO - O Afonso Pena Júnior tinha um status bem
acima da política mineira propriamente dita. Ele era, prin-
cipalmente, um político nacional, e Mílton Campos acredi-
tava que o nome dele fosse capaz de congregar os partidos
- o que não aconteceu.

SB - O senhor participou dessas negociações, acompanhou-
as de perto? Seu irmão era deputado...

PIO CANEDO - Acompanhei tudo com muito interesse,
pois era muito ligado a Afonso Pena. Quando surgiu a idéia,
nós nos entusiasmamos, querendo que essa candidatura ti-
vesse êxito. Mas não foi possível.
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SB - Encerrado o episódio de negociação entre a UDN e o
PSD, apresentou-se a possibilidade de um candidato co-
mum do PSD e do PTB. Aliás, desde 1949, a imprensa vei-
culava a intenção do PSD de atrair o PTB, caso a aliança
com a UDN fracassasse. Parece que Vargas aceitaria um can-
didato pessedista: Nereu Ramos ou Cristiano Machado.
Dutra vetou os dois. Nereu Ramos, pelos motivos que o
senhor já falou. Mas por que o veto a Cristiano Machado,
um candidato que seria apoiado por Vargas e, certamente,
sairia vitorioso?

PIO CANEDO - O Dutra temia muito a volta do Getúlio.

SB - Então, ele não queria acordo com o PTB.

PIO CANEDO - Não, ele temia a volta do Getúlio.

HA - Por quê?

PIO CANEDO - Por seu passado dentro das Forças Arma-
das, que não aceitavam o Getúlio. O Dutra não era um po-
lítico; era, essencialmente, um elemento das Forças Arma-
das, um presidente dos militares. Por isso, o afastamento
do Getúlio seria muito bom para ele.

SB - Então, lançou-se o nome de Cristiano Machado, como
candidato do PSD à Presidência da República. Em que con-
texto e a partir de que articulações surgiu essa candidatura?

PIO CANEDO - Nacionalmente, o Cristiano teve oposi-
ção de setores pessedistas.

SB - Quem lançou a candidatura dele foi Válter Jobim ou
foram os mineiros?

PIO CANEDO - Os mineiros, a quem competia esse lan-
çamento. Dentro desse embrulho aqui em Minas, acabou
vingando a candidatura do Cristiano.
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SB - E por que Valadares aceitou a indicação de Cristiano
Machado, que, além de ser dissidente, não constava em sua
lista?

PIO CANEDO - A fórmula de Valadares previa um
pessedista. Cristiano não constava na lista, mas era
pessedista e tinha um nome bem aceito no País, apesar das
restrições de várias seções do PSD.

SB - Lançada sua candidatura, Cristiano Machado tentou,
de alguma forma, obter o apoio de Vargas?

PIO CANEDO - Tentou, mas foi infeliz. Vargas era uma
majestade. Achava, como os petebistas, que seu apoio de-
veria ser condicionado a um pedido, a uma solicitação. O
PTB e Vargas ficaram algum tempo esperando que Cristiano
fosse ao Rio Grande e ele não foi, receando a reação de
Dutra. O Cristiano ficou entre o Dutra e o Vargas. Se tives-
se ido ao Vargas, teria sido o presidente da República.

SB - Foi um erro de avaliação política?

PIO CANEDO - Um erro de avaliação política. O Cristiano
achava que devia lealdade ao Dutra, que havia absorvido e
conduzido sua candidatura. Então, uma dose de lealdade
também pesou muito para o Cristiano não ir ao Getúlio.

HA - O senhor não acha que foi um erro de avaliação de
Dutra, em relação a Getúlio, uma vez que depois Getúlio
saiu candidato?

PIO CANEDO - Foi um erro de Dutra, que errava sem-
pre. Por que errava? Porque não era político. Na política
precisa-se manobrar, tem-se que ter cintura, e ele não ti-
nha. Era essencialmente um político nacional, sem partido.
Queria a conciliação e, dada a sua origem militar, achava
que Getúlio era um perigo para ela.
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SB —Tancredo Neves, num depoimento"', fala que a união
do PSD se fez artificialmente em torno de Cristiano Ma-
chado, que não era o candidato das bases e nem das cúpulas
do PSD. O senhor concorda?

PIO CANEDO - Bem, ele não era candidato nem das ba-
ses, nem das cúpulas, mas era um candidato pessedista,
visceralmente pessedista, que, por isso, merecia o apoio dos
elementos fiéis ao partido.

SB - Mas ele não conseguiu unir o partido. Tanto que hou-
ve as dissidências do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul...

PIO CANEDO - Em outros Estados, é verdade, mas em
Minas, não. Em Minas, ele uniu os pessedistas.

SB - E como o senhor explica a escolha de um candidato
que não une o partido em âmbito nacional, que cinco ou
seis diretórios estaduais rejeitam?

PIO CANEDO - É que o Cristiano não era um candidato
político, era um candidato de conciliação, lançado pelo
Dutra. E a política estadual, em todos os Estados, era es-
sencialmente partidária. O Dutra não tinha influência no
PSD do Espírito Santo e no PSD de Pernambuco, onde
havia até candidato que nem pessedista era. Daí, os
pessedistas dos outros Estados não se julgavam obrigados a
apoiar uma candidatura que, antes de ser pessedista, era a
candidatura do Dutra. E o Cristiano não polarizava nos ou-
tros Estados o prestígio nacional. Daí essas dissidências, que
eram mais em relação ao Dutra que ao Cristiano.

SB - Em Minas houve pessedistas que apoiaram a candida-
tura de Vargas.

PIO CANEDO - Houve, porque Vargas era um nome naci-
onal e um nome mineiro. Em Minas, ele sempre teve gran-
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de força, porque o Benedito conduziu sua política, por doze
anos, apoiando Vargas. Quando chegou a hora da sucessão,
além do PTB, muitos pessedistas votaram nele e não no
Cristiano.

SB - Mesmo udenistas votaram em Vargas?

PIO CANEDO - Mesmo udenistas.

SB - O senhor acha que a postura de Minas diante da can-
didatura de Cristiano Machado influenciou muito para sua
derrota ou foi mais a postura de outros diretórios?

PIO CANEDO - De outros diretórios. Aqui em Minas, ao
contrário do que a história conta, não houve a
"cristianização""' da candidatura. Pelo resultado da elei-
ção, vê-se que não houve. O Cristiano teve uma votação
muito expressiva dentro de Minas Gerais, apesar de ter sido
derrotado.

SB - O senhor participou da campanha de Cristiano Ma-
chado?

PIO CANEDO - Fiquei fiel ao Cristiano. Nós, em Muriaé,
votamos em Cristiano Machado.

SB - Em Muriaé, quem foi o candidato vitorioso à Presi-
dência da República?

PIO CANEDO - Cristiano Machado.

SB - E como foi a campanha dele em Minas?

PIO CANEDO - O Cristiano era uma figura muito simpá-
tica e, pessoalmente, muito acolhedora. Não era político na
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expressão da política em Minas Gerais - político partidário,
político em favor da facção tal -, mas era um nome respei-
tado em todo o Estado. Em Muriaé e na minha região, to-
dos nós, do PSD, acompanhamos o Cristiano Machado, ape-
sar de o PTB e de alguns udenistas apoiarem o Vargas, por-
que eles viam que o Cristiano Machado, na Presidência da
República, fortaleceria o PSD. E a UDN - não falo do PTB,
porque este tinha que apoiar o Vargas - também teve dissi-
dência para apoiar o Vargas, a fim de que um pessedista
mineiro não alcançasse a Presidência da República.

SB - Ah! Para evitar um pessedista mineiro na Presidência!

PIO GANE DO - Eles preferiam o Getúlio a um pessedista
mineiro na Presidência. Em Minas, a política era muito ra-
dical: pessedistas e udenistas.

SB - Aqui em Minas, qual foi a campanha mais inflamada:
a de Vargas ou a de Cristiano Machado?

PIO GANE DO - Bom, o PTB era apaixonado por Vargas e
se entregou inteiramente a sua candidatura. Na época, o
PTB já se apresentava como um partido nacional e fez para
o Vargas uma campanha muito proveitosa. O Cristiano Ma-
chado, por ser candidato oficial, supunha com antecedên-
cia (na véspera, não) que a candidatura dele, uma candida-
tura do Presidente da República, seria vitoriosa. A campa-
nha do Cristiano era movimentada mais por aqueles que o
conheciam bem, privavam com ele, achavam-no uma gran-
de figura. Mas os pessedistas valadaristas não tinham o
mesmo entusiasmo, porque o Cristiano, na época, não era
mais uma cria do Benedito Valadares. E o Valadares gostava
que as candidaturas fossem crias dele. O Cristiano não pre-
enchia essa condição, embora o Benedito e o PSD tenham
conduzido sua candidatura, senão ela não teria em Minas
os votos que teve.
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SB - Qual foi a posição de Juscelino Kubitschek, também
em campanha pelo Governo de Minas, ante essas duas can-
didaturas? Ele apoiou Cristiano Machado?

PIO GANE DO - O Juscelino era obcecado, visionário. Ele
achava que as opiniões em Minas Gerais deviam girar em
torno dele, e não do Cristiano. Ele cuidava mais da própria
candidatura.

SB - Então, ele conduziu sua candidatura de uma forma inde-
pendente da candidatura à Presidência da República...

PIO CANEDO - Independente, não, mas sem entusias-
mo, sem vibração pela candidatura nacional, vibrando ape-
nas por sua própria candidatura.

SB - A campanha pelo Governo do Estado foi mais infla-
mada do que a campanha pela Presidência?

PIO GANE DO - Foi.

SB - Para a vitória de Vargas, foi importante a aliança que
ele fez com Ademar de Barros em São Paulo?

PIO CANEDO - Foi, porque o Ademar tinha sido
interventor, nomeado pelo Vargas, e tinha pretensões polí-
ticas. Apoiando o Getúlio, criava condições para ele, mais
tarde. Daí, a força que o Ademar fez pela candidatura do
Getúlio.

SB - A que o senhor atribui a vitória de Vargas?

PIO CANEDO - Era um nome nacional, candidato princi-
palmente do povo, que queria um político populista. E o
Getúlio era populista. O Cristiano não tinha essa caracterís-
tica, a popularidade, ou, por outra, o populismo.
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SB - O senhor já falou sobre a postura pouco política de
Dutra. Como o senhor vê o desempenho dele, especifica-
mente, na articulação de sua sucessão?

PIO GANE DO - Errôneo. Primeiro, pela procedência dele,
um homem saído das Forças Armadas, sem militância polí-
tica, sem filiação política. Isso fez com que, na Presidência
da República, continuasse um homem afastado das lutas
políticas nacionais e iniciasse uma política de conciliação
nacional. Isso fez, também, com que ele errasse ao condu-
zir sua sucessão.

SB - E como era o relacionamento dos ex-dissidentes
pessedistas com Dutra?

PIO CANEDO - Bom. Carlos Luz tinha sido ministro do
Dutra logo no início de seu Governo, e Meio Viana tam-
bém o prestigiava. Logo, entre os antigos dissidentes de
Minas, Dutra não encontrou nenhum obstáculo.

SB - Será que interessava a ele a dissidência, o PSD Inde-
pendente, como forma de diminuir a força de Valadares em
Minas?

PIO CANEDO - Sim, porque Valadares não representava
a conciliação: era o pessedismo ortodoxo. Logo, ao Dutra
interessava enfraquecer o Valadares, não por razões pesso-
ais, mas pelo que ele representava em face da conciliação
que desejava.

SB - Não era uma disputa pelo domínio político em Minas?

PIO GANE DO - Não.

SB - Dutra acreditava de fato que seria possível uma união
nacional congregando partidos como PSD e UDN?
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PIO CANEDO - Acreditava, porque seu Governo foi de
conciliação nacional. Teve que lutar a ferro e fogo contra a
UDN, quando candidato, mas, tão logo assumiu a Presi-
dência, marchou para a conciliação, convocando udenistas
para compor o seu ministério.

SB - Mas aí era uma composição feita após a eleição, um
acordo dentro do Congresso Nacional. E muito diferente
da disputa pela Presidência.

PIO CANEDO - Claro. Na disputa pela Presidência, ele
não podia ser conciliador, pois tanto ele como o candidato
da UDN eram indicados por facções políticas.

SB - Vamos examinar, agora, o Governo JK, no qual o se-
nhor foi indicado para o Conselho Consultivo do Banco
Mineiro da Produção. Por que essa indicação?

PIO CANEDO - Devido a minhas relações com Juscelino
e ao serviço que Muriaé lhe prestara nas eleições, fui lem-
brado para compor esse conselho, juntamente com o Du-
que de Mesquita 108, chefe político de Carangola. Havia uma
terceira pessoa de que não me lembro no momento.

SB - O senhor continuava morando em Muriaé e exercia a
advocacia. Como o senhor participava do conselho?

PIO CANEDO - Nós nos reuníamos, geralmente, uma vez
por mês, às vezes, duas. Nós vínhamos do interior e aproveitá-
vamos para fazer nossas andanças políticas pela Capital.

SB - E qual era o grau de autonomia decisória desse con-
selho?

PIO CANEDO - O conselho, como o seu próprio nome
diz, reunia-se para apreciar as atividades da diretoria do
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banco. Tomávamos conhecimento dos principais fatos ocor-
ridos e esgotávamos a pauta, geralmente, no mesmo dia.

SB - Durante seu mandato, houve alguma questão polê-
mica?

PIO GANE DO - Não. Havia muita harmonia entre nós e a
diretoria do banco. Tanto quanto possível, homologávamos
tudo o que a diretoria fazia.

SB - O Governo de Juscelino Kubitschek enfrentou uma
oposição udenista muito forte na Assembléia Legislativa, o
que levou o PSD e o PR a promoverem a "Semana de De-
fesa do Governo". Como foi isso?

PIO GANE DO - A oposição da UDN, vigorosa e eficiente,
não prejudicava a marcha das etapas delineadas pelo Jusce-
lino, porque a UDN era minoria. Nós, do PSD, contáva-
mos, também, com o apoio do PR e do PTB, de forma que
nossa maioria era folgada. Essa oposição da UDN era mais
simbólica, porque numericamente o partido não pesava
muito.

SB - A UDN elaborou um dossiê contendo denúncias so-
bre a administração e enviou a seu diretório nacional. Isso
teve repercussão?

PIO CANEDO - Nada. A UDN, nessa época, não tinha
muita força, porque a vitória de Juscelino sobre o Gabriel
Passos fora expressiva. A união do PSD em torno de Jusce-
lino fez com que as denúncias da UDN aqui em Minas não
tivessem a projeção que teriam em outra época.

SB - O senhor disse que Juscelino Kubitschek teve o apoio
do PR e do PTB, a coligação que o elegeu...
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PIO GANE DO - Até o fim de seu mandato.

SB - Mas houve ameaças de ruptura.

PIO CANEDO - Eram de pouca expressão. O vice-gover-
nador era o Clóvis Salgado, e o Artur Bernardes comungava
com os pessedistas nessa fase, porque o PR era muito leal
no apoio ao Governo. Tanto que, no Governo Juscelino, o
secretariado foi mais ou menos o mesmo. O apoio na As-
sembléia era constante e maciço. Não havia dúvida sobre
ele. O PTB era menos expressivo, mas dava algum traba-
lho, porque, sendo o partido do Getúlio, acreditava ter em
Minas força maior do que efetivamente tinha.

SB - Quer dizer que essas ameaças constantes de ruptura
do PR, fazendo novas exigências...

PIO CANEDO - Não pesavam em nada! No final, acabava
tudo em pizza.

SB - Nessas ameaças, a questão principal era a luta no mu-
nicípio.

PIO CANEDO - Era. As lutas no município eram adminis-
tradas pelo próprio Juscelino, que, ao contrário do Israel
Pinheiro, não delegava. As queixas esbarravam em sua pró-
pria pessoa. Ele mesmo as ouvia e manobrava para desfazê-
las, sempre mantendo o equilíbrio dentro das normas
preestabelecidas.

SB - E sua atuação política no interior?

PIO CANEDO - Gomo eu não era deputado, minha atua-
ção política se resumia a meu trabalho lá em Muriaé e na
região e às viagens que eu fazia à Capital, uma vez por mês,
no exercício da função no Banco do Estado.
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SB - O senhor participava de reuniões com Juscelino, para
articular a questão municipal?

PIO CANEDO - Em geral, não. Participava quando dizia
respeito a meu município, onde eu não tinha atrito nenhum
com o PR, que era inexpressivo e cujo diretório municipal
era muito ligado a nós do PSD.

SB - A ligação do senhor com o PR era histórica.

PIO CANEDO - Era histórica. Eu só não tinha boas liga-
ções com a UDN local.

SB - Seu adversário na política local era Walthon Goulart109?

PIO CANEDO - Mais tarde, sim. Na época, eu ainda luta-
va com o Dr. Olavo Tostes, chefe da UDN local.

SB - E as relações do Governo JK com o Governo Vargas?

PIO GANE DO - No princípio, não eram muito estreitas,
mas, com o decorrer do tempo, o Juscelino conquistou as
simpatias do Getúlio e pôde contar com o apoio do Gover-
no Federal para as obras que realizava no Estado.

SB - Chegou a indicar ministros...

PIO CANEDO - Também. Ele participou do Governo
Federal e, apesar de Benedito Valadares ainda ser o chefe
do PSD, o Juscelino tinha a projeção natural de um gover-
nador de Estado.

SB - O senhor poderia fazer uma avaliação do Governo Jus-
celino Kubitschek em Minas, principalmente de seu signi-
ficado político?

156



PIO CANEDO - O Governo Juscelino foi um Governo de
realizações. Ele estabeleceu, de início, etapas que pelejou
para realizar, especialmente no setor da energia e transpor-
tes. Foram dois setores a que deu muita atenção, e nos quais
teve auxiliares de grande mérito. Na área de energia, im-
plantou e levou a bom termo a Cemig, com o auxílio de
Lucas Lopes110. No setor de obras, vários auxiliares conju-
gavam esforços, sempre com o apoio do Governo Federal,
para a implantação das estradas que notabilizaram seu Go-
verno, como a que liga o Rio a Belo Horizonte, a mais im-
portante da época.

SB - E o significado político do Governo?

PIO GANE DO - O Juscelino era muito bom político. Ti-
nha a visão do conjunto, do Estado e do País. Não era muito
municipalista.

SB - Parece que ser municipalista era uma característica do
político mineiro.

PIO CANEDO - Era. As questões entre o PR, o PTB e o
PSD surgiam sempre porque ele não dava atenção especial
aos problemas da política municipal. Voltava-se para a ad-
ministração e, na política, queria projetar-se nacionalmen-
te, já visando à sua própria candidatura à Presidência da
República.

SB - Isso o indispôs com algum setor do PSD em Minas?

PIO CANEDO - Não o indispôs, mas criou muita ciumada,
que foi sendo vencida com o tempo. O Juscelino criou muito
ciúme no seio do PSD devido a sua própria projeção, em lugar
do partido, na condução da política estadual e nacional.

SB - O senhor, particularmente, como via essa política não
municipalista de Juscelino?
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PIO CANEDO - Eu era municipalista; sou municipalista
até hoje. Essa política não me afetava diretamente, não in-
terferia em meus setores políticos, que eram os de Muriaé
e região, uma vez que lá os atritos eram muito raros e
inexpressivos. Portanto, eu também não interferia.

SB - Na sucessão estadual de 1955, quando Bias Fortes foi
eleito, parece que houve um acordo prévio entre o PSD e o
PR - o candidato seria escolhido pelo PR, de uma lista
tríplice elaborada pelo PSD111 , e o candidato a vice seria
um perrista.

PIO CANEDO - Isso mesmo. Houve um entendimento
para a condução tranqüila da sucessão do Juscelino, que já
era candidato à Presidência da República. O PSD compro-
meteu-se a submeter a Artur Bernardes os nomes para a
sucessão mineira. E assim fez.

O Bias Fortes era o nome mais expressivo, e nós, pessedistas,
não tínhamos dúvida de que o PR optaria por ele. Mas Pau-
lo Pinheiro Chagas tentou conquistar o apoio de Bernardes.
Por força de seu talento, de seu valor intelectual, o Paulo,
apesar de muito moço, tinha também uma receptividade
muito boa. E já era amigo de Bernardes.

Bernardes recebeu-o, examinou a questão com muita fran-
queza e concluiu que não era a vez dele - ele ainda tinha
muito tempo para ser governador. E optou pelo Bias For-
tes, que contava com a maioria da Bancada do PR em Mi-
nas, com a simpatia dos deputados estaduais.

SB - O senhor apoiava quem?

PIO GANE DO - Não apoiava ninguém: eu esperava a so-
lução.
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SB - Mas o senhor já era líder do Governo Clóvis Salgado.
O senhor não participou do processo da escolha, da elabora-
ção da lista tríplice, por exemplo?

PIO CANEDO - Eu, como líder da bancada, me mantive
eqüidistante, porque era amigo dos três indicados. Como
líder, não queria influir na bancada, que tinha liberdade de
ação. Mas, na verdade, as coisas não se resolviam dentro da
bancada. Seriam submetidas à apreciação do PR.

SB - Consta que Bias Fortes, que era apoiado por Juscelino
e Bernardes, foi vetado por Valadares. Por quê?

PIO CANEDO - Não, o Valadares não vetou o nome do
Bias - ele se manteve eqüidistante. Só não quis assumir a
paternidade da candidatura.

SB - Por quê? Rivalidade com Juscelino?

PIO CANEDO - Não. O Valadares aspirava sempre a vol-
tar ao Governo do Estado. Então, não participava muito das
lutas da sucessão, para não se comprometer diante de ou-
tros grupos. Quando ficou assentada a escolha de Bias, ele
também prestigiou e marchou ao lado do Bias.

SB - Bias Fortes foi indicado pelo PSD, aceito por
Bernardes, e, na convenção, foi homologado por unanimi-
dade. Como foi conseguida essa unanimidade?

PIO CANEDO - Ela resultou do espírito partidário. Nós tí-
nhamos a preocupação de não permitir outra cisão no partido,
como a de 1947, que resultou na eleição de um udenista. Des-
sa vez, o espírito pessedista vigorou em todas as fases, fazendo
com que os candidatos se acomodassem: o Paulo Pinheiro
Chagas foi secretário da Segurança e o Ribeiro Pena, secretá-
rio do Interior do Governo Bias Fortes.
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SB - Essa composição foi prevista antes da eleição?

PIO CANEDO - Antes da eleição, não. Mas, depois de
escolhido, Bias Fortes quis compor-se firmemente com os
outros dois candidatos.

SB - Consta que, pelo acordo PSD-PR, o vice seria escolhi-
do exclusivamente pelo PR, e os nomes cogitados foram os
de Bernardes Filho, Daniel de Carvalho"', Juarez de Sousa
Carmo' 13 , Nogueira de Resende` e Tristão da Cunha.
Como se deu a escolha do vice?

PIO CANEDO - O Bernardes Filho saiu adiantado nas pre-
ferências, talvez por ser filho do Artur Bernardes, talvez
porque convivia bem com os perristas. Sua indicação foi
muito bem acolhida dentro do PSD, porque, antes de tudo,
era uma homenagem ao pai, Artur Bernardes.

SB - Entre os nomes cogitados, a preferência do PSD era
por Bernardes Filho?

PIO CANEDO - Era.

SB - O PR tinha uma ala autonomista, liderada por Bento
Gonçalves"', que não queria a coligação e pretendia lançar
um candidato próprio. Ela tinha força?

PIO CANEDO - Nenhuma. O Bento Gonçalves era muito
irrequieto, mas tinha prestígio pessoal e uma efetiva lide-
rança, principalmente na área metropolitana. Mas se aco-
modava facilmente, porque era muito fiel ao partido. Obe-
decia às determinações da cúpula.

SB - E por que ele era contra o acordo com o PSD?

PIO CANEDO - Ele queria romper uma tradição do PR
com o PSD, queria novas ligações em Minas Gerais, prin-
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cipalmente na região metropolitana, onde ele fazia política
e onde havia influência da área popular, influência do PTB.

SB - Embora o PTB tivesse três possíveis candidatos a vice-
governador - Mário Palméri&' 6, José Raimundo"' e Cândi-
do Ulhoa t18 -, o PSD tentou, durante todo o tempo, fazer
com que o PTB aceitasse entrar na coligação, sem candida-
to próprio, apoiando o nome de Bernardes Filho. O PTB
relutou e acabou lançando candidato a vice-governador. Por
que essa resistência do PTB em aceitar um nome do PR?
Seria em conseqüência do veto do PR ao nome de João
Goulart como vice de Juscelino?

PIO GANE DO - Não. O PTB queria se valorizar, uma vez
que, no plano federal, estava muito bem situado. Queria
que essa projeção nacional se estendesse, também, para a
política mineira, e que, na aliança com o PSD, o preferido
fosse ele, não o PR. Não queria mais ser a terceira força em
Minas.

SB - Mas o veto do PR ao nome de João Goulart na chapa
de Juscelino não teria interferido na posição do PTB?

PIO CANEDO - Esse fato repercutiu principalmente no
cenário federal, onde havia pessoas de projeção, como Artur
Bernardes. Lá, o fato de o PTB estar sendo combatido pelo
PR gerava certa intranqüilidade. Mas aqui em Minas, a re-
percussão era mínima, porque a política mineira se com-
prometera e caminhava no mesmo sentido, obediente à ori-
entação do PSD.

SB - Então, Bias Fortes saiu candidato pelo PSD, com apoio
do PR, que indicou o vice-governador, e do PTB, que tam-
bém apresentou candidato próprio a vice, José Raimundo.

PIO CANEDO - É, mas, na verdade, a candidatura de José
Raimundo foi inexpressiva, apesar de ele ser muito queri-
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do dentro do PSD. Ele tivera um papel muito importante
como presidente do Sindicato dos Comerciários e tinha
muita ligação com o Juscelino, como amigo e como sindica-
lista. Mas sua candidatura não teve maior expressão.

SB - Para o PSD, não teve nenhum significado o fato de
haver dois candidatos a vice? Isso não repercutiu em nada?

PIO GANEDO - Não, porque a candidatura de José
Raimundo foi mais simbólica, não tinha expressão eleitoral.

SB - A imprensa refere-se a um certo "acordo de Pirapora",
pelo qual Bias Fortes teria garantido ao PTB duas secreta-
rias no seu futuro Governo. Esse acordo não foi divulgado
antes das eleições. O senhor, como líder do PSD na Assem-
bléia, teve conhecimento prévio de seu conteúdo?

PIO CANEDO - Não, O acordo não foi divulgado. Des-
confiava-se, sentia-se que existia um entendimento quan-
to a isso, mas o acordo propriamente não foi revelado nem
dentro nem fora da Assembléia.

SB - Mas não é estranho dois partidos políticos fazerem um
acordo de cúpula...

PIO GANE DO - O momento exigia sigilo, para não se com-
prometer o Governo em sua movimentação futura. Esse
acordo sigiloso foi feito com o propósito de facilitar a
governança futura.

SB - Não era perigoso? Se o acordo era sigiloso, o PTB po-
deria, mais tarde, fazer exigências descabidas.

PIO CANEDO - Não, porque essas exigências seriam fei-
tas ao Bias Fortes, que foi parte no acordo.
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SB - Como se posicionaram as bancadas pessedista e
petebista na Assembléia Legislativa diante desse acordo?
Elas viam isso como uma coisa natural?

PIO GANE DO - O PTB na Assembléia tomava umas po-
sições inusitadas. Numa hora, se rebelava, noutra, se com-
punha. Ora estava muito bem conosco, ora nos dava muito
trabalho. Tinha elementos muito exaltados, como o Ernâni
Maia"9, por exemplo, que sempre chefiava a rebelião
petebista na Assembléia.

SB - A UDN, durante o processo sucessório, também ten-
tou se unir, ora ao PTB, ora ao PR, contra a candidatura
Bias Fortes. O senhor poderia falar das articulações da UDN?

PIO CANEDO - A UDN combatia o Governo Federal, o
que inibia os políticos locais de fazer entendimentos com ela.
Sua posição no cenário federal era muito violenta, e isso cer-
ceava suas articulações, pois o PTB vinculava suas ações ao
que ocorria no âmbito federal, era só uma filial do PTB nacio-
nal. O acordo PTB-UDN era impraticável aqui em Minas.

SB - E oPR?

PIO CANEDO - O PR tinha condições de compor-se com
a UDN, mas era muito fisiológico. Seu fisiologismo no o
animava a deixar o seio do PSD, muito vantajoso, por uma
aventura, a união com a UDN.

SB - Como foi a campanha de Bias Fortes?

PIO GANE DO - A campanha do Bias Fortes foi muito fá-
cil, porque o adversário dele foi o Bilac Pinto, a quem, ape-
sar dos méritos pessoais, faltava apoio eleitoral. A despro-
porção era muito grande. E, de fato, o Bias venceu por uma
maioria de 700 mil votos, me parece, muito significativa para
um eleitorado de dois milhões e pouco.
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SB - O programa de Governo de Bias Fortes tinha alguma
relação com o de Juscelino na Presidência - o Plano de
Metas, o "50 anos em 5", etc.?

PIO CANEDO - O Bias Fortes era muito ligado aos planos
do Juscelino. Ele colaborava, dava apoio a esses planos, o que
facilitou a sua candidatura ao Governo do Estado.

SB - E ele falava desses projetos na campanha?

PIO CANEDO - Falava. E todos sentíamos as ligações
políticas e pessoais do Bias com o Juscelino.

SB - Qual foi a estratégia de campanha dele?

PIO CANEDO - A campanha do Bias foi ligada à campa-
nha do Juscelino. Todos sabíamos que, trabalhando por Bias,
trabalhávamos também por Juscelino. A missão era muito
mais fácil, porque não havia choque entre os dois.

SB - O senhor já nos falou que, quando Juscelino era candi-
dato a governador, ele se centrava muito em si mesmo. Isso
não ocorreu dessa vez?

PIO CANEDO - Não. Bias Fortes e Juscelino fizeram a
campanha lado a lado.

SB - O senhor falou que já se previa a derrota de Bilac
Pinto...

PIO CANEDO - Já, apesar de ele ter, na política federal,
um conceito muito bom. Como deputado, era muito con-
siderado. Era um bom jurista, um bom parlamentar para as
decisões de cunho jurídico. Apesar dessa auréola que o cer-
cava, faltava-lhe o apoio popular do eleitorado de Minas
Gerais.
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SB - A campanha de Bias Fortes foi mais entusiasmada que
a dele?

PIO CANEDO - Foi, porque estava ligada à candidatura
de Juscelino.

SB - E a candidatura de João Goulart, que não fora aceita
pelo PR, conflitou em algum momento com a campanha de
Bias Fortes?

PIO CANEDO - Não, a campanha de João Goulart para
vice-presidente ocorreu com o mesmo entusiasmo da can-
didatura Juscelino.

SB - O senhor participou ativamente da campanha?

PIO CANEDO - Participei, com uma atuação limitada à
minha região principalmente. Mas, no cenário estadual, eu
tinha influência pelo fato de ser líder na Assembléia. Logo,
eu participava das decisões, dos entendimentos, como de-
putado e como líder de bancada.

SB - Mesmo em Belo Horizonte se previa a vitória de Bias
Fortes, ou aqui se previa a vitória da oposição?

PIO CANEDO - Previa-se a vitória na Capital também.

SB - O senhor acha que houve influência da campanha
presidencial no resultado das eleições para o Governo
de Minas?

PIO CANEDO - Acho. O entusiasmo da campanha do Jus-
celino influiu na campanha estadual.

SB - Juscelino e Bias Fortes foram vitoriosos em Muriaé?
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PIO GANE DO - Foram.

SB - O senhor sempre ganhava as eleições?

PIO CANEDO - "Sempre ganhava", não. Mas ganhava
muito mais vezes do que perdia.

5 C A P Í '1' tJ 1 O

SB —Vamos falar da sucessão presidencial de 1955. Tentou-
se, quando se iniciaram as articulações para a sucessão pre-
sidencial, um acordo que buscasse um candidato de união
nacional - o chamado "esquema Etelvino Lins". O candi-
dato seria Juarez Távora, e Juscelino talvez fosse o vice.

PIO GANEDO - Esse "esquema Etelvino Lins" nunca
prosperou, nunca empolgou ninguém. Na verdade, era con-
siderado uma sabotagem do próprio PSD à candidatura Jus-
celino e, por causa dessa fórmula, a candidatura do Jusceli-
no não foi vitoriosa em Pernambuco e, principalmente, no
Rio Grande do Sul, onde o PSD nunca foi muito leal às
deliberações superiores do partido.

SB - O PSD, em geral, não aceitou. Gomo partido majoritá-
rio na Câmara, exigia que, havendo um candidato de união
nacional, deveria ser um pessedista. Que setores do PSD
foram contrários ao "esquema Etelvino Lins"?

PIO GANE DO - O País quase todo. A proposta do Etelvino
Lins só teve guarida em Pernambuco e no Rio Grande do
Sul. Nos outros Estados, a receptividade a essa fórmula foi
muito fraca. O próprio Amaral Peixoto, presidente do parti-
do, ficou leal à candidatura Juscelino, contra a fórmula
Etelvino Lins.
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SB - Quando se viu que esse esquema seria impossível,
falou-se em nova possibilidade de união nacional, dessa vez
com Carlos Luz como candidato, com o apoio da UDN.

PIO CANEDO - Essa fórmula também não prosperou,
porque o PSD já estava arregimentado em torno da candi-
datura de Juscelino.

SB - O senhor também?

PIO CANEDO - Também eu.

SB - O senhor não apoiou uma possível candidatura de
Carlos Luz, apesar de seus vínculos anteriores?

PIO CANEDO - Não. Fiquei fiel à decisão do partido.

SB - O senhor afirma que o PSD já se comprometera prati-
camente com a candidatura Juscelino. Mas não seria uma
garantia de vitória a candidatura de Carlos Luz, já que ela
teria o apoio da UDN?

PIO CANEDO - A verdade é que o apoio da UDN não era
desejado pelo PSD. A rivalidade UDN x PSD no interior
era tal que uma candidatura apoiada pela UDN faria com
que os pessedistas se afastassem ou não trabalhassem o su-
ficiente. Logo, a união com a UDN não era benquista, ten-
do acontecido uma única vez, em 47, em torno da candida-
tura Mílton Campos.

SB - Quer dizer que o PSD participava de toda essa con-
versa, que durou quase um ano, mas, de fato, não queria tal
candidatura?

PIO CANEDO - Não queria.

SB - Ele trabalhava...
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PIO GANE DO - ... para que não acontecesse.

SB - Conta-se que houve resistência à candidatura JK den-
tro do próprio diretório mineiro, porque Benedito Valadares,
mais uma vez, queria ser o candidato. E verdade?

PIO CANEDO - Não. O Benedito Valadares não apoiava,
de início, a candidatura Juscelino, porque temia a reação
das Forças Armadas. O Benedito era muito receptivo às
conversas no plano federal e sentiu que a área militar não
via com bons olhos a candidatura Juscelino. Assim, queren-
do ficar bem com a área militar, que ele sempre temeu, não
deu o apoio que podia ter dado desde o início ao Juscelino.
Receava que essa candidatura sofresse na última hora um
combate frontal das Forças Armadas e fracassasse. E tinha
razão, porque o Juscelino, eleito, sofreu duas rebeliões
militares sérias, que conseguiu contornar.

SB - E a ação de Valadares junto aos parlamentares minei-
ros para desestabilizar a candidatura JK? Ele atuou junto a
vocês, deputados estaduais, para desarticular a candidatura
de Juscelino?

PIO CANEDO—Abertamente, não. Ele apenas não incen-
tivava. Quando nós, deputados mineiros, reuníamo-nos com
ele no Hotel Financial, onde era a sede do PSD...

SB - A sede do PSD era no Hotel Financial?

PIO CANEDO - Não era o escritório do PSD. O Hotel
Financial transformava-se na sede do partido quando
Valadares estava em Belo Horizonte, porque ele se hospe-
dava lá. Lá ele conversava conosco, fazia as reuniões e deci-
dia a política mineira.

SB - Nessas reuniões, ele conversava com vocês a respeito
dessa candidatura?
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PIO CANEDO - Conversava. Não incentivava a candidatura
e observava que ela sofria restrições sérias na área militar.

SB - E vocês, compartilhavam esse receio de Valadares?

PIO CANEDO - Nós ouvíamos Valadares... e continuáva-
mos fiéis à candidatura Juscelino. Éramos quase todos adep-
tos de sua candidatura.

SB - Carlos Luz e Gustavo Capanema foram muito evasi-
vos quanto à candidatura Juscelino. Eles não a apoiavam?

PIO CANEDO - Apoiavam.

SB - Efusivamente, não...

PIO CANEDO - De início, não. Mas apoiaram e deram
consistência a esse apoio nas eleições.

SB - Parece que a Igreja Católica, em Minas, não apoiava a
candidatura de Juscelino.

PIO CANEDO - A Igreja procurava manter-se alheia às can-
didaturas, mas, na realidade, tinha simpatias por determina-
dos candidatos - do PSD, da UDN ou do PR - cuja vinculação
com ela era mais próxima. A Igreja atuava quase como um
partido próprio e queria uma bancada mais ligada a ela.

SB - Parece que Juscelino tivera um problema com um bis-
po, que o chamou de governador-dançarino...

PIO CANEDO - Dom Cabral. Depois desse choque com
Dom Cabral, a Igreja se afastou de Juscelino.

SB - Ela teve alguma influência no processo?
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PIO CANEDO - Não. Ela influenciava mais na eleição dos
deputados.

SB - As seções do PSD de Pernambuco, de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul também se opuseram à candidatura
Juscelino. Nesses Estados, todo o PSD acompanhou a po-
sição dos diretórios ou houve divergências?

PIO CANEDO - Houve elementos divergentes que apoi-
aram o Juscelino.

SB - E por que essa oposição? Amara! Peixoto afirma' 2° que,
no caso de Etelvino Lins, era principalmente por questões
pessoais. E, no Rio Grande do Sul, a oposição era muito
mais contra João Goulart do que contra Juscelino.

PIO GANE DO - Não eram questões pessoais. Eram posi-
ções políticas que divergiam da orientação do partido. O
Peracchi Barcelos, o Etelvino Lins e o Nereu Ramos julga-
vam-se donos de seus respectivos Estados. Consideravam-
se independentes, não sujeitos à orientação do partido.

SB - No caso de Nereu Ramos, não seria por ele se sentir
preterido, por achar que era ele o candidato natural?

PIO GANE DO - No caso de Nereu Ramos, sim: ele tinha
projeção nacional. Mas, no Rio Grande e em Pernambuco...

SB - E qual foi a repercussão dessas dissidências pessedistas
aqui em Minas?

PIO CANEDO - Nenhuma, porque nós estávamos empol-
gados com a candidatura de Juscelino.

SB - Parece que a candidatura de Juscelino foi dificultada,
por exemplo, pela oposição dos militares ligados à UDN, e
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só se viabilizou graças à ação de Amaral Peixoto e à articula-
ção de Juscelino com as bases municipais.

PIO CANEDO - Sim, mas o Juscelino, preocupado com as
oposições que se formavam nos outros Estados, inclusive
no Rio de Janeiro, atuava mais no cenário nacional, deixan-
do a situação em Minas entregue ao Bias Fortes.

SB - E era rotina, esse trabalho junto aos diretórios munici-
pais para conquistar os convencionais?

PIO CANEDO - Era.

SB - Um grupo de apoio à candidatura de Juscelino foi a
Ala Moça. E Juscelino, que vinha sendo hostilizado por al-
gumas lideranças tradicionais, recebeu muito bem esse
apoio...

PIO GANE DO - Principalmente o da Bahia, cuja projeção
era muito forte, irradiava-se no cenário nacional. Sempre
houve uma divergência entre Pernambuco e Bahia, porque
ambos desejavam ser líderes no Nordeste. Quando o
Etelvino se posicionou contra o Juscelino, deu entusiasmo
à Bahia para se posicionar a favor.

SB - O senhor foi à convenção que homologou a candidatu-
ra de Juscelino Kubitschek?

PIO CANEDO - Fui.

SB - E qual foi a posição de Valadares? Segundo Amaral
Peixoto"', até o último momento ele tentou adiar a homo-
logação...

PIO CANEDO - Não. O Valadares procurou impedir a
candidatura, dada a influência dos militares, até ela ser
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O Juscelino, desde o início, queria o apoio
do PTB. Ele sentiu que o PTB nacional

estava em fase de crescimento e que o povo,
a massa popularjá estava obcecada pelo
PTB. O povo achava que a doutrina do

PTB, a doutrina trabalhista, ia salvá-lo e
salvar o Brasil.
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homologada. Quando ela foi homologada e fomos para
convenção, o Valadares já estava ligado ao Juscelino.

SB - Mas, na reunião de homologação, ele tentou adiar...

PIO CANEDO - Na reunião de homologação, ele achou
que o momento ainda era nebuloso e quis adiar...

SB - Amaral Peixoto fala que, na própria convenção,
Valadares tentou adiar a homologação, foi à Mesa...

PIO CANEDO - Na convenção, não. Ele se subordinou à
decisão, sem resistir.

SB - Qual o clima da convenção?

PIO CANEDO - Um clima de euforia. Àquela altura, a can-
didatura do Juscelino já se impusera aos convencionais, não
havia mais luta partidária.

SB - Escolhido o nome de Juscelino, o diretório nacional
interveio nos diretórios estaduais de Pernambuco e do Rio
Grande do Sul. Qual o ovjetivo dessas intervenções? Evitar
uma nova "cristianização"?

PIO CANEDO - Isso era uma prevenção que se impunha
em razão do procedimento daqueles diretórios. Empenha-
do na união do partido em torno do Juscelino, devido, prin-
cipalmente, à hipótese de os militares se posicionarem con-
tra a candidatura, Amaral Peixoto agiu contra os diretórios
de Pernambuco e do Rio Grande. E agiu certo, a meu ver.

SB - Isso significou, também, maior poder para o diretório
nacional, em detrimento dos diretórios regionais. As anti-
gas lideranças pessedistas mineiras não se sentiram
ameaçadas por essa medida?
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PIO CANEDO - Não, porque, a essa altura, o PSD já se
consolidara em Minas. Aqui não havia facções reivindican-
do independência, como naqueles Estados. Os líderes tra-
dicionais acomodaram-se todos.

SB - Parece que Juscelino constatou que, para ganhar a elei-
ção, teria que contar com o apoio do PTB, o que significa-
ria, por sua vez, ter João Goulart como vice.

PIO CANEDO - É verdade. O Juscelino, desde o início,
queria o apoio do PTB, mas esse apoio não veio logo e es-
pontaneamente: foi trabalhoso e demorado.

SB - E por que Juscelino queria tanto esse apoio?

PIO CANEDO - Porque ele sentiu que o PTB nacional
estava em fase de crescimento e que o povo, a massa popu-
lar, já estava obcecada pelo PTB. O povo achava que a dou-
trina do PTB, a doutrina trabalhista, ia salvá-lo e salvar o
Brasil.

SB - O senhor disse que foi difícil conseguir o acordo. Por
quê? O PTB desejava lançar candidato próprio?

PIO GANE DO - O PTB desejava, em virtude desse cres-
cimento, ter um candidato próprio. E João Goulart era o
candidato natural. Daí sua dificuldade em apoiar o Jusceli-
no, além do mais, sabendo que os militares estavam contra
essa candidatura.

SB - Com receio do veto militar ao nome de Juscelino?

PIO CANEDO - Sim.

SB - Mas os militares não vetariam João Goulart com mais
empenho ainda?
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PIO CANEDO - Sim. Eles sabiam que os militares vetari-
am João Goulart e também Juscelino. E queriam esperar
que isso acontecesse.

SB - Dentro do próprio PSD, houve resistência ao nome de
João Goulart como vice de Juscelino, principalmente por
parte de Armando Falcão, do diretório do Rio Grande do
Sul e dos mineiros...

PIO CANEDO - O Rio Grande do Sul resistiu intensa-
mente, mas os mineiros, não. Os mineiros não tinham em
mente outra candidatura, porque sabiam que Juscelino era
pró-João Goulart.

SB - E Valadares? Se ele já temia um veto militar a Jus-
celino...

PIO CANEDO - Muito mais a João Goulart! Daí a posição
dele, indeciso até a última hora, ou, por outra, esperando os
acontecimentos que viessem da área militar.

SB - E a bancada estadual?

PIO CANEDO - Para a bancada estadual não havia pro-
blema.

SB O senhor temia, de alguma forma, a candidatura de
João Goulart como vice?

PIO CANEDO - Não, eu a desejava. Nós todos a desejáva-
mos, porque o PTB, na Assembléia, já se manifestara de for-
ma clara pela candidatura do João Goulart, e nós não desejáva-
mos o rompimento com ele e, muito menos, com o PTB.

SB - E, nesse período, o PR era contra a candidatura de
João Goulart?
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PIO CANEDO - Era.

SB - Foi difícil, para o senhor, articular com o PTB, que
tinha o candidato a vice, e com o PR, que se manifestara
publicamente contra Goulart?

PIO CANEDO - Não. Eu não era líder da bancada; era
líder do Governo. E recebi do Clóvis Salgado a incumbên-
cia de continuar como tal.

HA - O senhor não participava das articulações?

PIO GANE DO - Não, eu lutava com dificuldade, mas re-
presentava o Governo. Não tinha força pelo fato de ser lí-
der do Governo.

SB - O acordo nacional entre o PSD e o PTB teve dois
momentos muito marcantes. No primeiro, Amaral Peixoto
comprometeu-se a dar ao PTB o Ministério do Trabalho no
futuro Governo JK. Outros cargos seriam dados ao PTB, de
acordo com a votação proporcional do partido. Num segun-
do momento, Juscelino ampliou esse acordo, assegurando
ao PTB os Ministérios do Trabalho e da Agricultura e todas
as respectivas autarquias.

PIO CANEDO - Isso mesmo.

SB - O senhor acredita que, sem essa nova oferta de cargos
ao PTB, seria inviável seu apoio a JK?

PIO CANEDO - Não seria, mas isso influiu muito. O PTB,
repito, estava em ascensão e aspirava ao Governo da Repú-
blica. Logo, esse novo acordo pesou muito para a harmonia
do futuro Governo.
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SB - O fato de o Juscelino ter entregue ao PTB o Ministé-
rio da Agricultura e todas as suas autarquias não causou apre-
ensão nos pessedistas mineiros, cuja base de atuação era
justamente a área rural?

PIO CANEDO - Sim. Mas o Juscelino tinha posições sem-
pre de ordem nacional. Ele se afastou da política regional
para fazer uma política de âmbito nacional. Daí não se inte-
ressar muito pelo que nós, mineiros, estávamos pretenden-
do e desejávamos.

SB - Mas vocês, líderes regionais, não ficaram apreensivos
com essa entrega do Ministério da Agricultura?

PIO CANEDO - Ficamos apreensivos, mas achamos natu-
ral, porque a política de Juscelino não se afinava com a nos-
sa. Quando foi presidente da República, sua meta era dife-
rente. Ele não se preocupava muito com Minas Gerais, pre-
ocupava-se em se posicionar bem, nacionalmente.

SB - E vocês, pessedistas mineiros, aceitaram bem essa
postura?

PIO GANE DO - Não aceitávamos, mas sentíamos que isso
estava acontecendo.

SB - Mas nunca retiraram o apoio?

PIO CANEDO - Não, continuávamos apoiando.

SB - Em agosto de 1955 foi lançada no Rio de Janeiro a
Liga de Defesa da Legalidade, liderada por Sobral Pinto...

PIO CANEDO - Sobral Pinto e outros elementos de valor
nacional.
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SB - Em Minas, foi também fundada uma seção dessa liga
com a participação de Clóvis Salgado e Celso Meio de Aze-
vedo"', tendo como presidente de honra Mílton Campos.
Esse movimento teve atuação de fato em Minas?

PIO CANEDO - Não. Era mais simbólico.

SB - Mílton Campos era presidente de honra da seção mi-
neira da Liga de Defesa da Legalidade, e a UDN nacional
articulava todo o tempo contra a ordem constitucional. Qual
era a posição da UDN e de Mílton Campos, afinal?

PIO GANE DO - Por isso é que eu digo que, aqui em Mi-
nas, essa Liga teve projeção limitada. Ela foi mais simbóli-
ca, não atuou.

SB - Os udenistas mineiros participaram dessa movimen-
tação nacional contrária à posse de Juscelino Kubitschek?

PIO CANEDO - Participaram.

SB - Quem o senhor apontaria nesse processo?

PIO GANE DO - Os udenistas mineiros.

SB - Sim, mas entre eles...

PIO CANEDO - Os udenistas mineiros são conhecidos,
são os mesmos.

SB - Então, os deputados federais, provavelmente, tam-
bém participavam.

PIO CANEDO - Provavelmente, sim.
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SB - Aqui em Minas os deputados estaduais mostraram...

PIO GANE DO - Não. Aqui em Minas, eram subordinados
à orientação dos deputados federais. Foram os deputados
federais que atuaram.

SB - E as articulações chegavam à UDN mineira?

PIO CANEDO - Chegavam. A UDN mineira desejava co-
laborar, desejava fortalecer esse movimento contra o Jusce-
lino. Mas, aqui em Minas, a repercussão era limitada. No
âmbito nacional, houve repercussão.

SB - Houve uma outra questão que complicou a campanha
de Juscelino: o apoio do Partido Comunista.

PIO GANE DO - O Partido Comunista tinha apoiado a can-
didatura do Mílton Campos e apoiou também a candidatu-
ra do Juscelino.

SB - E como o PSD mineiro se posicionou diante desse
apoio?

PIO CANEDO - O apoio foi bem recebido, mas não era
temido porque, eleitoralmente, não significava muito voto.

SB - Logo, não significava muito compromisso com o PCB

PIO CANEDO - Exato.

SB - Gomo foi a campanha presidencial de Juscelino? Ela,
de alguma forma, se diferenciou das outras campanhas ou
seguiu a mesma rotina?

PIO CANEDO - Ela foi mais quente que as demais cam-
panhas, porque tinha apoio popular, o apoio do João Goulart
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e do PTB, numa época em que o PTB já tinha relativa força
na Federação. O PTB contribuiu muito para que a campa-
nha do Juscelino fosse mais vibrante.

SB - O senhor participou ativamente da campanha?

PIO CANEDO - Fora de Minas, não. Em Minas, eu parti-
cipei, porque era deputado.

SB - Com entusiasmo?

PIO CANEDO - Com entusiasmo, mas sem muita proje-
ço, porque essa, na campanha, era mais para o Bias Fortes
e para o Juscelino, que concentravam as atenções dos mi-
neiros.

SB - Seu entusiasmo maior era pela eleição do governador?

PIO CANEDO - Era. Nós todos nos preocupávamos em
eleger o governador de Minas.

SB - Mais do que em eleger o presidente?

PIO CANEDO - Mais do que em eleger o presidente.

SB - Por que era mais importante ter o Governo de Minas
que a Presidência da República?

PIO CANEDO - Sempre foi assim. O Governo de Minas
está mais próximo de nós, temos mais contato com ele, en-
quanto o Governo da República está distante.

HA - Mesmo com um pessedista mineiro na Presidência?
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PIO CANEDO - Mesmo assim. O Juscelino, como presi-
dente, não dava ao PSD as atenções que o Palácio da Liber-
dade dava, O governador de Minas é essencialmente mi-
neiro e o presidente da República é um presidente nacio-
nal. Daí, o PSD se interessava mais pelo governador de
Minas, como se interessava mais pelo prefeito. Ele se inte-
ressava em eleger seu prefeito, seu governador, muito mais
que o senador ou o presidente da República.

SB - Voltando à eleição de Bias Fortes e Juscelino
Kubitschek: o senhor poderia fazer uma análise dos resul-
tados dessas eleições?

PIO CANEDO - Foram eleições muito benéficas para Mi-
nas Gerais. Primeiro, porque Bias Fortes e Juscelino esta-
vam, como sempre estiveram, ligados, comungando os mes-
mos ideais, e deram, depois de eleitos, um grande embalo
para Minas Gerais, realizando obras duradouras e trazendo
benefícios para a época e para o futuro. Em resumo, nosso
Estado foi grandemente beneficiado com essas eleições,
cujos resultados repercutem ainda hoje.

SB - O que o senhor considera decisivo para a vitória de
Juscelino Kubitschek?

PIO CANEDO - Primeiro, sua garra: isso é muito impor-
tante na política. Desde o início, ele enfrentou bravamen-
te, obstinadamente, os maiores percalços de sua candidatu-
ra, o que o deixou em condições vantajosas no pleito.

SB - E como o senhor explica a derrota de Mílton Campos
para João Goulart, em Minas?

PIO CANEDO - Foi uma conseqüência da então política
reinante. Mílton Campos, com sua postura ilibada, era muito
respeitado, mas, na época, predominava o espírito traba-
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lhista, o getulismo, e isso contribuiu para a vitória de João
Goulart em Minas Gerais, ao lado de Juscelino Kubitschek.

SB - Durante todo o período de campanha, a UDN tentou
colocar obstáculos à candidatura de JK. Uma das questões
foi a da cédula oficial: a UDN pretendia uma cédula em
que a ordem dos nomes variasse, O PSD conseguiu negoci-
ar a adoção de uma cédula única, mas sem variação na or-
dem dos candidatos. Como foi isso?

PIO CANEDO - Na época, estabeleceu-se uma confusão
e a UDN quis tirar partido disso, para impedir a eleição de
Juscelino. O Alkmin era deputado federal e liderava os
juscelinistas na Câmara. Ele comandou as negociações re-
ferentes à cédula única com habilidade. Cedeu no que pre-
cisava ceder, mas firmou-se no ponto principal, do qual re-
sultou a fórmula adotada - uma "solução intermediária",
que, para o PSD, não era intermediária, era decisiva.

SB - A cédula única teve algum significado no interior do
Estado?

PIO CANEDO - Teve, porque ela foi levada ao interior
como uma solução. Nas eleições, não houve dúvida nenhu-
ma para o eleitor, que recebeu a questão da cédula já solu-
cionada.

SB - Não dificultou para o eleitor do interior, acostumado a
receber a cédula de cada candidato?

PIO CANEDO - Não. O eleitor podia entender em quem
estaria votando, porque a cédula teve uma ordem única.

SB - Eleito Juscelino, a UDN se posicionou contra sua pos-
se, alegando a ilegitimidade do voto dos comunistas, a
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inexistência de maioria absoluta e a corrupção eleitoral, esta
última, principalmente em Minas. O senhor poderia falar
sobre isso?

PIO CANEDO - A UDN jamais se conformou com a elei-
ção de Juscelino. Era obstinada. Tinha figuras arejadas, ilus-
tres, mas que não conseguiam vencer o radicalismo do par-
tido em face da eleição de Juscelino. Vejamos as alegações.
Primeiro: não houve, oficialmente, uma interferência dos
comunistas na eleição do Juscelino. Os comunistas, não o
partido, resolveram votar no Juscelino, como, aqui em Mi-
nas, votaram no Mílton Campos"', e sua participação não
foi relevante.

Segundo: a exigência de maioria absoluta foi apresentada
após a eleição; era um fato novo, não constava nas regras
eleitorais e na Constituição. Por isso, essa segunda parte
também foi vencida pelo PSD e pelo Juscelino.

Terceiro: a possibilidade de corrupção eleitoral era um caso
a ser estudado, uma vez que os pleitos anteriores eram idên-
ticos ao que Juscelino venceu. A corrupção eleitoral era
muito diferente da que hoje conhecemos. Afinal, a acusa-
ção de corrupção não prosperou, pois era quase normal a
ingerência de capital particular nas eleições, e esse não foi
um fator preponderante na eleição de Juscelino.

SB - O senhor declarou que a corrupção eleitoral não era
como a de hoje. O senhor poderia falar um pouco mais so-
bre isso?

PIO GANE DO - Nas eleições daquela época, o poder eco-
nômico influía em parte. Não era oficializado. Nós recebía-
mos ajuda econômica de um amigo, de um correligionário,
mas não havia um bloco, não havia a união de todos quantos
quisessem corromper com o dinheiro a validade das elei-
ções. Hoje, não: a corrupção institucionalizou-se, tomou
conta dos pleitos eleitorais. Até que houve, agora, uma rea-
ção, que deverá ser seguida de outras providências, para
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que seja eliminada a influência do poder econômico nas
eleições.

SB - O senhor diz que os políticos recebiam de amigos e
correligionários uma ajuda econômica, que não era tão or-
ganizada...

PIO CANEDO - Não era. Nós tivemos, por exemplo, o
Sebastião Paes de Almeida"', cuja candidatura foi cassada
por influência da UDN. O Sebastião Paes de Almeida dis-
punha de recursos próprios. O dinheiro que alimentava sua
candidatura era mais dele próprio. Hoje, é diferente: não
são recursos próprios dos candidatos ou de seus parentes
que custeiam suas eleições. São, principalmente, recursos
do Governo. São verbas governamentais. E a influência de
certos elementos, no Legislativo e no Executivo, sobre
determinadas verbas com o objetivo de eleger Fulano ou
Beltrano, para que este, depois, defenda os interesses da-
queles.

SB - O senhor acha que esses amigos e correligionários que
ajudaram, na época em que o senhor foi deputado, não ti-
nham interesses...?

PIO CANEDO - Não influíam decisivamente nas resolu-
ções posteriores ao pleito. Eles eram comedidos, sentiam-
se satisfeitos em ver seu candidato vitorioso, não faziam isso
visando à contrapartida imediata. Hoje, eles elegem as pes-
soas visando à contrapartida imediata.

SB - Eleito Juscelino, houve o episódio Mamede 125 : o dis-
curso que ele pronunciou contra a posse de Juscelino e a
exigência do ministro da Guerra, Lott, de que ele fosse
punido.

PIO CANEDO - O Mamede era um grande líder da ofici-
alidade do País, sua voz era muito pesada. Quando ele se
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pronunciou politicamente - o que já era uma exceção, pois
aos militares não é dado pronunciar-se sobre política - esse
gesto teve repercussão. Somente a habilidade e, mais que a
habilidade, o destino certo do Juscelino pôde vencer essa
fase, que nós chamamos a fase Mamede.

SB - Esse discurso repercutiu muito nos meios políticos
mineiros?

PIO CANEDO - Não, porque estávamos todos engajados
em torno de Juscelino. E essas manifestações já nos eram
habituais, porque a UDN vinha fazendo, há muito, essa
campanha.

SB - Como Minas se posicionava diante da posse de Carlos
Luz? Ele era um pessedista, ligado a um grupo de Minas...

PIO CANEDO - Horas depois da posse de Carlos Luz na
Presidência da República, examinamos esse assunto numa
reunião no Palácio da Liberdade e ficou deliberado que, no
dia seguinte, na abertura dos trabalhos da Assembléia, eu,
como líder, faria um pronunciamento a favor da posse de
Juscelino e contra a posição do Café Filho e do Carlos Luz.
E isso foi feito.

SB - Quem estava nessa reunião no Palácio?

PIO CANEDO - O Clóvis Salgado, o Juscelino, o Renato
Azeredo, mais alguém que eu não lembro e eu. Foi uma
reunião fechada, realizada às onze horas ou à meia-noite.

SB - E Valadares, como se posicionou diante dessa questão?

PIO CANEDO - Ele não estava presente, ficou alheio a
essa luta. Valadares tinha uma posição ortodoxa, a favor dos
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militares, que - ele acreditava - não dariam posse ao Jusce-
lino. Ficava muito preso a essas soluções vindas dos quar-
téis - no que se aproximava da UDN, que sempre cortejou
os quartéis em benefício próprio.

SB - Então, Valadares se manteve alheio a esses aconteci-
mentos que antecederam a posse de Juscelino?

PIO CANEDO - Ele não participou da busca de soluções.

SB - O senhor acha que, enquanto isso, ele discutia com os
militares?

PIO GANE DO - Não. Ficava alheio.

SB - Gomo o senhor explica a posição de Carlos Luz, um
pessedista mineiro, ao lado dos que eram contrários à posse
de Juscelino Kubitschek? O senhor e Carlos Luz eram muito
ligados, não?

PIO GANE DO - Eu era ligado a ele até essa fase.

SB - Como o senhor vê essa atitude dele?

PIO CANEDO - Ele foi seduzido pelas artimanhas da
UDN, que vinha nesse processo contra o Juscelino e influía
no ânimo daqueles que não tinham tomado antes uma po-
sição muito firme. O Carlos Luz era cortejado, na Câmara,
pelos adversários do Juscelino e só a isso eu posso atribuir a
posição dele no pouco tempo em que foi presidente da
República.

SB - Carlos Luz foi eleito para a Presidência da Câmara no
início de 1955. Amaral Peixoto diz' 26 que o candidato do
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PSD para presidente da Câmara era outro - Ranieri Mazzilli,
se não me engano - e que Carlos Luz só se elegeu numa
composição com a UDN. Isso já mostraria que ele não era
um homem de partido. O senhor acha que Carlos Luz já
estava próximo da UDN em 1955, quando foi eleito presi-
dente da Câmara?

PIO CANEDO - Não. A UDN explorava o Carlos Luz.
Ele era uma figura proeminente dentro do PSD e a UDN
se aproximava dele, procurando extrair vantagens políticas,
o que também se verificou na eleição para a Presidência da
Câmara. A UDN não fez dele seu candidato, mas o ajudou,
decisivamente, a se eleger.

SB - Alguns autores afirmam que Carlos Luz, apesar de
pessedista, sempre foi um homem de confiança da UDN.

PIO CANEDO - Um homem de confiança da UDN, não.
Ele foi pessedista e prestou grande serviço ao partido, por
sua posição ética muito correta, pela atitude que tomava
sempre em consonância com outros elementos do PSD. Por
tudo isso, não atribuo ao Carlos Luz uma proximidade cons-
tante da UDN. Ele se aproximou da UDN esporadicamen-
te, não regularmente.

SB - Em novembro, Carlos Luz foi impedido, sendo
empossado Nereu Ramos, presidente do Senado. Decre-
tou-se o estado de sítio e Café Filho foi impedido de voltar.
Como o PSD mineiro viu essa situação?

PIO CANEDO - O PSD apoiou abertamente essa solução,
por entender que ela era natural e quase obrigatória nessa
fase da política no País. Por isso, deu apoio efetivo e osten-
sivo ao Nereu Ramos.

SB - O PSD não temia que a posse de Nereu Ramos desse
prosseguimento aos atos de Carlos Luz?
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PIO CANEDO - A posição do Nereu Ramos era diferente.
O Nereu Ramos obedecia mais à influência do PSD de Santa
Catarina. Fora candidato à Presidência da República"', mas
sua época já tinha passado. O Juscelino estava eleito, a pos-
se concretizada - ele não tinha mais interesse em
obstaculizar nada.

SB - Como Minas acompanhou esses acontecimentos?

PIO CANEDO - O clima foi ditado pela Assembléia, cuja
reunião teve grande repercussão. Com exceção da UDN, a
quase totalidade dos deputados prestigiou a posse do Jus-
celino. Mas a UDN não pesava muito junto à opinião pú-
blica, porque era minoria: devia ter uns doze representan-
tes. O PSD, o PR e o PTB haviam tomado conta do terre-
no. O PR, então controlado por Clóvis Salgado, estava os-
tensivamente a favor do Juscelino e auxiliou na busca de
uma solução para a posse. A faixa que ficava livre era muito
pequena: era a faixa da UDN.

SB - Qual era o clima político enquanto vigorou o estado de
sítio?

PIO CANEDO - O clima não se alterou, porque a questão
principal - a posse de Juscelino - fora resolvida. Com a pos-
se assegurada, o clima era de aceitação natural. Era uma
medida de emergência, de curto prazo.

SB - Uma coisa muito questionada foi a doença de Café Fi-
lho, se ele de fato ficou doente ou se ele "adoeceu" para que
Carlos Luz assumisse e tomasse as atitudes que tomou.

PIO CANEDO - De início, esteve doente mesmo. A se-
gunda fase é que foi uma doença entre aspas. Mas de iní-
cio, quando ele se afastou, realmente esteve doente: não
foi um truque político.
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SB - No desenrolar desse processo, dois grupos se forma-
ram: a Frente de Novembro - militares que defendiam a
legalidade e apoiavam Lott - e o Clube da Lanterna, lide-
rado por Lacerda e Eduardo Gomes. Esses grupos tiveram
repercussão em Minas?

PIO CANEDO - Não, apesar de Lacerda ser um incendiá-
rio e ter, no Brasil inteiro, inclusive em Minas, adeptos fer-
vorosos. Sua campanha era sempre muito dura, sempre do
agrado do povo, que gosta de homens assim, de luta aberta,
sem meios-termos para seus adversários. Mas a outra parte,
a da legalidade, também influía muito no espírito dos mi-
neiros e predominava grandemente na opinião pública e no
eleitorado.

SB - Na Assembléia Legislativa mineira havia algum polí-
tico que atuava na mesma linha de Lacerda?

PIO CANEDO - Em Minas, não muito, porque aqui a UDN
seguia o Magalhães Pinto, cuja política era diferente. Mas
havia os tipicamente lacerdistas.

SB - Quem eram?

PIO CANEDO - Prefiro não citar os nomes, mas, em ver-
dade, essa turma do Lacerda, apesar do tempo, ainda tem
remanescentes na política de Minas. Políticos que têm a
mentalidade do Lacerda. Muito poucos, mas há.

SB - Em quais partidos?

PIO CANEDO - Na UDN. Fora da UDN não tem não.
Esses políticos são remanescentes da UDN.

SB - E atuam em quais partidos hoje?

PIO CANEDO - São remanescentes da UDN...
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SB - Nessa época, a imprensa nacional teve uma orienta-
ção antijuscelinista. Apesar disso, essa posição não teve gran-
de repercussão junto à opinião pública. Como o senhor ex-
plica isso?

PIO GANE DO - É porque a imprensa divorciou-se da opi-
nião pública - o que é muito raro. Geralmente, a imprensa
é aliada da opinião pública; quando ela se distancia, sua in-
fluência deixa de ter a importância que usualmente tem.

SB - Qual era a orientação da imprensa de Minas?

PIO GANE DO - A favor do Juscelino.

SB - Em 1954, o senhor se elegeu deputado estadual. Por
que o senhor resolveu tentar novamente a Assembléia
Legislativa?

PIO GANEDO - Eu já tinha sido candidato a deputado
estadual em 1947, mas fui impedido pela desincom-
patibilização - era secretário de Governo. Acabou se
candidatando meu irmão, Antônio Ganedo. Em 1950, quan-
do terminou o mandato de meu irmão, fui candidato e não
me elegi. Na região destinada a mim - Aimorés e Mutum,
uma região "quente" -, as eleições foram anuladas por ques-
tões locais. Minha votação apenas em Muriaé não dava para
eleger um deputado.

SB - E como foi sua campanha em 1954?

PIO GANE DO - Em 1954, minha campanha concentrou-
se em minha própria região, onde eu trabalhava como ad-
vogado e secretário do partido. Muriaé possuía um contin-
gente eleitoral muito grande, porque vários distritos, hoje
emancipados, ainda pertenciam à sede. Minha influência
ali era mais direta, mais positiva, porque eu estava sempre
presente como advogado e como político.
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SB - Em que período o senhor foi secretário do PSD em
Muriaé?

PIO CANEDO - Enquanto existiu o PSD.

SB - O senhor tinha um programa de mandato?

PIO CANEDO - Nós todos tínhamos um programa, que
eram as teses e as opiniões do PSD. Os pessedistas falavam
a mesma linguagem em todo o Estado.

SB - O senhor nos contou que, quando foi prefeito, seu
programa era bem ruralista...

PIO CANEDO - Quando fui prefeito, era muito ligado à
área rural. Fui prefeito em época diferente. Fui candidato a
deputado em 54 e fui prefeito muito antes de 54.

SB - Em seus comícios, o senhor tratava da questão rural,
da necessidade de desenvolvimento econômico...?

PIO CANEDO - A tese era geral. Eu tinha o apoio dos
ruralistas, porque os amparava nas questões de advocacia e
nas questões familiares. Era uma grande força. Eu não ti-
nha, na cidade, a mesma força que tinha na área rural.

SB - As realizações de Juscelino Kubitschek, como gover-
nador de Minas, eram abordadas na campanha?

PIO CANEDO - Eram abordadas e somadas a nossa cam-
panha no interior.

SB - Uma vez deputado, o senhor foi imediatamente eleito
líder do PSD.
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PIO GANE DO - Foi uma surpresa. Uma vez eleito, aguar-
dei a posse lá em Muriaé. Quando vim para Belo Horizon-
te, para a reunião dos eleitos, cheguei atrasado. A reunião,
sob a Presidência do Ribeiro Pena, se iniciara duas horas
antes e já havia terminado. Fui procurar Ribeiro Pena; ele e
vários deputados recém-eleitos ainda estavam na Assem-
bléia. Quando os encontrei, fui informado de que, na reu-
nião que terminara pouco antes, eu havia sido aclamado lí-
der do PSD!

SB - Por que isso? Deputado de primeiro mandato...

PIO CANEDO - Pois é, mas, apesar de estar no primeiro
mandato, eu era muito conhecido dentro do PSD e já prestara
serviços ao partido. Talvez, isso tenha influído na decisão.

Ainda surpreso com minha escolha, procurei o Capanema,
que tinha sido líder do Getúlio por dez ou doze anos, e que
era meu amigo: "Capanema, não estou preparado para uma
liderança na Assembléia e, por isso, quero que você me dê
umas linhas de conduta". Ele me recebeu muito bem, con-
versou muito tempo comigo e me ensinou: "O líder deve
preservar-se, deve ir à tribuna só quando sua presença for
necessária. Líder na tribuna deve ser querido pelo Plená-
rio. A voz do líder deve ser comedida e fazer-se ouvir ape-
nas nas grandes ocasiões. No mais, o líder deve delegar fun-
ções, dando a alguns deputados as atribuições da área eco-
nômico-financeira; a outros, mais arrojados, as da área polí-
tica, propriamente; e a outros, ainda, as da área social. E,
assim, o líder fica a cavaleiro, só interferindo nos grandes
momentos, quando sua palavra é querida e desejada". Ado-
tei essas opiniões, que achei muito oportunas. E me dei
bem. Eu evitava o mais possível ir à tribuna. Sempre que
era necessário alguém do PSD na tribuna, ia outro deputa -
do. Eu só assumia a tribuna nas grandes ocasiões, quando
minha palavra era desejada e querida. Aí, o Plenário me
ouvia com a atenção e o respeito que, naquela época, devi-
am-se ao líder do Governo.
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SB - Como era a rotina do líder?

PIO CANEDO - Todas as manhãs, eu comparecia à As-
sembléia, tomava conhecimento do que se passava e distri-
buía incumbências entre os deputados que, à tarde, ocupa-
riam a tribuna. Era uma rotina, para orientação nas comis-
sões e no Plenário. Todas as manhãs, na Assembléia, eu
encontrava os deputados. Naquela época, tínhamos um
único gabinete - o gabinete do líder, uma sala muito gran-
de, onde ficavam todos os deputados do PSD.

SB - Isso facilitava o relacionamento entre os membros da
bancada?

PIO CANEDO - Muito, porque a gente conversava, e os
que participavam da conversa já saíam para o Plenário, para
as atividades parlamentares, de acordo com a orientação do
líder.

SB - No Governo Clóvis Salgado, do qual o senhor foi líder,
a coligação que sustentava o Governo tinha folgada maioria
na Assembléia. A liderança de uma bancada majoritária era
mais fácil?

PIO CANEDO - Era, porque, além do apoio do PSD, eu
tinha a colaboração do PR, cuja bancada era muito grande.
Isso me dava uma grande força para exercer a Liderança do
Governo.

SB - Além do PR, que era coligado, o Governo tinha tam-
bém o apoio do PTB...

PIO CANEDO - ... que tinha uma bancada muito boa.

SB - Como era, para o líder do Governo, manter o equilí-
brio político entre essas forças?
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PIO CANEDO - Tanto quanto possível, procurávamos
manter o equilíbrio. O PTB vacilava: ora dava apoio inte-
gral, ora não comparecia para esse fim. Mas nunca prejudi-
cou a atuação da liderança. As restrições que tinha não afe-
tavam a essência dos projetos em andamento.

SB - Mesmo porque o PSD e o PR, juntos, já tinham maioria.

PIO CANEDO - Uma boa maioria.

S13 - Parece que, nesse período, o PTB vivia uma crise pro-
funda. Aliás, parece que o PTB de Minas sempre viveu em
crise.

PIO CANEDO - Sempre.

SB - Em junho de 1955, a Executiva estadual do PTB de-
finiu-se pela manutenção do apoio ao Governo Clóvis Sal-
gado, enquanto uma ala liderada por José Raimundo preco-
nizava o afastamento do Governo. Como se posicionava a
bancada petebista frente a essas duas lideranças?

PIO CANEDO —José Raimundo manifestava apoio irrestrito
a Juscelino e apoio restrito ao Clóvis Salgado. Era muito fiel e
muito ligado ao Juscelino. Logo, a atitude dele era recebida
parcialmente, não era muito incômoda. E a bancada se dividia
na votação: ora não obedecia à voz da liderança, ora obedecia à
conveniência ditada pelo Governo.

SB - Além do José Raimundo, quem mais participava des-
se grupo que defendia o afastamento?

PIO GANE DO - Ernâni Maia, Valdomiro Lobo"', Sinval
Bambirra'29...
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SB - O PTB de Minas sempre se dividiu entre a ala de
Ilacir Lima e a de José Raimundo. Essa divisão tinha cará-
ter ideológico?

PIO CANEDO - Não. José Raimundo era a voz juscelinista;
a outra não tinha compromisso com Juscelino. A caracterís-
tica do PTB era ser Governo. Prestigiando João Goulart, o
PTB queria o poder e, em parte, o detinha, porque o João
Goulart o prestigiava muito na órbita estadual. Então, o
objetivo dele era esse, não tinha outro.

SB - Em abril de 1956, Fabrício Soares` renunciou à Li-
derança da UDN por discordar de uma homenagem feita
pela bancada do partido ao Almirante Pena Boto, da Briga-
da Anticomunista, e afirmou que essa renúncia era um aler-
ta à UDN, quanto a sua linha ideológica, perigosamente
próxima da reação...

PIO CANEDO - O Pena Boto era de uma ala muito radical
dentro das Forças Armadas. A UDN, ao prestigiá-lo, já ti-
nha em vista a aproximação com as Forças Armadas.

SB - O senhor acha que o Dr. Fabrício previu isso?

PIO CANEDO - Sim.

SB - Como o PSD viu a homenagem a Pena Boto?

PIO CANEDO - O PSD não tomou conhecimento, por-
que o fato teve um significado muito restrito. Na realidade,
o Pena Boto representava uma pequena ala do Exército,
tanto que suas idéias não prosperaram. Só o Fabrício, muito
independente, resolveu dar conotação especial ao episódio.
Há pouco tempo, num encontro que tivemos, eu lhe disse:
"Fabrício, você é de um radicalismo fora do normal". E ele:
"Não, você está enganado. Você confunde radicalismo com
uma posição independente. Sempre tive uma posição in-
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dependente". O Fabrício era muito radical, apesar de ser
muito lúcido e ter grandes méritos.

SB - No Governo Bias Fortes, o senhor continuou líder do
Governo...

PIO CANEDO - Fui reeleito líder do PSD pela bancada e
Bias Fortes me indicou para líder do Governo.

SB - Por que o senhor foi novamente escolhido líder do
Governo?

PIO CANEDO - Não posso atribuir especificamente a fa-
tor algum. Como eu era líder e me saí bem, continuei líder.
Mais como rotina, não tinha outro significado.

SB - A Liderança de Governo costuma ter significado.

PIO CANEDO - Mas, na época, não teve, porque Bias
Fortes era um governador ligado à mesma área política - ao
PSD, ao PR...

SB - Nas eleições de 1960, quando Magalhães Pinto se ele-
geu, o PSD se dividiu e um grupo dissidente apoiou a can-
didatura de Ribeiro Pena e Alkmin pelo PDC. O PSD man-
teve essa cisão após a eleição de Magalhães Pinto?

PIO CANEDO - Não.

SB - Como se deu a reunificação do partido?

PIO GANE DO - Aconteceu mais tarde. A união era na-
tural porque todos éramos do PSD, mas a linha de con-
duta se alterou. Só adotamos uma linha de conduta uni-
forme quase ao final do Governo Magalhães Pinto.
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SB - Dentro da Assembléia havia essa divisão?

PIO CANEDO - Dentro da Assembléia, éramos
pessedistas. Acabada a luta, éramos todos pessedistas.

SB - Essa luta não se refletiu na atuação da bancada?
Ela continuou atuando unida?

PIO GANE DO - Atuando unida, mas com o Magalhães
se aproximando do PSD. O Governo Magalhães passou
a se acercar do PSD, no que foi impedido pelo radicalis-
mo dos deputados udenistas...

SB - Aqueles próximos a Lacerda?

PIO CANEDO - É.

SB - Vamos falar do PR. Na campanha presidencial de
1960, o PR apoiou Jânio Quadros. Em Minas, apoiou
Tancredo Neves, do PSD. Mas, segundo o próprio
Tancredo t31 , como a mística de Jânio Quadros era mais
forte, quem votou nele acabou votando em Magalhães,
e o apoio do PR mineiro à candidatura pessedista foi
apenas formal. Isso aconteceu?

PIO CANEDO - Não posso dizer que tenha sido for-
mal, mas foi grandemente enfraquecido durante a cam-
panha.

SB - Como o PR se posicionou na Assembléia Legislativa
em relação ao Governo Magalhães Pinto? Ele era Situação
ou Oposição?

PIO GANE DO - Era Situação.
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SB —Apesar de ter apoiado a candidatura de Tancredo Neves?

PIO CANEDO - Sim. O PR era tradicionalmente conhecido
como um partido voltado para seus interesses internos. Quan-
do Magalhães Pinto foi eleito governador, a posição do PR em
relação ao PSD sofreu uma grande transformação: o PSD não
era mais Governo, e isso era decisivo para o PR, cuja existên-
cia girou sempre em torno do Governo.

SB - Ele assumiu claramente a posição de partido
situacionista?

PIO CANEDO - Claramente, não, mas nos atos, sim.

SB - O senhor poderia fazer um paralelo entre o exercício
da Liderança da Maioria e o da Liderança da Minoria? Afi-
nal, no Governo Magalhães Pinto o senhor foi líder das
duas'32.

PIO CANEDO - Quando eu era líder da Maioria, coman-
dava os trabalhos da Assembléia, mas não tinha o apoio do
Governo. Quando passei a líder da Minoria, não comanda-
va o apoio da Assembléia e não tinha o apoio do Governo -
uma diferença radical. Quando eu era líder da Maioria, a
UDN cortejava oPSD. Nesse período, resolvi muitas ques-
tões de matéria legislativa com o apoio da UDN. Assim,
pude conviver muito bem com o Aureliano Chaves, que foi
líder do Magalhães na Assembléia, e com o Paulo Campos
Guimarães"', que era líder da UDN. Ambos conviviam bem
comigo, porque eu tinha a maioria no Plenário. Também o
Hélio Garcia` tinha uma convivência muito amistosa co-
migo e não punha obstáculo às pretensões que a Maioria
levava à Assembléia. Ele era muito maleável. Nunca entra-
mos em choque durante o tempo em que foi líder do Maga-
lhães na Assembléia. Enquanto fui líder da Maioria, tive
uma convivência muito proveitosa com todos os líderes da
UDN. Quando a UDN passou a ter maioria, e eu passei a



ser líder da Minoria, os nossos choques tornaram-se mais
constantes e os atritos mais freqüentes.

6 CAPÍTULO

SB - O senhor foi, também, presidente da Assembléia em
1962. As eleições para a Mesa da Assembléia sempre causa-
ram acirradas disputas. Qual era a importância política e
administrativa do cargo de presidente da Assembléia?

PIO CANEDO - A Presidência constitui sempre uma hon-
raria a mais dentro da Assembléia. Logo, minha eleição con-
tribuiu para o prestígio do PSD, que dava mais um presi-
dente, depois do José Augusto`, do Ribeiro Pena' 16 e do
Castro Pires`. Fui presidente da Assembléia em substitui-
ção ao Pichic0 138, de acordo com a tradição de que o presi-
dente deveria ser sempre da bancada majoritária. Como
presidente, tive poucas dificuldades, porque a bancada
majoritária era a do PSD, cujo líder comungava com meus
pontos de vista e me prestigiava.

SB - A imprensa especula, na época, sobre a possibilidade
de uma Mesa eclética e refere-se a uma declaração do se-
nhor, que achava difícil um acordo sobre isso. Por que o
senhor achava difícil?

PIO CANEDO - Não foi assim. Tanto não era difícil que,
quando fui presidente da Assembléia, tinha na Mesa o Jor-
ge Ferraz' 39, do PR, o Euclides Cintra 140, do PTB, e outros
partidos pequenos. Só não tinha a UDN porque ela era
muito radical.

SB - Segundo a imprensa, no período que antecedeu sua
eleição como presidente, houve uma divisão no PSD - um
grupo queria a reeleição do Dr. Castro Pires e outro deferi-



dia um rodízio e queria o senhor como presidente. E o se-
nhor teria declarado que só sairia candidato, caso o Dr. Cas-
tro Pires não se candidatasse à reeleição.

PIO CANEDO - Isso foi muito fácil, porque a tese da ree-
leição foi eliminada logo de início. E o Castro Pires contri-
buiu para isso, declarando: "A reeleição é uma preterição
dos outros colegas que desejam o cargo". E ele, muito com-
preensivo, afastou a proposta.

SB - Mas houve uma disputa entre o senhor e Castro Pires. A
imprensa fala que Castro Pires teve 2 votos e o senhor, 50.

PIO GANE DO - Não houve disputa. Se houvesse, o Cas-
tro Pires não teria tido só dois votos.

SB - Já estavam todos articulados com o senhor?

PIO GANE DO - Ah...

SB - O senhor e Castro Pires eram muito ligados?

PIO GANE DO - Muito, muito. A vida toda.

SB - O senhor poderia falar das funções do presidente da
Assembléia, da rotina de trabalho?

PIO CANEDO - O presidente da Assembléia tinha res-
ponsabilidades internas. Por isso, adotei sempre o procedi-
mento de reunir todos os componentes da Mesa da Assem-
bléia, para que as resoluções administrativas fossem aceitas
por todos. Essas resoluções administrativas eram importan-
tes e demandavam o apoio de todos. Eis por que era dese-
jável uma Mesa em que todos os partidos estivessem re-
presentados. Infelizmente, isso não foi possível, mas os parti-
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dos representados na Mesa tinham sempre oportunidade
de opinar e influir nas decisões do presidente. Eu tinha com
o Jorge Ferraz, o Euclides Cintra e todos os componentes
da Mesa uma harmonia perfeita.

SB - Como era o relacionamento da Mesa, mais especifica-
mente, do senhor, presidente da Assembléia, com Maga-
lhães Pinto, governador da UDN?

PIO CANEDO - Eu convivi bem com ele, com o respeito
que o presidente da Assembléia deve ao chefe do Executi-
vo e com a reciprocidade que esse respeito implica. Quan-
do necessário, em caso de interesse da Assembléia, eu man-
tinha com o Magalhães o diálogo necessário.

SB - O que o senhor destacaria como relevante na atuação
da Comissão Executiva nesse período?

PIO CANEDO - Nesse período, as atividades da Assem-
bléia e, portanto, da Mesa Diretora eram muito intensas.
Tivemos, por exemplo, as iniciativas de criação de novos
municípios, o que apaixonou os deputados. Toda votação
era seguida por requerimento de verificação de votos, tal a
disputa existente. Um caso apaixonante foi o de Caratinga.
O Deputado José Augusto se opunha às emancipações em
geral e, especialmente, à dos distritos de Caratinga. No Ple-
nário, cuja tendência era sempre pela emancipação, consta-
tou-se o empate. A tensão era muito grande, havia apaixo-
nados de um lado e de outro, e cabia a mim desempatar. Eu
desempatei tendo em vista o alto interesse de Caratinga,
que não queria se ver desmembrada. Votei a favor da não-
emancipação, atendendo, portanto, ao grupo do José
Augusto, uma das figuras mais respeitáveis da política mi-
neira.

SB - Caratinga era base eleitoral do Deputado José Augusto?

PIO CANEDO - Base de grande eleitorado: Caratinga de-
via ter uns 15 mil eleitores, o que era muito. Tinha nove



distritos, todos florescentes. Seu eleitorado, por si só, dava
ao José Augusto e ao Guilhermino de Oliveira votação sufi-
ciente para reconduzi-los à Assembléia e à Câmara.

SB - O senhor disse que a Assembléia era, quase sempre,
pela emancipação dos distritos. Isso ocorria independente-
mente de partidos ou havia uma tendência udenista à eman-
cipação e uma tendência pessedista à não-emancipação?

PIO CANEDO - A tendência natural dos deputados era
agradar às bases, e estas queriam a emancipação. Mas o José
Augusto, como outros deputados, inclusive eu, não adotava
esse princípio liberal da emancipação. Exigíamos que os
requisitos constitucionais estivessem todos preenchidos.
Assim, havia na Assembléia dois grupos: de um lado, os
entusiastas da emancipação, visando aos votos desses no-
vos municípios, e, de outro, os que adotavam minha opção,
mais rigorosos para votar a emancipação pleiteada. As eman-
cipações, em determinados casos, apaixonaram muito os
deputados e o ano foi "quente" por causa dessas votações.

SB - Nos anais da Assembléia Legislativa, há um discurso
em que o senhor defende a obediência às exigências cons-
titucionais quanto à emancipação dos distritos e afirma que
ela não deveria se basear em critérios políticos. O senhor
acha que essas exigências eram burladas?

PIO CANEDO - As emancipações despertavam muita pai-
xão e sentíamos que, algumas vezes, para facilitar as emanci-
pações, mistificavam-se os dados referentes aos distritos, prin-
cipalmente, quanto ao número de eleitores e habitantes.

SB - Os emancipacionistas alegavam que a emancipação
dos distritos traria benefícios a eles, por causa da participa-
ção que teriam no fundo"'... O senhor acha que esse era o
motivo de fato ou prevaleciam interesses políticos?

PIO CANEDO - Interesses políticos. Os outros argumen-
tos eram uma forma de desviar o verdadeiro sentido, a verda-
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deira vocação do deputado, que era o voto. Vejam que Mi-
nas bateu o recorde. Não há Estado que tenha tantos muni-
cípios como Minas Gerais. Foi uma febre. Emancipamos
distritos sem condições de ter vida própria, e isso ocorre até
hoje, pois temos municípios inexpressivos sob o ponto de
vista econômico, populacional e eleitoral.

SB - A posição do senhor e dos que o acompanhavam era a
de obedecer aos critérios constitucionais.

PIO CANEDO - Obedecer aos critérios e salvar os municí-
pios porque, às vezes, o desmembramento de um distrito
desequilibra o município inteiro. Há distritos onde está ins-
talada uma indústria, que gera um imposto; se esse distrito
se emancipa, esse imposto não vem mais para a sede, irá
para o município recém-criado. Examinávamos com muito
rigor essa parte, e éramos, portanto, taxados de não
emancipacionistas. Na verdade, éramos apenas rigorosos.
Em parte, como no caso do José Augusto, também por inte-
resse político local.

SB - Essa reforma administrativa ocorreu no Governo Ma-
galhães Pinto. Na ocasião, o senhor defendeu uma negoci-
ação que levasse a um acordo, alegando que, na reforma
anterior, durante o Governo Bias Fortes, não se chegou a
acordo nenhum, nem com a Maioria, nem com a Minoria. A
reforma do Governo Bias Fortes foi tão polêmica quanto a
do Governo Magalhães Pinto?

PIO GANE DO - Em parte, sim, porque os interesses polí-
ticos sobrepunham-se aos outros. A UDN, que era oposi-
ção, fazia campanha pela emancipação. O PSD, que apoia-
va Bias Fortes, via essa demanda de emancipação com cer-
ta reserva, porque estava embutido nela um interesse polí-
tico-partidário.

HA - De desmembrar os redutos do PSD?
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PIO CANEDO - É, porque isso influía também na políti-
ca. No Governo Magalhães Pinto, a Assembléia quis eman-
cipar aos jorros. O Governo tinha interesse em emancipar
os distritos para colher mais tarde os frutos políticos dessa
medida. De qualquer modo, apesar da agitação, não houve
incidentes sérios.

SB - Além da emancipação de distritos, qual outra questão
o senhor destacaria na época em que foi presidente da As-
sembléia?

PIO GANE DO - A prorrogação do mandato do Magalhães
Pinto. Ele não queria que o término de seu mandato se
verificasse na época própria. Desde antes, começaram os
rumores de que haveria prorrogação dos mandatos, o que
só veio a se esclarecer, aliás, no Governo Castelo Branco.

SB - Em seu depoimento a Lúcia Hipólito, o senhor afir-
ma: "O Governo de Magalhães Pinto foi o pior Governo
Estadual para o PSD mineiro". Qual o significado dessa afir-
mação?

PIO GANE DO - Eu não quis com isso abranger o Governo
todo - só a parte política, porque a paixão dos udenistas
aflorou nessa época mais que anteriormente. Os secretários
eram polêmicos, inteiramente voltados para a parte políti-
ca. A Secretaria da Educação e a Secretaria da Justiça - que
incluía também a Chefia de Polícia - eram ocupadas por
secretários apaixonados pela UDN, que exerciam, dentro
desse parâmetro, influência na política do Estado inteiro.
Por isso, o PSD sofreu muito no Governo Magalhães Pinto.
Eu ressalvo: o Magalhães Pinto não tinha a mesma forma-
ção de seu secretariado. Ele procurava serenar, mas não con-
seguia porque os secretários tinham autonomia nas suas res-
pectivas pastas e exerciam a política na sua maior amplitu-
de, com todo o empenho em fortalecer a UDN.

SB - O senhor acha que a atuação do PSD, quando no po-
der, foi diferente?
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PIO CANEDO - Foi, porque no PSD, os secretários eram
escolhidos por um critério político, é claro, mas mais rígido
quanto à obediência ao Palácio. Já o Magalhães Pinto, além
de governador, era um dos chefes da UDN, quer no Esta-
do, quer no País. Então, seus secretários queriam aprovei-
tar-se dessa situação para fazer crescer a UDN no País e,
principalmente, em nosso Estado.

SB - No período em que o senhor foi deputado, consolida-
va-se, em âmbito nacional, um grupo conhecido como Ala
Moça do PSD, que se vinculou, em 1955, à campanha e ao
Governo de Juscelino Kubitschek. Esse grupo teve expres-
são na Assembléia Legislativa ou sua atuação foi restrita à
Câmara dos Deputados?

PIO CANEDO - Em Minas, esse grupo não teve muita ex-
pressão. Lembro-me de que, na época, era tido como chefe
desse grupo o Murilo Badaró 142, que era deputado estadual.
E, realmente, na época, ele era muito moço... (risos)

SB - A Ala Moça tinha uma linha especial de atuação: que-
ria a renovação nos métodos políticos do partido e defendia
teses modernizantes e nacionalistas. Ele só era jovem ou
estava afinado com a prática política da Ala Moça?

PIO CANEDO - Ele era moço. E considerava a nós outros
- José Augusto, Ribeiro Pena, Castro Pires e eu - como
velhos, já ultrapassados dentro do PSD.

SB —E ele...

PIO GANE DO -...com a mocidade, veio evoluindo, evo-
luindo... (risos)

SB - O senhor poderia falar sobre os deputados federais
mineiros que integraram a Ala Moça? José Maria Alkmin...
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PIO GANE DO - Ele não pertencia à Ala Moça.

SB - Mas consta que, de alguma maneira, ele, como minis-
tro da Fazenda de Juscelino, era um elo de ligação entre a
Ala Moça e o Governo.

PIO CANEDO - A posição do Alkmin é elogiável. Ele não
era um elo: procurava serenar a rebelião da Ala Moça den-
tro do partido. Não se filiou ostensivamente à Ala Moça,
mas dava guarida a ela para obstaculizar seu crescimento.

SB - E Tancredo Neves?

PIO GANE DO - Tancredo foi sempre irrequieto. Maneja-
va ora de um lado, ora de outro, mas não tinha posição fir-
me em favor da Ala Moça, porque suas raízes estavam
fincadas no PSD tradicional. Começou em São João dei-
Rei, dentro do PSD ortodoxo, na época chefiado pelo
Viegas 143. Era ligado ao Viegas e, como tal, sentia-se amar-
rado para empreitadas como essa da Ala Moça.

SB - Como o senhor via a Ala Moça?

PIO CANEDO - Eu via a Ala Moça como reflexo da idade
de seus componentes. Ela não tinha objetivos maiores. Era
como uma rebelião tímida contra o PSD tradicional, mas,
na realidade, não tinha programa capaz de orientar uma nova
política.

SB - Parece que a Ala Moça, em algum momento, disputou
nos Estados a chefia do partido, com o objetivo de revitalizar
seus métodos, defender teses modernizantes, etc.

PIO GANE DO - Mas não foi feliz.

SB - Em Minas?

216



PIO CANEDO - Em geral, porque o PSD tradicional ti-
nha vinculações muito fortes - era quase uma religião. Para
renovar o PSD, ela encontrou dificuldades que não conse-
guiu vencer.

SB - O senhor acha que, em algum momento, ela foi uma
ameaça para os pessedistas tradicionais? Eles se sentiriam
ameaçados caso esse grupo crescesse?

PIO CANEDO - Ameaçados, sim, mas não temerosos. Os
mais jovens aspiravam aos cargos de direção do PSD, mas a
máquina partidária estava submissa às Comissões Executi-
vas do partido, e as mudanças só se processaram lentamen-
te, sem grandes surpresas, sem se acolherem as pretensões
dos mais jovens. Ao final, a máquina partidária continuou
entregue aos mais antigos, aos tradicionais.

SB - Parece que os tradicionais acabaram por limitar a ação
da Ala Moça, com medo de que ela se fortalecesse.

PIO CANEDO - Sim, porque eram duas vertentes. Se a Ala
Moça vencesse, seria uma revolução política dentro do PSD.
A outra vertente consistia em manter o PSD com sua tradição,
seu prestígio, sua experiência. E o PSD nacional convergiu
para essa solução, fortalecendo o PSD tradicional.

SB - Em Minas, além de Murilo Badaró, o senhor não se
lembra de nenhum outro deputado que atuava na Assem-
bléia Legislativa, sendo ou dizendo-se da Ala Moça?

PIO CANEDO - Aqui, quem mais aparecia era o Murilo
Badaró, que se dizia o indicado para chefiar essa ala. Mas,
na realidade, ela não prosperou, não deu os frutos deseja-
dos. A Ala Moça, em Minas, era inexpressiva.

SB - A vinculação dele à Ala Moça influiu em sua atuação
na Assembléia?
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O PSD sempre foi rural, suas bases eram
fincadas na zona rural. E a Ala Moça

queria conquistar os votos da zona rural,
privativos da ala velha do PSD. Com isso,
o PSD tradicional sentia-se ameaçado em

seu poder de dirigir o partido.
Quando não aceitava bem a Ala Moça,

o PSD não tinha o propósito de destruí-la:
só não queria que ela presidisse o partido

ou superasse as velhas chefias, já
tradicionais e sempre vitoriosas. O que ele
temia é que, sob a influência da Ala Moça,

seu prestígio viesse a decair
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PIO CANEDO - A atuação dele na Assembléia era correta.
Essa tendência da Ala Moça, ele sempre a revelava em suas
posições e atitudes, mas era fiel ao partido e manteve essa
fidelidade.

SB - A Ala Moça sempre manteve essa fidelidade, mesmo
no âmbito nacional?

PIO CANEDO - Manteve.

SB - Parece que, em um determinado momento, os ele-
mentos da Ala Moça tentaram, em seus Estados, sair como
candidatos a governador. Alguns deles eram pessoas brilhan-
tes, como Ulisses Guimarães...

PIO CANEDO - Quase todos. Quase todos de muito valor.

SB - Houve uma ação sistemática do PSD de negar espaço
para que essas pessoas se projetassem?

PIO CANEDO - O que houve, na verdade, foi uma preser-
vação. O PSD tradicional, que tinha apoio de suas bases,
quis preservar seu espaço.

SB - Conhecem-se, em termos genéricos, os objetivos da
Ala Moça: renovar os métodos do partido, criar raízes nas
grandes cidades...

PIO CANEDO - Principalmente, criar no partido uma ten-
dência à urbanização. O PSD sempre foi rural. Suas bases
eram fincadas na zona rural, e a Ala Moça, já sentindo o
fenômeno da urbanização, pleiteava a urbanização do PSD,
o que era um mal, como é um mal até hoje. Hoje, a tendên-
cia está aí: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Porto Alegre retiram do interior sua força vital,
sua economia própria, dando como resultado esse perigo
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que é a expansão maléfica das populações nas Capitais, o
excesso de favelas e de desempregados.

SB - Sob meu ponto de vista, a intenção da Ala Moça não
era trazer o homem do campo para os grandes centros, e
sim conquistar o eleitor que já se encontrava nos centros
urbanos. O PSD estava consolidado na área rural. Não seria
interessante somar às bases rurais o eleitorado urbano em
crescimento?

PIO CANEDO - Mas por que se pretendia isso? O voto do
eleitor na zona rural tinha o mesmo peso do voto do eleitor
nos grandes centros. E, no entanto, num erro de visão, a Ala
Moça queria que esses elementos da zona rural viessem
para os grandes centros...

SB - Mas ela não precisava disso. Ela poderia ter o voto do
cidadão que já morava na cidade.

PIO CANEDO Mas era pouco. A Ala Moça queria con-
quistar os votos da zona rural, que eram privativos da ala
velha do PSD.

SB - Deixe-me ver se entendi. Os políticos tradicionais do
PSD tinham suas bases mais importantes na zona rural. No
momento em que a Ala Moça passou a defender uma nova
forma de atuação do partido, voltada principalmente para o
eleitor das grandes cidades, os pessedistas tradicionais se
sentiram ameaçados.

PIO CANEDO - O PSD tradicional sentia-se ameaçado
em seu poder de dirigir o partido. Ele temia que essa ala,
ainda despreparada e sem raízes profundas dentro do parti-
do, viesse a presidi-lo, mesmo que com objetivos benévo-
los. O PSD, na época, tinha 18 governadores em 21 Esta -
dos. Então, quando não aceitava bem a Ala Moça, o PSD
não tinha o propósito de destruí-Ia: só não queria que ela
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presidisse o partido ou superasse as velhas chefias, já tradi-
cionais e sempre vitoriosas. O que ele temia é que, sob a
influência da Ala Moça, seu prestígio viesse a decair.

SB - Voltemos a sua atuação na Assembléia Legislativa. Em
1956, o senhor subscreveu um manifesto de autoria de
Ernâni Maia, presidente, em Minas, do Movimento Nacio-
nal pela Reforma Agrária, O manifesto reivindicava "uma
reforma agrária democrática, reconhecida por lei, que dê
terra aos trabalhadores agrícolas, com garantia legal de sua
posse". Como foi esse movimento em Minas?

PIO GANE DO - O Ernâni Maia era muito impetuoso, de-
dicava-se de corpo e alma aos objetivos que se propunha.
Esse documento foi uma das primeiras manifestações em
Minas Gerais em favor da reforma agrária, um problema
antigo, permanente e não resolvido até hoje. Aqui, e me
parece que no País inteiro, o amor à terra se sobrepõe a
tudo. Por causa de um metro de terra desencadeiam-se as
paixões mais desordenadas. O indivíduo cede tudo, mas não
cede um palmo de terra. Assim, o Ernâni Maia apresentou
o manifesto e nós o assinamos, temperando seus termos
com certas ressalvas.

SB - Quais seriam essas ressalvas?

PIO CANEDO - São as que constam no texto que você
acabou de ler e que deixam em grande parte amarrado o
processo da reforma agrária: por lei, por isso e por aquilo.
Com essas ressalvas, não se feriam os interesses do PSD
rural, porque davam-se aos proprietários rurais as garantias
de que eles necessitavam. Eles tinham medo de uma refor-
ma agrária arbitrária, violenta, e isso nós evitamos, quando
assinamos o manifesto.

SB - Quando assinou esse manifesto, o senhor acreditava
que, de fato, a reforma agrária pudesse ocorrer? O senhor
gostaria que ela acontecesse nos termos do manifesto?
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PIO CANEDO - Sim, e até hoje apóio a reforma agrária,
com essas ressalvas.

SB - Outra questão muito debatida referia-se a irregulari-
dades no Governo. Em agosto de 1957, o deputado udenista
Manuel Taveira' exigiu que o Governo Bias Fortes tor-
nasse pública a decisão da comissão de sindicância que apu-
rou irregularidades na Frimisa' 45 e a punição dos responsá-
veis. Que irregularidades eram essas?

PIO CANEDO - Quer no Governo Bias Fortes, quer nos
Governos posteriores, a Frimisa nunca constituiu um pa-
drão do Governo de Minas. Ao contrário, sempre constituiu
um problema sério dentro do Estado, porque jamais se res-
tringia a seus verdadeiros objetivos e era constituída por
uma oligarquia..

SB - O Governo não conseguia conter essa...

PIO CANEDO - Não, porque ela era manipulada por uma
equipe muito forte em Minas Gerais. Quer dizer: o Gover-
no tinha poder, mas não lhe convinha entrar em choque
com a Frimisa, porque as forças que a compunham eram
forças oligárquicas muito fortes.

SB - Predominavam interesses particulares?

PIO CANEDO - Sim. E traziam o mal, difícil de explicar à
opinião pública. Daí, a inquietação, principalmente entre
os deputados, em torno dos problemas internos da Frimisa.

SB - Diante das denúncias, qual foi a atitude do Governo?

PIO CANEDO - Ele procurou atender aos reclamos, evo-
luiu sob esse aspecto e a Frimisa veio, aos poucos, se adap-
tando às regras gerais do Governo.
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SB - Vocês tentavam impedir que isso transpirasse para a
opinião pública?

PIO CANEDO - Não procurávamos impedir, mas concili-
ar, dada a gravidade da questão.

SB - A divulgação desse atrito não poderia levar a opi-
nião pública a dar respaldo ao Governo e ajudar a resol-
ver a questão?

PIO CANEDO - A opinião pública, em grande parte, era
movimentada por esse grupo oligárquico.

SB - O senhor poderia falar mais sobre esse grupo?

PIO CANEDO - Não. Vamos nos limitar.

SB - Uma comissão de sindicância foi instalada para apurar
novamente irregularidades, agora na Fertisa lV . Quem pre-
sidiu essa comissão foi o Deputado Juarez de Sousa Carmo.
Apurado o episódio, houve uma tentativa dos pessedistas
para que o relatório da comissão de inquérito não fosse apro-
vado. Por quê?

PIO CANEDO - O Juarez de Sousa Carmo era um deputa-
do de grande prestígio, reunia condições de presidir qual-
quer sindicância. Um processo entregue a ele merecia o
apoio geral na Assembléia.

SB - Mas o PSD tentou não aprovar o relatório dessa co-
missão.

PIO CANEDO - Porque ela foi influenciada por um grupo
do PTB - Ernâni Maia, principalmente - que movimenta-
va uma grande oposição, sob o pretexto de que a Fertisa
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tinha por objetivo centralizar toda a economia do Estado. A
partir dessa percepção equivocada, influenciavam as dili-
gências, as providências para sua moralização.

SB - Mas havia irregularidades...

PIO CANEDO - Muito pequenas. Não tinham a monta
nem a repercussão que a Oposição quis dar.

SB - Em novembro de 1960, o senhor defendeu em Plenário
o Governo Bias Fortes, acusado de ampliar a rede de agências
da Caixa Econômica Estadual, com fins exclusivamente elei-
torais, para nomear apaniguados do Governo. Havia realmen-
te necessidade de se criarem novas agências da Caixa Econô-
mica Estadual no fim do Governo Bias Fortes?

PIO CANEDO - Os dias atuais estão comprovando a utili-
dade da Caixa Econômica Estadual, e a população mineira
sofreu e sofre até hoje a sua extinção. Para nós, quanto mais
forte fosse a Caixa Econômica Estadual, mais benefícios
teria a população mineira, e foi isso que se pretendeu, na
época, com a ampliação do número de agências e dos pode-
res da Caixa Estadual.

SB - Em julho de 1959, o senhor subscreveu uma moção
de apoio ao Governador Bias Fortes pela posição tomada
por ele contra atos da Companhia Força e Luz de Minas
Gerais, acusada de abuso contra a população por executar
racionamento de energia para o comércio e a indústria. O
que estava ocorrendo, de fato, entre o Governo e a Compa-
nhia Força e Luz?

PIO CANEDO - A Companhia Força e Luz exerceu, num
certo período, uma influência maléfica no Estado, porque,
com o propósito de angariar recursos financeiros, descui-
dou-se de seu principal objetivo, que era gerar energia. Isso
acabou por torná-la alvo do descontentamento da popula-
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ção, e o Governo sentiu-se no dever de ficar ao lado do povo,
contra a companhia. Dessa luta, o Governo saiu vencedor -
em parte, porque a companhia não estava em condições de
dar o atendimento necessário. Mas a intervenção do Gover-
no, colocando-se ao lado da população, gerou uma nova men-
talidade dentro da companhia.

SB - Parece que Situação e Oposição se uniram nessa luta.

PIO CANEDO - Havia unanimidade contra a companhia.

SB - Em Belo Horizonte, foram feitos vários comícios de
protesto, no escuro, com velas. O senhor participou?

PIO CANEDO - Não, mas tive notícia de que essa oposi-
ção chegou às ruas, o que foi muito benéfico, por fazer com
que a companhia adotasse uma atitude diferente para com
a população que utilizava seus serviços.

SB - Em 1958, defendeu-se a volta do Senado mineiro. O
que se pretendia com essa medida?

PIO GANE DO - O principal argumento para a volta do
Senado Mineiro era a tradição, pois é certo que, antes de
1930, ele atuou de forma efetiva e abrigou figuras de vulto
da política mineira, como Olegário Maciel 141

, o Cônego João
Pio 148 e outros. Até seu prédio, na Avenida João Pinheiro,
era como que reverenciado: "Ali foi o Senado Mineiro!".
Considerava-se, portanto, que o Senado Mineiro não era
propriamente uma segunda instância da Câmara dos De-
putados, mas ocupava um nível superior a esta. Tudo isso
era alegado, na época, mas, infelizmente, a tese não teve
repercussão nos meios políticos, pois os outros Estados não
tinham Senado, e Minas não deveria ser uma exceção.

SB - Comenta-se que essa idéia teve origem na perda das
eleições por tradicionais chefes políticos, e que o Senado
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mineiro seria uma forma de conseguir lugar para os líderes
mais tradicionais. O senhor concorda com isso?

PIO CANEDO - Acho essa análise, em parte, procedente,
mas, não era esse o principal argumento. De fato, seria um
casuísmo: quem perdeu a eleição é porque não teve voto, e
não se justifica, como forma de compensação, criar um Le-
gislativo alto para abrigar políticos que não tenham sido fe-
lizes nas eleições.

SB - A volta do Senado foi um projeto de Gustavo
Capanema, que previa cadeiras vitalícias para ex-governa-
dores e eleição indireta para a ia Legislatura. O senhor não
acha que essas regras tornariam o Senado Estadual urna
câmara muito conservadora?

PIO CANEDO - Acho. Primeiro, porque uma cadeira vitalí-
cia não agasalha um princípio democrático. Segundo, porque
essa cadeira torna-se, às vezes, um prêmio para quem não está
à altura de merecê-lo. Por último, a eleição indireta já tinha
apresentado más conseqüências no País. Não em Minas Ge-
rais, propriamente, mas em alguns Estados, nós tivemos depu-
tados eleitos indiretamente à custa do suborno, da propina.
Aliás, eu condeno a eleição indireta tanto para o Legislativo,
como para o Executivo. Tivemos exemplos, no País inteiro,
que demonstraram o erro dessa medida.

SB - A proposta de Senado Estadual teve apoio tanto de
Juscelino Kubitschek, que era presidente da República,
como de Bias Fortes, que era governador do Estado. Qual a
atitude do senhor, na época, diante desse projeto de
Capanema?

PIO CANEDO - Era um projeto na cabeça do Capanema,
mas nunca chegou a se concretizar junto ao Legislativo. Na
qualidade de deputado, assumi posição contrária. Como lí-
der do Governo, não tive oportunidade de assumir posição.
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Mas, se chegasse à Assembléia uma mensagem do Gover-
nador, eu, como seu representante no Legislativo, teria de
rever minha posição.

SB - Em dezembro de 1959, foi votado um projeto de reso-
lução que elevava a ajuda de custo mensal dos deputados.
O senhor o apoiou, em primeira discussão, afirmando que
essa primeira discussão versaria, unicamente, sobre as van-
tagens ou inconveniências do projeto, mas ressalvou que,
nas votações subseqüentes, votaria contra. O senhor pode-
ria contextualizar melhor essa discussão?

PIO CANEDO - O que eu afirmei é que, em primeira dis-
cussão, nós todos, deputados, votamos a favor. Não é ainda
o voto do deputado: é apenas a possibilidade de o Legisla-
tivo apreciar o projeto; uma permissão para esse projeto ir à
segunda discussão. Aí, sim, vota-se a favor ou contra - e eu
votei contra.

SB - Exatamente. O senhor declarou que ele era inoportu-
no. Por quê?

PIO CANEDO - Quem defendia esse projeto, ostensiva-
mente, era o Deputado Wilson Modesto"', do PTB, mas,
na verdade, por trás dele, havia muitos deputados, na mai-
oria da UDN, que preferiam ficar atrás da cortina. A filoso-
fia da UDN, sua origem e seu comportamento no âmbito
nacional não permitiam a esses deputados defender publi-
camente o projeto. Assim, jogaram Wilson Modesto como
testa-de-ferro para defender essa proposição antipática.

HA - E oPSD não tinha nenhum deputado interessado no
projeto?

PIO CANEDO - Ostensivamente, não. Talvez, porque na
UDN já houvesse deputados a favor, o que impossibilitava
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o PSD de prestigiar o mesmo projeto. De qualquer modo,
como líder, trabalhei junto à Bancada do Governo para a
não-aprovação.

SB - O senhor chamou de "antipático" esse projeto pelo
qual os deputados aumentariam seus próprios salários. O
senhor poderia fazer uma comparação entre aquele momen-
to e o momento atual, em que a população também desa-
prova qualquer aumento de salário para os parlamentares?

PIO GANE DO - Não era só o fato de o projeto ser antipá-
tico. Na época, os vencimentos do funcionalismo público
eram muito reduzidos, muito piores do que hoje. O Estado
lutava com grandes dificuldades. O Bias, para governar, va-
leu-se da venda de bens públicos, de um convênio com a
Rede Ferroviária Federal. Essa situação difícil influía em
nós, deputados, e, principalmente, no funcionalismo, que
estranharia ver os deputados cuidando de aumentar os pró-
prios vencimentos. E o deputado também ganhava pouco.
Eu fui deputado e vivi modestamente todo o tempo. Os
vencimentos eram irrisórios em face dos de hoje.

SB - Na época em que era deputado, o senhor exercia a
profissão de advogado, ou, pelo menos, mantinha seu escri-
tório funcionando?

PIO CANEDO - Eu mantinha o escritório, mas não podia
ficar em Muriaé três, quatro dias, porque eu era líder do
Governo - precisava estar atento ao chamado do governa-
dor, às mensagens que entravam na Assembléia. Assim, eu
exercia a advocacia em um grau mínimo: ajustava com o
Juiz para marcar as audiências em época em que eu pudes-
se ir lá e voltar depressa. Mas isso me obrigava a rejeitar
causas, porque não podia dar a assistência necessária.

SB - Os deputados, em geral, mantinham suas atividades
profissionais?
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PIO CANEDO - Os de Belo Horizonte, geralmente, man-
tinham. Para os do interior, porém, isso era mais difícil.

SB - Voltando a esse projeto que aumentava os vencimen-
tos dos deputados: o senhor, que era líder da Maioria, de-
clarou-se contra, mas o projeto foi aprovado. Sua declaração
de voto foi pessoal ou como líder?

PIO GANE DO - Como líder.

SB - E os liderados não o acompanharam?

PIO CANEDO - Nesse caso, o interesse pessoal se sobre-
pôs ao interesse geral. Os deputados, com a movimentação
que foi crescendo dentro da Assembléia, tiveram que se
manifestar pela aprovação. E, devo confessar, eles não se
apresentavam como defensores da tese. Votaram a favor,
mas não a defendiam antes.

SB - A votação foi secreta?

PIO CANEDO - Foi.

SB - Bom, gostaria de tratar agora das alianças partidárias
na Assembléia Legislativa. Em 1956, no Governo Bias For-
tes, o Estado de Minas noticia que a disposição do PSD de
não se colocar contra nenhum partido, nem mesmo contra a
UDN, levava à possibilidade de ruptura da coligação PSD/
PTB/PR. Essa coligação esteve, de fato, ameaçada, ou era
uma mera conjetura da imprensa?

PIO CANEDO - Conjectura. A aliança nunca esteve
ameaçada e prevaleceu durante esse período. As investidas
no sentido contrário eram mais táticas da oposição para per-
turbar a ordem política reinante na Assembléia.
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Era um jogo. O PR e o PTB tinham, no
interior, seus adeptos acirrados, sempre a se

queixar do Governo. Por isso, perristas e
petebistas mantinham com o PSD uma

relação de duas faces: colaboravam com o
Governo, mas, para efeito externo, queriam

demonstrara seus eleitores que possuíam
personalidade e defendiam os respectivos

partidos.
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SB - Em 1957, quando estava sendo articulada a composi-
ção da nova Mesa da Assembléia, forma-se, no PSD, um
grupo chamado "anjos rebeldes", contrário à inclusão do
PR nessas negociações. Que divergência era essa?

PIO CANEDO - Os "anjos rebeldes" moviam-se, prin-
cipalmente, de acordo com seus interesses dentro de seus
municípios. Alguns queriam afastar da Mesa o PR ou oPTB
porque, em seus municípios, reinava a discórdia entre o PSD
e uma dessas facções. Mas nós sempre propugnamos pela
manutenção dos aliados na composição da Mesa, com certa
luta dentro dos partidos. As vezes, um deputado indicado
por um partido não conseguia compor a Mesa, mas outro do
mesmo partido compunha. Por exemplo, Wilson Modesto
e Euclides Cintra eram candidatos a um determinado pos-
to atribuído ao PTB; lutavam no Plenário e um dos dois
ganhava.

SB - Essa questão, como o senhor mesmo já disse, foi vári-
as vezes divulgada pela imprensa, atendendo a interesse da
Oposição ou, talvez, do próprio partido coligado, pois, com
essa divulgação, esperava-se conseguir alguma coisa a mais
do Governo.

PIO CANEDO - Sempre. Por exemplo, o Padre Vidigal
era deputado estadual e tinha horror ao PR. Então, cons-
tantemente procurava perturbar a harmonia partidária em
benefício de seu ponto de vista. Tal ponto de vista não con-
taminava o todo, porque nós, por questão de interesse do
Estado, éramos favoráveis à manutenção do acordo, tanto
na Assembléia como fora dela.

SB - Em 1957, apesar de toda a polêmica, foi formada a
Mesa eclética, e o senhor, como líder do Governo, foi o ne-
gociador. Como conseguiu costurar todas as posições para
chegar a esse resultado?

PIO GANE DO - A questão não era, propriamente, em tor-
no da Mesa eclética, mas do prestígio dos deputados em
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suas respectivas áreas. O Governo, em geral, conseguia su-
perar esses problemas, conferindo prestígio pessoal aos de-
putados que mais se opunham. Quer dizer, atendiam-se a
algumas reivindicações que não feriam os interesses do
Estado, o Governo cedia e mantinha-se a união das legen-
das partidárias.

SB - Nesse mesmo ano de 1957, pessedistas queixaram-se
ao Governador Bias Fortes de que o partido estava sendo
desgastado pela defesa do Governo, enquanto os coligados
- PTB e PR - se preservavam, situação que poderia preju-
dicar o PSD nas eleições de 1958. Isso ocorria, de fato?

PIO CANEDO - Sim, porque PTB e PR votavam a favor
das proposições governamentais, mas não saíam a campo
para a defesa do Governo. Eles achavam que essa defesa
deveria caber ao PSD, porque a ele coube a Governança do
Estado. Então, o líder do PSD e o líder do Governo tinham
sempre de se expor, porque a defesa, na realidade, cabia
quase exclusivamente a eles.

SB - Não me refiro apenas às votações, mas também às
denúncias em Plenário, essas coisas. Em várias ocasiões, a
imprensa noticia sobre perristas e petebistas atacando o
Governo.

PIO CANEDO - Mas, no fim, ajeitava-se, e, na hora da vota-
ção, o PR e o PTB votavam sempre a favor do Governo.

SB - Por que as denúncias, então? Algum tipo de jogo para
os eleitores?

PIO CANEDO - Era um jogo. O PR e o PTB tinham, no
interior, seus adeptos acirrados, sempre a se queixar do
Governo. Por isso, perristas e petebistas mantinham com o
PSD uma relação de duas faces: colaboravam com o Gover-
no, mas, para efeito externo, queriam demonstrar a seus
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eleitores que possuíam personalidade e defendiam os res-
pectivos partidos.

SB - Então, o senhor já sabia, de antemão, que o voto des-
ses partidos viria para o Governo.

PIO CANEDO - Não. Eu não sabia, previamente, que o
voto seria do Governo. Eu trabalhava para conquistar o voto
deles. As vezes, alguns votavam contra.

SB - Apesar da coligação?

PIO CANEDO —Apesar da coligação, havia algum elemento
disperso que dizia: "Ah, nesse projeto eu vou votar contra".
Mas era só ele e mais alguns poucos. A bancada dava seu
apoio.

SB - Então, a oposição do PR e do PTB era uma oposição
de deputados, não dos partidos.

PIO CANEDO - Sempre foi assim. Os líderes do PTB e
do PR estavam afinados comigo.

SB - Quais eram os principais petebistas e perristas que
faziam oposição: o Cônego Pacheco 150 , Ernâni Mala ... ?

PIO GANE DO - O Ernâni Maia, sim. Esse fazia oposição
sempre. Como suas bases estavam em Belo Horizonte, a
posição dele era mais fiscalizada. Ele precisava agitar para
manter seu prestígio na Capital. O Cônego Pacheco, não:
ora estava a favor, ora contra, mas era muito acessível e con-
vivia bem com o PSD.

SB - Nesse mesmo período, alguns pessedistas, alegando
que vinham sendo prejudicados em seus municípios, rei-
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vindicam que as nomeações passem a ser feitas, levando
em consideração o partido vencedor no município - o PSD,
o PR ou o PTB. Quais eram os critérios adotados pelo Go-
verno Bias Fortes para fazer as nomeações?

PIO CANEDO - De fato, só no Governo Israel Pinheiro,
estabelecemos os critérios para as nomeações.

SB - Antes não havia critério? Era de acordo com as neces-
sidades políticas de cada momento?

PIO GANE DO - De cada dia. Era difícil compor isso. Mas
o PR e o PTB dispunham de mando político em muito
menos prefeituras que a UDN e o PSD. Como a UDN não
participava da coligação, nos municípios onde ela era majo-
ritária, nós beneficiávamos o PR ou o PTB.

SB - Mas essa questão se complicava nos municípios onde
o PSD era majoritário. O Dr. Castro Pires chegou a decla-
rar151 que, muitas vezes, foi preterido em Teófilo Otôni em
benefício dos adversários perristas.

PIO GANE DO - Isso mesmo. O PR era muito exigente. E
seus secretários de Governo faziam a política do partido.
Era preciso uma certa vigilância, porque alguns secretários
- fossem do PR, fossem do PTB - exorbitavam para bene-
ficiar seu próprio partido. O PTB tinha a Secretaria da Agri-
cultura. O PR tinha a Secretaria da Educação, o Abgar
Renault e outros, nessa e noutras secretarias. E eles exi-
giam dos secretários atos e posições que não se compa-
tibilizavam com as regras gerais, pois apresentavam suas
pretensões mesmo em lugares onde o PSD tinha grande
expressão. O PR não respeitava esses limites, avançando
sempre em suas exigências, ora justas, ora inteiramente
descabidas.

SB - Como líder do Governo, como o senhor fazia para ten-
tar compatibilizar essa desavença nos municípios com a
harmonia no Legislativo Estadual?

234



PIO CANEDO - Eu, praticamente, não interferia na vida dos
municípios. Na Assembléia, ouvia as queixas dos deputados e
as levava ao Governador. Mas, as maiores dificuldades esta-
vam nas pastas em que atuavam os secretários dos partidos
coligados: esses sofriam a pressão direta de seus correligioná-
rios do interior, sempre exigindo atos e posições que, muitas
vezes, não podiam assumir, pois extrapolavam suas atribui-
ções. A Secretaria da Educação era a mais efervescente. Ali se
verificavam os maiores atritos.

SB - É uma secretaria que faz muita nomeação, não é?

PIO CANEDO - É, e lá, durante um período, o secretário
foi do PR"'. Mas o Bias portava-se muito bem e fazia ques-
tão de cumprir os acordos com o PR. Freqüentemente se
reunia com os líderes, no Palácio, para assegurar que os pro-
jetos mais importantes, quando chegassem à Assembléia,
já fossem do conhecimento deles. O fato de os líderes co-
nhecerem a mensagem e concordarem com ela já era um
primeiro passo para a harmonia dentro da Assembléia.

SB - A violência e a arbitrariedade nos municípios foram,
também, motivo de inflamados discursos por parte dos de-
putados de oposição, tanto no Governo Bias como no Go-
verno Magalhães Pinto. Quem estava na Oposição sempre
responsabilizava a Situação pela violência nos municípios.
Em razão disso e da questão das nomeações, a atuação do
deputado girava muito em torno da questão municipal. A
ênfase nessa questão tinha alguma base doutrinária ou era
puramente pragmática, expressão dos interesses da política
partidária?

PIO CANEDO - Ah, não tinha base doutrinária. Decorria
apenas da política municipal, que absorvia completamente os
interesses. A questão municipal era, como é hoje, apaixonante.
Na questão municipal, explodia uma tese que aparentemente
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tinha um sentido amplo, geral, mas, de fato, era, exclusiva-
mente, uma tese de defesa pessoal ou partidária.

7C A P Í - 1' tJ L O

SB - Em julho de 1961, o senhor, como líder do PSD, já no
Governo Magalhães Pinto, protestou contra ato do Gover-
nador relativo a um empréstimo tomado pelo Estado. Com
o argumento de urgência no pagamento do funcionalismo,
o Governador não submeteu a aprovação do empréstimo ao
Legislativo. Para o senhor, esse ato estabelecera na história
republicana de Minas um perigoso precedente: a quebra da
harmonia entre os Poderes e o conseqüente risco de atenta-
do à normalidade do regime democrático. O senhor poderia
falar sobre isso?

PIO GANE DO - Era uma questão que desafiava a ordem,
até então vigente, de o Legislativo sempre votar determi-
nadas proposições. A iniciativa do Governo constituía um
precedente danoso - tanto para o Estado quanto para a Fe-
deração. Tendo pleiteado o empréstimo, o Governo deve-
ria ter aguardado sua aprovação pelo Legislativo. Agindo
sem essa precaução, o Magalhães criou um clima de revolta
na Assembléia. Não que o empréstimo representasse, ime-
diatamente, prejuízo partidário para os pessedistas, mas
implicava uma ampla destinação de dinheiro, pelo Gover-
no, sem a participação da Assembléia. Nossa posição foi bem
recebida pela opinião pública.

SB - Como repercutiu, na Assembléia, a rejeição, pela Câ-
mara Federal, de licença para processar Carlos Lacerda,
então líder da UDN?

PIO CANEDO - Carlos Lacerda, apesar de seus grandes
méritos de orador e líder, trazia a Nação constantemente
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em sobressalto. E tudo que se referia à posição do Carlos
Lacerda no âmbito nacional repercutia aqui, em Minas, junto
da UDN, cuja bancada tinha muitos elementos lacerdistas.

SB - O jornal Estado de Minas noticia que um requerimento
de aplauso à decisão da Câmara Federal, de autoria do De-
putado Mílton Saies 153 , foi aprovado por unanimidade na
Assembléia Legislativa. Como "por unanimidade"? O PSD
também aprovou?

PIO CANEDO - Não. Essa unanimidade diz respeito ape-
nas à Oposição. O PSD, como Governo, não se ocupou des-
se problema: deixou que ele fosse tratado exclusivamente
pela UDN. Não interessava ao Governo tomar partido nes-
se assunto.

SB - Em março de 1961, o Deputado Euro Arantes 154 re-
quereu voto de congratulação com o Presidente Jânio Qua-
dros e com o Ministro Afonso Arinos 155 pela decisão adota-
da de manter relações comerciais e diplomáticas com todas
as nações, independentemente de questões raciais, ideoló-
gicas, etc. Esse requerimento deu origem a um intenso de-
bate, do qual o senhor participou ativamente, assumindo
uma posição radicalmente contrária à política externa de
Jânio Quadros. Em seu discurso, o senhor faz menção à so-
berania nacional. O senhor acredita, hoje, que, naquele
momento, ela estava ameaçada?

PIO CANEDO - Estava. Veja bem, isso foi em 1961. Jânio
Quadros estabeleceu um sistema de governo não tradicio-
nal na vida pública do País. Ele queria que o Brasil manti-
vesse bom relacionamento com o mundo inteiro e, para isso,
tentou aproximar-se de Cuba, política que, na época, era
evidentemente danosa, como é até hoje. Por quê? Porque
tínhamos um sistema de governo radicalmente diferente
do sistema vigente em Cuba. Aproximar esses dois siste-
mas não era tarefa fácil. Mas Jânio Quadros conseguiu levar
o Ministro Afonso Arinos a tomar uma posição não condi-
zente com a política do País. Era uma ruptura da política do
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Brasil e esse gesto teve repercussão desfavorável aqui e fora
do País. Logo depois, com a condecoração de Che Guevara,
as coisas tomaram um vulto ainda maior, agitando a política
do País e, principalmente, a política norte-americana. Justi-
fica-se, pois, a posição que as forças políticas contrárias a
Jânio Quadros tomaram na época, fazendo com que não se
admitisse um íntimo estreitamento político entre Brasil e
Cuba.

SB - Ao se posicionar contra essa política externa, o senhor
se refere também "ao sentimento católico do povo mineiro,
que deveria ser respeitado". Qual o significado dessa afir-
mação? Haveria diferença entre a posição do povo mineiro
e a dos outros brasileiros?

PIO CANEDO - Não havia essa distinção, mas, em Minas,
a religiosidade sempre ocupou papel preponderante nas
decisões dos governos. A imagem de Cuba era chocante
para os mineiros, que viviam, àquela época, e em parte vi-
vem, ainda hoje, segundo os princípios da religião católica.
Portanto, além de ofender as tradições políticas do País, a
iniciativa de Jânio Quadros ofendia, também, principalmen-
te em Minas Gerais, os princípios religiosos de seu povo,
que via na política de Cuba uma ameaça à religião católica
mundial.

SB - Nessa época, o Deputado Valdomiro Lobo solicitou
votação secreta para o requerimento. O senhor, como líder
do PSD, posicionou-se contra. Qual era a divergência?

PIO CANEDO - O Valdomiro Lobo era um deputado muito
eficiente: comparecia a todas as reuniões, abordava todos
os assuntos - mesmo aqueles de que não era bom conhece-
dor - mas, tal como o Ernâni Maia, fazia política dentro de
Belo Horizonte: a Capital era o palco de suas manifesta-
ções. Por isso, toda vez que se tornava necessária uma posi-
ção que viesse imediatamente ao conhecimento do povo
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de Belo Horizonte, Valdomiro Lobo estava à frente. Ao pro-
por que a votação fosse secreta, ele pretendia, indiretamen-
te, prestigiar Jânio Quadros, com o que não podíamos con-
cordar. A iniciativa de Jânio chocara tanto a opinião pública
nacional e, principalmente, a mineira, que nós, dentro da
Assembléia, não aceitávamos, absolutamente, abrandar nos-
sa posição.

SB - A votação secreta facilitaria a aprovação do requeri-
mento?

PIO CANEDO - Não facilitaria, mas dava oportunidade
para que se interpretasse de maneira duvidosa a posição de
Minas no caso. Eu não tinha dúvida de que iríamos vencer,
mas receava a confusão que essa medida poderia trazer, prin-
cipalmente, junto ao Governo Federal e aos governos de
outros países.

SB - Citando um artigo do jornal O Globo, o senhor afirma,
nesse debate sobre a política externa, que "neutralistas são
espectadores assustados". O que o senhor pretendia dizer
com isso?

PIO CANEDO - Os neutralistas sempre foram tidos como
cidadãos não vinculados a uma ou a outra posição. Com o
fato de não tomarem posição, facilitavam a agitação dos pro-
jetos e moções. Como acentuava O Globo, na época, eles
não aprovavam as idéias reinantes no Governo Jânio Qua-
dros, mas não assumiam essa posição, pelo fato de Jânio ter
enveredado por um caminho muito ostensivo de arbítrio.
As posições de Jânio Quadros eram tomadas, exclusivamen-
te, por ele próprio. Tanto assim que, rapidamente, essas
posições foram conhecidas e rejeitadas pela opinião públi-
ca, o que determinou que ele tomasse a atitude inesperada
que foi a renúncia.

SB - Esse debate sobre a política externa de Jânio Quadros
durou vários dias. Após esse período, o Deputado Euro
Arantes retirou o requerimento que havia apresentado,
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afirmando que o retirava "considerando a atitude estranha
e indefensável do Sr. Pio Canedo". O senhor poderia falar
sobre as articulações de que participou e que resultaram na
retirada do requerimento?

PIO CANEDO - O Euro Arantes era um deputado ligado
a Ubá, muito aguerrido, cujas atitudes, na época, resumi-
am-se em atacar o Governo Bias Fortes e as Forças Arma-
das. Minha posição, no caso, foi ostensiva: entrei em campo
para combater essa medida do Jânio Quadros e disso não
fazia segredo. Articulava em particular e abertamente. Eu
feria de perto, portanto, o Euro Arantes, autor do requeri-
mento. Todas as vezes em que se falava na questão, eu era
obrigado a falar no requerimento do Euro Arantes. Logo,
minha posição pareceu pessoal, contra ele, quando eu ape-
nas combatia o requerimento, não o seu autor.

SB - Como o senhor conseguiu convencê-lo a retirar o reque-
rimento?

PIO GANE DO - A opinião pública foi se formando contra
a idéia. O Euro Arantes era inteligente, muito combativo,
mas com senso de oportunidade. Quando percebeu que a
opinião pública - principalmente a católica, religiosa - era
contra seu requerimento, achou prudente não submetê-lo
a votação e o retirou.

SB - Por que essa posição do senhor, se, em março de 1961,
o PSD nacional lançou nota oficial aprovando a política ex-
terna de Jânio Quadros?

PIO CANEDO - Quando o PSD aprovou a política exter-
na de Jânio Quadros, este ainda não tinha tomado a posição
que nós viemos a combater.

SB - O Deputado Euro Arantes apresentou seu requeri-
mento em março de 1961 e a nota de apoio do PSD é do dia
10 de março daquele ano.
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PIO CANEDO - O Ministro Afonso Arinos merecia um
grande crédito nacional e do PSD e jamais supúnhamos que
viesse a ser absorvido pelas idéias de Jânio Quadros. De
início, o PSD, vendo no Afonso Arinos o ministro do Exte-
rior concluiu que sua política mereceria apoio. Quando,
porém, Jânio Quadros concretizou o apoio a Cuba, o PSD
ficou contra. Quando oChe Guevara foi condecorado, oPSD
foi contra. Então, não há uma incongruência na posição do
PSD. Ele manifestou-se favorável, principalmente, porque
o ministro do Exterior era o Afonso Arinos, mineiro, inte-
lectual, homem de grande prestígio, com uma moral
inatacável. A atitude do Jânio Quadros, ao convocar o Afon-
so Arinos para ministro, foi a mais acertada. Mas, no decor-
rer do tempo, Jânio Quadros começou a tomar posições con-
trárias às idéias do próprio Afonso Arinos e do País.

SB - Se as idéias e princípios de Afonso Arinos eram con-
trários às atitudes e à política externa de Jânio Quadros, por
que continuou no Governo?

PIO CANEDO - No início foi diferente. A partir de um certo
momento, sim, as coisas mudaram. Mas aí, o Afonso Arinos já
estava entrosado no Governo e, portanto, absorvido.

SB - O senhor acha que ele foi envolvido por Jânio Quadros?

PIO GANE DO - Foi absorvido. Tanto que, posteriormen-
te, sua vida jamais foi condizente com essas atitudes de Jânio
Quadros. Afonso Arinos viveu ainda muitos anos e, como
deputado, como senador, jamais caminhou para essa posi-
ção do Jânio Quadros.

SB - Por ocasião da renúncia de Jânio Quadros, o Deputa-
do Patrus de Sousa"', do PTB, apresentou requerimento
conclamando o povo mineiro a permanecer ao lado de seus
legítimos representantes, empenhados em encontrar solu-
ção que assegurasse ao País suas franquias democráticas,
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etc., etc. O senhor, como líder do PSD, deu enfático apoio a
esse requerimento. O mesmo foi feito pelos líderes da UDN,
Deputado Dnar Mendes"', e do PR, Deputado Teófilo Pi-
res"'. Como Minas recebeu a renúncia de Jânio Quadros?

PIO CANEDO - Minas recebeu, não com surpresa, mas
com apreensão.

SB - A renúncia era esperada?

PIO GANE DO - Não, ela veio inopinadamente, ainda que
os acontecimentos prévios indicassem um desconforto de
Jânio Quadros diante da política nacional. Esse desconfor-
to foi num crescendo, a ponto de ele não conseguir a apro-
vação de seus projetos na Câmara dos Deputados. Tudo isso
indicava uma separação entre o Legislativo e o Executivo.
Mas havia uma maneira de aceitar essa separação. Era tese
dominante no PSD prestigiar as autoridades constituídas.
O PSD não queria que o Executivo chegasse ao desgaste a
que chegou no Governo Jânio Quadros. Mas o PSD tam-
bém não queria a destituição do Jânio Quadros, porque ele
fora eleito por uma maioria significativa, que representava
a opinião pública eleitoral do País. Quando o PSD recebeu
a notícia, ela não foi surpreendente, porque certos antece-
dentes já deixavam vislumbrar uma separação entre o Exe-
cutivo e o Legislativo. Mas houve apreensão, pelo fato de o
País ficar sem presidente da República. O que preocupava
o PSD era o vazio do Executivo no País. Mas acabou
prestigiando a resolução da Câmara, que aceitava a renún-
cia do Jânio Quadros.

SB - Aceitando de imediato a renúncia de Jânio Quadros.

PIO GANE DO - De imediato. Por influência dos mineiros.

SB - Como assim?
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PIO CANEDO - A bancada de Minas posicionou-se con-
tra Jânio Quadros. Quando foi aceita a renúncia, deputados
mineiros influíram diretamente.

SB— Como?

PIO GANE DO - O Alkmin, por exemplo, que era uma fi-
gura destacada no Congresso, contribuiu, efetivamente, para
que fosse aceita a renúncia imediata. Foi o elemento pro-
pulsor da aceitação dessa renúncia. A essa altura, Jânio Qua-
dros já estava em franca hostilidade contra o Legislativo.

SB - O senhor acha que isso explica a atitude da bancada
mineira de aceitar rapidamente a renúncia?

PIO CANEDO - De aceitar rapidamente, não, mas de pre-
cipitar a aceitação. Foi por isso.

SB - Para evitar um atrito maior entre o Executivo e o Le-
gislativo?

PIO CANEDO - É.

SB - O PSD de Minas apoiava essa linha de ação?

PIO CANEDO - Apoiava. O Alkmin, o Último de Carva-
lho 159 e outros.

SB - Os deputados estaduais apoiavam essas atitudes?

PIO CANEDO - Os deputados estaduais não tinham in-
terferência nisso. Nós éramos espectadores, mas apoiamos
a renúncia.
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SB - Aceita a renúncia de Jânio Quadros, colocou-se a ques-
tão da posse de João Goulart. A bancada mineira acompa-
nhou a posição do PSD nacional, favorável à posse do vice-
presidente?

PIO CANEDO - A Bancada do PSD mineiro convergiu
para eliminar as dificuldades para a posse de João Goulart.
Sendo ele vice-presidente e, além disso, aliado de Jusceli-
no, nossa bancada tinha interesse em que o País entrasse
no regime constitucional, e exerceu, por isso, séria e eficaz
contribuição para que João Goulart tomasse posse e exer-
cesse o mandato.

SB - A bancada de Minas na Câmara teve um papel impor-
tante no processo que culminou na adoção do parlamenta-
rismo, solução concebida por José Maria Alkmin, autor da
emenda constitucional...

PIO CANEDO - Por ele e Tancredo Neves, que foi o ne-
gociador... Isso deu a Minas uma posição privilegiada na
busca da solução do problema da posse, de modo que a
Constituição do País fosse respeitada.

SB - O senhor foi favorável ou contrário à adoção do parla-
mentarismo? Os pessedistas mineiros eram a favor, menos
Juscelino, que sempre se manifestou contra.

PIO CANEDO - É, mas nós, aqui em Minas, ficamos a
favor. Achávamos que, com o parlamentarismo, a crise che-
garia a seu final.

SB - O que significou para o País essa posição do PSD du-
rante a crise?

PIO CANEDO - O PSD garantiu a harmonia para o País,
porque estávamos na eminência do caos. Essa posição favorá-
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vel ao parlamentarismo evitou que o País caísse, naquele mo-
mento, na situação em que caiu em 1964. O PSD quis res-
guardar a ordem jurídica no País. Isso muito lhe valeu, e ele
assumiu uma posição de liderança, nessa ocasião. Os homens
do PSD - Alkmin, Guilhermino de Oliveira, Tancredo Neves
e outros - eram vozes respeitadas no Congresso Nacional. A
adoção do parlamentarismo no País foi um remédio necessá-
rio na hora, mas esse remédio não tinha o efeito de curar o
doente, tanto que, logo em seguida, o próprio João Goulart,
Juscelino e outros começaram a trabalhar para que o parla-
mentarismo fosse extinto. No plebiscito, Minas, por intermé-
dio do Juscelino, teve uma posição importante para que o pre-
sidencialismo vencesse.

SB - Juscelino não foi a favor do parlamentarismo nem na
época de sua adoção. O senhor acha que era em virtude de
seu posicionamento ideológico ou porque 1965 estava che-
gando?

PIO CANEDO - No caso dele, acho que foi uma questão
pessoal.

SB - Algum mineiro o acompanhou nessa linha de pensa-
mento?

PIO CANEDO - Não, nem mesmo o Alkmin.

SB - Numa entrevista a Lúcia Hipólito, o senhor declarou
que "Jango no Governo não poderia ser Jango candidato" 160•

Isso significava que dar posse a Jango seria garantir a elei-
ção de Juscelino?

PIO CANEDO - Significava que, sendo Jango presidente,
ele não poderia ser candidato.

SB - Gostaria de voltar ao problema das relações entre o
PSD e o PTB na Assembléia Legislativa, durante o Gover-
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no João Goulart. Em agosto de 1963, o Deputado Wilson
Modesto solicitou, em Plenário, integral apoio da bancada
pessedista ao presidente da República. O senhor respon-
deu que os dois partidos nunca deveriam romper as rela-
ções, já que nasceram no mesmo berço, mas que, não
obstante, havia uma ala do PTB - a que pertenciam, por
exemplo, João Herculino 16' e Clodsmith Riani 162 - que pre-
tendia romper com o PSD. Como eram, na época, as rela-
ções entre PSD e PTB em âmbito nacional e estadual?

PIO CANEDO - Em Minas convivíamos muito bem. Mas
alguns petebistas, entre os quais esses que você acaba de assina-
lar - Clodsmith Riani, Sinval Bambirra e outros -, desejavam
livrar-se do PSD, mais para se aproximar do eleitorado do que
por convicções de ordem doutrinária, pois essas não havia. Eles
queriam posar para o eleitorado, o que lhes parecia muito útil,
uma vez que o PSD, sendo um partido moderador, do centro,
e de âmbito nacional, os contrariava.

SB - O apoio do PSD ao Governo João Goulart interferia
nesse processo?

PIO CANEDO - Nós apoiávamos o Governo João Goulart.

SB - Apoiavam da forma reivindicada pelo PTB, isto é, in-
condicionalmente?

PIO GANE DO - Não. Seguíamos a orientação do PSD na-
cional, dando ao João Goulart apoio legislativo. Mas nos li-
mitávamos a esse apoio, que era muito desejado pelo pró-
prio João Goulart, uma vez que o PSD mineiro tinha um
peso moral e eleitoral muito grande, além de ter produzido
a fórmula que possibilitou sua posse.

SB - Então, esses petebistas mineiros que pretendiam a
ruptura com o PSD eram contrários à orientação de João
Goulart?
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PIO CANEDO - Eram. Havia uma ala mais próxima e ou-
tra sempre distante do PSD, mas, por conveniência, convi-
viam dentro da Assembléia. O Bambirra e o Ernâni Maia
eram os mais ostensivamente divergentes da orientação do
PSD. Mas tínhamos outros deputados do PTB francamen-
te irmanados conosco no apoio ao Governo Estadual e no
apoio ao João Goulart.

SB - O apoio do PSD mineiro ao Governo João Goulart
manteve-se constante ou foi decaindo com o desenrolar dos
acontecimentos?

PIO CANEDO - De início, ele se apresentava com soli-
dez, pois nós, do PSD, éramos favoráveis à posse de Goulart,
não queríamos a ruptura política nacional. Mas, com o tem-
po, o Governo Goulart foi tomando rumos contrários à dou-
trina e à posição tradicional do PSD, que começou a se afas-
tar. Tanto no plano nacional, como no estadual, fomos como
que forçados a nos afastar do Governo João Goulart. Res-
salvo, porém, que o mesmo não acontecia com Juscelino
Kubitschek, que manteve os vínculos com João Goulart. A
posição do Juscelino não se coadunava bem com a do PSD,
pois ele era novamente candidato à Presidência da Repú-
blica e, para isso, queria manter os vínculos com João
Goulart.

SB - Esses vínculos que Juscelino manteve com João
Goulart, apesar de o PSD estar se afastando do Governo,
baseavam-se em questões ideológicas ou pragmáticas, elei-
torais?

PIO CANEDO - Eram essencialmente pragmáticas, elei-
torais, pois a candidatura à Presidência em 1965 era alvo do
Juscelino, que se esforçava para torná-la viável e vitoriosa.
Portanto, ele necessitava do apoio do João Goulart.

SB - Era também a vontade do PSD mineiro que Juscelino
fosse o candidato do partido em 1965?
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Em 1964, o PSD viveu horas dramáticas,
pois a Revolução trouxe um fato

inteiramente inusitado. Mas o PSD mineiro
já estava engajado nessa solução. O

Alkmim, com o apoio da Bancada, já
trabalhava para ver concretizada essa

fórmula.
A Nação inteira se afastara do

Governo João Goulart e, por isso, o PSD se
incorporou às forças que desejavam uma
revolução. Não foi uma transformação

brusca, inopinada. O partido foi
lentamente conduzido a essa situação, e

nossa posição foi amplamente aplaudida
pela população e pelo eleitorado pessedista.

O PSD sentiu-se na obrigação de ficar
fiel a suas tradições e, dessa vez, esquivou-

se de administrar a crise.
Sem o apoio do PSD, a revolução não teria

tido o êxito que teve. Mas, não se pode
debitar a ele a evolução dos fatos

posteriores a 31 de março.
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PIO GANE DO - Era. O PSD mineiro trabalhava para que
Juscelino fosse o candidato em 1965, tanto que, na conven-
ção, votou em Juscelino para candidato.

SB - Nessas circunstâncias, em que o PSD se afastava do
Governo e Juscelino se mantinha próximo de João Goulart,
qual a posição de Tancredo Neves?

PIO CANEDO - O Tancredo tomou uma posição ostensi-
va ao lado de João Goulart, quando da volta e da posse des-
te, a ponto de se tornar primeiro-ministro no regime
parlamentarista. Mas, com o tempo, ele acompanhou os
pessedistas, recuando de sua posição inicial. O que mais
preocupava o PSD eram as posições de João Goulart, con-
trariando o pensamento nacional e, sobretudo, o pensamento
mineiro. Suas posições sobre a reforma agrária, por exem-
plo, provocaram uma explosão do PSD mineiro, no Plená-
rio da Câmara dos Deputados. Isso prejudicou o entendi-
mento entre o presidente da República e o PSD.

SB - Em 20 de março de 1964, o senhor denunciou na As-
sembléia Legislativa o alheamento dos deputados minei-
ros em relação a graves acontecimentos nacionais, que es-
tariam a exigir uma tomada de posição. Gomo era o clima
político em Minas Gerais, em especial na Assembléia
Legislativa, nesses dias que antecederam o 31 de Março?

PIO CANEDO - O clima era já francamente contra o Go-
verno João Goulart. A Assembléia refletia o pensamento de
suas bases e a orientação nacional do PSD, e já sentíamos a
iminência do desfecho que veio a ocorrer em 31 de março.

SB - Entretanto, no discurso a que me referi, o senhor fala
de alheamento dos deputados diante dos graves problemas
nacionais.

PIO GANE DO - O PSD era contra a orientação de João
Goulart, mas Juscelino permanecia silencioso e como que a
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favor dessa orientação. Isso fazia com que os deputados mi-
neiros, em sua quase totalidade vinculados a Juscelino e a
sua candidatura, em 1965, permanecessem afastados do cli-
ma reinante a poucos dias do 31 de Março.

SB - Segundo Lúcia Hipólito 163, a estratégia do PSD em
1954, durante a crise do Governo Vargas, e em 1961, frente
à renúncia de Jânio Quadros, foi a de reduzir a crise a níveis
politicamente administráveis. Nesses dois momentos, o
PSD teria sido o fiador da crise. O senhor concorda com
essa análise?

PIO CANEDO - Acho que ela foi muito arguta e interpre-
tou bem, em seu livro, a realidade da época.

SB - Em que consistiu, nessas ocasiões, a ação do PSD de
administrar politicamente a crise?

PIO CANEDO - Era uma sabedoria pessedista, que, des-
de aquela época, já dava exemplo ao País inteiro. Em situ-
ações tão graves, era preciso equilíbrio, era preciso que a
Nação visse, nas atitudes do PSD, o propósito de não agra-
var a situação. O PSD agiu como sempre agia: com modera-
ção, lutando pela harmonia possível em horas tão graves.

SB - Em 1964, o PSD tentou administrar politicamente a
crise e superá-la pela via constitucional?

PIO CANEDO - Em 1964, o PSD viveu horas dramáticas,
pois a Revolução trouxe um fato inteiramente inusitado.
Mas o PSD mineiro já estava engajado nessa solução. O
Alkmin, com o apoio da Bancada do PSD, já trabalhava para
ver concretizada a fórmula de 1964.

SB - O senhor está dizendo que, em 1964, José Maria
Alkmin participou da...
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PIO CANEDO - O Alkmin e todo oPSD mineiro.

SB - Mas o PSD tentou administrar politicamente a crise
dentro dos princípios constitucionais, como fizera em 1954
e em 1961?

PIO CANEDO - Em 1964, o panorama era diverso: a Na-
ção inteira - não o eleitorado, mas toda a Nação - se afasta-
ra do Governo João Goulart. Por isso, o PSD se incorporou
às forças, principalmente militares, que desejavam uma re-
volução contra o João Goulart. A posição do PSD não sofreu
uma transformação brusca, inopinada. O partido foi lenta-
mente conduzido a essa situação nas vésperas de 1964, e
nossa posição foi amplamente aplaudida pela população e
pelo eleitorado pessedista.

S13 - Em 1964, o PSD considerou impossível superar a cri-
se pelas vias constitucionais?

PIO CANEDO - Considerou impossível, porque o João
Goulart, a cada passo, firmava mais uma posição contrária
às tradições nacionais. O PSD sentiu-se na obrigação de fi-
car fiel a suas tradições e, dessa vez, ao contrário do que
fizera em 1954 e 1961, esquivou-se de administrar a crise.

SB - O PSD passou a desejar uma ruptura que possibilitas-
se acabar de vez com...

PIO GANE DO - Com o fantasma do Governo João Goulart.

SB - O que era o fantasma do Governo João Goulart?

PIO CANEDO - Era a pretensão dele, João Goulart, de
impor ao País doutrinas que, na prática, eram refugadas pela
Nação.
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SB - Ainda segundo Lúcia Hipólito 164 , o PSD, nessa oca-
sião, não conseguiu negociar politicamente a crise, devido,
por um lado, à polarização irremediável do sistema partidá-
rio, e, por outro, à sua fragmentação interna. O senhor con-
corda com isso?

PIO CANEDO - O PSD tinha sua coesão. Divergia com
referência à candidatura Juscelino, mas, na crise de 1964,
tornou-se um bloco homogêneo, que pesou decisivamente
na solução. No propósito de solucionar a crise, oPSD apoiou
sua tradicional adversária, a UDN, que estava incorporada
ao movimento contra João Goulart.

SB - Essa era uma solução udenista, não? Mas a tradição do
PSD era negociar, não romper.

PIO CANEDO - Pois aí está o mérito do PSD: sacrifican-
do-se para solucionar a crise, a ponto de apoiar uma posição
extrema da UDN. Incorporando-se à avalanche que der-
rubou o Governo Goulart, oPSD, mais uma vez, ficou fiel a
seus ideais, pois não queria se afastar das bases nacionais e
mineiras, principalmente.

SB - Sendo um partido forte nessa época, o PSD, se esti-
vesse coeso e assumisse o centro do espectro político, não
conseguiria, como das outras vezes, superar a crise dentro
dos limites constitucionais?

PIO CANEDO - Essa crise envolvia o poder militar, e o
PSD não sabia administrar essa área: ao contrário da UDN,
o PSD não convivia com as Forças Armadas. Tinha dificul-
dade de se contrapor a esse movimento, já quase dominante,
chefiado pelas Forças Armadas e coadjuvado, de perto, com
veemência, pela UDN. Ao PSD ficavam duas soluções à
vista: ou se contrapor aos esforços nacionais contra o Gover-
no João Goulart...
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SB - Esses esforços nacionais seriam dos militares e da
UDN?

PIO CANEDO - Dos militares e da UDN, e já de parte do
PSD - pois o partido vinha se afastando ostensivamente do
Governo João Goulart, principalmente em Minas, onde,
ressalvado o caso de Juscelino, era homogêneo. Por inter-
médio de Alkmin, nós, deputados, tomamos conhecimento
da evolução dos fatos, e todos, com exceção do Hilo
Andrade"', adotamos a tese de prestigiar a revolução para
depor o Governo João Goulart.

SB - Hilo Andrade foi contra?

PIO GANE DO - O Hilo Andrade foi contra.

SB - Em seu depoimento a Lúcia Hipólito 166, o senhor afir-
mou: "Sem o PSD, não teria havido revolução. Ao PSD não
pode ser creditado o movimento revolucionário, mas ao
apoio dele deve ser creditada a vitória do movimento". Em
que consistiu esse apoio decisivo para a vitória?

PIO CANEDO - As Forças Armadas e a UDN aspiravam à
unanimidade contra João Goulart, o que não era possível
sem oPSD, partido forte no País inteiro e com credibilidade
junto ao eleitorado. Sem o apoio do PSD, a Revolução não
teria tido o êxito que teve. O PSD tinha uma fatia muito
grande da opinião pública a seu lado e só após o seu apoio,
a marcha para a Revolução ganhou consistência e veio a ser
vitoriosa. O PSD é o responsável pela quase unanimidade
nacional em favor da Revolução, mas, pelo fato de ter dado
esse apoio, não se pode creditar a ele a evolução dos fatos
após 31 de março.

SB— Por quê?
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PIO CANEDO - O PSD deu apoio ostensivo à Revolução,
mas, quando ela se tornou vitoriosa, ele não teve a partici-
pação que deveria ter para credenciá-la junto à opinião pú-
blica. Após 31 de março, o PSD foi gradativamente afas-
tado das soluções. Assim, se ele é o responsável pela defla-
gração do movimento, não é responsável, no entanto, por
suas conseqüências. Acho que fui bem claro.

SB - E qual foi a influência do PSD mineiro na decisão do
partido de apoiar o movimento?

PIO GANE DO - Sem oPSD mineiro, o PSD nacional não
teria tomado as posições que tomou. Se o PSD mineiro não
tivesse se colocado ao lado da Revolução, o PSD nacional
não o teria feito: a influência do PSD mineiro era muito
grande no PSD nacional.

SB - Quando e em que circunstâncias se iniciaram as articu-
lações do movimento de 1964?

PIO CANEDO - Iniciaram-se com bastante antecedência
e, durante algum tempo, em absoluto sigilo, por exigência,
sobretudo, das Forças Armadas. Eu mantinha contato com
Alkmin e, por meu intermédio, a bancada tinha conheci-
mento do que se passava no âmbito da conspiração. As for-
ças pessedistas eram acionadas para dar apoio à Revolução,
porque esse apoio era desejado, com veemência, pelo PSD
e pelas bases do PSD em Minas Gerais.

SB - Nessas articulações que antecederam o movimento
de 1964, que papel desempenharam os militares?

PIO CANEDO - Um papel muito importante. Os milita-
res, em Minas, eram francamente favoráveis à deflagração
do movimento. O Governador Magalhães Pinto não era su-
bordinado às Forças Armadas, mas era dócil em suas rela-
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ções com as Forças Armadas mineiras para possibilitar a
união de Minas em favor da Revolução.

SB - As articulações do movimento eram lideradas por
quem?

PIO CANEDO - A articulação do movimento era feita pelo
governador de Minas, Magalhães Pinto.

SB - Qual o papel dos políticos?

PIO CANEDO - Magalhães Pinto era político e governa-
dor do Estado. Ele confabulava com antecedência em fa-
vor da Revolução e tinha a conivência das forças militares.
E veio a ter o apoio do PSD.

SB - As lideranças empresariais participavam ativamente
das discussões?

PIO CANEDO - Eram francamente favoráveis à deflagração
do movimento, pois todo o empresariado mineiro sentia o
perigo que se avizinhava com os rumos do Governo João
Goulart. O empresariado agiu no segundo escalão: dava todo
o apoio, mas não participava ostensivamente das articulações.

SB - O empresariado não participou ativamente?

PIO GANE DO - Não, não ativamente. O empresariado não
articulou com o Governo Magalhães Pinto, com os
pessedistas ou com os militares. Não articulou esse movi-
mento, ao qual, no entanto, dava apoio.

SB - E as Embaixadas estrangeiras? Em que medida
participaram?

PIO CANEDO - Colaboraram. Principalmente a Embai-
xada dos Estados Unidos, que ajudou a articular o movi-
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mento e participou dentro dos limites em que um estran-
geiro pode interferir nas soluções nacionais.

SB - Mas esses limites para uma Embaixada interferir são
determinados pelo Governo, não?

PIO CANEDO - No caso, não, porque o Governo era o do
João Goulart.

SB - Ah, os limites não eram fixados pelo Governo, mas
pelas forças que articulavam...

PIO CANEDO - É, por essas forças.

SB - O senhor poderia falar, agora, sobre alguns episódios
ocorridos no desenrolar das articulações? Por exemplo: o
comício da Central, em 13 de março.

PIO CANEDO - O comício de 13 de março foi, talvez, o
fator mais importante para a deflagração do movimento.

SB - Nessa ocasião, o movimento já estava organizado aqui
em Minas?

PIO CANEDO - Não, estava em evolução. O comício de
13 de março foi decisivo, porque deixou transparente o pro-
pósito de João Goulart de colocar as Forças Armadas num
plano inferior ao que elas sempre ocuparam. As Forças Ar-
madas sentiram-se apunhaladas. O 13 de março abriu as
portas para as Forças Armadas atuarem ostensivamente con-
tra o Governo.

SB - Nessa ocasião, João Goulart assinou o decreto que tor-
nava desapropriáveis as terras...
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PIO CANEDO - João Goulart tomou posições que já se
faziam sentir em seu Governo, mas que, ostensivamente,
ainda não tinham sido anunciadas.

SB - Como o PSD mineiro reagiu ao comício?

PIO GANE DO - O PSD mineiro já estava em marcha con-
tra o Governo João Goulart. O comício de 13 de março só
revigorou suas forças.

SB - Como o senhor analisa o episódio da assembléia dos
marinheiros, realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, no dia
25 de março?

PIO CANEDO —Até então, a Marinha, embora também se
sentisse afastada do Governo, não estava engajada no movi-
mento. No episódio de 25 de março, a Marinha foi alvo do
Presidente, para desprestígio dela e de seus oficiais junto
aos subalternos. Dessa data em diante, a Marinha se colo-
cou ostensivamente ao lado do Exército e da Aeronáutica
no combate ao Governo João Goulart.

SB - E a reunião dos sargentos no Automóvel Clube, no dia
30 de março, com discurso de João Goulart?

PIO GANE DO - Ah, esse fez entornar o caldo.

SB - Gostaria que o senhor falasse sobre o que repre-
sentavam, em 1964, algumas personalidades. João Goulart,
por exemplo.

PIO GANE DO - João Goulart era o alvo, a razão principal
do movimento revolucionário. A posição dele era central.
Se não fosse ele, não teria havido o movimento de 1964.

SB - Leonel Brizola.
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PIO GANE DO - Foi a figura decisiva para a posse do João
Goulart, arregimentando as Forças Armadas sediadas no Rio
Grande para garantir a posse conforme a fórmula encontra-
da por Tancredo e outros do PSD.

SB - Parece-me que Brizola não queria essa fórmula, e sim
a posse de João Goulart como presidente da República com
plenos poderes.

PIO CANEDO - Pois é, mas o Brizola veio a submeter-se a
essa fórmula, porque o pessedismo influenciou o João
Goulart, que se encontrava no Uruguai e assentiu em to-
mar posse dentro do regime parlamentarista. O Brizola teve
que se submeter a essa nova posição do João Goulart.

SB - A propósito, gostaria que o senhor falasse sobre a vin-
da de Brizola a Belo Horizonte, aquele comício da Frente
de Mobilização Popular, que terminou em conflito, teve
feridos, etc.

PIO CANEDO - Esse comício ficou célebre em Minas
Gerais. Tanto Magalhães Pinto como as demais forças mi-
neiras recusavam, ostensivamente, o apoio a Brizola. Por
isso, sua missão em Minas Gerais estava fadada ao insucesso,
redundando naquele conflito que todos conhecem. A po-
sição de Brizola mostrou que as idéias de João Goulart não
tinham aquiescência em Minas Gerais e fez, além disso,
com que a reação, que era iminente, viesse a se tornar rea-
lidade.

SB - Parece que já se esperava a vinda dele para se de-
sencadear um conflito.

PIO CANEDO - Para se desencadear, não. Mas já era
efervescente o repúdio de Minas às idéias que ele apregoa-
va e havia uma disposição de represália contra sua visita e
contra as soluções que ele propunha.

262



SB - E quem organizou a represália? Ao que consta, esse
foi um movimento organizado. Fazendeiros teriam se mo-
bilizado para trazer pessoas...

PIO CANEDO - Fazendeiros, não, mas elementos da lavou-
ra, próximos a Belo Horizonte. Sim, porque havia uma
indisposição aberta e completa contra a reforma agrária. Logo,
os que atuavam na área rural estavam dispostos à reação.

SB - E como eles se organizaram?

PIO CANEDO - Eles não se organizaram. Sabedores do
que ia acontecer aqui, eles se movimentaram e vieram. Aqui
havia uma oposição muito saliente: o Jorge Carone 167 , que
então era o prefeito, atuou muito contra o Brizola.

HA - E Magalhães Pinto, como reagiu?

PIO CANEDO - O Magalhães Pinto, aparentemente, aco-
lhia o Brizola, mas no fundo e na última hora...

SB - Falávamos de algumas personalidades e de sua atuação
em 31 de março. Santiago Dantas`, o que representava?

PIO CANEDO - Santiago Dantas era um nome nacional,
muito respeitado, principalmente pela inteligência, e teve
importante participação no episódio de 1964. Ele domina-
va um setor na Câmara dos Deputados e tinha grande in-
fluência em Minas, onde representava o PTB. Na eleição
de Magalhães Pinto, foi um dos candidatos a vice-governa-
dor. Como primeiro-ministro do Governo João Goulart"', a
atuação dele foi efetivamente benéfica, mas muito curta.

SB - O que representava Miguel Arrais na efervescência
política da época...?

PIO CANEDO - No âmbito nacional, ele tinha um prestí-
gio muito grande, dadas as suas idéias avançadas,
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ultraprogressistas. Mas, em Minas Gerais, sua influência era
muito limitada.

SB - Francisco Julio.

PIO CANEDO - Julião no teve, praticamente, qualquer
influência na política de Minas Gerais. Já no cenário nacio-
nal, destacou-se como um elemento voltado para as causas
mais populares, mais progressistas, ou excessivamente pro-
gressistas na época.

SB - Prestes.

PIO CANEDO - Prestes era uma figura legendária no País,
pelo que o seu nome era sempre respeitado. Já tinha sido
senador e chefe inconteste de uma rebelião sufocada pelo
Governo Federal.

SB - E Carlos Lacerda?

PIO CANEDO - Lacerda competia com Magalhães Pinto
na liderança da UDN nacional e tinha, realmente, influên-
cia em todo o País, sobretudo em Minas. Era bom orador,
mas excessivamente apaixonado na defesa de suas idéias,
tanto que, indiretamente, foi uma das causas do suicídio de
Vargas.

SB - Ademar de Barros.

PIO GANE DO - Ele queria alcançar a Presidência da Re-
pública e sempre trabalhou nesse rumo. Mas no foi feliz.
Teve na interventoria de São Paulo uma atuação muito de-
magógica e, ao que me consta, não dava grande importân-
cia à economia do partido e do Estado, quando governou
São Paulo.
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SB - Em 10 de março de 1964, Martins Rodrigues, líder do
PSD na Câmara, formalizou o rompimento do PSD com o
Governo João Goulart. Esse gesto já foi um passo na estra-
tégia dos articuladores do movimento de 31 de março?

PIO CANEDO - Não, foi só uma conseqüência dos fatos
que vinham se desenrolando no País com a reprovação do
PSD. O Martins Rodrigues era um líder de grande prestí-
gio e conduzia com equilíbrio a Bancada do PSD na Câma-
ra Federal. Assim, a posição assumida por ele refletia a von-
tade dos deputados e do PSD nacional.

SB - O rompimento fazia parte da estratégia do movi-
mento?

PIO CANEDO - Não, mas era uma reprovação da conduta
que João Goulart vinha assumindo no Governo.

SB - Qual o significado da reforma do secretariado, feita
por Magalhães Pinto em março de 1964, incluindo, entre os
secretários, José Maria Alkmin, Mílton Campos e Afonso
Arinos?

PIO CANEDO - Essa reforma foi o prenúncio da
deflagração do movimento de 1964. O Magalhães Pinto pre-
cisava da união de Minas para essa empreitada. Por isso,
acertadamente, resolveu dar a seu secretariado uma idéia
do que seria o Governo dele após o movimento de 1964, já
praticamente iniciado em Minas Gerais.

SB - Como foram as articulações políticas que levaram o
senhor a se engajar no movimento contra João Goulart?

PIO CANEDO - Eu era líder da bancada e refletia, portan-
to, o pensamento de sua maioria. Nós, os deputados minei-
ros, tínhamos contato direto com José Maria Alkmin, que
nos induzia a tomar posição contra o Governo João Goulart.
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Assim, quando o movimento foi deflagrado, nós, da banca-
da, o apoiamos quase unanimemente, apesar de o Gover-
nador ser da UDN e de não gozarmos de nenhuma
credencial junto ao Governo.

SB - Então, foi José Maria Alkmin quem articulou o apoio
do PSD mineiro ao movimento?

PIO GANE DO - Foi o principal fator para a bancada
engajar-se nesse movimento. E certo que outros deputados
do PSD mineiro também comungavam de suas idéias.

SB - E o senhor? Em que consistiu sua atuação nesse
período?

PIO GANEDO - Minha atuação foi de expectativa. Já es-
távamos envolvidos no movimento, que se processava len-
tamente no País inteiro, sob a chefia, em Minas Gerais, do
Governo do Estado e das Forças Armadas - do General
Guedes 170 e de outros que vieram a participar com suas tro-
pas, especialmente o General Olímpio Mourão' 71 , a princi-
pal figura do 31 de Março.

SB - O senhor, na época, era líder do PSD, ou seja, líder da
Minoria. O senhor teve um papel destacado no convenci-
mento dos deputados quanto ao apoio ao movimento?

PIO CANEDO - Sim. Eu recebia diretamente do Alkmin
as notícias e as instruções referentes a esse assunto e as trans-
mitia a meus colegas de Assembléia.

SB - Os pessedistas não temiam um movimento que pode-
ria dar maior poder a um governador da UDN?

PIO GANE DO - Sim, mas a causa maior nos empolgava, e
esse receio ficou em segundo plano - tanto que concorda-
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mos com a entrada do Alkmin no Governo Magalhães pin-
to com o fim específico de atuar no processo revolucioná-
rio. Embora tivéssemos as maiores reservas para com o
Governo Magalhães Pinto, fomos levados, nesse episódio,
a uma conduta não partidária, a uma atitude que acháva-
mos essencial à paz no País inteiro.

SB - Em que medida o PSD tinha conhecimento prévio da
deflagração do movimento? Vocês estavam a par da
movimentação das tropas, etc.?

PIO CANEDO - Sim. Dois dias antes da deflagração do
movimento, na casa do Alkmin, assisti às últimas
confabulações para a deflagração do movimento, que foi
precipitado, porque o General Olímpio Mourão se anteci-
pou, talvez, por um ou dois dias. Ele achou oportuno preci-
pitar o movimento e assim o fez, aliás com sucesso.

SB - E os pessedistas mineiros? Além do já citado José Maria
Alkmin, que outros pessedistas tiveram destaque?

PIO CANEDO - O Júlio de Carvalho, o Padre Vidigal...
Quase toda a bancada teve uma atuação, com maiores des-
taques, justamente, para o Alkmin e outros de maior prestí-
gio no cenário nacional.

SB - O senhor declarou que Hilo Andrade era o único de-
putado do PSD que não apoiava o movimento para derru-
bar João Goulart. O que ele argumentava?

PIO CANEDO - Hilo Andrade era um deputado muito -
diríamos, hoje - exacerbado em sua oposição a Magalhães
Pinto e, certamente, antevia que esse movimento viria a
projetar seu adversário. Ele ficou isolado em sua posição,
porque a maioria da bancada achava que, naquela hora, não
deveríamos encarar a situação local, e sim o movimento de
âmbito nacional.
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A posição de Tancredo Neves [em
relação à revolução] era diferente da de

Juscelino: este não queria participar, porque
seus objetivos poderiam ser prejudicados,

ao passo que Tancredo não particiou
porque não estava aqui e, por isso, não
tinha acesso às confabulações sigilosas.
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SB - O senhor disse que, na crise que antecedeu o 31 de
Março, Tancredo Neves progressivamente acompanhou os
pessedistas, recuando de sua posição de apoio ostensivo a
João Goulart.

PIO CANEDO - Tancredo Neves foi um elemento de equi-
líbrio no final da fase que antecedeu a Revolução de 1964.
De equilíbrio, eu disse, porque ele convivia bem com um
lado e com outro.

SB - Mas ele não participou do movimento.

PIO CANEDO - Não, ele não participou. O que aconte-
ceu foi o seguinte: deflagrado o movimento com a antece-
dência que não era esperada, só os que estavam dentro da
movimentação tiveram participação ativa. Os outros, ape-
sar de serem contra o regime de João Goulart, foram como
que surpreendidos pela deflagração do movimento; Jusce-
lino, por exemplo.

SB - O senhor está dizendo, então, que Tancredo Neves
não participou das articulações do movimento e que foi sur-
preendido exatamente por não participar.

PIO CANEDO - Ele não estava em Minas; estava em
Brasília. Quem estava aqui era José Maria Alkmin, que par-
ticipou ativamente. Tancredo Neves estava em outro pla-
no. E nesse outro plano, apesar de comungar conosco no
que dizia respeito ao Governo João Goulart, não participou
ativamente da movimentação revolucionária, chamemos
assim, de 1964.

SB - Não participou.

PIO CANEDO - Ativamente, não participou.

SB - Juscelino se posicionou contra o movimento?
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PIO CANEDO - Não se posicionou contra: ele se absteve.
O Alkmin quis induzi-lo a participar, mas ele se recusou,
por razões que já mencionei anteriormente.

SB - Tancredo Neves também se recusou a participar ativa-
mente? Ele também foi procurado?

PIO GANE DO - Quanto a Tancredo Neves, não sei se foi
procurado. Quanto a Juscelino, sei, porque o Alkmin me
contou.

SB - Algum outro pessedista mineiro de projeção acompa-
nhou Tancredo Neves e Juscelino nessa posição?

PIO CANEDO - A posição de Tancredo Neves era dife-
rente da de Juscelino: este não queria participar, porque
seus objetivos poderiam ser prejudicados, ao passo que
Tancredo não participou porque não estava aqui e, por isso,
não tinha acesso às confabulações sigilosas.

SB - Algum pessedista mineiro de expressão acompanhou
a posição de Juscelino Kubitschek?

PIO CANEDO - Não.

SB - Os articuladores do movimento tinham um projeto
nacional ou foi um movimento com o objetivo exclusivo de
conter uma eventual "cubanização" do Brasil?

PIO CANEDO - Não, o movimento tinha um objetivo,
fundado no temor de que o Brasil caminhasse para rumos
contrários a nossa tradição; isto é, de que o Brasil se des-
ligasse da política americana e aderisse à política comunista,
orientada pela Rússia. Esse foi o objetivo maior que levou a
população e, principalmente, as Forças Armadas a
deflagrarem o movimento de 1964.
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SB - Eles tinham um projeto para o Brasil ou tinham exclusi-
vamente o objetivo de evitar...

PIO CANEDO - Ainda não tinham um projeto. O movi-
mento centralizava-se no propósito de evitar um mal maior,
que seria a adesão do Brasil à esfera de influência da Rússia,
contra os Estados Unidos.

SB - Ao apoiar o movimento de 1964, o senhor acreditava
que, deposto o Presidente, o PSD teria condições de
administrar a crise?

PIO GANE DO - Nós, pessedistas, acreditávamos que, por
termos participado do movimento armado, por termos ade-
rido ao Governador Magalhães Pinto, da UDN, teríamos
participação na política do País e num programa que viesse
a ser adotado futuramente.

SB - Como o senhor recebeu o Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, que encerrou o regime instituído pela Cons-
tituição de 1946?

PIO GANE DO - Foi uma frustração para todos os brasilei-
ros, um ato de violência constitucional, que nós não aprova-
mos. O que se esperava é que, após o movimento, viesse
um período de calmaria, que proporcionasse a feitura de
um novo programa, de uma nova vida para o País.

SB - O senhor acha que esse ato desagradou também à
UDN?

PIO CANEDO - Também! A UDN ficou frustrada, pois
não esperava que, após o movimento, a direção do País vi-
esse a caber exclusivamente à área militar.

SB - O senhor acha que a UDN foi alijada nesse primeiro
Ato? Ela não participou de sua elaboração?
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PIO GANE DO - A UDN não foi alijada. Ela foi esquecida.
(nsos)

SB - Em abril de 1964, em sessão secreta, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais decidiu cassar os mandatos e
suspender por dez anos os direitos políticos dos deputados
Dazinho' 72, Glodsmith Riani e Sinval Bambirra. Por que isso
ocorreu?

PIO CANEDO - Nós estávamos dentro do regime institu-
ído e achávamos natural, nessas circunstâncias, que se to-
massem medidas para manter esse regime. Glodsmith Riam,
Sinval Bambirra e Dazinho não mereciam confiança para,
dentro da Assembléia, dar sustentação ao novo regime insti-
tuído. Por isso, os deputados, dirigidos principalmente pela
força militar, aprovaram as cassações.

SB - Qual era o clima na Assembléia nessa ocasião?

PIO CANEDO - O clima foi quase de unanimidade, resul-
tante da insinuação, ou da pressão, das Forças Militares,
para se depurarem as Assembléias de elementos que pu-
dessem tumultuar a marcha do movimento de 1964.

SB - Antes da votação em que esses deputados foram cas-
sados, o PSD debateu o assunto internamente?

PIO CANEDO - Não, a bancada não discutiu: ela recebeu
a insinuação militar como uma ordem. Daí seu assentimen-
to a esse propósito de cassação.

SB - Então, os militares já estavam com as rédeas nas mãos.
E vocês, políticos, sentiram-se atropelados nesse momento
em que colegas seus eram cassados?
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PIO CANEDO -Atropelados, sim, porque espontaneamen-
te não haveria cassação. Ela foi determinada de cima para
baixo.

SB - Na época, o senhor acreditava que a atuação parlamentar
desses deputados representava, de fato, uma ameaça?

PIO CANEDO - Eu não via neles prestígio, força, razões
efetivas para constituírem um perigo. Achava que os três
eram movidos por sentimentos oposicionistas, sentimentos
esses que vieram a ser mal interpretados pelas Forças Mili-
tares do País.

SB - Como o senhor analisa hoje essa questão das cassações?

PIO CANEDO - Acho que elas não se teriam verificado, a
não ser naquele clima ou naquela fase de prestígio absoluto
das Forças Militares.

SB - Hoje, passados 30 anos, que análise o senhor faz da
conjuntura política que antecedeu 31 de março?

PIO CANEDO - A política, até 31 de março, tinha um de-
terminado rumo. Dali em diante, entramos numa fase, não
digo nova, porque já tivéramos o regime autoritário de Ge-
túlio Vargas, mas peculiar: a fase eminentemente militarista.
Até então, as coisas se desenvolviam com certa liberdade, o
que deu oportunidade para a insurreição de 31 de março.
Os políticos da época não souberam medir bem até onde a
política poderia ir e, por isso, se justificou, perante a comu-
nidade nacional, o 31 de março. Fosse outro o comporta-
mento dos políticos, não teríamos esse movimento. Este
foi como que uma explosão da sociedade brasileira. Nos
primeiros momentos, o povo mantinha esperança, tinha
confiança no que acontecera. Tanto assim que não houve
dificuldade para que Castelo Branco fosse eleito. Por quê?
Porque àquela altura os políticos e o povo em geral tinham
esperança na nova fase que se iniciava.
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SB - O senhor acredita, então, que o movimento de 31 de
março foi possível graças a uma avaliação política equivoca-
da feita pelas lideranças políticas.

PIO GANE DO - Acredito.

SB - O senhor poderia esclarecer isso um pouco mais?

PIO CANEDO - Na época, a política brasileira tinha que
tomar posição entre democracia e comunismo. Isso foi cres-
cendo no Brasil e influindo decisivamente nos militares,
que combatiam o comunismo e tinham justas reservas em
relação a esse regime. Com o sistema então vigente, en-
quanto os militares adquiriam força, os políticos não perce-
biam a evolução que se operava no mundo. Nós ficamos,
então, reduzidos a ser comunistas ou ser contra os comunis-
tas. Portanto, os políticos, a imprensa e toda a comunidade
nacional foram dando margem a que os militares assumis-
sem a posição que assumiram em 31 de março.

SB - Então, houve uma polarização.

PIO GANE DO - Houve.

SB - Seria um reflexo da Guerra Fria? Uma intransigência...

PIO GANE DO -...crescente. Nós tínhamos influência di-
reta dos Estados Unidos e sérias reservas ao regime comu-
nista, que não era bem entendido no Brasil e, por isso, assu-
mia proporções avantajadas, extraordinárias, quando, na
realidade, não era nosso regime, não era o regime que que-
ríamos, mas também não era esse pavor que se criou em
torno dele.

SB - Que ameaça o senhor e os políticos que se alinharam a
favor do movimento percebiam na conjuntura da época? A
instalação de uma república sindicalista no Brasil?
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PIO CANEDO - Sim. Eram passos rápidos que se opera-
vam na política, como a mudança do regime pelos próprios
políticos, com a implantação do sindicalismo e o avanço das
doutrinas que se aproximavam do comunismo. Tudo isso
contribuiu para enfraquecer a política nacional, os partidos
então vigentes, em benefício daqueles que apostavam na
mudança do regime ou na implantação do comunismo no Bra-
sil. Daí a imagem benéfica que se criou para o 31 de março.

SB - E hoje, 30 anos depois, o senhor acha que essa ameaça
existiu de fato?

PIO CANEDO - Não. Não existiu ameaça de implantação
do comunismo. Mas havia a ameaça do sindicalismo, das
reformas embutidas na nova ordem que se planejava insta-
lar. Isso assustava todo mundo.

HA - Qual era, na época, o maior receio das pessoas, dos
políticos: uma administração sindicalista ou a reforma agrá-
ria? O que pesava mais?

PIO CANEDO - Tudo isto fazia parte do contexto que
ameaçava a ordem política do País. O sindicalismo, a refor-
ma agrária, a implantação do sistema sindical ampliado -
tudo isso constituía um passo crescente e fez com que a
sociedade, amparada pelos militares, visse como solução a
insurreição de 1964.

SB - Há pouco, o senhor nos disse o seguinte: "Se o PSD é
o responsável pela deflagração do movimento, não é, no
entanto, responsável por suas conseqüências". Hoje, conhe-
cendo as conseqüências do Trinta e Um de Março, como o
senhor avalia a decisão do PSD de cooperar com a
deflagração do movimento?

PIO GANE DO - O PSD colaborou na deflagração do mo-
vimento, mas não foi, repito, responsável por suas conse-
qüências, pois esperava que, imediatamente após 31 de
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março, os militares marcassem eleições, dentro de um pra-
zo razoável. Nada disso ocorreu. Os militares mantiveram-
se no poder por tempo indeterminado, o que levou o PSD,
aos poucos, a se rebelar contra o novo regime.

SB - Hoje, conhecendo as conseqüências do 31 de março,
como o senhor avalia essa colaboração do PSD?

PIO GANE DO - Decorrido esse tempo todo, com a reflexão
sobre os acontecimentos, nós, do PSD, achamos que nosso
apoio foi muito arriscado, dadas as suas conseqüências.

SB - Em junho de 1964, Juscelino Kubitschek foi cassado.
Um pouco antes disso, entretanto, ele mantivera um rela-
cionamento que poderíamos chamar de amigável com Cas-
telo Branco. O senhor poderia falar sobre o apoio de Jusce-
lino à eleição indireta de Castelo Branco para presidente da
República?

PIO GANE DO - O Juscelino, dentro do esquema do PSD,
tendeu, de início, a prestigiar o 31 de março, na certeza de
que, logo em seguida, teríamos as eleições. Mas, no correr
dos dias, ele verificou que tinha tomado o bonde errado,
porque, em seguida, veio a cassação de seus direitos, o que
a Nação inteira considerou um ato injusto.

SB - Como foi esse processo? Conta-se que, inicialmente,
Castelo Branco não tinha a intenção de tomar essa atitude,
mas teria sido pressionado por Lacerda, por Costa e Silva...

PIO CANEDO - O Castelo Branco tinha uma mentalida-
de mais aberta. Em seu Governo, poderíamos caminhar para
a democratização. Mas os elementos que o cercavam, os
militares principalmente, viam no retorno ao regime demo-
crático uma ameaça para o Brasil. O horror ao regime comu-
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nista era a pedra fundamental para que eles permanecessem
no poder. E, à medida que os dias se sucediam, os militares
dominavam o Governo. Ao final, Castelo Branco fora ven-
cido em suas convicções e via-se na contingência de prati-
car atos contrários àqueles que nós queríamos.

SB - O senhor acha que Carlos Lacerda desempenhou al-
gum papel nisso?

PIO CANEDO - Sim. Carlos Lacerda era um incendiário
de alto valor, de grandes méritos na oratória e tinha influên-
cia nas decisões militares. Mas aconteceu com ele o mesmo
que com Magalhães Pinto: foi devorado pelos militares.

SB - Consta que Carlos Lacerda influiu, junto aos milita-
res, a favor da cassação de Juscelino Kubitschek. O senhor
acha que Carlos Lacerda acreditava, de fato, que Juscelino
constituía uma ameaça?

PIO CANEDO - Não. A questão não era ideológica: era
exclusivamente eleitoral. O Carlos Lacerda tinha no Jusce-
lino um concorrente, daí seu interesse em destruí-lo.

SB - Como reação à cassação de Juscelino, o PSD retirou-
se do bloco de apoio ao Governo no Congresso. Qual foi a
reação do PSD mineiro?

PIO GANE DO - Nossa reação, aqui, foi unânime, conde-
nando esse ato arbitrário.

SB - E como ficou o clima na Assembléia Legislativa?

PIO CANEDO - O clima era favorável ao PSD, porque a
cassação de Juscelino feriu não só o PSD, mas todos os par-
tidos e o eleitorado. Todos esperavam que viéssemos a ter
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eleições e que, nas eleições, Lacerda, Juscelino, Magalhães
Pinto e outros pleiteassem nas urnas o mais alto posto de-
mocrático no País.

SB - A UDN mineira também se sentiu ferida?

PIO CANEDO - Também, porque ela acalentava a candi-
datura de Magalhães Pinto, que já vinha trabalhando - até
contra Carlos Lacerda - para alcançar a Presidência da Re-
pública. Em Minas, como se sabe, havia duas UDNs - a do
Magalhães Pinto e a do Lacerda.

SB - E qual era a mais forte na Assembléia Legislativa?

PIO GANE DO - A do Magalhães Pinto.

SB - Esses grupos tinham características próprias, diferen-
ças na atuação política?

PIO CANEDO - Existia uma diferença. Na Assembléia,
procurávamos, a cada momento, melhorar nosso relaciona-
mento com a ala do Magalhães Pinto, porque ela era mais
acessível e desejava a eleição de um mineiro, que era o
Magalhães Pinto, ao passo que nós desejávamos a eleição
do Juscelino, um candidato que praticamente contava com
o eleitorado de todo o País.

S13 - O senhor poderia falar sobre a postura do Governo
Magalhães Pinto nesse período?

PIO CANEDO - A postura do Governo Magalhães Pinto
nesse período, dentro do Estado, era de combate exaltado
ao PSD, base de sustentação da candidatura de Juscelino.
A principal preocupação de seus secretários, de seus alia-
dos e de seus deputados era enfraquecer as bases políticas
do PSD mineiro.
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SB - Nessa ocasião, o senhor protestou na Assembléia
Legislativa contra uma tentativa de reforma da Constitui-
ção Estadual"', patrocinada pela Maioria, e alertou para o
perigo de o Governo se sentir incentivado a revogar outros
capítulos da Constituição. Advertiu, além disso, que, transi-
gindo com iniciativas desse tipo, os deputados estavam se co-
locando ao lado daqueles que queriam "nos arrastar para um
regime de irresponsabilidade, com o desrespeito da lei e da
Constituição". O senhor poderia contextualizar essa denún-
cia? Qual a intenção do Governo Magalhães Pinto?

PIO CANEDO - O que ocorria em Minas Gerais, na épo-
ca, era conseqüência do clima nacional. O Magalhães Pinto
sofria, naturalmente, as influências reinantes na área fede-
ral, mas nós, da Oposição, víamos nessa iniciativa a abertu-
ra da porta para maiores violências contra a Constituição e,
conseqüentemente, o sufocamento dos ideais democráti-
cos que defendíamos.

SB - Em dezembro de 1964, a Oposição se dedicou a obs-
truir a votação da emenda Pinto Coelho, que prorrogava os
mandatos do Governador e do Vice-Governador. Por que a
Situação apresentou e aprovou essa emenda se,
sabidamente, a matéria não era de competência da legisla-
ção estadual?

PIO CANEDO - Nessa ocasião, o PSD se uniu e comba-
teu vigorosamente a emenda que ensejava a prorrogação
dos mandatos do Governador e do Vice-Governador, medi-
da que considerávamos inteiramente inconstitucional. A pro-
pósito, fui ao Rio de Janeiro, em nome do PSD, consultar
um jurista de grande projeção, e ele me assegurou que, vi-
toriosa na Assembléia a tese da prorrogação, nós podería-
mos entrar com um recurso jurídico e anular a decisão.

SB - Quem era esse jurista?

PIO CANEDO - Um grande jurista... (tisos)
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SB - Magalhães Pinto falava em escassez de tempo para
aplicação da nova lei eleitoral. Quais eram, afinal, os argu-
mentos dos que pretendiam a prorrogação?

PIO CANEDO - Os argumentos eram vários, mas todos
objetivando o bem-estar e a vitória da UDN no País.

SB - Nessa época, Magalhães Pinto ainda acreditava que
haveria eleições para a Presidência da República?

PIO CANEDO - Ainda acreditava, e os passos que ele vi-
nha dando visavam fortalecer essa convicção.

SB - Ele pretendia, então, continuar no Governo de Minas
até as eleições?

PIO CANEDO - Até a transição para a Presidência.

SB - Pela leitura dos anais da Assembléia, notamos que o
PSD sempre se manifestou contra a emenda
prorrogacionista. Contudo, o Estado de Minas veicula rumo-
res de um acordo entre pessedistas e o Governo para a vota-
ção da emenda. Em algum momento, o PSD tendeu a um
acordo com o Governo sobre isso?

PIO CANEDO - Não. Mas houve um movimento de
pacificação entre o PSD e a UDN, promovido pelo Maga-
lhães Pinto. As conversações não giravam em torno da
prorrogação propriamente dita, mas criavam um clima pro-
pício à trégua.

SB - A prorrogação do mandato nunca foi negociada?

PIO CANEDO - Não, nunca foi. Não poderíamos negociá-
la. Negociar a pacificação política, no entanto, nos interes-
sava, porque nosso objetivo, como o da UDN, era a realiza-
ção das eleições presidenciais.
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SB - O Estado de Minas chega a afirmar que o PSD já teria
aderido ao Governo Magalhães Pinto. Qual a origem dessa
notícia?

PIO CANEDO - A imprensa colheu, dentro das hostes da
UDN e do PSD, informações de que estávamos conversan-
do e deduziu que a conversa incluía a prorrogação do man-
dato. Na realidade, isso nunca houve, mesmo porque, com
base nas informações daquele jurista do Rio de Janeiro, es-
távamos convictos de que, se houvesse a prorrogação, ela
poderia ser anulada em seguida.

SB - Em março de 1965, o Estado de Minas noticiou que o
senhor se manifestara radicalmente contra a intervenção em
Minas, na mesma medida em que era radicalmente contra
a prorrogação dos mandatos. Em algum momento esteve
iminente a intervenção federal em Minas?

PIO GANE DO - Aconteceu o seguinte: o Governo Fede-
ral foi perdendo a confiança no Magalhães Pinto e a posição
do Governo do Estado foi se enfraquecendo no seio da Fe-
deração. Surgiram boatos de que, mais dia, menos dia, o
Governo Federal acabaria por intervir em Minas. Apesar de
sermos contra o Governo Magalhães Pinto, nós, do PSD,
não admitíamos a intervenção federal no Estado. Quería-
mos preservar a autonomia estadual, inclusive para aguar-
dar as eleições.

SB - Por que essa desconfiança do Governo militar em re-
lação a Magalhães Pinto?

PIO CANEDO - Porque ele não comungava com as idéias
militares. Era candidato à Presidência da República e os
militares não admitiam candidatos: achavam que a hora ain-
da era dos militares.

SB - Como o senhor avalia essa atitude dos militares em
relação às eleições?
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PIO CANEDO - O Castelo Branco foi vencido. Se preva-
lecesse seu ponto de vista, nós teríamos as eleições, pois
ele já tinha um candidato à Presidência da República, que
era o Bilac Pinto. Mas o ministro da Guerra e os militares
que controlavam o Governo eram radicalmente contra a
entrega do poder, naquele momento, a um civil. Estavam
imbuídos da certeza de que só um regime forte, um regime
autoritário, poderia nos salvar. O fantasma do comunismo
prevalecia na mentalidade dos militares.

SB - Como o PSD via o apoio de Castelo Branco a Bilac
Pinto?

PIO CANEDO - Como algo positivo. Se Castelo Branco
tinha um candidato, é porque haveria eleições. Mas nós, é
claro, no iríamos apoiar Bilac Pinto.

SB - Ainda em março de 1965, a emenda prorrogacionista
foi aprovada por 58 votos contra 23. E, de acordo com o
Estado de Minas, votaram a favor os udenistas, com exceção
de um único deputado, e todos os petebistas. Qual foi a
posição do PTB diante do Governo Magalhães Pinto e, par-
ticularmente, diante da emenda prorrogacionista?

PIO CANEDO - O Magalhães Pinto, com habilidade, pro-
curou aproximar-se do PTB, dando-lhe vantagens no Go-
verno. Com isso, aos poucos, o PTB passou a apoiar o Go-
verno Magalhães Pinto e a colocar-se contra seus antigos
aliados pessedistas. Nós, do PSD, mantivemos nosso ponto
de vista, mas ficamos decepcionados com o fato de a maio-
ria do PTB ter apoiado a prorrogação do mandato do Maga-
lhães Pinto.

SB - O PTB mineiro, nessa época, estava ideologicamente
desvinculado do PTB nacional? Afinal, Magalhães Pinto
representava a UDN, e João Goulart era do PTB.
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PIO CANEDO - Na verdade, o PTB mineiro percebeu
que estava extinto o predomínio do PTB nacional e procu-
rou resguardar-se para as eleições que se aproximavam.
Nessas condições, interessava-lhe unir-se a quem estivesse
no Governo, e, na época, estava no Governo o Magalhães
Pinto...

SB - Como o povo mineiro se manifestava em relação à
emenda prorrogacionista?

PIO CANEDO - A idéia da prorrogação não conquistou a
comunidade; a maioria do povo era contra. Todos viam na
prorrogação um golpe, porque, apesar de tudo, no Brasil, os
mandatos sempre eram respeitados. A idéia da prorrogação
feria esse ponto essencial.

SB - Essa questão repercutiu fora de Minas?

PIO CANEDO - Parece-me que não. No plano federal, as
principais atenções estavam voltadas para a candidatura de
Lacerda, não para a de Magalhães Pinto, nascida em Minas
e fortalecida pela UDN mineira. Do ponto de vista nacio-
nal, o interesse maior era por Lacerda.

SB - O senhor declarou há pouco, que em 1962 já se conhe-
cia a intenção de Magalhães Pinto de prorrogar seu manda-
to. O senhor poderia falar mais um pouco sobre isso?

PIO CANEDO - Tudo fazia supor que Magalhães Pinto
desejava permanecer no Governo. Por exemplo: ele per-
maneceu insensível ao resultado das eleições para governa-
dor. Só se convenceu de que a eleição de Israel Pinheiro era
para valer depois que o Castelo Branco assegurou a posse
de Negrão de Lima 114 no Rio de Janeiro. Até então, não
tomava conhecimento da eleição. Acreditava que nem
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Quando Castelo Branco veio a Minas para
criar a Arena, fui encarregado por Israel

Pinheiro de conversar com ele.
Ele me disse que desejava uma Arena

forte, capaz de dar sustentação nacional ao
regime; que essa Arena deveria nascer em
Minas; e que ele fazia um apelo para que
eu, como representante de Israel Pinheiro,
assumisse o compromisso de cria-la. AíÇ

observei: "E verdade, tudo caminha para
que tenhamos, em Minas, uma A rena forte,

porque o Governador Israel Pinheiro, desde
que tomou posse, vem fazendo uma política
de pacificação. Vejo apenas um obstáculo:

não vamos contar com o apoio de
Magalhães Pinto ". Ao que Castelo Branco

respondeu: "Não importa. Organize a
Arena sem ele".
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Negrão nem Israel tomariam posse, já que, para os milita-
res, a eleição dos dois fortalecia Juscelino Kubitschek.

SB - Em março de 1965, o Correio da Manhã, o Diário Cari-
oca e o Estado de São Paulo noticiaram que o senhor teria
subscrito um requerimento para que se constituísse, na
Assembléia, uma comissão de inquérito para investigar as
ligações do Governo mineiro com João Goulart e a verda-
deira posição do Governador Magalhães Pinto frente ao
movimento revolucionário. O senhor desmentiu essa notí-
cia, declarando que tal documento nunca existira. Qual a
origem dessa notícia, veiculada por três jornais de circu-
lação nacional?

PIO CANEDO - Os jornais nacionais tinham a vista sem-
pre voltada para a política mineira. Qualquer fato ocorrido
aqui, dentro do PSD, tinha imediata repercussão na impren-
sa nacional. Mas não houve, como eu disse na época, esse
requerimento. Não assinei requerimento algum. O am-
biente de então dava margem a que o PSD mineiro che-
fiasse uma investigação como essa, mas, na verdade, o Ma-
galhães Pinto procedeu com correção - prestigiou o movi-
mento e arregimentou a polícia mineira para a revolução. A
imprensa nacional, entretanto, desconfiava que o Magalhães
Pinto estava jogando em duas frentes. Suspeitavam que
Magalhães Pinto prestigiava João Goulart, para fortalecer
seus propósitos futuros. Não que ele estivesse traindo os
objetivos do 31 de março, mas que haveria uma certa com-
placência dele para com o Governo João Goulart. Tanto as-
sim que o PTB mineiro foi se aproximando de Magalhães
Pinto, tratava de prestigiar seu Governo.

SB - Magalhães Pinto estaria sendo "complacente" em re-
lação ao passado de João Goulart?

PIO GANE DO - Não, ao presente.

SB - Mas João Goulart estava fora, no exílio.
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PIO CANEDO - Pois é, mas Magalhães Pinto considerava
que os erros do regime militar, de certa forma, absolviam
João Goulart.

SB - O que ele pretendia com isso? O apoio do PTB nacio-
nal a sua candidatura à Presidência?

PIO CANEDO - Isso.

SB - É essa, então, a origem daquela notícia?

PIO CANEDO—É.

SB - O Estado de Minas noticiou, também, que isso podia
ser uma articulação de notórios adversários de Magalhães
Pinto para enfraquecê-lo junto ao presidente da República,
como a sugerir que seria o PSD o autor desses boatos.

PIO CANEDO - Bom, a influência de Magalhães Pinto
junto ao presidente da República já vinha se desgastando
com o tempo e nós, do PSD, sabíamos disso. Pude confir-
mar isso mais tarde. Quando Castelo Branco veio a Minas
para criar a Arena, fui encarregado por Israel Pinheiro de
conversar com ele. O que ele me disse? Que desejava for-
mar uma Arena forte, capaz de dar sustentação nacional ao
regime; que essa Arena deveria nascer em Minas; e que ele
fazia um apelo para que eu, como representante de Israel
Pinheiro, assumisse o compromisso de criá-la. Aí, objetei:
"E verdade, tudo caminha para que tenhamos, em Minas,
uma Arena forte, porque o Governador Israel Pinheiro, des-
de que tomou posse, vem fazendo uma política de pacifica-
ção. Vejo apenas um obstáculo: não vamos contar com o
apoio de Magalhães Pinto". Ao que Castelo Branco respon-
deu: "Não importa. Organize a Arena sem ele".

Então, quando se falava, no passado, de desgaste entre os
Governos, era a pura verdade. A resposta de Castelo Bran-
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co deixou claro que não lhe importava o apoio de Maga-
lhães Pinto.

SB - Ao condenar a tramitação da emenda prorrogacionista,
o senhor se referiu à gravidade do momento que o País vi-
via e ao alheamento dos deputados estaduais, sobretudo os
da Maioria, diante dessa situação. Não é a primeira vez que
o senhor menciona o alheamento dos deputados estaduais
diante das questões nacionais. O senhor poderia falar um
pouco mais sobre isso?

PIO CANEDO - A política mineira sempre foi feita em
Minas e não admitia que os setores nacionais interferissem
em suas peculiaridades. Era um sistema que, de certa ma-
neira, trazia o plano federal para dentro da política estadu-
al. Por isso, a repercussão nacional de determinadas medi-
das influía pouco na posição de Minas Gerais. Nós - eu digo
o PSD, a UDN, o PTB -, dos partidos mineiros, éramos
muito conscientes de que não deveríamos derivar para o
campo nacional as questões que diziam respeito ao bem-
estar e aos ideais mineiros. Por isso, eu dizia que o clima
nacional era propício a uma perturbação da política, mas
que isso não influía, como não influiu, na política mineira.
Eu separava sempre, como até hoje separo, as posições na-
cionais das posições mineiras. Isso parece encobrir um
bairrismo político, mas encobre, na verdade, uma vocação
mineira, que é diferente da vocação política nacional.

SB - O senhor poderia falar dessas diferenças?

PIO CANEDO - O Brasil é muito grande; a extensão
territorial e o número de Estados propiciam a existência de
uma mentalidade própria em cada região, em cada Estado.
O que se pensa no Rio Grande do Sul ou em Pernambuco
não é o que se pensa em Minas Gerais. E há, conseqüente-
mente, diferenças na ótica pela qual se vê a situação nacio-

289



nal. Por exemplo: nós, mineiros, principalmente, pleitea-
mos uma maior liberdade dos Estados em relação à Fede-
ração; não aceitamos que a Federação concentre tudo em
suas mãos; achamos que cada Estado deve ter mais poder
para influir no contexto nacional.

SB - Outra questão desse período foi a cassação do Prefeito
de Belo Horizonte, Jorge Carone, articulada, segundo o
Estado de Minas, por Castelo Branco e Magalhães Pinto. Esse
episódio teria levado a alta cúpula pessedista, especialmente
o senhor, a manifestar preocupação de que fatos como esse
viessem a se tornar freqüentes. Gostaríamos de ouvi-lo so-
bre esse episódio.

PIO CANEDO - Bom, o Jorge Carone era um prefeito
muito voltado para as causas populares, um prefeito tipica-
mente petebista, motivo por que não gozava da simpatia do
Governo Federal. Ora, a Prefeitura de Belo Horizonte ti-
nha, para o Governo Federal, uma importância muito gran-
de, e o Jorge Carone, com suas idéias, contrariava o Gover-
no Federal e mais ainda o Governo Estadual, a que fazia
oposição.

SB - Então o PTB, na Assembléia, apoiava o Governo Ma-
galhães Pinto, e o Jorge Carone, prefeito do PTB, se opu-
nha ao Governador?

PIO CANEDO - Isso mesmo. Por intermédio da Câmara
Municipal, Magalhães Pinto afastou o Carone da Prefeitura
e entregou-a ao Osvaldo Pieruccetti 175, um homem de sua
absoluta confiança - tudo com o respaldo indireto do Go-
verno Federal, que desejava abrir em Minas um campo pro-
pício às idéias e ao futuro dos governos autoritários. O
Carone foi, assim, uma vítima da época; em parte, ressalve-
se, porque não teve habilidade na condução da Prefeitura,
deu margem a que o Magalhães Pinto e o Governo Federal
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se voltassem contra ele. Ele não se continha: exercia o man-
dato como se nada tivesse acontecido no País. Parecia alheio
ao clima político resultante da Revolução de 64.

SB - O senhor declarou, na época, que temia um rol de
acontecimentos em cadeia. Qual o significado dessa ob-
servação?

PIO CANEDO - Eu temia que a deposição violenta de um
prefeito de Capital se tornasse um incentivo para que o
Governo Federal, um governo arbitrário, viesse a utilizar
modos e meios idênticos contra outras prefeituras e gover-
nos estaduais.

SB - Não é estranho que Magalhães Pinto, que dependia
da normalização democrática para ser presidente, fosse o
articulador da deposição de um prefeito?

PIO CANEDO - Bom, mas aqui havia uma questão
apaixonante: o Carone fazia oposição ostensiva e perma-
nente ao Magalhães. Logo, a outra idéia ficava num segun-
do plano. Em primeiro plano estava seu bem-estar, que não
se concretizava tendo o Prefeito da Capital contra ele.

SB - Como o PSD reagiu diante disso?

PIO CANEDO - O PSD não deu apoio a essa posição con-
tra o Carone.

SB - Além de decretar o impedimento do Prefeito, a Câ-
mara impediu também o Vice-Prefeito Jair Negrão de
Lima` de tomar posse.

PIO CANEDO - Ah, isso feriu muito as idéias democráti-
cas: se um vice-prefeito como o Jair Negrão de Lima, ho-
mem probo, correto, não podia assumir a Prefeitura, isso
significava um deslize institucional que feria os partidos, as
lideranças e o povo.
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A oposição udenista não era uniforme,
porque, acima de tudo, prevalecia o bem-
estar dos deputados nos seus respectivos

municípios. Os que tinham interesse direto
na política municipal eram mais maleáveis;
jdos que não exerciam seu mandato tendo

em vista apolítica municipalfaziam
oposição sob um prisma diferente. Quando
as decisões do Governo tinham um caráter
geral, a UDN aparecia unida; quando o
Governo pleiteava medidas com reflexo

direto nos municípios, surgiam divergências
entre os deputados da Oposição.
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SB - Gostaria de retomar algumas questões já abordadas.
Nos Governos Clóvis Salgado e Bias Fortes, o PSD estava
na Situação. Como era, nessas ocasiões, a oposição udenista?

PIO CANEDO - A UDN sempre foi um partido de douto-
res que, em face do regime, privilegiava a análise das leis,
da Constituição. Apresentava-se como defensora da liber-
dade e das franquias democráticas. Na Assembléia, exercia
uma oposição que, às vezes, levava a exageros. Mas, em
regra, fazia uma oposição democrática. Procurava acertar,
apesar de contrariar sempre as idéias do PSD, exclu-
sivamente por questões de ordem partidária.

SB - Em julho de 1956, Dnar Mendes`, líder da UDN,
subscreveu voto de confiança ao Governo Bias Fortes, afir-
mando que o clima era propício ao entendimento político.
Outro udenista, Fabrício Soares, na mesma ocasião, discur-
sou atacando duramente o Governador, acusando-o de omis-
so. Havia matizes na oposição udenista?

PIO CANEDO - A oposição udenista não era uniforme,
porque, acima de tudo, prevalecia o bem-estar dos deputa-
dos nos seus respectivos municípios. Os que tinham inte-
resse direto na política municipal eram mais maleáveis, aces-
síveis ao Governo; já os que não exerciam seu mandato ten-
do em vista a política municipal faziam oposição sob um
prisma diferente. Quando as decisões do Governo tinham
um caráter geral, a UDN aparecia unida; quando o Gover-
no pleiteava medidas com reflexo direto nos municípios,
surgiam divergências entre os deputados da Oposição.

SB - Como eram as relações entre o senhor, então líder do
PSD, e os líderes oposicionistas?

PIO CANEDO - Sempre tive a preocupação de preservar
um bom relacionamento com os líderes na Assembléia, en-
tre eles os da UDN. Assim, mantive as melhores relações
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com o Hélio Garcia, com o Aureliano Chaves, com o Expe-
dito Tavares"', com o Dnar Mendes, com o Paulo Campos
Guimarães... - com todos os líderes. No Governo Bias For-
tes, nenhum projeto era enviado à Assembléia sem que antes
todos os líderes de partidos fossem convocados ao Palácio
para ouvir uma explicação a respeito. Sempre conversáva-
mos sobre os projetos em pauta, ora conseguindo apoio, ora
vendo-o negado, mas nunca surpreendendo a Oposição com
o nosso posicionamento.

SB - O PR esteve coligado ao PSD nos Governos Clóvis
Salgado e Bias Fortes. Como era o PR na situação?

PIO CANEDO - Na gestão do Clóvis Salgado, a atitude do
PR era cem por cento favorável ao Governo, inteiramente
alinhada. Já no Governo Bias Fortes, o PR pleiteava, exigia
mais. Mas nunca falhou em seu apoio.

SB - O PR defendia o Governo Bias Fortes na Assembléia
Legislativa?

PIO CANEDO - Não, isso cabia a mim, líder do Governo.
O PR apoiava o Governo, tinha secretarias, etc., e votava de
acordo conosco. Mas era discreto. Evitava assumir atitudes
ostensivas, para não contrariar suas bases.

SB - E como era o PSD como partido de situação? O PSD,
na Situação, foi diferente, por exemplo, da UDN, que foi
Situação no Governo Magalhães Pinto?

PIO CANEDO - Sim. O PSD traçava a sua atuação com
moderação e com respeito às Oposições. Comportava-se
conforme as linhas do Governo, que eram flexíveis, propí-
cias a um clima de entendimento. A atitude do PSD para
com as Oposições era amigável, tolerante, tanto no Gover-
no Clóvis Salgado como no Governo Bias Fortes. Prova dis-
so é que levamos a termo muitos projetos polêmicos, sem-
pre precedidos de um entendimento entre as bancadas.
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SB - E como o PSD se comportou na oposição, durante o
Governo Magalhães Pinto?

PIO CANEDO - Até então não estávamos habituados à
oposição: nossa característica sempre foi pró-Governo. Mas,
na gestão de Magalhães Pinto, a Bancada do PSD era muito
grande e o secretariado do Governo, excessivamente parti-
dário. Isso inflamou as bases do PSD e nos levou a uma
oposição "quente", cerrada. Nós tínhamos maioria relativa-
mente folgada na Assembléia e, nos dois primeiros anos,
nenhum projeto do Governo obtinha os votos necessários.
Nos dois primeiros anos, Magalhães Pinto praticamente
governou graças aos vetos.

SB - Como era isso, governar por meio de vetos?

PIO CANEDO - Como as leis propostas pelo Governo não
obtinham maioria na Assembléia, o Governador vetava o
que fora aprovado - alguns capítulos, determinados trechos
- e produzia uma colcha de retalhos que o beneficiava. E o
caso do atual Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.
O projeto inicial, do Osvaldo Tolentino 179, previa um con-
junto de medidas mais amplas e não tinha como objetivo
direto a criação de um banco. Após os vetos do Governador,
entretanto, as propostas originais resultaram num banco de
desenvolvimento.

HA - Quer dizer: a Oposição apresentava o projeto e o Go-
vernador seguia atrás, dando à matéria o formato que lhe
interessava.

PIO CANEDO - Certo. Os projetos eram aprovados pelo
PSD, e, quando iam à sanção, a assessoria técnica do Go-
verno opunha vetos. Nunca vetos totais: retiravam um pará-
grafo, suprimiam um artigo... - modificavam o sentido ori-
ginal, alteravam tudo.

HA - A Oposição não tinha força para derrubar o veto do
Governador?
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PIO CANEDO - Não, porque, para se aprovar um projeto,
é necessário um determinado número, mas, para derrubar
um veto, são necessários dois terços. Além disso, com o tem-
po, fomos perdendo alguns aliados, que viviam sempre à
sombra dos Governos. Mas, mesmo sozinhos, ainda éramos
maioria.

SB - O PSD era maioria na Assembléia, mas não conseguiu
eleger Tancredo Neves governador.

PIO GANE DO - Em 1960, as eleições foram casadas - para
governador e para presidente da República - e a UDN em-
barcou na candidatura de Jânio Quadros. Quando este se
elegeu, arrastou candidatos da UDN em vários Estados. Foi
o que se deu em Minas. Apesar da habilidade com que
Magalhães Pinto conduziu sua campanha, o fator decisivo
de sua eleição foi a candidatura Jânio Quadros, que empol-
gou o País inteiro, inclusive Minas Gerais.

SB - A cisão do PSD provavelmente influiu, também, não?
Foi a segunda vez que oPSD se dividiu e foi a segunda vez
que ele perdeu a eleição para governador em Minas.

PIO CANEDO - Todas as vezes em que houve cisão no
PSD, o partido saiu-se mal. Na eleição do Magalhães Pinto,
o PSD sofreu duas sangrias: a do Alkmin e a do Ribeiro
Pena`. Foi uma tática estabelecida por eles, desviando os
votos do PSD. Ribeiro Pena teve uns 60 ou 80 mil votos,
não me lembro bem, votos retirados de nós e que be-
neficiaram Magalhães Pinto.

SB - Segundo se conta, Tancredo Neves e José Maria
Alkmin nunca se deram bem.

PIO CANEDO - Não.
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SB - Amara! Peixoto, num depoimento"', diz que não se
podia convidar os dois para uma mesma reunião sigilosa,
porque um deles sempre vazava as informações e sugeria
que fora o outro. Os pessedistas já conheciam o perigo de
se dividir o PSD em Minas, não?

PIO GANE DO - Nós sabíamos que o PSD corria risco to-
da vez que não permanecesse unido. Já tínhamos a experi-
ência da eleição de Mílton Campos.

SB - Na eleição vencida por Magalhães Pinto, quem arti-
culou a cisão do PSD?

PIO CANEDO - O Alkmin, o Ribeiro Pena, o Paulo Pi-
nheiro Chagas... Mas o artífice foi o José Maria Alkmin.

SB - Juscelino, que era então o presidente da República,
interferiu para salvar a unidade do partido?

PIO CANEDO - Não. O Juscelino tinha assumido uma
atitude discreta no plano nacional. Ele não se empenhou,
como era esperado, na campanha contra o Jânio Quadros, o
que se refletiu, também, na posição dele aqui em Minas.
Ele foi discreto lá e foi discreto aqui. Por isso o Alkmin e o
Ribeiro Pena conseguiram essa cisão.

SB - O senhor, nessa época, tinha uma posição de destaque
na política mineira, como líder do PSD na Assembléia...

PIO CANEDO - Eu lancei a candidatura de Tancredo
Neves e, na mesma reunião, ela foi oficializada. Nós nos
empenhamos por essa candidatura e, até um determinado
momento, ela foi considerada francamente vitoriosa. Mas,
já no final, com a dissidência...

SB - O senhor, como líder, tentou contornar essa dissidên-
cia?
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PIO CANEDO - Tentamos, mas não foi possível, porque
nem o Alkmin nem o Ribeiro Pena admitiam a candidatura
Tancredo Neves - e ela já estava lançada.

SB - Voltando a sua atuação na Assembléia: como o senhor,
líder da Oposição, se relacionava com os líderes da Situação?

PIO GANE DO - Eu, pessoalmente, tive - e tenho até hoje
- o melhor relacionamento com o Hélio Garcia e com o
Aureliano Chaves, líderes da UDN no período em que o
PSD era maioria. As divergências só surgiam com referên-
cia àquelas leis que não vinham temperadas com a dose
certa de pessedismo (iisos), e que, então, nós recusávamos.
Mas nosso relacionamento era tão bom que, no Governo do
Aureliano Chaves, fui indicado por ele para a Vice-Presi-
dência do Banco do Estado.

SB - Havia um debate ideológico na Assembléia Legislativa
ou a Oposição se limitava a questões da política partidária?

PIO CANEDO - O debate era principalmente em torno
da política partidária. Questão ideológica só houve com re-
ferência ao Jânio Quadros, que estabeleceu um governo
atípico, vamos dizer assim, e com cuja filosofia nós,
pessedistas, absolutamente não comungávamos. No geral,
predominavam, mesmo, as questões político-partidárias.

SB - O senhor poderia comparar o PSD e a UDN quando
Situação e quando Oposição? Quais as semelhanças e as
diferenças entre esses partidos na Assembléia Legislativa?

PIO CANEDO - Enquanto oposição, o PSD viveu duas
fases. A primeira, nos dois primeiros anos, quando éramos
maioria no Plenário. A UDN tinha, então, doze deputados.
Depois de dois anos, houve eleições, e a bancada da UDN
passou para 22 ou 23 deputados"', além de atrair o PR e,
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em parte, o PTB. Na primeira fase, fazíamos uma oposição
conjunta, combatendo o Governo, que nos era muito hostil.
O Governo udenista, de início, era excessivamente partidá-
rio; a UDN castigava seus adversários, quer dizer, o PSD.
Na segunda fase, o Governo Magalhães Pinto era mais fle-
xível. O combate cerrado que o Governo fazia ao PSD mo-
dificou-se, ficou mais suave.

SB - A que o senhor credita essa mudança no comporta-
mento do Governo?

PIO GANEDO - O Magalhães Pinto tornou-se, desde cedo,
candidato à Presidência da República, e tratou de ameni-
zar, por isso, seu comportamento com o PSD mineiro.

SB - E os pequenos partidos na Assembléia Legislativa?
Que importância tinham?

PIO GANE DO - O PTN e outros partidos menores, de dois,
três deputados, eram geralmente volúveis, embora alguns fos-
sem mais consistentes. Já os outros, como o PR e o PTB, pe-
savam nas deliberações - e tendiam a apoiar o Governo. O
comportamento do PSD foi menos efetivo na prática, porque
ele não contava com esses partidos maiores.

SB - Os pequenos partidos se alinhavam com a Oposição?

PIO GANEDO - Não, conviviam melhor com a UDN, com
o poder.

SB - O senhor foi deputado em três legislaturas. À medida
que sua base eleitoral se ampliou, modificou-se sua atuação
como deputado?

PIO GANE DO - Não. Nunca me preocupei com minha
base eleitoral porque, desde o início, fui um deputado da
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circunscrição. Atuava só em minha região. Nunca cultivei o
eleitorado estadual. Fora de minha região, tinha votos es-
parsos, muito poucos. Acho que, naquela época, eu já abra-
çara a concepção do voto distrital, sistema que defendo até
hoje e que só não é adotado porque não convém aos depu-
tados que pescam votos em toda parte.

SB - Por que o senhor nunca se candidatou a deputado
federal?

PIO CANEDO - Primeiro, porque eu queria dar assistência
mais completa às bases que me elegiam. Segundo, porque
não me apetecia ir para Brasília. Já então eu não concordava
com o fato de que o deputado trabalhe só três dias por sema-
na. Se eu fosse para Brasília, viria só aos sábados para Belo
Horizonte. No resto da semana, teria que estar lá, tomando
conhecimento do que estivesse ocorrendo no Congresso, par-
ticipando das comissões, o que é um trabalho muito sério...
Isso iria me afastar de minhas bases e me fazia ver a
impraticabilidade de me tornar deputado federal.

SB - O senhor se referiu agora à importância do trabalho
das comissões. Em vários discursos na Assembléia
Legislativa, o senhor menciona elogiosamente o trabalho
das comissões. No entanto, parece que o senhor nunca par-
ticipou de comissões, sempre ocupou funções...

PIO CANEDO - Como líder, eu não podia participar de
comissões, mas acompanhava seu trabalho. Tinha deputa-
dos de absoluta confiança em cada comissão e, por inter-
médio deles, acompanhava os trabalhos: o Aécio Cunha"',
que era do PR, o Gilberto A1meida 11, o Hugo Aguiar`, o
Eugênio Dutra` - todos atuavam em comissões, cujos tra-
balhos eu acompanhava.

SB - Na época em que o senhor foi deputado, existia na As-
sembléia Legislativa a atuação dos Iobbies? O deputado era
pressionado, de alguma forma, pelos movimentos sociais?
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PIO GANE DO - Os lobbies não existiam, mas em determi-
nados projetos, de grande importância estadual, recebíamos
a visita de elementos que nos expunham os prós e os con-
tras daquela medida. Quer dizer, não existia o lobby oficial,
como existe hoje, mas existiam os interesses de classes, de
grupos, que desaguavam na Assembléia. Nós éramos sensí-
veis a essas visitas, sabíamos acolhê-las com o tempo ne-
cessário, para melhor encaminharmos o andamento dos pro-
jetos dentro da Assembléia.

SB - Tendo sido deputado nos Governos Clóvis Salgado,
Bias Fortes e Magalhães Pinto, o senhor poderia falar das
características políticas de cada um desses Governos? O que
os diferenciava, o que os aproximava...

PIO CANEDO - O Clóvis Salgado substituiu Juscelino
Kubitschek e a característica de seu Governo foi a de tentar
dar seguimento ao que Juscelino plantara. No Governo Jus-
celino, haviam sido lançadas as bases do desenvolvimento
em Minas Gerais. Clóvis Salgado retomou essas bases e nisso
foi muito eficiente. Já o Governo Bias Fortes nasceu favo-
recido pelo fato de Juscelino estar na Presidência da Repú-
blica. Bias Fortes tinha planos para Minas, foi um Governo
benéfico, deu um forte impulso à agricultura e teve apoio
constante na Assembléia. Além disso, havia a circunstância
de Juscelino ser o presidente da República, o que facilitava
as coisas e permitia uma maior aproximação entre os Go-
vernos Estadual e Federal.

O início do Governo Magalhães Pinto foi uma espécie de
pré-revolução em Minas Gerais. Magalhães Pinto chegou
ao Governo precedido de uma campanha tipicamente re-
volucionária, como alguém disposto a contestar tudo o que
fora feito até então em nosso Estado, motivo por que en-
controu as maiores dificuldades por parte do PSD, que era
Maioria na Assembléia. Mas, com o tempo, Magalhães Pin-
to foi amainando, foi-se adaptando à realidade e, no último
ano, abandonou a oposição sistemática ao PSD e pôde rea-
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lizar um governo razoável, sob o ponto de vista do desenvolvi-
mento no Estado. Foi um Governo que não decepcionou o
povo de Minas Gerais, mesmo porque ele teve bons secretári-
os, que deram impulso a suas respectivas pastas.

HA - O Diretório Estadual do PSD intervinha nos traba-
lhos da Assembléia, orientava a bancada? A Presidência
acompanhava os trabalhos do senhor, que era o líder?

PIO CANEDO - Não, não intervinha, mas sempre ouvía-
mos a direção partidária nas coisas mais relevantes. No dia-
a-dia, não.

SB - Havia repercussão dos trabalhos da Assembléia
Legislativa na sociedade?

PIO GANE DO - Havia. A Assembléia tinha grande prestí-
gio. Suas sessões eram freqüentadas pelo público e a im-
prensa acompanhava os pormenores, noticiava tudo quanto
ali ocorria.

SB - A sociedade tinha alguma expectativa em relação ao
trabalho do Poder Legislativo?

PIO CANEDO - A Assembléia era prestigiada pela socie-
dade. Nós, deputados, desfrutávamos de uma simpatia, de
um conceito, que hoje não existe na mesma proporção.

SB - O senhor foi deputado durante praticamente três legis-
laturas. Nesse período, algum fato o marcou de forma es-
pecial?

PIO CANEDO - A rotina do deputado era sempre a mes-
ma, mas, nesse tempo, ocorreram fatos de alcance nacional,
com reflexos dentro da Assembléia. Houve a eleição dejânio
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Quadros, um homem que surpreendeu o País pela forma com
que pretendeu governar. Tivemos o período Goulart, também
cheio de surpresas. E tivemos a Revolução de 64, que alterou
consideravelmente o posicionamento das Assembléias. Tive,
portanto, em meu período de deputado, essas fases, que não
alteravam minha posição pessoal, mas alteravam a do conjunto,
das Assembléias, da Câmara e do País. Fatos marcantes, como
esses que mencionei, períodos tumultuosos, tudo eu vivi, como
cidadão e como deputado, e posso assegurar que eles deixa-
ram marcas no comportamento do deputado, do político e do
cidadão.

SB - Vamos tratar da sucessão estadual de 1965. No início,
quando se começou a discutir os nomes dos possíveis can-
didatos do PSD a governador, falava-se em José Maria
Alkmin, Paes de Almeida, Paulo Pinheiro Chagas e Gilber-
to Faria"'. Que forças apoiavam cada um desses nomes?

PIO CANEDO - A sucessão de 1965 caracterizou-se, den-
tro do PSD, por um comportamento ético. As candidaturas
emergentes - Alkmin, Paulo Pinheiro Chagas, Sebastião
Paes de Almeida, Gilberto Faria e outros - tiveram vida
muito breve, pois a candidatura Paes de Almeida surgiu
muito forte, com muito impulso, e logo predominou sobre
as demais. Entretanto, quando ela ia num crescendo avas-
salador, a UDN, mancomunada com o poder central, pas-
sou a trabalhar para que ela não vingasse, indo bater, para
tanto, às portas do Tribunal Regional Eleitoral. Essa
investida não teve êxito, pois, apesar de tudo, o Tribunal
acatou o resultado da convenção. Inconformados, os
udenistas recorreram ao Superior Tribunal Eleitoral, e lá,
amparados nas forças militares, principalmente, consegui-
ram impedir a candidatura Sebastião Paes de Almeida. Isso,
já não digo às vésperas das eleições, mas no adiantado da
campanha eleitoral. Cassada, portanto, a candidatura Se-
bastião Paes de Almeida, o PSD viu-se, de repente, na con-
tingência de indicar outro candidato para a sucessão esta-
dual. Faltavam 21 dias para as eleições, quando a conven-
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ção do PSD homologou o nome de Israel Pinheiro, primei-
ro vice-presidente estadual do partido e, na época, presi-
dente em exercício (Valadares se licenciara). A essa altura, a
UDN estava com seu candidato nas ruas, há muito tempo -
o Roberto 188 e, como vice, o Lúcio"', do PR. Nesses 21 dias,
graças principalmente a seus méritos pessoais, Israel Pinhei-
ro conseguiu arregimentar o eleitorado de Minas - ressen-
tido com a cassação do Sebastião Paes de Almeida -, capita-
lizando todo o trabalho partidário anterior. Ele já fora depu-
tado federal em várias legislaturas, tinha sido prefeito de
Caeté, havia renunciado à Câmara dos Deputados - em
suma, era um nome que não exigia esforço para se levar ao
eleitor. Embora rápida, sua campanha foi bem recebida pelo
eleitorado pessedista, que era maioria no Estado. Ele ven-
ceu as eleições e tomou posse em janeiro de 1966.

SB - O senhor falou que, logo de início, apesar de alguns
nomes terem sido ventilados, a candidatura de Paes de
Almeida se impôs. Por quê?

PIO CANEDO - Porque o Sebastião Paes de Almeida já se
tornara uma figura mítica na política mineira. Ele fora mi-
nistro de Juscelino e gozava de conceito muito elevado en-
tre as classes industrial e comercial do País, principalmente
em São Paulo, mas com reflexo em Minas Gerais, onde nas-
ceu e iniciou sua vida política. Sebastião Paes de Almeida
não precisou concorrer com os pré-candidatos do PSD ao
Governo do Estado, porque seu nome deslanchou natural-
mente, deixando os demais sem condições de lutar pelas
próprias candidaturas.

SB - Ele foi apoiado por Juscelino?

PIO CANEDO - Apesar de atuar na área federal há algum
tempo, Juscelino ainda tinha reflexos positivos na política
mineira e apoiou Sebastião Paes de Almeida. Seu apoio teve
grande influência, como veio a ter, posteriormente, para a
candidatura de Israel Pinheiro.
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SB - Paulo Pinheiro Chagas afirma 19° que o apoio de Jusce-
lino à candidatura Paes de Almeida se devia à promessa
deste de financiar a própria campanha e a de Juscelino
Kubitschek à Presidência em 1965.

PIO CANEDO - Bom, eu não sei a extensão da verdade
dessa afirmativa. Realmente, entre o Paes de Almeida e o
Juscelino havia uma interligação política e pessoal. Jusceli-
no gostava de Sebastião Paes de Almeida e de sua família.
E, na parte política, provavelmente, vislumbravam o que
seria a campanha futura. Daí a suposição de Paulo Pinheiro
Chagas - que era mais ou menos geral - de que Juscelino já
teria ajustado com Sebastião Paes de Almeida o apoio para
a campanha à Presidência da República em 1965. Mas não
conheço esses fatos e não posso abonar as palavras do Paulo
Pinheiro Chagas.

SB - A imprensa, na época, veiculava que Valadares não via
com bons olhos a candidatura Paes de Almeida. Por quê?

PIO CANEDO - É verdade. Valadares tinha uma argúcia
fora do comum. Ele sentia que a candidatura Paes de
Almeida não iria agradar - como de fato não agradou - às
forças militares e preferiu se afastar da direção do PSD. Não
queria chefiar uma campanha em favor de Paes de Almeida,
que, se eleito, iria encontrar sérias dificuldades na área fe-
deral para tomar posse e governar. Todos nós percebemos,
na ocasião, essa precaução de Valadares, mas não concorda-
mos com ela, pois agir assim equivalia a sofrer antecipada-
mente as conseqüências de algo que poderia até não acon-
tecer.

SB - Em fevereiro de 1965, a imprensa noticiou que Bene-
dito Valadares estaria defendendo a formação de uma fren-
te única em Minas, sem restrições a Magalhães Pinto, com
o objetivo de formar um bloco de resistência à candidatura
Lacerda. Ou seja, ele propunha o lançamento de um candi-
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dato único PSD/UDN, para barrar a candidatura Lacerda e
favorecer a candidatura Magalhães.

PIO CANEDO - É verdade. O Benedito Valadares, como
eu disse, tinha um faro político muito aguçado e estava con-
victo de que nem o Lacerda nem o Paes de Almeida se
elegeriam, vetados pelo poder militar. Por trás de sua atitu-
de, não havia um erro político, e sim o temor da força mili-
tar dominante no País.

SB - O senhor, na época, declarou-se totalmente contrário
à formação da frente única PSD/UDN, alegando que não
via razão específica para ela, ao contrário, por exemplo, do
que ocorrera em março de 1964. A formação dessa frente
chegou a ser discutida no PSD?

PIO GANE DO - Não, nasceu morta. Ela foi aventada, mas
nunca foi discutida dentro da bancada.

SB - A bancada não aceitava sequer discuti-Ia?

PIO CANEDO - Não, não aceitava essa hipótese.

SB - Não obstante, em junho de 1965, alguns pessedistas,
liderados provavelmente por Valadares, procuravam uma
solução que agradasse ao Presidente Castelo Branco, talvez
um acordo com a UDN, agora já em torno de um nome
específico: Mílton Campos. Por que essa insistência de
Valadares, já que, segundo o senhor afirma, o PSD não ti-
nha disposição de negociar e estava em condições de ven-
cer as eleições, mesmo que o candidato não fosse Paes de
Almeida?

PIO GANE DO - Benedito Valadares ansiava pelo apoio do
Governo Federal a uma candidatura pessedista em Minas.
Quando foi lançada a candidatura Sebastião Paes de
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Almeida, o Presidente Castelo Branco não se manifestou,
mas fez ver a algumas pessoas que esse nome não lhe agra-
dava. Ao saber disso, Benedito Valadares se desinteressou
da sucessão mineira, a ponto de entrar em licença da Presi-
dência estadual do PSD.

SB - Num determinado momento, com o nome de Paes de
Almeida já consolidado, outros possíveis candidatos foram
aventados: Tancredo Neves, Ovídio de Abreu, Guilhermino
de Oliveira e o próprio Benedito Valadares. Também nes-
sas eleições Valadares pretendeu ser candidato?

PIO CANEDO - Esses nomes todos foram lembrados, mas
não ganharam consistência: a candidatura Paes de Almeida
já havia empolgado o PSD e todo o Estado.

SB - Benedito Valadares pretendia ser o candidato?

PIO CANEDO - Também era um dos pretendentes,
veladamente. Não ostensivamente.

SB - O senhor acha que a candidatura dele agradaria aos
militares?

PIO CANEDO - Eu creio que sim. Mas ela não chegou a
ser proposta.

SB - A imprensa da época afirma que Guilhermino de Oli-
veira era o nome preferido por Castelo Branco. E verdade?

PIO CANEDO - Guilhermino de Oliveira desfrutava de
muito prestígio no Governo Federal, dadas as suas relações
com o Ministro Golbery.

SB - Em junho, novos nomes são cogitados, na hipótese de
ser impugnada a candidatura Paes de Almeida. Fala-se no
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seu nome e no de Paulo Pinheiro Chagas. O que estava
ocorrendo nesse momento?

PIO CANEDO - Faziam-se previsões sobre o julgamento
da candidatura Paes de Almeida pelo Tribunal Regional
Eleitoral e, nessa fase de especulações, o Paulo Pinheiro
Chagas mostrou-se disposto a ser o candidato. Quanto a
mim, já estava comprometido como vice do Paes de
Almeida, e nessa posição me mantive.

SB - Nenhum grupo tentou viabilizar sua candidatura?

PIO CANEDO - Alguns supunham que, na hipótese de
sofrermos um insucesso no Tribunal, eu deveria ser o can-
didato. Mas nunca se foi além das especulações.

SB - O senhor não considerava a hipótese de ser candidato
a governador?

PIO CANEDO - Não. Primeiro, por lealdade a Sebastião
Paes de Almeida, que influíra para que fosse eu o candida-
to a vice-governador. Segundo, porque eu achava que não
era minha hora para pretender galgar esse cargo em Minas
Gerais.

SB - De que forma Sebastião Paes de Almeida apoiou sua
candidatura a vice-governador?

PIO CANEDO - Por influência do Renato Azeredo"', ele
adotou meu nome antes mesmo de submetê-lo à bancada.
E, particularmente, insistiu comigo para que eu fosse o vice,
porque seu plano de governo seria muito voltado para fora
do País. Uma vez eleito, ele iria constantemente aos Esta-
dos Unidos e à Europa para obter investimentos e facilida-
des para o Governo de Minas. Por isso, queria ter um vice
merecedor de sua confiança para, nessas ocasiões, assumir
o Governo. E em mim ele confiava.
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SB - Qual era o relacionamento do senhor com Paes de
Almeida anteriormente?

PIO CANEDO - Eu mantinha boas relações com ele, mas
não muito íntimas. Foi o Renato Azeredo, muito ligado a
ele e ao Juscelino, que fez questão de nos aproximar.

SB - Por que essa posição de Renato Azeredo?

PIO GANE DO - O Renato era muito meu amigo, nossas
relações eram as mais estreitas. Na Assembléia, eu, como
líder, dava-lhe incumbências a que ele sempre correspondia.
Por isso, ele achava indispensável que eu assumisse o Go-
verno de Minas junto com o Sebastião Paes de Almeida.

SB - Nessas eleições, o PSD estava especialmente preocu-
pado em não estimular dissidências, e seu nome seria acei-
to por unanimidade, é isso?

PIO CANEDO - Não. Uma vez que Sebastião Paes de
Almeida determinara que o vice deveria ser um deputado
estadual, entendi que os deputados deveriam participar da
escolha. Para tanto, convocou-se a bancada, ocasião em que
o Deputado Estadual Murilo Badaró postulou sua própria
indicação e trabalhou por ela.

SB - Em abril de 1965 - bem antes dessa reunião, portanto
- Murilo Badaró já se lançara candidato a vice-governador
pelo PSD, e o Estado de Minas informou, na ocasião, que
era ele o nome mais provável, com muitos adeptos no inte-
rior. Nessa época, o senhor já pensava em ser candidato a
vice-governador?

PIO GANE DO - Não.

SB - Gomo o senhor via a candidatura de Murilo Badaró?
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PIO GANE DO -Achava natural. O Murilo era um deputa -
do muito eficiente, tinha adeptos dentro da bancada; reu-
nia todas as condições para ocupar o cargo.

SB - O nome dele unia o partido?

PIO GANE DO - Na época, ainda não se cogitava da indi-
cação de candidatos e não se podia prever, por isso, se ele
uniria o partido. Mas ele era uma figura de influência den-
tro do PSD.

SB - Quais as bases de apoio à candidatura dele?

PIO CANEDO - Eram os próprios deputados estaduais,
entre os quais ele contava com uma votação expressiva.

SB - Bem, ele já se lançara candidato a vice. Quando foi
indicado o nome do senhor, criou-se um impasse.

PIO GANE DO - Não houve impasse. Reunida a banca-
da, Murilo Badaró apresentou uma preliminar: propôs
que eu, o candidato mais idoso, abrisse mão do critério
de idade em caso de empate. Concordei. E fomos para a
votação com essa preliminar resolvida - ocorrendo em-
pate, haveria novo escrutínio.

HA - O senhor se lembra do resultado da votação?

PIO GANE DO - Eu ganhei por um voto: 10 a 9.

SB - Dentro da Bancada do PSD na Assembléia Legislativa,
que ala apoiava o senhor, que ala apoiava Murilo Badaró?

PIO GANE DO - Não era questão de alas: era questão pes-
soal. Alguns deputados tinham mais ligação com o Murilo
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Badaró, outros convergiam para meu nome. Mas não houve
disputa de grupos dentro da Assembléia.

SB - No desenrolar do processo sucessório, em junho de
1965, Pedro Aleixo afirmou que o PSD estava mais interes-
sado que a UDN na impugnação de Paes de Almeida. O
senhor imagina o que ele pretendia dizer com isso?

PIO CANEDO - O PSD apoiava integralmente a candida-
tura Paes de Almeida, que a UDN, principalmente por in-
termédio de Pedro Aleixo, trabalhava para impugnar.

SB - Em abril de 1965, Último de Carvalho declarou que o
Presidente Castelo Branco não pretendia tolher a liberdade
de escolha dos pessedistas. Qual era, de fato, a posição de
Castelo Branco diante do quadro sucessório em Minas? A elei-
ção de Paes de Almeida representava para ele uma ameaça?

PIO GANE DO - A posição de Castelo Branco aparentava
isenção, mas ele sentia que a área militar não aceitava a can-
didatura Paes de Almeida: ela representava, de certa for-
ma, a volta de Juscelino ao cenário nacional. Castelo Bran-
co manteve-se isento até onde pôde, mas, no fim, adotou o
ponto de vista da área militar. E também ele, como presi-
dente, não via com simpatia a candidatura Paes de Almeida.

SB - O senhor acha que a UDN teve influência na posição
de Castelo Branco?

PIO CANEDO - Não, a UDN era subsidiária nessa ques-
tão. Ela se vangloriava de ser vitoriosa, de seu ponto de
vista ter prevalecido, mas, na verdade, o ponto de vista ven-
cedor foi o da área militar.

SB - Paes de Almeida foi indicado candidato do PSD por
77 votos contra 15, e sua candidatura foi homologada numa
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convenção em que, segundo a imprensa, as tônicas foram a
crítica aos métodos administrativos e políticos de Magalhães
Pinto e a exaltação do nome de Juscelino Kubitschek. Como
foi o clima da convenção?

PIO GANE DO - De euforia, pois todos os pessedistas exal-
tavam Juscelino Kubitschek, todo o PSD queria a eleição
de Sebastião Paes de Almeida e ninguém aceitava a posi-
ção da UDN no Governo do Estado, isto é, os procedimen-
tos do Governador Magalhães Pinto em relação ao PSD. As
bases do interior repudiavam os métodos da UDN em Mi-
nas Gerais. Daí, o clima da convenção foi de repúdio ao
Governo da UDN e de exaltação a Juscelino e a Sebastião
Paes de Almeida.

SB - Quando a candidatura Paes de Almeida foi homologa-
da, já se previa, de alguma forma, a impugnação?

PIO CANEDO - Comentava-se que ela viria, mas nós achá-
vamos que, se viesse, seria fracassada. Acreditávamos no
Tribunal Regional Eleitoral. Evidentemente, no momento
da convenção, só havia especulações, porque a candidatura
ainda não estava homologada. Após a convenção é que se
articulou, dentro da UDN, a impugnação, sob a chefia de
Pedro Aleixo.

SB - Segundo a imprensa, o orador mais aplaudido nessa
convenção foi o Senador Auro Moura Andrade, que teria
criticado a conjuntura política e revolucionária do País. O
senhor se lembra desse discurso?

PIO GANE DO - O Auro Moura Andrade ocupava um car-
go de destaque no plano federal, tinha uma grande força
eleitoral em São Paulo e era uma figura respeitável do Con-
gresso. Sua palavra foi muito acatada pela convenção, e as
críticas que ele fez ao regime militar foram bem recebidas
pelo pessedismo ali reunido.
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SB - Ainda, segundo a imprensa, esse discurso levou os
pessedistas a tomarem medidas preventivas, para evitar a
distorção da fala do Presidente do Congresso, que muitos
consideraram um desafio ao movimento de 31 de março.
Isso é verdade?

PIO CANEDO - Moura Andrade se excedeu em suas crí-
ticas, num momento muito delicado para a Nação, princi-
palmente para Minas Gerais, mas o excesso foi bem recebi-
do pela platéia, para quem sua fala era um reflexo do que
ocorria no País. A cúpula do PSD, entretanto, não endossou
esses aplausos ao discurso de Moura Andrade, temerosa de
que ele envenenasse ainda mais os militares contra a candi-
datura Paes de Almeida. Por intermédio dos políticos
pessedistas ligados à área federal, principalmente Benedito
Valadares, fez ver que o ponto de vista de Minas não era
exatamente o ponto de vista de Auro Moura Andrade.

SB - Depois de homologada a candidatura Paes de Almeida, a
imprensa noticia que Benedito Valadares teria se comprome-
tido com uma terceira força, com o objetivo de conduzir o
PSD à candidatura Celso Melo de Azevedo, caso Paes de
Almeida fosse julgado inelegível. No caso, o PSD indicaria o
candidato a vice. De acordo com o Estado de Minas, Ovídio de
Abreu, Guilhermino de Oliveira, Gustavo Capanema e Israel
Pinheiro apoiavam Valadares nessa questão.

PIO CANEDO - Temendo a reação da área federal à can-
didatura Paes de Almeida, Benedito Valadares pensou em
lançar um candidato de conciliação, talvez Celso Meio de
Azevedo. Mas isso não prosperou. E essa posição espelhava
apenas o ponto de vista pessoal de Benedito Valadares, não
se irradiou dentro da Comissão Executiva, que permane-
ceu fiel à candidatura Paes de Almeida até que ela fosse
impugnada. Quer dizer, não é exato que Israel Pinheiro e
outros elementos da Executiva tenham adotado esse ponto
de vista.

319



SB - O senhor não acha que era uma precipitação de Benedi-
to Valadares falar de um outro candidato antes que a candida-
tura Sebastião Paes de Almeida tivesse sido impugnada?

PIO CANEDO - Concordo. Mas perdoávamos Benedito
Valadares, porque sabíamos que ele temia - com razão -
que a candidatura Paes de Almeida viesse a ocasionar da-
nos a nosso Estado. No fundo, ele visava preservar Minas
Gerais do desgaste perante o Governo Federal, embora não
contasse, nesse ponto, com o apoio do partido, que adotara
a candidatura Paes de Almeida.

SB - Em 1965, a candidatura Paes de Almeida foi impug-
nada pelo Tribunal Superior Eleitoral, por carência de domi-
cílio eleitoral.

PIO CANEDO - Primeiro, ela foi julgada peloTribunal
Regional Eleitoral. Esperávamos um empate, mas, feliz-
mente, ela foi mantida.

SB - O senhor acha que os militares e outras correntes polí -
ticas pressionaram os membros do Tribunal Regional Elei-
toral?

PIO GANE DO - Aqui, não. O TRE agiu com absoluta in-
dependência. Eu me lembro bem do voto do
Desembargador Martins de Oliveira 192, um voto brilhante,
consistente e que impressionou a todos. O Presidente,
Desembargador Merolino 193, temia que houvesse um em-
pate, porque caberia a ele a decisão final. Mas, felizmente,
não houve empate.

SB - Pois é, mas, de qualquer forma, a UDN recorreu e o
Tribunal Superior Eleitoral impugnou a candidatura.

PIO GANE DO - Lá, houve um trabalho muito intenso,
chefiado pelo Deputado José Bonifácio'94.
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SB - Houve pressão sobre o TSE?

PIO GANE DO - Não, não houve. Houve influência do
Deputado José Bonifácio, da UDN e de alguns setores jun-
to ao Tribunal Superior, por várias razões, inclusive as de
natureza conservadora, pois todos temiam que essa candi-
datura viesse a ser um estopim de maiores danos para o
País.

SB - Houve influência dos militares também?

PIO CANEDO - Houve influência indireta, psicológica:
eles faziam pressão contra o Sebastião Paes de Almeida, e
esse fato era conhecido também pelos membros do TSE.

SB - Mas esse clima já existia, quando a impugnação foi
julgada aqui e, no entanto, oTRE manteve a candidatura...

PIO CANEDO - Não se pode comparar o clima do julga-
mento do Tribunal Regional com o do julgamento do Tri-
bunal Superior. Aqui, a candidatura Paes de Almeida era
querida, desejada, e o Tribunal Regional era sensível a essa
realidade.

SB —Já em 1962, Paes de Almeida fora acusado de abuso de
poder econômico. Na mesma sessão do TSE que julgou o
recurso da UDN, o jurista Nélson Hungria 195 argumentou,
em defesa do candidato, que não se podia cassar a cidada-
nia de uma pessoa por ela ter feito benemerência. Em que
consistiu, de fato, o abuso de poder econômico de que Paes
de Almeida foi acusado?

PIO CANEDO - O Paes de Almeida dispunha de uma ra-
zoável situação financeira e, por meio de sua empresa, fa-
vorecia igrejas, comunidades, benemerência que alguns
interpretaram como compra de votos. Essa impugnação,
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porém, não foi acolhida em 1962, quando ele se elegeu de-
putado.

SB - No âmbito nacional, qual foi a repercussão da impugna-
ção da candidatura Paes de Almeida?

PIO CANEDO - Minas Gerais sempre teve um lugar de
destaque na Federação, e a impugnação de um candidato
ao Governo do Estado teria, como realmente teve, reper-
cussão. Mas, por se tratar de uma decisão definitiva, contra
a qual não cabia recurso, grande parte das pessoas confor-
mou-se. Além disso, em Minas, de imediato, a reação foi
procurar um sucessor para o Paes de Almeida.

SB - Pedro Aleixo, Adauto Lúcio Cardoso 196 e José Bonifácio
de Andrada foram os autores do pedido de impugnação da
candidatura Paes de Almeida. O senhor acredita que, ao
tomar tal iniciativa, esses udenistas estavam motivados por
princípios ideológicos ou o que prevaleceu, mais uma vez,
foram questões de política partidária?

PIO CANEDO - O que movimentou essa gente foi, exclu-
sivamente, o interesse político-partidário, e não matéria de
ideologia. Afinal, o Governo do Estado estava nas mãos da
UDN.

SB - Em junho de 1965, a imprensa já falava na unanimida-
de de Paes de Almeida no PSD e na preocupação eleitoral
da UDN em relação a ele. A lei das inelegibilidades tinha
como objetivo específico impedir a candidatura de Paes de
Almeida?

PIO GANE DO - Não, era uma lei nacional.

SB - Mas, apesar de nacional, sua principal intenção não
seria atingir Paes de Almeida?

322



I -

1N1 AC()\1'ECT\IENTO POLÍLICO, COM RONDON P:\CI 1 F( 10





PIO CANEDO - Acho que não. Tudo quanto houve com
relação à impugnação de Paes de Almeida foi uma questão
exclusivamente estadual. Não interessava ao cenário fede-
ral imiscuir-se na escolha de candidato em Minas Gerais.

SB - Conforme o Estado de Minas, a impugnação da candi-
datura Paes de Almeida levou a Bancada Estadual do PSD
a solicitar ao presidente em exercício do partido, Israel Pi-
nheiro, providências para requerer a impugnação da candi-
datura Roberto Resende. Isso foi verdade?

PIO CANEDO - Não. O PSD jamais pretendeu impugnar a
candidatura Roberto Resende, porque ela era exclusivamen-
te da alçada da UDN. E o Magalhães Pinto fez com que essa
candidatura fosse não apenas da UDN, mas também dele pró-
prio. O PSD não tinha interesse em impugná-la.

SB - Bom, o senhor já falou sobre a possibilidade de ser o
candidato do PSD em substituição a Paes de Almeida e já
nos esclareceu por que não quis a indicação. Quem arti-
culou seu nome para candidato ao Governo?

PIO CANEDO - Não houve propriamente articulação.
Houve a suposição de que, afastado o candidato a governa-
dor, naturalmente o candidato a vice deveria assumir o pos-
to vago. Mas não houve articulação em torno de meu nome,
mesmo porque não dei nenhum passo nesse sentido. Aguar-
dei que a cúpula partidária se reunisse e decidisse. Nesse
período, as especulações eram em torno de meu nome e de
vários outros, como Renato Azeredo, Guilhermino de Oli-
veira...

SB - ... Israel Pinheiro, Ovídio de Abreu, Gustavo
Capanema, José Maria Alkmin... Todos foram cogitados?
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PIO CANEDO - Todos, mas principalmente Renato
Azeredo, Guilhermino de Oliveira e Israel Pinheiro.

SB - Israel era o presidente do partido, Guilhermino de
Oliveira tinha uma ligação estreita na área federal... Porque
Renato Azeredo?

PIO CANEDO - O Renato era o candidato do Juscelino.
Todo mundo achava que o Juscelino indicaria o Renato.

SB - E o senhor, como se posicionou?

PIO CANEDO - Eu estava alheio a isso. Achava que os
três nomes eram muito bons. Não era e continuei não sen-
do candidato.

SB - Mas, alheio, Dr. Pio? O senhor deve ter participado de
uma forma ou de outra...

PIO CANEDO - Não participei nessa fase. Participei na
fase decisiva. Fui a Brasília, quando houve uma reunião do
PSD, na casa do Israel. E, antes de ser escolhido o novo
candidato, fui a Brasília com o Ozanan Coelho"", consultar
Sebastião Paes de Almeida. Para ele, o novo candidato de-
veria merecer o apoio do Juscelino, que estava expatriado.
Ligou para Paris e expôs ao Juscelino a situação local. Os
candidatos eram o Israel, o Guilhermino e o Renato Azeredo.
Juscelino respondeu que, por meio do Carlos Murilo 198 , já
estava informado e tinha a seguinte posição: o Renato po-
dia esperar, porque era muito moço; o Guilhermino era um
candidato polêmico; e o Israel Pinheiro merecia seu apoio,
pelos serviços prestados a Minas e pelo fato de estar, na
hora, ocupando o lugar de presidente do partido. E acres-
centou: "Quanto à Vice-Governança, sou favorável a que se
mantenha o Pio Canedo, porque, se ele se afastar da indica-
ção, vai criar um caso para o PSD, que nesta hora tem a
felicidade de contar com um candidato a governador e um
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candidato a vice do mesmo partido. Se o Pio Canedo se afas-
tar, os partidos aliados ao PSD vão começar a lutar pelo vice.
Então, acho que deve ser indicado o Israel e deve ser mantido
o Pio Canedo como vice". Diante dessa opinião do Juscelino,
nós todos adotamos a candidatura Israel Pinheiro e o partido
manteve minha candidatura ao cargo de vice.

SB - Por que, no entender de Juscelino, o nome de
Guilhermino de Oliveira seria polêmico?

PIO CANEDO - O Guilhermino era muito combativo e
muito ligado ao Golbery e isso desagradava parte dos políti-
cos do PSD.

SB - Parece que os pessedistas não queriam nenhum can-
didato que tivesse uma vinculação forte com o movimento
de 64.

PIO CANEDO - É.

SB - Nessa conversa entre o senhor, Ozanan Coelho e Paes
de Almeida foi discutido o financiamento da campanha de
Israel Pinheiro?

PIO CANEDO - Não, não se falou disso.

SB - Paes de Almeida contribuiu com recursos para essa
campanha?

PIO CANEDO - Acho que sim. Acho que ele tinha inte-
resse em ver o Israel Pinheiro eleito governador de Minas,
porque era o candidato do Juscelino e do PSD.

SB - Como foi o clima da convenção pessedista que homo-
logou a candidatura de Israel Pinheiro? Foi de muita eufo-
ria, como na anterior?
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PIO CANEDO - Não havia tanta euforia, mas as candida-
turas foram homologadas com entusiasmo, como uma es-
pécie de revanche do que acontecera com Sebastião Paes
de Almeida. E isso a 22 dias das eleições. A coisa era pre-
mente.

SB - Segundo a imprensa, Valadares deixaria a direção do
PSD, em Minas, por estar magoado com a atitude hostil da
bancada estadual.

PIO CANEDO - Não houve o propósito de Valadares de
abandonar a chefia do partido. O que ele pretendia era, ex-
clusivamente, manter a união de Minas com o Governo Fe-
deral e ele manifestou sua decepção aos deputados da ban-
cada, por não terem seguido sua orientação. Temia que uma
desunião, naquele momento, viesse a prejudicar o Estado e
o País. Para ele, a bancada fora, indiretamente, uma das cul-
padas dessa posição. Mas não manifestou o propósito de
renunciar à Presidência. Ao contrário, sempre quis ser o
presidente do partido e todos achávamos que era de justiça
que ele continuasse no cargo.

SB - Parece que, nessa época, enquanto a UDN tentava
concertar alianças, a tese que prevalecia no PSD era a de
formar uma chapa marcadamente partidária, sem qualquer
coligação. Por que essa opção?

PIO CANEDO - Não. Nós sempre desejamos a coligação.
Sempre estivemos coligados.

SB - Sim, mas, segundo a imprensa da época, o senhor teria
declarado que o PSD pretendia não dar...

PIO CANEDO - Nós sempre estivemos coligados, mas,
para essa eleição, desejávamos manter o mesmo critério
anterior, isto é, o PSD indicar o governador e o vice. O que
nos convenceu ainda mais da necessidade de se adotar essa
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posição foi o conselho de Juscelino de manter o governador
e o vice como candidatos do mesmo partido.

SB - Por que essa opção?

PIO GANE DO - Nessa ocasião, com o Magalhães Pinto no
Governo, oPSD sofria a hostilidade da UDN. Como nossos
aliados se retraíram, na mira da UDN restou apenas o PSD.
Logo, quando da indicação dos candidatos à sucessão de
Magalhães, o PSD viu-se no dever de indicar o governador
e o vice, com a aquiescência dos aliados, pois eles tinham
um poder de decisão muito menor.

SB - Antes da impugnação, oPSP declarou seu apoio à can-
didatura Paes de Almeida. O PSD articulou esse apoio ou
ele foi dado espontaneamente?

PIO CANEDO - O PSD participou, mas não articulou.

SB - O PTB, partido que já tinha lançado Mílton Reis`
como candidato a governador, e que, como o senhor nos
disse, vinha dando sustentação à segunda fase do Governo
Magalhães Pinto, acabou decidindo pela renúncia de seu
candidato e pelo apoio aos candidatos pessedistas. O que
provocou essa mudança na posição do PTB mineiro?

PIO CANEDO - O PTB mineiro sempre teve vinculações
estreitas com o PSD.

SB - E históricas.

PIO CANEDO - Estreitas e históricas. Ele não dava sus-
tentação ao Magalhães Pinto. Era um aliado - vamos dizer
- não inteiramente comprometido com o Governo. E, nes-
se momento, quis, ou necessitou, voltar a uma aliança efe-
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tiva com o PSD, porque via nessa posição as figuras de Jus-
celino e João Goulart.

SB - Quais eram as bases do acordo entre o PSD e o PTB?

PIO GANE DO - O PTB apoiaria a candidatura do PSD e,
em troca, nós lhe garantiríamos uma posição digna, equiva-
lente à de um bom aliado, durante o Governo Israel Pinhei-
ro. E, realmente, isso se deu, pois foram aproveitados ele-
mentos do PTB no Governo Israel Pinheiro.

SB - Por que o PR optou por apoiar o candidato udenista
nessas eleições?

PIO CANEDO - Além de já estar comprometido com o
Governo Magalhães Pinto, oPR havia indicado o candidato
a vice, Lúcio Sousa Cruz. Logo, sentiu-se no dever de ca-
minhar com a candidatura Roberto Resende.

SB - O lema da campanha de Israel Pinheiro foi "Minas em
ritmo de Brasília". Como se deu a escolha desse lema?

PIO CANEDO - Era natural. Todo o mundo se lembrava
de que o Israel Pinheiro fora, ao lado de Juscelino, o artífice
da construção de Brasília. Seu esforço e sua presença na
construção de Brasília, em sua consolidação como Capital,
eram reconhecidos no Brasil inteiro. Logo, nós apenas rati-
ficamos o que todo o mundo já sabia.

SB - O senhor poderia falar do clima político em Minas
nesse período curto de campanha que antecedeu as elei-
ções?

PIO GANE DO - Foi como um relâmpago. Tínhamos ape-
nas 21 dias para a campanha. Mas, mesmo assim, o Israel
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percorreu vários municípios, num clima de euforia, porque
os pessedistas, além de desejar voltar ao Palácio da Liber-
dade, tinham, no íntimo, a vontade de responder, nas ur-
nas, à cassação da candidatura Paes de Almeida.

SB - O senhor viajava com Israel Pinheiro ou fazia uma
campanha paralela?

PIO CANEDO - Algumas vezes viajava com o Israel.

SB - A imprensa fala que membros do PSD pensaram em
solicitar tropas federais para garantir o pleito em algumas
regiões, devido às reiteradas manifestações do Governador
contra as eleições. Isso é verdade?

PIO CANEDO - Antes, seria verdade; nessa ocasião, não.
O Magalhães Pinto supunha que continuaria no Governo,
mas, ao não ser obtida a prorrogação, a disputa se estabele-
ceu exclusivamente entre os candidatos Roberto e Israel.

SB - O senhor poderia fazer uma comparação entre a campa-
nha de Roberto Resende e a campanha de Israel Pinheiro?

PIO CANEDO - O Roberto era o candidato da UDN e do
Magalhães Pinto. Logo, a UDN fazia uma campanha de
governo, fechava questão em torno da candidatura. Mas, na
verdade, a UDN e o Magalhães não foram felizes na esco-
lha do nome. A UDN desejava sobretudo a candidatura de
Osvaldo Pierucetti, José Monteiro 200, Oscar Correia"'. A
imposição ou, melhor dizendo, a insinuação do Magalhães
Pinto em favor do Roberto, que era parente dele, frustrou
uma parte da UDN. O Roberto não empolgou a UDN, ao
passo que o Israel, ao contrário, teve uma aceitação muito
grande.

SB - É verdade que, nas vésperas das eleições, prefeitos
pessedistas e petebistas apoiaram o candidato udenista
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Roberto Resende, enquanto, em outras regiões, líderes
udenistas apoiaram o candidato do PSD, por não aceitarem
o acordo da UDN com o PR?

PIO GANE DO - Não. Como eu já disse, houve restrições
à candidatura do Roberto Resende, especialmente no inte-
rior. Alguns se distanciaram, silenciaram, porque não gosta-
ram da indicação. Mas não houve um "racha". A candidatu-
ra permaneceu íntegra.

SB - Chegaram a apoiar o candidato pessedista em algum
município?

PIO CANEDO - Abertamente, não. Por omissão, sim.

SB - O senhor acha que essa instabilidade das forças polí-
ticas do interior foi importante nas eleições de 1965?

PIO GANE DO - Por parte da UDN, sim. Por parte do PSD,
só houve entusiasmo. Mas as eleições, na verdade, se defi-
niram na Capital.

SB - Qual foi a importância do apoio de Juscelino
Kubitschek à candidatura Israel Pinheiro, ainda que ele não
tivesse feito nenhum pronunciamento nesse sentido?

PIO CANEDO - Todo o mundo sentia que o Juscelino
apoiava o Israel Pinheiro. Todo o mundo queria votar no
Israel Pinheiro porque queria, também, acatar a opinião do
Juscelino.

SB - O senhor já nos falou que o Governo Magalhães Pinto
combateu duramente o PSD, sempre com a preocupação
de enfraquecer suas bases. Como o senhor explica a folga-
da vitória pessedista sobre um candidato que, além de con-
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tar com o apoio do Governo, teve um tempo muito maior
para fazer sua campanha?

PIO GANE DO - Como eu disse, a candidatura Roberto
Resende não foi bem recebida pela UDN, enquanto o PSD
teve a vantagem de ter um candidato apoiado com entusi-
asmo pelos pessedistas. Essa era a diferença.

SB - O senhor afirmou que, de início, Magalhães Pinto ig-
norou a vitória de Israel Pinheiro, convencido de que nem
ele nem Negrão de Lima seriam empossados. Como se deu
a reversão desse quadro?

PIO GANEDO - A reversão se deu naturalmente. Gomo
presidente do partido, Israel Pinheiro comunicou ao Presi-
dente Castelo Branco que, com a cassação da candidatura
Sebastião Paes de Almeida, o PSD teria que marchar para
um outro candidato. Ao que Castelo Branco respondeu:
"Realmente, as Forças Militares, o Governo da República,
não poderiam adotar a candidatura Paes de Almeida. Mas,
se o candidato fosse outro, por exemplo, se fosse você, nós
não teríamos objeção a fazer". Dessa conversa nasceu a pos-
sibilidade da posse do Israel.

SB - Contudo, depois da eleição temeu-se, durante algum
tempo, que ele e Negrão de Lima não fossem empossados.

PIO CANEDO - Porque as Forças Militares não queriam.
Já o Presidente Castelo Branco tinha aberto ao Israel a pos-
sibilidade da posse. Existia, portanto, um clima favorável.

SB - Houve articulações pessedistas para se garantir a posse?

PIO CANEDO - Não houve articulação propriamente.
Houve o seguinte: realizada a eleição, vitoriosos o Israel e o
Negrão de Lima, todos achávamos que eles tomariam pos-
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se, enquanto nossos adversários, baseados num clima reinan-
te na área militar, apostavam no contrário. Com a evolução
dos dias, o Castelo Branco foi vencendo a oposição da área
militar, principalmente do Costa e Silva, e o Negrão de Lima
e o Israel tomaram posse. Mas, no fundo, o que se percebeu
foi que Castelo Branco não queria fortalecer Lacerda, no Rio,
e Magalhães Pinto, em Minas. Ele temia que os dois viessem
a empolgar novamente o poder, contra os militares. E eu con-
cordo com essa análise. Acho que, realmente, o Castelo Bran-
co temia o Lacerda e o Magalhães. Tanto que, depois, ele os
alijou da área do Governo Federal.

SB - Antes mesmo das eleições, a imprensa divulgou a de-
cisão do alto comando pessedista de que, se Israel Pinheiro
fosse eleito, toda a articulação política do Governo seria de
responsabilidade do vice-governador, ou seja, do senhor. Por
que essa decisão tão precoce no partido?

PIO GANE DO - Na verdade, não é exatamente isso. O
Israel Pinheiro posicionou-se, previamente, da seguinte
maneira: "Se eu for eleito governador, quero que meu vice
se responsabilize pela parte política, para que eu possa ficar
cem por cento entregue à administração do Estado, que é o
que me fascina e o que pretendo fazer". E, de fato, logo
depois de ter sido indicado, o Israel Pinheiro foi a minha
casa: "Olha, Pio, eu preciso de você como vice-governador,
para você tomar conta da parte política, porque ela é muito
absorvente, toma o tempo todo, e eu não quero ficar preso a
isso. Quero que você assuma essa parte, para que eu me
dedique à administração". E assim foi ajustado, em minha
casa, entre mim e o Israel Pinheiro.

9 C A P Í 1' li L O

SB - O AI-2 obrigou os políticos a escolherem entre Situa-
ção e Oposição, ou seja, entre Arena e MDB. Por que a
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opção do Governo Israel Pinheiro de ingressar no bloco
situacionista e ajudar a fundar a Arena?

PIO CANEDO - Israel Pinheiro, que já fora eleito gover-
nador de Minas, já tivera sua posse assegurada pelo Presi-
dente Castelo Branco, optou, principalmente em face de
sua vocação de administrador, de governante, pelo cami-
nho do situacionismo. E, daí, comprometeu-se a criar, em
Minas, a Arena, o partido do Governo.

SB - Como foram as discussões políticas que antecederam
essa decisão?

PIO CANEDO - No dia 27 de outubro, após as eleições de
3 de outubro, foi baixado o Ato Institucional n°2, que extin-
guia os partidos. Nesse ínterim, de 3 a 27 de outubro, a
linha dura das Forças Armadas criara um clima para não
empossar os eleitos, principalmente Israel Pinheiro, de
Minas, e Negrão de Lima, do Rio202, por temer que os Go-
vernos de Minas e do Rio viessem a se tornar apenas satéli-
tes da candidatura Juscelino Kubitschek. Esse clima foi num
crescendo até que o Presidente Castelo Branco, para aliviar
a tensão reinante, caminhou para uma solução conciliatória,
a outorga do Ato Institucional n° 2. Com essa medida, o
Presidente Castelo Branco quis demonstrar que o Governo
Federal manteria seu domínio na política revolucionária
instalada em 1964. Essas providências de extinguir os par-
tidos e instituir eleições indiretas criavam um clima mais
suave, em face da vitória dos candidatos Israel Pinheiro e
Negrão de Lima.

SB - Negrão de Lima não se alinhou com o Governo Fede-
ral, preferiu o MDB. Aqui, em Minas, deve ter havido algu-
mas discussões entre os pessedistas, antes que se decidisse
apoiar o Governo Federal e criar a Arena.

PIO CANEDO - A situação do Israel Pinheiro era intei-
ramente diferente da do Negrão de Lima. Este foi candi-
dato depois que já haviam sido impugnadas as candidatu-
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ras de Hélio de Almeida e do Marechal Lott: só então con-
seguiu apoio para sua candidatura, inclusive do PTB. Ele
não tinha conversado anteriormente com o Presidente Cas-
telo Branco, de quem, aliás, era amigo. Então, havia uma
diferença. Israel, que já recebera do Presidente Castelo
Branco o compromisso de dar posse aos eleitos, tinha que
ter um comportamento condizente com essa perspectiva.
O Negrão de Lima, por sua vez, não conversara anterior-
mente com o Castelo Branco, e tinha, portanto, liberdade
de ação, mesmo porque sua candidatura se baseava mais no
PTB do Estado do Rio. Daí, temos que concluir que não
houve surpresa, mas coerência na atitude do Israel e do
Negrão de Lima.

SB - Essa decisão foi de inteira responsabilidade do Gover-
nador Israel Pinheiro ou houve uma discussão entre os ex-
pessedistas?

PIO GANE DO - Israel Pinheiro teve a cautela de ouvir as
forças políticas de Minas. É claro que sua posição já estava
previamente tomada, mas fez questão de auscultar o PSD
para ver se obteria deste o suporte para sua decisão. E en-
controu ampla receptividade, com pouquíssimas restrições.
Por isso, teve liberdade de posicionar-se como artífice da
Arena em Minas Gerais.

SB - Quem fazia restrição ao ingresso dos ex-pessedistas na
Arena, e com que argumentos?

PIO CANEDO - Esses políticos eram o Tancredo Neves,
o Renato Azeredo e alguns outros que ficaram na Oposição,
mesmo porque o próprio Presidente Castelo Branco não
queria todos os políticos em um único partido. Considerava
a unanimidade um obstáculo à realização da democracia e
abriu margem para se criarem dois partidos: o do Governo e
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o da Oposição. Isso influiu no ânimo daqueles que tomaram
posição contrária, principalmente em Minas Gerais, onde
ainda se prestigiava a eleição de Juscelino em 1965.

SB - Qual era o argumento desses políticos, no caso
Tancredo e Renato Azeredo, para não se filiarem à Arena
ou para que o Governador não se filiasse a esse partido?

PIO CANEDO - Eles não criaram embaraço ao Governador.

SB - Eles não faziam nenhuma restrição?

PIO CANEDO - Não, não criaram embaraço para Israel
Pinheiro se filiar à Arena. Ao contrário, continuaram a
prestigiá-lo, e a merecer, junto com seus correligionários,
uma atenção especial do Governador, a cuja posição, por
sua vez, não faziam restrição alguma.

SB - Por que o senhor acha que eles tomaram essa atitude
de se filiarem ao MDB? O Renato Azeredo, por exemplo,
era um político muito ligado ao senhor.

PIO CANEDO - Eles tinham várias razões, entre elas, prin-
cipalmente, o apoio à candidatura de Juscelino em 1965.
Eles alimentavam essa idéia.

SB - Mas isso todos os ex-pessedistas desejavam, indepen-
dentemente de estarem na Arena ou no MDB.

PIO CANEDO - Todos desejavam, mas esses dois chefia-
vam a corrente em favor da candidatura Juscelino.

SB - Qual foi sua influência nessa opção de Israel Pinheiro?

PIO GANE DO - Eu já estava eleito vice-governador, logo,
minha posição não podia se diferenciar da posição do Go-
vernador.
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SB - O senhor discutiu amplamente essa questão com Is-
rael Pinheiro ou a decisão foi tomada apenas por ele?

PIO CANEDO - Não, ela não foi discutida. O Governador
tomou sua posição, na certeza de que eu o acompanharia, o
que se verificou normalmente. Não houve questão de es-
pera nem de expectativa. Ao tomar ele essa posição, natu-
ralmente, eu teria que tomar posição idêntica.

SB - O senhor nos disse que, quando Castelo Branco este-
ve em Minas, com o objetivo de fundar a Arena, o senhor
foi encarregado pelo Governador Israel Pinheiro de con-
versar com o Presidente. A que atribui essa decisão do Go-
vernador?

PIO CANEDO - Essa posição não era nova. Já relatei, há
pouco, o episódio em que Israel Pinheiro esteve em minha
casa para propor que eu gerisse a parte política do Governo.
Logo, quando o Castelo Branco quis discutir a formação da
Arena, Israel Pinheiro comunicou-lhe que eu seria seu
interlocutor nesse assunto e me pôs em contato com ele.

SB - Quais foram as principais questões abordadas nessa
reunião com Castelo Branco?

PIO CANEDO - Castelo Branco disse que, ao instituir o
Ato Institucional n°2, dissolvendo os partidos, ele tinha em
mira inaugurar uma nova fase na política do País. Queria
que o partido do Governo fosse forte, constituísse uma
maioria em todo o País, mas não dispensava um partido da
Oposição, que fiscalizasse os atos do Governo. Ele repu-
diava a idéia de um partido único, mas fazia questão que o
partido do Governo fosse maioria entre o eleitorado e entre
os deputados. Partiu daí nossa conversa. Ele me encarre-
gou de fazer, em Minas, uma Arena forte, uma Arena de
maioria no eleitorado, na área parlamentar estadual e fede-
ral. Dessa conversa, partimos para a organização da Arena.
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SB - Como foram as articulações políticas para se conseguir
esse partido majoritário?

PIO CANEDO - Todas as áreas de Minas foram consulta-
das, e a única restrição que recebemos foi a de Magalhães
Pinto, que não concordou em filiar-se à Arena. Essa restri-
ção, contudo, não influenciou outros udenistas de Minas
Gerais, nem diminuiu o potencial eleitoral da Arena no
Estado.

SB - Qual o argumento de Magalhães Pinto para não se
filiar à Arena?

PIO CANEDO - Magalhães Pinto, a essa altura, já estava
agastado com Castelo Branco, sentia-se desprestigiado. Sem
publicidade, já havia retirado seu apoio ao Governo Fede-
ral. Logo, não se sentiu no dever de entrar para um partido
especialmente governista, isto é, filiado às idéias da Revo-
lução, do Presidente Castelo Branco.

SB - E ele tentou convencer os ex-udenistas a segui-lo nessa
posição?

PIO CANEDO - Não, a atitude dele foi exclusivamente
pessoal.

SB - Magalhães Pinto não se filiou à Arena nesse momen-
to, mas ingressou no partido posteriormente.

PIO CANEDO - Não.

SB - Ele nunca se filiou à Arena?

PIO CANEDO - (movimento negativo com a cabeça)

SB - O senhor foi, provavelmente, o principal articulador
da fundação da Arena mineira. Quais as pessoas que parti-
ciparam ativamente desse processo?
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PIO CANEDO - Em primeiro lugar, o Governador Israel
Pinheiro, que abraçou prontamente a idéia e me prestigiou
na execução dessa tarefa. Ele foi o elemento principal da
fundação da Arena em Minas Gerais. Com sua adesão, os
deputados em geral - federais e estaduais, do PSD ou de
outros partidos - caminharam para a fundação da Arena.
Não tivemos dificuldade. Meu principal colaborador foi o
Deputado Guilherme Machado"', muito ligado ao Presi-
dente Castelo Branco. Além dele, outros correligionários,
tanto da UDN como do PSD, auxiliaram nossa gestão for-
talecendo e prestigiando o novo partido.

SB - Guilherme Machado foi escolhido o primeiro presi-
dente da Arena mineira...

PIO GANE DO - Por indicação do próprio Castelo Branco.

SB - E isso não causou nenhum constrangimento ou rancor
entre alguns ex-pessedistas?

PIO CANEDO - Não, porque ele tinha um trânsito muito
bom dentro da ala pessedista. A sugestão do Presidente
Castelo Branco foi bem recebida por todos. Para secretário-
geral, escolhemos o Ozanan Coelho, que era pessedista.

SB - Pela leitura dos jornais da época, percebemos que a
grande dificuldade na formação da Arena mineira foi o for-
te enraizamento dos partidos extintos pelo AI-2. E parece
que alguns ex-pessedistas viam a Arena como uma forma
de a ex-UDN burlar os resultados eleitorais.

PIO GANE DO - Nós todos, do PSD, nos sentimos feridos
e não recebemos com entusiasmo a extinção do partido. Não
elogiamos a ação do Governo Federal, porque ele extinguia
partidos sólidos. Partidos como a UDN, o PSD e o PTB já
estavam enraizados no eleitorado do País.

SB - O senhor era o articulador político do Governo. Como
fazia para conciliar o interesse do Governador de pacificar a
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política mineira, fundando a Arena, com a insatisfação das
bases dos antigos partidos, sobretudo do PSD?

PIO CANEDO - Nós - refiro-me a mim e ao Governador
Israel Pinheiro, principalmente - considerávamos definiti-
va a extinção dos partidos e procuramos conciliar nossa po-
sição com a do Governo revolucionário. A realidade, por-
tanto, era a seguinte: o PSD não mais existia; tinha que nas-
cer um outro partido. E nós optamos pela Arena.

SB - Foi difícil para o senhor convencer as bases do interior
a aceitarem essa nova composição?

PIO CANEDO - Não foi muito difícil, porque os
pessedistas viram que o PSD estava extinto e havia que se
fundar um novo partido. Como eu já disse, a extinção dos
partidos não foi bem recebida, mas nós e o eleitorado nos
conformamos com essa realidade revolucionária.

SB - A imprensa noticia dificuldades na formação da Arena
e sugere que elas eram agravadas pelo provável secretaria-
do de Israel Pinheiro, que, para alguns ex-udenistas, tinha
muita afinidade com as forças que o 31 de março havia ba-
nido. Essa percepção dos ex-udenistas era correta?

PIO CANEDO - As restrições da UDN ao Governo do Israel
existiam, mas não em proporções capazes de prejudicar a mar-
cha dos acontecimentos. Queixavam-se porque Israel formou
seu governo com ampla liberdade, sem levar em conta a nova
situação do País, e seu secretariado era, de início, francamente
partidário. Mas, entre os secretários, vários tinham mandato
eletivo e, em agosto, teriam que se desincompatibilizar para
pleitear a renovação de seus mandatos. Era, portanto, de certo
modo, um secretariado provisório.

SB - Em algum momento, houve interferência do Governo
Federal e dos militares na formação do secretariado?
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PIO CANEDO - Alguns integrantes da chamada "linha
dura" do Governo Federal pretenderam que a formação do
secretariado fosse submetida a sua anuência prévia, mas
Israel Pinheiro não aceitou essa interferência. Entretanto,
dadas as dificuldades que surgiram, ele teve a sabedoria de
não anunciar com antecedência o secretariado, só o fazendo
quatro ou cinco dias antes da posse.

SB - A imprensa noticiou que a presença, no secretariado, de
três adversários de Bilac Pinto, no Sul - que seriam Luís
Fernando", Euclides Cintra` e Sebastião Navarro` - deu
origem a uma articulação de ex-udenistas contra o Governo.

PIO CANEDO - Não, não houve esse propósito. Quando
nomeou esses secretários - da Justiça, do Trabalho e de
Assuntos de Ação Social -, o Israel não tinha a intenção de
ferir determinadas áreas udenistas do Estado. Eles foram
recrutados, como os outros, dentro de um esquema cujo
objetivo era aproveitar deputados estaduais no Governo, pois
Israel Pinheiro sabia que devia a eles, principalmente, a so-
lidariedade e o apoio que teve quando da sua candidatura
ao Governo do Estado.

SB - Ao escolher esses deputados, o Governo já tinha cons-
ciência de que iria desagradar, por exemplo, Bilac Pinto,
político tão próximo de Castelo Branco?

PIO CANEDO - Não, o Israel não levou em conta essa
idéia. Ele quis formar um secretariado que desse a Minas
Gerais e aos pessedistas uma retribuição do apoio que ele
recebeu quando de sua candidatura.

SB - Em 1966, foi lançada oficialmente a Frente Ampla,
articulada por Carlos Lacerda, da qual participavam, tam-
bém, pessedistas como Juscelino Kubitschek. Qual a posi-
ção do Governo Israel Pinheiro diante dessa proposta?
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PIO CANEDO - Israel Pinheiro não foi consultado sobre a
Frente Ampla. Para nós, a formação da Frente Ampla era
um derradeiro esforço do Carlos Lacerda para sobreviver
na política nacional e fazer oposição ao Governo Castelo
Branco, com o qual havia rompido. Por isso, o Israel Pinhei-
ro não participou desse movimento.

SB - Como o senhor viu, na época, o ingresso de Juscelino
Kubitschek na Frente Ampla?

PIO CANEDO - O Juscelino Kubitschek não ingressou na
Frente Ampla, pois ainda estava exilado. Ele foi ouvido lá
no estrangeiro e participou das conversas com Carlos
Lacerda, que queria se juntar a ele e ao João Goulart para
dar combate à Revolução de 64. Juscelino estava expatriado
e sofria tenazmente o seu exílio. Interessava-lhe voltar ao
Brasil, participar da vida pública de seu País. Daí ele aderir
à idéia de Lacerda, seu maior adversário, que havia, anteri-
ormente, lançado sobre ele as mais atrozes injúrias. Nós,
aqui no Brasil, víamos nesse movimento de Lacerda uma
idéia pré-concebida, não de prestigiar o Juscelino e o João
Goulart, mas de fazer uma contra-revolução, uma vez que
ele, Lacerda, era aliado da linha dura do Exército.

SB - O senhor acha que Juscelino Kubitschek foi influen-
ciado pela situação de exilado?

PIO CANEDO - A mim me parece que ele não avaliou bem
as conseqüências dessa tomada de posição. Isso é desculpá-
vel, pois se encontrava exilado e, portanto, desprendido dos
ideais e da realidade então reinantes dentro do País.

SB - Em outubro de 1966, a imprensa noticiou que havia
pânico no meio político diante da onda de cassações e de-
nunciou a omissão dos políticos mineiros em face dos acon-
tecimentos de Brasília207 . Segundo a imprensa, os políticos
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mineiros evitavam se posicionar contra o Presidente da
República. Como o senhor se posicionou diante das cassa-
ções em outubro de 1966?

PIO CANEDO - As cassações resultavam de um trabalho
intenso da ala dura dos militares que compunham o Gover-
no. Mas essa ala não tinha abrigo na pessoa do Presidente
ou entre seus auxiliares diretos, que sempre teimavam em
conciliar a linha dura com as idéias do Presidente. Portanto,
nós, em Minas Gerais, não tínhamos que acompanhar esses
acontecimentos, que diziam respeito às novas cassações. Es-
távamos solidários com o Governo Federal e achávamos que,
dentro dos limites da época, ele teria força para impedir
uma onda indiscriminada de cassações políticas.

SB - Como o senhor recebeu a notícia do fechamento do
Congresso em outubro de 1966?

PIO CANEDO - Diante da resistência que os deputados
opunham aos decretos revolucionários, que não eram con-
dizentes com as idéias de restauração do regime democráti-
co no País, era de se esperar o fechamento do Congresso,
como de fato ocorreu.

SB - Em outubro de 1966 o General Costa e Silva foi esco-
lhido o novo presidente da República. Como Minas rece-
beu essa indicação? O senhor temeu por um endurecimen-
to do regime?

PIO CANEDO - Nós, em Minas, achávamos que o Gover-
no Castelo Branco ainda poderia vir a ser considerado mui-
to melhor do que o de Costa e Silva. Já havíamos nos habi-
tuado ao Governo Castelo Branco, por isso recebemos a
posse do Costa e Silva com certa apreensão, mas não nos
rebelamos contra ele. Ao contrário, procuramos nos aproxi-
mar dele para que fosse apenas uma sequência do Governo
Castelo Branco. Mas, na realidade, Costa e Silva foi sóbrio
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e teve como vice-presidente um mineiro, Pedro Aleixo. Só
mais tarde, com sua doença, é que surgiram os problemas,
que todo o País lamenta, mas que aceitou.

SB - A posse de Costa e Silva acarretou maiores dificulda-
des no relacionamento do Governo de Minas com o Gover-
no Federal?

PIO CANEDO - Sim, porque o Governo Costa e Silva tra-
tava os governadores com mais severidade e distância, dan-
do ênfase à questão financeira e à segurança pública. No
Governo Costa e Silva, a linha dura do Exército desejava
que todos os Governos Estaduais tivessem nas Secretarias
da Fazenda e da Segurança alguém indicado pelo Exército.
E isso, naturalmente, afetava a vida administrativa dos Es-
tados, como afetou a do Governo Israel Pinheiro.

SB - O Governo atendeu a essas exigências?

PIO CANEDO - Não.

SB - Qual foi a conseqüência?

PIO CANEDO - Diminuição ou bloqueio das verbas para
o Governo Estadual. O Governo Israel Pinheiro sofreu por
não obter com facilidade auxílio financeiro do Governo
Federal.

SB - Parece que uma questão muito delicada foi a reação
da Polícia Militar de Minas Gerais à portaria da Presidência
da República, de Costa e Silva, que colocava todas as polí-
cias militares sob comando federal.

PIO CANEDO - É verdade. Essa foi a fase crucial do Go-
verno Israel Pinheiro. A portaria que passava o comando da
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Costa e Silva deu um murro na mesa:
"Mas que Governador éesse, capaz de
receber um subalterno e não prendê-lo

diante de sua insubordinação?!".
Pensei comigo mesmo: vou ser preso!

Quando ele se sentou novamente,
comecei: "Senhor Presidente, devo deduzir
que o Governador Israel Pinheiro deveria

ter prendido o Comandante da Polícia
Militar". Costa e Silva: "Justamente!". Aí,
eu concluí "Eu queria lembrara V Exa.

que, durante toda a minha vida, jamais vi
um civil prender um militar".

Costa e Silva parou, refletiu um pouco
efalou: "E o senhor quem tem razão! A
hierarquia militar deve prevalecer Fale
com o Governador que a coisa fica como

estd. Depois nós vamos conversar".
E ele nunca voltou ao assunto.
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Polícia Militar para um oficial do Exército causou em Mi-
nas uma reação de conseqüências drásticas. O Comandante
da Polícia Militar mineira, Coronel José Ortiga"', reuniu os
comandos existentes no Estado e, com o apoio desses coro-
néis, foi ao Governador Israel Pinheiro. Declarou que a
Polícia Militar não aceitaria a interferência do Governo Fe-
deral em seu comando, quer por suas tradições, que eram
notórias no País inteiro, quer pelos serviços prestados ao
País e não só ao Estado. O Governador sentiu a gravidade
da situação e prometeu ao Comandante voltar a tratar do
assunto com ele em dois ou três dias. Imediatamente após
a saída do Coronel Ortiga, o Governador chamou-me ao
Palácio e, em minha presença, telefonou ao Presidente Costa
e Silva, pedindo-lhe uma audiência para tratar de assunto
urgente. Essa audiência foi marcada para dois dias depois,
numa quinta-feira. Ao terminar o telefonema, o Governa-
dor virou-se para mim e disse: "Olha, Pio, eu não vou a
Brasília. Você é quem vai". Eu falei: "Mas, Governador, o
senhor acabou de ajustar com o Presidente que estará lá
quinta-feira, às quatro horas da tarde, para a audiência". "E
verdade, mas eu não vou. Você irá em meu lugar e dirá ao
Presidente que eu estou indisposto e, por essa razão, não
pude comparecer à audiência". "Mas, Governador, e se o
Presidente não me receber ou se receber mal essa alterna-
tiva?". "Olha, Pio, eu sou o Governador de Minas e devo
ficar aqui, para evitar as conseqüências que poderão advir
desse episódio. Se você não for recebido ou se for detido,
isso não terá conseqüência nenhuma, pois, aqui, em Minas,
o Estado continuará governado pelo Governador". "Está
bem, Governador, quinta-feira vou a Brasília".

SB - Como o senhor se sentiu ao receber essa missão?

PIO CANEDO - Eu me senti engrandecido pela confian-
ça que o Israel depositava em mim, embora temeroso do
fracasso da entrevista, principalmente de suas conseqüên-
cias. Portanto, pensei muito na responsabilidade que pesa-
va sobre mim.
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SB - E como foi sua audiência com Costa e Silva?

PIO CANEDO - Procurei minimizar a reação da PM mi-
neira, dizendo ao Presidente que se tratava de uma
corporação briosa, que prestara muitos serviços ao País, prin-
cipalmente em 1964, e que, por isso, recebera com estra-
nheza e certa amargura a idéia de ser comandada por al-
guém estranho a suas fileiras. Falei-lhe da reunião do Coro-
nel Ortiga com seus comandantes e de sua entrevista com o
Governador. Quando terminei minha exposição, o General
Costa e Silva levantou-se e deu um murro na mesa: "Mas
que Governador é esse, sem autoridade, capaz de receber
um subalterno e não prendê-lo diante de sua insubordina-
ção!". Eu não esperava uma reação nesse tom. Pensei co-
migo mesmo: vou ser preso! (risos). Fiquei perplexo. Ins-
tantes depois, quando ele se sentou novamente, eu come-
cei: "Senhor Presidente, de tudo quanto ouvi de V. Exa.,
deduzo que o Governador Israel Pinheiro deveria ter pren-
dido, no Palácio, o Comandante da Polícia Militar". Costa e
Silva: "Justamente!". Aí, eu concluí: "Vou falar em meu
nome. Com 45 anos de experiência política, eu queria lem-
brar a V. Exa. que, durante toda a minha vida pública, ja-
mais vi um civil prender um militar". Esperei uma nova
explosão, mas, em vez disso, Costa e Silva parou, refletiu
um pouco e falou: "E o senhor quem tem razão! Como pode
um civil prender um militar? Isso é inadmissível, pois a hi-
erarquia militar deve prevalecer sobre tudo. O senhor tem
toda a razão. Fale com o Israel, fale com o Governador, que
a coisa fica como está, que depois nós vamos conversar". E
assim terminou a audiência.

SB - E nunca houve a intervenção.

PIO CANEDO - Não veio a intervenção, e ele nunca vol-
tou ao assunto com o Governador Israel Pinheiro.

SB - Uma notícia de fevereiro de 1967 anuncia que o se-
nhor se incluía entre os descontentes com o ministério Costa
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e Silva, do qual não participava nenhum pessedista. Esse
descontentamento se restringia ao plano pessoal ou refletia
a posição do Governo Israel Pinheiro com relação ao minis-
tério Costa e Silva?

PIO CANEDO - Como eu já disse, o tratamento que rece-
bíamos do Governo Costa e Silva não era condigno, afetava
os interesses de Minas Gerais, e nós estranhávamos isso.
Por isso, fazíamos restrições ao Governo. Mas não reclamá-
vamos a presença de um mineiro.

SB - O senhor declarou que, para o Governo de Minas, foi
mais difícil conviver com o Governo Costa e Silva do que
com o Governo Castelo Branco. Magalhães Pinto tinha al-
guma responsabilidade nisso?

PIO CANEDO - Acho que não, O Costa e Silva havia con-
versado com o Israel Pinheiro em Araxá e lhe dissera que
convocaria o Magalhães Pinto para uma pasta que não lhe
permitisse interferir na vida política do Estado. Por isso,
recebemos com tranqüilidade sua nomeação para o Minis-
tério do Exterior.

SB - Ainda, segundo a imprensa, Gustavo Capanema, num
determinado momento, teria procurado convencer o Go-
vernador Israel Pinheiro a retomar o controle político do
Estado, entregue ao senhor durante todo o Governo. Para
Capanema, a perda de prestígio de Israel, na área federal,
decorreria do fato de ter ele delegado a coordenação políti-
ca do Governo. Essa notícia tem fundamento?

PIO CANEDO - Eu ignoro esse fato, mesmo porque entre
o Capanema e mim as relações eram as mais íntimas e sin-
ceras. Nós dois, quando conversávamos, ajustávamos nosso
pensamento. Não acredito nessa versão.

SB - O mesmo jornal noticia, alguns dias depois, que o se-
nhor continuaria como coordenador político e que, segundo
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o Palácio, as afirmações em contrário provinham de políti-
cos interessados em desestabilizar o Governo.

PIO CANEDO - Eu ignoro isso.

SB - Nem da notícia o senhor se lembra?

PIO GANE DO - (negativa silen(iosa)

SB - Em janeiro de 1967, a disputa pela Presidência da
Assembléia entre Manuel Costa209 e Bonifácio Andrada210
parece ter desencadeado as hostilidades entre antigos
udenistas e pessedistas. De acordo com a imprensa, nessa
ocasião, a ex-UDN achava vantajoso desligar-se do Gover-
no estadual, por entender que ele estava desgastado. Os
ex-udenistas só pensaram em se afastar do Governo a partir
do momento em que este deixou de apoiar a reeleição de
Bonifácio Andrada?

PIO GANE DO - A luta dentro da Assembléia era especifi-
camente entre os deputados. O Manuel Gosta era muito
estimado, mas estava marcado pela UDN, da qual se afas-
tara nos momentos mais agudos da luta entre ela e o PSD,
antes de Israel assumir o Governo. Assim, embora querido
pelos deputados, Manuel Costa sofria as restrições de al-
guns udenistas, que não o perdoavam por ter mudado de
partido.

SB - E a que desgaste se referiam os udenistas, quando
falavam do Governo Israel Pinheiro: dificuldades na área
federal ou perda de prestígio junto à opinião pública?

PIO GANE DO - Havia um desgaste, porque o Israel não
obtinha do Governo Federal o apoio de que necessitava. Mas
ele sempre manteve o propósito de administrar o Estado com
independência, com relativo desprendimento da área federal,
visando, exclusivamente, ao bem-estar de Minas.
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SB - Havia constantes ameaças de ex-udenistas de romper
com o Governo Israel Pinheiro e, de acordo com a impren-
sa, o senhor era o alvo principal dos ataques. Como era seu
relacionamento com os ex-udenistas?

PIO CANEDO - Em geral, convivíamos bem. Mas havia,
dentro da bancada arenista, alguns rebeldes da UDN - Jo-
aquim de Meio Freire"', Mílton Sales e mais dois ou três -
que tinham a obsessão de combater o Governo Israel Pi-
nheiro. E nós dávamos à UDN o tratamento de aliados.
Quando Costa e Silva veio a Minas Gerais, fez uma visita à
Assembléia e teve oportunidade de ouvir do Deputado Meio
Freire um discurso exaltado contra Israel Pinheiro. Em re-
sumo, ele propôs a Costa e Silva a cassação do mandato do
Israel e, como conseqüência, do meu. E nós dois lá, ouvin-
do. Foi um gesto muito deselegante. Costa e Silva comen-
tou: "Lá, no Rio Grande, uma atitude dessa ensejava um
tiro". Israel contemporizou: "Nós, mineiros, somos condes-
cendentes. Ouvimos essas acusações com a paciência que
deve ter um homem público".

SB - Em julho de 1966, fala-se que os candidatos do ex-
PSD que integrariam a chapa da Arena nas eleições
legislativas seriam indicados pelo senhor, por delegação de
Israel Pinheiro e Benedito Valadares. O senhor poderia fa-
iar sobre essa delegação?

PIO CANEDO - Não houve delegação. Apenas fui cha-
mado, como mais um membro do partido, para colaborar
com o Benedito e o Israel na formação das chapas. Minha
posição era essa, de colaborador.

SB - E em que consistiu sua colaboração?

PIO CANEDO - Atuei como qualquer outro teria atuado,
fazendo uma listagem dos que tinham votos, que tinham
possibilidade de se eleger.
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SB - Logo após as eleições, a imprensa noticiou que a Ban-
cada do ex-PSD dentro da Arena havia aumentado, e que o
responsável por esse crescimento fora o senhor, que forma-
ra uma chapa com maioria de ex-pessedistas. E verdade?

PIO CANEDO - Não. Houve um aumento natural, por-
que o Governador era egresso do PSD e porque a chapa foi
organizada de forma a apresentar ao eleitorado candidatos
eleitoralmente fortes. Por isso, as eleições deram uma vota-
ção expressiva aos ex-pessedistas. Nada mais do que isso.

SB - No início de 1967, foram estabelecidos novos crité-
rios de convivência política para a Arena, definidos pelo
senhor. Por um desses critérios, o comando total do mu-
nicípio caberia, agora, ao deputado majoritário. Como se
chegou a esses novos critérios, como foram as discussões,
as articulações...?

PIO GANE DO - Esses critérios tinham por objetivo resol -
ver as dificuldades que o Governo enfrentava para atender
à nova ordem, surgida com a criação da Arena. Eu, como
vice-governador, fui encarregado pelo Governador de ob-
ter uma fórmula capaz de congregar e atender os partidos
coligados. Estabeleceu-se que o deputado estadual e o fe-
deral mais votados nas últimas eleições comandariam os atos
administrativos de interesse de seus respectivos municípi-
os. Isso harmonizou as correntes partidárias, sacrificando,
principalmente, o PSD, que tinha ganho as eleições. Por
esses critérios, o Governo teve que atender aos demais par-
tidos, sempre que fossem majoritários num determinado
município.

SB - O senhor nos falou que, no Governo Bias Fortes, não
havia critérios para as nomeações no interior, o que sempre
foi uma reivindicação dos pessedistas. Em sua avaliação, a
convivência política em Minas foi facilitada pela definição
desses critérios?

356



PIO CANEDO - Foi. Sem eles não teria havido a pacifica-
ção em Minas.

HA - Esses critérios deviam-se a problemas de
governabilidade ou houve pressão do grupo militar que es-
tava no poder?

PIO CANEDO - Esses critérios resultaram da constituição
da Arena, em cujo interior as dificuldades eram muito gran-
des, devido à luta acirrada entre UDN e PSD. Como o Go-
verno Federal queria em Minas uma Arena e um Governa-
dor que o prestigiassem, nós criamos esses critérios, com o
objetivo de seguir a orientação do Governo Federal, mas
sem sua interferência.

SB - Parece que ex-udenistas e ex-perristas, apesar de te-
rem sido beneficiados, manifestaram-se contra os novos
critérios.

PIO CANEDO - Não, porque eles foram beneficiados.
Afinal, o Governo era originalmente pessedista, e nós, do
Governo, até então só admitíamos os atos políticos indica-
dos por elementos do PSD. Com os novos critérios, a UDN
e o PR foram grandemente beneficiados, pois eu observava
rigorosamente o que estava estabelecido. Atendia a um
deputado da UDN, a um do PR, a um do PSD, em igualda-
de de condições, desde que estivessem enquadrados nos
novos critérios.

SB - Não houve nenhum grupo da ex-UDN que tenha se
posicionado contra?

PIO CANEDO - Não. Havia deputados da UDN que não
eram majoritários em seus municípios e que se queixavam
por não serem atendidos, mas todos quantos estavam en-
quadrados nos critérios eram prestigiados pelo Governo.
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SB - Os deputados que não eram majoritários nos municí-
pios se organizaram para pressionar?

PIO CANEDO - Não. Eles se queixavam, mas nunca se
organizaram. Nunca houve uma rebelião de perristas ou de
udenistas. Basta dizer que os critérios foram estabelecidos
pelo Guilherme Machado, presidente da Arena, pelo
Ozanam Coelho, secretário do partido, e por mim, repre-
sentante do Governador. Logo, esses critérios tiveram o
apoio dos partidos coligados.

SB - E o PSD? O senhor observou que, de uma forma ou
de outra, ele foi prejudicado.

PIO CANEDO - É, o PSD queixava-se muito. Reclamava
que, embora tendo vencido as eleições, não era prestigiado
pelo Governo, devido à extinção dos partidos, à criação da
Arena e ao acordo existente para que as forças políticas
prestigiassem esse partido e todos quantos nele ingressaram.
Mas nunca houve rebelião.

HA - Como o senhor, um pessedista histórico, se sentia ao
aplicar os novos critérios, muitas vezes, atendendo aos in-
teresses de ex-udenistas em detrimento de seus companhei-
ros, ex-pessedistas?

PIO CANE DO —Nossos sentimentos pessedistas, os meus
e os do Governador Israel Pinheiro, foram relegados a se-
gundo plano, tendo em vista os altos interesses do Governo
de Minas. Percebemos, logo de início, a turbulência que
seria para o Governo Israel Pinheiro a ação do Governo mi-
litar. Compreendíamos que, sem uma transigência razoá-
vel, não conseguiríamos levar o Governo a bom termo. Com-
preendíamos que, apesar de pessedistas, apesar de manter-
mos nossa facção num lugar privilegiado, a época exigia sa-
crifício de nossa parte. E fizemos esse sacrifício.
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SB - A imprensa noticia que, nessa época, ex-pessedistas
teriam se rebelado e estariam, em represália, votando em
branco matérias de interesse do Governo na Assembléia
Legislativa. A imprensa refere-se ainda à possibilidade de
esse movimento estar sendo articulado por ex-pessedistas
filiados ao MDB.

PIO GANE DO - Aqui em Minas Gerais, a maioria dos ex-
pessedistas foi absorvida pela Arena. Muito poucos ficaram
no MDB. O de maior expressão era o Deputado Renato
Azeredo.

HA - Não houve nenhuma articulação do MDB junto a
antigos pessedistas filiados à Arena para um movimento de
rebeldia?

PIO CANEDO - Não. Tancredo Neves e Renato Azeredo
foram para o MDB, mas continuaram a conviver comigo e
com o Governador Israel Pinheiro na maior harmonia.

SB - Em várias ocasiões, a imprensa fala da possibilidade
de deputados estaduais ex-pessedistas, filiados ao MDB,
virem a apoiar o Governo Israel Pinheiro. Isso era verdade?

PIO CANEDO - Era.

SB - O MDB, em algum momento, apoiou o Governo Isra-
el Pinheiro?

PIO GANE DO - Apoiou.

SB - Como era a oposição do MDB ao Governo Israel Pi-
nheiro na Assembléia Legislativa?

PIO CANEDO - Era inexpressiva.
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SB - No plano nacional existia um grupo conhecido como
"grupo autêntico" do MDB. Em algum momento ele se
posicionou contra o apoio do MDB mineiro ao Governo Is-
rael Pinheiro?

PIO CANEDO - Não, o Governo Israel Pinheiro não sofreu
oposição dos emedebistas mineiros. Conviveu muito bem com
eles. No plano federal, alguns elementos mais exaltados re-
clamavam que os emedebistas mineiros não deveriam dar o
apoio que davam ao Governo Israel Pinheiro, mas isso não
teve repercussão nenhuma. Em resumo, o MDB nunca foi
um empecilho ao Governo Israel Pinheiro para a realização de
seus objetivos políticos e administrativos.

HA - Então, no âmbito da Assembléia Legislativa, o Go-
verno Israel Pinheiro era tranqüilo, majoritário, sem nenhum
problema quanto a articulações...

PIO GANE DO - Não, o Governo não era tranqüilo, por-
que existia, ainda, o resquício da UDN, que o combatia.

HA - Tanto na Arena como no MDB?

PIO CANEDO - No MDB não existia. Os udenistas da
Arena é que combatiam o Governo Israel Pinheiro.

SB - Como era esse combate?

PIO CANEDO - Dentro da Assembléia, alguns deputados
pronunciavam-se e votavam contra o Governo. Mas não ti-
nham o respaldo da cúpula udenista, porque esta agia confor-
me o nosso acordo. Os rebeldes atuavam por conta própria.

HA - Guilherme Machado, ex-udenista e presidente da
Arena, não tinha força para enquadrá-los?
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PIO CANEDO - Não, ele não tinha força para isso. A pro-
pósito, lembro-me bem de que, já constituído em Minas o
Governo de coalizão, Paulo Campos Guimarães, Franzen
de Lima e outros membros da ex-UDN, numa atitude dig-
na e coerente, puseram à disposição do Governador os car-
gos que ocupavam no Estado, uma vez que os deputados
que combatiam o Governo eram oriundos da UDN. Israel
Pinheiro recebeu esse requerimento e o indeferiu, afirman-
do que todos eles continuavam a contar com sua confiança.
Eles continuaram em seus cargos e os udenistas rebeldes,
na Assembléia, continuaram rebeldes - contra o Governo e
contra a cúpula do partido que o compunha.

HA - Quem eram esses rebeldes?

PIO GANE DO - Vou citar apenas dois: Mílton Sales e Joa-
quim de Melo Freire. Ora eram acompanhados por alguns
outros, ora não. Mas eles chefiavam a rebeldia.

SB - Segundo o jornal Estado de Minas, em agosto de 1967,
os Deputados Abi-Acke1212, Dênio Moreira213, Matosinhos
de Castro"' e Orlando Andrade 215 articularam uma rebelião
contra a aplicação dos critérios da Arena e formaram um
bloco parlamentar constituído por ex-pessedistas.

PIO CANEDO - Realmente, esses deputados não recebe-
ram bem os novos critérios, porque, dentro do PSD, eram
políticos de expressão, conceituados. Os critérios não os
contentavam completamente, como não contentavam a nós
todos, pessedistas, que nos sentíamos despojados de um
direito. No Governo anterior, a UDN ganhou a eleição e foi
inteiramente prestigiada, pois ainda não existia a Arena. Já
nós, pessedistas, ganhamos a eleição, mas não pudemos
prestigiar, em sua totalidade, os pessedistas, porque adota-
mos os critérios que levaram à harmonia na política minei-
ra. Mas jamais houve uma rebelião. As restrições que eles
faziam nós fazíamos também.
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SB - Esses deputados formaram um grupo, passaram a atu-
ar como oposição?

PIO GANE DO - Não, eles conviviam conosco, e, nos mu-
nicípios onde eram efetivamente majoritários, eram franca -
mente prestigiados. Eles só se queixavam porque, não sen-
do majoritários em alguns municípios, não tinham ali os fa-
vores governamentais.

SB - A imprensa fala da formação de bloco parlamentar
pessedista liderado por Orlando Andrade. Então, esse blo-
co não existiu?

PIO CANEDO - Não. O Orlando Andrade convivia muito
bem conosco, e foi até presidente da Assembléia, como
pessedista.

SB - Qual era a posição do jornal Estado de Minas diante do
Governo Israel Pinheiro?

PIO CANEDO - O Estado de Minas não tomava partido,
mas é de justiça afirmar que ele prestigiava o Governo Isra-
el Pinheiro, porque prestigiava a nova fórmula, isto é, a Are-
na. As restrições que ele fazia eram naturais, ele as fazia
sempre, mas da mesma maneira como sempre prestigiava
os atos políticos e administrativos do Governo Israel Pinhei-
ro. Em resumo, o Governo Israel Pinheiro não sofreu oposi-
ção aberta, declarada, do Estado de Minas. Ao contrário, o
Estado de Minas foi condescendente com o Governo.

SB - Em termos de política regional, qual foi o período mais
instável e quais foram as questões mais complexas do Go-
verno Israel Pinheiro?

PIO CANEDO - O Governo Israel Pinheiro não era bem
assimilado pela ala mais radical do Governo Federal, que
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procurava prejudicar a marcha normal de sua ação adminis-
trativa e política. Todos os problemas mais sérios que o
Governo Israel Pinheiro enfrentou eram oriundos do Go-
verno Federal. Em Minas, apesar de uma rebelião circuns-
crita aos udenistas mais exaltados, o Governo Israel Pinhei-
ro teve um período relativamente calmo.

Dentro da Arena, com os novos critérios, udenistas e
perristas eram atendidos, o que deu estabilidade ao Gover-
no para levar avante seu projeto administrativo e político.
As dificuldades que encontrávamos eram todas, repito,
oriundas do Governo Federal. O Governo Castelo Branco
foi mais ameno e procurou conviver bem conosco. Os Go-
vernos subseqüentes - Costa e Silva e Médici - não tive-
ram uma convivência desejável, procurando sempre inter-
vir nas soluções adotadas ou pretendidas pelo Governo Is-
rael Pinheiro. Ora exigindo a mudança do secretário da Fa-
zenda, ora reivindicando o comando da segurança pública,
um novo comandante para a PM ou um novo secretário de
Segurança. Procuravam, além disso, interferir em todos os
projetos administrativos, criando dificuldades para sua rea-
lização.

SB - E esses Governos foram atendidos em algumas dessas
exigências?

PIO CANEDO - Não. O Governador Israel Pinheiro pro-
curou sempre, de modo ameno, resistir a essas pressões. E
resistiu a elas tanto quanto possível, até que, quase no fi-
nal, aceitou fazer substituições na Secretaria da Fazenda e
na Secretaria da Segurança.

HA - Eles eram mineiros?

PIO CANEDO - O da Fazenda era mineiro, teve uma con-
vivência muito boa conosco. Não era político.
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HA - O da Segurança era do quadro da PM?

PIO CANEDO - Não, ele veio de fora.

SB - Era do Exército?

PIO CANEDO - Era.

HA - Houve resistência dentro do Governo ao novo secre-
tário da Segurança?

PIO CANEDO - Não. O novo secretário, Coronel Murge1216,
substituiu o Joaquim Gonçalves"'. De início, veio aparen-
tando muita independência, chegando a fazer uma certa
restrição ao próprio Israel Pinheiro, mas, com o correr dos
dias, foi-se adaptando e conviveu muito bem conosco.

SB - Em 1969, houve uma reforma no secretariado. A im-
prensa afirma que Israel tinha, então, duas opções: ou pro-
curaria consolidar o esquema arenista, sem se preocupar
com as bases que o elegeram em 1965, ou evoluiria para o
fortalecimento do esquema do ex-PSD, objetivando ven-
cer as eleições.

PIO CANEDO - O Israel conduziu essa reforma dentro
dos critérios da Arena.

SB - Em nenhum momento ele pensou em governar com
os ex-pessedistas?

PIO CANEDO - Ele governava com os pessedistas, mas
obedecia aos critérios que ele próprio adotara. Nunca dei-
xou de ser pessedista. Todo o seu Governo teve a
caraterística do PSD, mas, para o bem de Minas Gerais, ele
procurou se harmonizar com os adversários e lealmente con-
viveu com eles.



SB - O senhor acha que, apesar da composição com a ex-UDN,
o Governo foi mais pessedista do que de conciliação?

PIO CANEDO - O Governo sempre foi pessedista. A con-
ciliação foi ditada pela Arena, dentro dos critérios desse
partido, mas isso não descaracterizou a pessoa do governa-
dor, nem a minha, como vice: nós, bem como os deputados
pessedistas daqui, continuamos pessedistas sem o PSD.
Dentro da Arena, havia pessedistas, udenistas e perristas.

SB - Durante o Governo Israel Pinheiro, foram feitas várias
reformas no secretariado. Essas reformas foram sempre
motivadas pela necessidade de composição política?

PIO GANE DO - Não foram feitas muitas reformas; foram
poucas.

SB - Algumas reformas.

PIO GANEDO - Algumas reformas, cujo objetivo foi tra-
zer para o Governo figuras menos partidárias. Para a Pasta
da Educação, por exemplo, veio o Giro Franco 218, que era
procurador da Justiça. Vieram outros, também, não muito
partidários. Mas houve poucas reformas no secretariado, que
não foram ditadas pelo propósito de manter a harmonia, mas
que levaram a isso.

SB - Qual era a imagem do Governo Israel Pinheiro diante
da opinião pública?

PIO GANEDO - Merecidamente, Israel Pinheiro deixou a
imagem de grande administrador, tanto pelo que fez quan-
to pelo que veio a ser realizado por seu sucessor, Rondon
Pacheco 219, que, sabiamente, aproveitou muitos projetos
iniciados por ele. Na parte política, devemo-lhe o fato de
ter governado o Estado com relativa calma, sem nenhuma
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Por três vezes, estivemos na iminência de
uma intervenção. Uma delas foi no período
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foi seqüestrado o Embaixador dos Estados

Unidos. Diante da pressão norte-
americana, o clima criado fez com que as

atenções se voltassem para o seqüestro.
Houve outra tentativa, quando Costa e

Silva sofreu um enfarte e o Governo Israel
Pinheiro se manifestou a favor da posse do
vice, O Governo Federal recebeu muito mal
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turbulência, durante cinco anos e três meses, apesar da opo-
sição do Governo Federal. Tivemos oposição, que ele res-
peitava, sem permitir, contudo, que ela prejudicasse seu
ideal político-administrativo.

SB - Sabe-se que, apesar de os partidos de então serem a
Arena e o MDB, as disputas se davam entre o ex-PSD e a
ex-UDN. O senhor poderia falar sobre a sobrevivência do
pessedismo e do udenismo na política mineira?

PIO CANEDO - Quando houve a extinção dos partidos, a
luta entre o PSD e a UDN em todo o Brasil, principalmen-
te em Minas, era muito acirrada, e nós sentimos dificulda-
de em superar os obstáculos criados pela política dos gover-
nos militares. Principalmente em Minas, a peleja para har-
monizar UDN e PSD foi intensa: precisávamos de artifíci-
os para manter essa convivência. Os pessedistas continua-
ram pessedistas; os udenistas, udenistas. Muitos destes evo-
luíram e chegaram a reconhecer o Governo Juscelino como
o melhor que já houve no País. Também os pessedistas se
tornaram mais amenos, procurando entender a UDN e con-
viver com ela e com os adversários, mas mantendo, até hoje,
a chama do pessedismo.

SB - O pessedismo ainda influi na política mineira?

PIO CANEDO - Hoje ninguém mais influi na política mi-
neira. A UDN, muito pouco, o PSD, ainda menos.

SB - Em alguma ocasião, o senhor temeu uma intervenção
federal em Minas, nos moldes previstos pelo AI-5?

PIO CANEDO - Por três vezes, estivemos em véspera de
uma intervenção. Uma delas foi no período da Junta Mili-
tar. Existia, então, um resquício da UDN, e nessa ocasião
foi arquitetada uma intervenção em Minas Gerais para afas-
tar o Governo Israel Pinheiro. Por sorte, e também pela graça
de Deus, justamente nesse período foi seqüestrado o Em-
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baixador dos Estados Unidos. Diante da pressão norte-ame-
ricana para que seu Embaixador fosse libertado, o clima cri-
ado no Brasil fez com que as atenções se voltassem para o
seqüestro. Com isso, foi adiada a idéia da intervenção em
Minas Gerais, sobre a qual já estávamos prevenidos, saben-
do que a Polícia Militar iria resistir. Vejam a gravidade da
situação.

HA - Havia sinais que anunciavam essa intervenção?

PIO CANEDO - Nós pressentíamos essa intervenção pe-
las constantes ameaças que se faziam ao Governo Israel Pi-
nheiro. A toda hora, uma nova ameaça, uma nova exigên-
cia, ditada pelo inconformismo da ala exaltada do Governo
Federal, insuflada pelos políticos que desejavam o afasta -
mento do Governo Israel. Sentíamos que se aproximava o
momento em que tentariam intervir em Minas Gerais. E
nossa Polícia Militar, sempre muito briosa, já estava prepa-
rada para uma reação. Nessa ocasião, ela dispunha de um
potencial muito forte, porque o Governo Magalhães Pinto,
visando à Revolução de 64, reforçou-a bastante em termos
de efetivos, armamentos e organização interna.

SB - O senhor falou que a intervenção interessava aos mili-
tares mais radicais e a alguns políticos.

PIO CANEDO - Também.

SB - Quais eram os políticos?

PIO CANEDO - Não vamos citar os nomes. Eram da UDN,
tanto no plano federal como em Minas, os daqui em núme-
ro muito reduzido. A verdade é que a intervenção esteve na
iminência de ser realizada.

Houve outra tentativa de intervenção, quando Costa e Sil-
va sofreu um enfarte, e negou-se ao Pedro Aleixo o direito
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de assumir. Nessa ocasião, apesar de Pedro Aleixo ser ude-
nista radical e ter feito em Minas uma política sempre favo-
rável à UDN, o Governo Israel Pinheiro se manifestou a
favor da posse do vice e o Governo Federal recebeu muito
mal essa posição. Outra vez, só não tivemos uma interven-
ção por fatores alheios.

SB - Conta-se que o Governador Israel Pinheiro, quando
soube que fora negada a posse a Pedro Aleixo, telefonou-
lhe, chamando-o para vir a Minas, porque, aqui, garantiria
sua posse. Isso é verdade?

PIO CANEDO - É verdade. À noite, no Palácio da Li-
berdade, na presença do Comandante da Polícia e do Se-
cretário da Segurança, o Alkmin, em nome do Governa-
dor, que também estava presente, telefonou ao Pedro
Aleixo, dizendo-lhe que Minas estava a seu lado e que
ele tomaria posse na Presidência da República, se viesse
para cá. Pedro Aleixo agradeceu e disse que iria pensar
no assunto, apesar da insistência de Alkmin para que ele
viesse imediatamente. O que nós compreendemos de-
pois é que, àquela hora, ele já devia estar em prisão do-
miciliar, não tinha mais condições de locomover-se para
Minas Gerais.

SB - O senhor estava presente a essa reunião?

PIO CANEDO - Eu cheguei mais tarde, porque fora a
Muriaé para a inauguração de uma exposição agropecuária.
Lá, recebi um telefonema do Governador, pedindo-me que
regressasse imediatamente a Belo Horizonte. Nem assisti à
instalação da exposição. Tomei meu automóvel e vim para
Belo Horizonte, mas, por azar, quando cheguei perto de Rio
Casca, a estrada estava impedida, devido a um acidente.
Um dos feridos estava em estado muito grave. Eu o colo-
quei em meu carro, levei-o ao hospital em Rio Casca e lá
permaneci até que o médico o atendeu e me liberou. Che-
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guei a Belo Horizonte mais ou menos às dez horas da noite.
Já fora dado o telefonema, e fui informado pelo Israel do
que se passava.

SB - Desta vez, o que salvou Minas da intervenção?

PIO CANEDO - Principalmente, o estado de saúde do
Costa e Silva, que indicava a necessidade de um substituto.
Com isso, as forças do Exército passaram a se mover entre a
sucessão de Costa e Silva e a permanência da Junta Militar,
e a intervenção foi adiada. Se Pedro Aleixo tivesse vindo, e
Minas lhe tivesse garantido a posse, haveria uma revolu-
ção. Mas nada disso ocorreu. Pedro Aleixo não pôde vir e
foi mantido sob vigilância no Rio. Costa e Silva estava pra-
ticamente sem vida e os elementos que constituíam a Jun-
ta estavam absorvidos com a situação nacional. Tudo isso
contribuiu para que, novamente, Minas fosse salva.

SB - Houve mais alguma ameaça de intervenção?

HA - O senhor falou que houve três.

PIO CANEDO - Houve uma terceira, cujos pormenores
eu não quero dar.

HA - Em que período?

PIO CANEDO - Logo depois, no período Médici.

SB - Como a classe política mineira, em especial o senhor,
recebeu o AI-3, segundo o qual a eleição para governador e
vice-governador seria indireta e os prefeitos das Capitais e
das estâncias hidrominerais seriam nomeados?

PIO CANEDO - Recebemos com restrições, uma vez que
todos nós, antigos pessedistas, éramos francamente favoráveis
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às eleições diretas para governador, prefeito, etc. Mas estáva-
mos num regime em que a lei tinha que ser rigidamente cum-
prida e nós nos submetíamos às exigências da época.

SB - Em matéria sobre a nomeação do Dr. Luís de Sousa
Lima"' para a Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado de
Minas comenta: "Apolítico na Prefeitura de Belo Horizonte
seria vitória de Pio Canedo". Como foi o processo que cul-
minou nessa nomeação? Por que a escolha de um apolítico?

PIO CANEDO - Havia expectativa em tomo do novo prefei-
to e muitos candidatos: Gilberto Faria, Cândido Holanda (su-
gerido por mim) e outros. Mas, afinal, prevaleceu a vontade
do próprio Governador, que queria para prefeito um amigo,
não um político. E Sousa Lima era amigo fraternal de Israel
Pinheiro há longo tempo. A escolha de Sousa Lima, portanto,
veio ao encontro de um desejo do próprio Governador.

SB - Nessa época, 1967, a imprensa já falava de possíveis
candidaturas ao Governo do Estado. O senhor também pen-
sava na possibilidade de ser candidato?

PIO CANEDO - Não, apesar de algumas forças políticas
acharem que, como vice-governador, eu pudesse vir a ser
candidato. Diziam até que o próprio Israel Pinheiro queria
fazer de mim candidato ao Governo de Minas. Mas tudo
isso eram elucubrações, não havia nenhum fato positivo,
mesmo porque, depois, vimos que a eleição seria indireta.

SB - Como os ex-pessedistas receberam a indicação de
Rondon Pacheco pelo governo militar?

PIO CANEDO - Foi o próprio Médici quem comunicou a
Israel Pinheiro, em Brasília, que o indicado era Rondon
Pacheco. O Israel limitou-se a dizer que estava certo, que o
Rondon era uma pessoa de grande possibilidade, e que a es-
colha dele viria consolidar a política do Governo Federal em
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Minas Gerais. Claro que os pessedistas não receberam bem
essa notícia, porque esperavam que, numa eleição direta, vi-
esse a ser eleito outro pessedista. Mas, como bons mineiros e,
principalmente, bons pessedistas, aceitaram a indicação do
Rondon Pacheco, deram-lhe apoio e continuaram a apoiá-lo
durante todo o seu Governo em Minas Gerais.

SB - A escolha de um udenista já era esperada?

PIO CANEDO - Não era esperada, mas admitia-se essa
hipótese, porque o Governo Federal tinha as maiores res-
trições ao pessedismo e, principalmente, ao pessedismo
mineiro.

SB - Nessa época, o senhor já se decidira a não se candida-
tar a nenhum cargo?

PIO CANEDO - Nessa época, o Governador me telefo-
nou em Muriaé, dizendo-me que desejava me fazer minis-
tro do Tribunal de Contas: haveria uma vaga a partir do dia
15 de novembro. As eleições eram no dia 15. Agradeci, mas
recusei, achando que não seria bom ser nomeado ministro
do Tribunal de Contas pelo Israel e que não seria bom para
mim ser ministro desse tribunal, pois eu ficaria cerceado na
ação política. O Israel insistiu, mas resisti. Então, ele me
perguntou: "Você me sugere um nome? Tenho aqui muitos
pedidos e, agora, com as eleições, os que não conseguirem
se eleger vão se tornar candidatos ao Tribunal de Contas.
Por isso, quero uma solução rápida, antes de sabermos o
resultado das eleições". Eu lhe respondi: "De momento,
não tenho candidato, mas posso sugerir o Hércules Ventu-
ra, seu chefe de gabinete. Tem muita convivência com você
e com o Governo e está habilitado, por sua formação, a ser
um bom ministro. De momento, eu me lembro desse nome.
Se você achar acertado, nomeie o Ventura". O Israel me
disse: "Então, definitivamente, você não aceita?". Eu falei:
"Não". "Então, vou adotar sua sugestão. O Hércules está
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habilitado a ser um bom ministro e vou nomeá-lo". E, as-
sim, o Hércules foi nomeado ministro do Tribunal de Con-
tas do Estado, cargo no qual ele se aposentou há alguns
meses.

Bom, verificado isso, passadas as eleições, o Rondon já ti-
nha sido indicado, encontrei-me com o Israel, e ele, muito
preocupado com minha situação, disse: "E agora? Você não
quis o Tribunal de Contas. Então, temos que encontrar uma
fórmula". "Não, Governador, não se preocupe comigo".
"Não, não, nós não podemos deixar você assim. Você tem
que ter uma colocação". "Não, depois nós conversamos".
Israel insistiu: "Há um lugar, na Fundação João Pinheiro,
de diretor jurídico. Você aceita?". Eu falei: "Aceito. Está
dentro de minha profissão e eu tenho liberdade de atua-
ção". "Então, vou indicar seu nome". E, por telefone, falou
com o Rondon: "Eu tenho um candidato para a Fundação
João Pinheiro, na vaga de diretor jurídico, e quero que você
concorde com a minha indicação, que é Pio Canedo". "Oh,
muito bom. Estou de pleno acordo". E, assim, fui nomeado
para a Fundação João Pinheiro.

Tomei posse em 15 de março, no mesmo dia em que saí do
Governo. Fiquei lá até 1974, quando me licenciei e fui para
a diretoria do Bemge. Fui vice-presidente do Bemge por
oito anos. Saí do Bemge em 1982 e voltei para a Fundação,
onde estou até hoje, como assessor especial da Presidência.

SB - Retomando alguns pontos de nossa entrevista, qual
foi a repercussão, em Minas, do fechamento do Congresso
Nacional, por força do AI-5, em dezembro de 1968?

PIO CANEDO - Foi a mais desagradável possível. Nós,
que sempre batalhamos pela vigência do regime democrá-
tico, recebemos essa medida como um retrocesso.

SB - A edição do AI-5 determinou alguma mudança na ação
do Governo de Minas?
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PIO CANEDO - Diretamente, não, porque nós já estáva-
mos sob o regime militar, sofrendo restrições. Esse ato não
alterou a convivência do Governo Federal com o Estadual.

SB - A atuação do senhor, como vice-governador, foi pecu-
liar. Além das funções de orientação e articulação política
do Governo, o senhor concentrou em suas mãos muitas das
funções até então inerentes à Secretaria do Governo, à Che-
fia do Serviço de Assuntos Municipais, etc. Como a transfe-
rência dessas funções para o vice-governador foi recebida
pelos políticos?

PIO CANEDO - Como já comentamos há pouco, tão logo
Israel Pinheiro foi escolhido candidato ao Governo de Mi-
nas, ele me procurou, com o propósito de me outorgar as
funções políticas de seu Governo. Mais tarde, com a im-
plantação dos critérios políticos, mais se consolidou essa
minha posição, pois cabia a mim, ao presidente e ao secre-
tário da Arena colocá-los em prática. Assim, não houve qual-
quer surpresa ou reação, porque essa concentração de po-
deres me foi outorgada pelo Governador.

SB - O senhor poderia falar sobre o exercício das funções
de vice-governador, de sua participação ativa na vida po-
lítica no período, durante o regime de exceção?

PIO CANEDO - Eu me limitava ao exercício político da
Vice-Governança dentro do Estado. Os entendimentos po-
líticos que extrapolavam Minas Gerais, relativos às delibe-
rações do Governo Federal e às entidades federais sediadas
em Minas eram da exclusiva competência do Governador.
Assim, se aparentemente minhas tarefas eram exorbitantes,
na verdade, não eram tantas, porque diziam respeito ape-
nas à política estadual.

SB - No dia 26 de novembro de 1970, o senhor assumiu,
por vinte dias, o Governo de Minas durante uma viagem do
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Governador Israel Pinheiro ao Japão e aos Estados Unidos.
Como foi sua experiência como governador de Minas?

PIO GANE DO - Senti pouca diferença. Como vice-gover-
nador, eu já transitava na área política; continuei a transitar
nessa área. Nos vinte dias em que estive à frente do Gover-
no, exerci atos normais de um governador, aprovando leis,
baixando decretos, etc. Foram vinte dias absolutamente
normais, sem quaisquer alterações no panorama governa-
mental de Minas, porque eu tinha grande identidade com o
Governador Israel Pinheiro...

10 C A P Í T U L 

SB - No fim do Governo Israel Pinheiro o senhor pensou
em se desincompatibilizar, para se candidatar novamente?

PIO GANE DO - Não, porque o Governador propôs que
eu me candidatasse a deputado federal. Considerava mi-
nha eleição garantida pelos núcleos eleitorais que eu já pos-
suía, pelo apoio dele, governador, e por algumas bases elei-
torais de que o Guilhermino de Oliveira estava dispondo.
Mas eu não queria deixar Minas Gerais e transportar-me
para Brasília. Eu entendia que, para exercer bem o manda-
to, seria necessária a minha efetiva permanência em Brasília,
participando das reuniões plenárias e, principalmente, das
reuniões das comissões. Outra razão, que era ainda mais
forte, é que eu tinha filhos menores. Achava que, indo e
voltando a Brasília pela ponte aérea, eu negligenciava, de
certa maneira, minha presença dentro do lar e a assistência
devida a meus filhos. Por isso, apesar da insistência do Go-
vernador, não acedi.

SB - O senhor não pensou em voltar à Assembléia
Legislativa?
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PIO GANE DO - Não. Nessa época eu já escolhera Ronaldo
Canedo, meu sobrinho, para deputado estadual na minha vaga.

SB - O senhor havia sido deputado estadual praticamente
por três legislaturas, e vice-governador do Estado. Como se
sentiu ao iniciar seu trabalho na Fundação João Pinheiro,
uma atividade muito diferente, em tese, da sua atividade
anterior?

PIO CANEDO - Na verdade, não era muito diferente por-
que eu, apesar de não ser vice-governador, ainda militava
na política. Não me afastei da política, tanto que não quis ir
para o Tribunal de Contas. Nas funções que exerci de dire-
tor do Bemge ou de presidente do Conselho Nacional de
Política Penitenciária, nada me inibia de exercer as ativida-
des políticas.

SB - Em que consistia essa sua atividade política?

PIO GANE DO - Conversas, entendimentos, dentro e fora
da Assembléia, com ex-colegas. No plano federal, com
deputados com os quais mantinha boas relações. Enfim,
dando a minha colaboração ou, em outras palavras, palpi-
tando. (risos)

HA - Na política municipal também?

PIO CANEDO - Também.

SB - O senhor falou que, apesar de afastado dos cargos ele-
tivos, continuou atuando politicamente. De fato, o senhor
atua até hoje.

PIO CANEDO - Não. Eu hoje sou apenas um grande ob-
servador da política. Não atuo muito.

SB - Nem palpita?
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PIO CANEDO - Muito pouco.

SB - Nem na política municipal?

PIO CANEDO - A política municipal está entregue a meu
sobrinho Cristiano Canedo, que foi prefeito de Muriaé, até
recentemente, e agora vai ser candidato a deputado esta-
dual pelo PTB.

SB - O senhor tem algum vínculo com o PTB, em Muriaé,
além desse?

PIO CANEDO - Não. Meus amigos de Muriaé precisa-
vam ingressar num partido. Como o PFL já formara sua
Comissão Executiva e oPMDB já tinha sua estrutura parti-
dária, meu grupo político optou pelo PTB.

SB - Então essa filiação se deu exclusivamente por injunções
da política municipal.

PIO CANEDO - Só por isso. Eu precisava ter um partido
e, como os outros partidos já estavam organizados e em fun-
cionamento, optei por um novo partido e por não me filiar a
um dos já existentes.

SB - O senhor foi nomeado para o Conselho Nacional de
Política Penitenciária.

PIO CANEDO - Fui presidente do Conselho Nacional de
Política Penitenciária.

HA - Quem escolheu o senhor?

PIO CANEDO - O Ibrahim Abi-Ackel, ministro da Justi-
ça, foi quem levou meu nome ao Presidente Figueiredo.
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HA - Como era a composição desse conselho?

PIO CANEDO - O conselho tinha onze membros, repre-
sentando onze Estados, geralmente juristas dedicados à área
penal.

SB - O senhor foi membro do conselho por quatro anos.
Por quantos anos o senhor foi presidente?

PIO GANE DO - Durante todo esse tempo. Já fui nomea-
do presidente e, nessa qualidade, fiquei durante quatro anos.

HA - O Conselho Nacional de Política Penitenciária che-
gou a apresentar alguma proposta que o Governo adotou
posteriormente?

PIO CANEDO - Ah, nós trabalhamos muito. A lei das
execuções penais foi feita pelo Conselho. As questões refe-
rentes às penitenciárias, ao regime penitenciário, tudo isso
passava pelo conselho, que opinava sobre esses fatos.

SB - O conselho tinha função deliberativa?

PIO GANE DO - Tinha. Fizemos visitas a penitenciárias
de Pernambuco, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Como
presidente do Conselho, compareci a sessões de interesse
dos respectivos Estados nas suas penitenciárias.

SB - Nesse período, o senhor foi, também, vice-presidente
do Bemge?

PIO CANEDO - Sim.

SB - O senhor foi vice-presidente do Bemge nos Governos
Aureliano Chaves e Francelino Pereira. Por que o senhor
teria sido escolhido por ex-udenistas?
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PIO CANEDO - Porque nós já vivíamos, em Minas Ge-
rais, em conciliação. Já não existiam mais UDN e PSD.
Existiam de fato, mas, de direito, não. No Governo
Aureliano, o vice era Ozanan Coelho, ex-PSD. Talvez seja
essa a circunstância principal que me levou a ser convocado
para diretor do banco, como que representando os ex-
pessedistas.

SB - Em novembro de 1979 o bipartidarismo foi extinto.
Com a criação dos novos partidos o senhor se filiou ao PDS.
Por que essa opção?

PIO CANEDO - Porque eu era remanescente do PSD.
Meus amigos correligionários do PSD, em sua quase totali-
dade, ingressaram no PDS.

SB - O senhor não se sentiu tentado, em momento algum,
a se filiar ao Partido Popular, por exemplo?

PIO CANEDO - Não, não.

SB - A união de Tancredo Neves e Magalhães Pinto não o
atraiu?

PIO CANEDO - Não. Fiquei no PDS. Eu participava, até,
da direção do partido.

SB - Que cargo o senhor ocupava?

PIO CANEDO - Era vice-presidente do PDS de Minas
Gerais.

SB - Ao se filiar novamente a um partido, o senhor preten-
dia voltar a concorrer a cargos eletivos?
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Não aspirei mais a ocupar cargos
eletivos. Achei que tinha chegado ao auge
como vice-governador no governo Israel

Pinheiro, que se consagrou nas áreas
administrativa epol:'tica. Entendi que
havia alcançado o mais alto grau na

carreira e que minha missão política estava
cumprida.
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PIO CANEDO - Não. Não aspirei mais a ocupar cargos
eletivos. Achei que tinha chegado ao auge como vice-go-
vernador eleito, com a circunstância de ter sido vice-gover-
nador no Governo do Israel Pinheiro, que se consagrou nas
áreas administrativa e política. Entendi que havia alcança-
do o mais alto grau na carreira e que minha missão política
estava cumprida.

SB - Gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre os par-
tidos políticos em Minas Gerais, especialmente sobre a
UDN, o PSD e o PR. Em termos programáticos e doutriná-
rios, esses partidos se diferenciavam?

PIO CANEDO - Do ponto de vista ideológico, muito pou-
co. O PSD era mais liberal, a UDN, mais pragmática, e o
PR tinha um pouco de fisiologismo em sua vida partidária.
Mas todos prestaram um grande serviço a Minas Gerais,
em todos havia elementos de vulto: no PSD, Benedito
Valadares, Juscelino, Israel, Alkmin, Capanema; na UDN,
Magalhães Pinto, Pedro Aleixo, Giannetti, Alberto Deoda-
to221 ; no PR, Artur Bernardes, Clóvis Salgado, Ovídio de
Andrade222 , Tristão da Cunha e outros. Por essas figuras,
pode-se avaliar a importância desses partidos na vida políti-
ca mineira e nacional.

SB - O senhor falou que o PSD era mais liberal. Em que
sentido?

PIO CANEDO - O PSD encarava a vida política com mai-
or amplitude, procurando atingir, principalmente, a classe
agrícola, os homens da terra. A UDN, ao contrário, era mais
elitista, integrada pelos bacharéis. O PR tinha uma visão
diferente: ambicionava, sempre, o governo e os cargos.

SB - O PR seria o fiel da balança na disputa entre PSD e
UDN?

385



No poder, o PSD era condescendente,
procurava a harmonia, empenhava-se em
viver bem com todos os partidos, apesar de

sua atuação eminentemente partidária. Era
mais suave para com os adversários. A
UDN era mais drástica e considerava os

adversários quase inimigos políticos.
Praticava a política da derrubada.

Extinguia tudo.
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PIO CANEDO - Sim.

SB - O que diferenciava um udenista de um pessedista?

PIO CANEDO - A diferença era pequena, porque tanto os
udenistas como os pessedistas aspiravam ao poder e exerci-
am suas atividades ao máximo, com esse objetivo. Em Mi-
nas, durante o período em que os partidos estiveram em
atividade, esse poder se repartiu entre eles.

SB - O senhor já nos falou que oPSD não foi o responsável
pelo movimento de 64, mas que, sem ele, não teria havido
esse movimento. Por que, no entanto, desde o momento
em que os governadores deixaram de ser eleitos diretamen-
te, nenhum ex-pessedista foi indicado ou eleito indireta-
mente?

PIO CANEDO - O PSD deu, de início, o vice-presidente,
no Governo Castelo - José Maria Alkmin -, como resultado
do apoio do partido à derrubada de João Goulart. Mas as
ligações dos militares com a UDN eram estreitas e profun-
das. A UDN cultivava o apoio dos militares, ao passo que
nós, do PSD, vivíamos bem com eles, procurávamos
entendê-los, mas não éramos engajados no regime militar.

SB - O senhor falou que não havia muita diferença entre
um udenista e um pessedista.

PIO CANEDO - Em termos de comportamento, havia di-
ferenças, mas a atuação política era idêntica. Ambos pleite-
avam e queriam alcançar o poder, e nele se manter. A luta
era em torno do poder.

SB - E no poder, eles se diferenciavam?

PIO CANEDO - Ah, no poder era bem diferente! O PSD
era condescendente, procurava a harmonia, empenhava-se
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em viver bem com todos os partidos, apesar de sua atuação
eminentemente partidária. Era mais suave para com os ad-
versários. A UDN era mais drástica e considerava os adver-
sários quase inimigos políticos.

HA - Chegava a perseguir, a tirar cargos?

PIO CANEDO - Chegava. A UDN praticava a política da
derrubada. Extinguia tudo.

SB - O senhor já falou no espírito conciliador do político
mineiro. Entre os udenistas esse espírito existia?

PIO CANEDO - Sim. O José Monteiro de Castro, por
exemplo, era um udenista que buscava a conciliação, procu-
rava viver bem com os pessedistas. O Franzen de Lima,
também udenista, sempre tentou viver bem com os
pessedistas. Havia as exceções.

SB - E o PTB? Ele se diferenciava desses outros partidos?
Era um partido doutrinário?

PIO CANEDO - O PTB era bem diferente, porque era
uma extensão, natural e lógica, do Governo Federal. O sen-
tido de sua existência era a existência do presidente. O PTB
nasceu no Governo Getúlio Vargas e prosseguiu no Gover-
no João Goulart, sempre atrelado ao Governo Federal. A
política do PTB nos Estados era uma decorrência da sua
atuação no âmbito nacional, de apoio intransigente a Getú-
lio Vargas e a João Goulart.

SB - O PTB foi importante como força agremiadora da opi-
nião pública?

PIO CANEDO - A importância do PTB não estava na soma
de seus políticos, mas na soma de seus filiados.
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SB - Como assim?

PIO CANEDO - Os políticos, dentro dos partidos, faziam
sua política de expressão. Partidos como o PSD, a UDN ou o
PR tinham elementos que compunham a sua cúpula dirigen-
te. O PTB não tinha essa cúpula. Ele dependia exclusivamente
do Governo Federal e, como tal, agia. Os que se filiavam ao
PTB não eram políticos de expressão: em grande parte, eram
os operários, os componentes de sindicatos rurais, mas não
tinham expressão política nacional ou estadual.

SB - Em termos eleitorais, oPTB foi significativo em Minas?

PIO CANEDO - Nunca foi majoritário; foi sempre o ter-
ceiro ou o quarto partido. As vezes, o terceiro, no lugar do
PR, mas, constantemente, o quarto, porque antes vinham o
PSD, a UDN e o PR.

SB - Nas eleições que antecederam 1964, quando João
Goulart ainda era presidente da República, o PTB teve um
crescimento significativo?

PIO CANEDO - Não. O PTB teve um período em que
mereceu as graças governamentais, sendo distinguido para
os cargos públicos federais. Daí, sua projeção maior. Mas,
em termos eleitorais, cresceu pouca coisa.

SB - O PSD possuía diretório nacional, diretórios estaduais
e diretórios municipais. O senhor poderia falar sobre a au-
tonomia dos líderes estaduais e das seções regionais em re-
lação à direção nacional do partido?

PIO CANEDO - Com relação aos líderes estaduais, havia
uma natural aproximação, mas sem rígida obediência à di-
reção nacional. As vezes, a candidatura adotada pelo diretório
estadual coincidia com a do diretório nacional, mas, às ve-
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zes, eles divergiam. Foi o que ocorreu com Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Pernambuco em relação à candidatu-
ra Juscelino, que fora consagrada em convenção nacional.
Esses três Estados não obedeceram às determinações su-
periores.

SB - Como o PSD evoluiu até chegar a essa situação? Por
que essa autonomia tão grande das seções regionais? Isso
seria uma conseqüência do poder eleitoral dos líderes esta-
duais?

PIO CANEDO - Os Estados tinham nomes de grande ex-
pressão que não eram meramente estaduais: eram nomes
nacionais, cujo comportamento às vezes não se afinava com
o pensamento da direção nacional, pois era movido pelos
interesses políticos, que sempre predominam em tudo.

SB - Qual era a importância e o grau de autonomia do diretó-
rio de Minas?

PIO CANEDO - Muito grande. O diretório de Minas ti-
nha, em sua Presidência, o Benedito Valadares, que fora
interventor e, posteriormente, governador. Era um diretório
grandemente respeitado. Alguns de seus elementos faziam
parte do diretório nacional e não se limitavam a opinar so-
bre a política regional. Os políticos mineiros, às vezes, deci-
diam as questões nacionais.

SB - O PSD tinha uma política nacional?

PIO CANEDO - Tinha. O programa era nacional. O parti-
do não era de âmbito estadual.

SB - Com seções regionais tão fortes, como o diretório na-
cional conseguiu manter o equilíbrio?
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PIO CANEDO - Porque previamente havia sido decidido
que os partidos eram nacionais. Logo, os diretórios estadu-
ais submetiam-se, em regra, às diretrizes nacionais. Mas, na
essência, tinham autonomia para resolver suas questões
internas.

SB - E como eram estruturados os diretórios estaduais do
PSD, especialmente o de Minas Gerais?

PIO CANEDO - O diretório nacional era constituído por
delegados do partido, indicados pelos diretórios estaduais.
Estes indicavam também os delegados do partido nos mu-
nicípios.

SB - O diretório estadual indicava os delegados nos muni-
cípios? Não era o contrário? Eu acreditava que os municípi-
os indicavam os delegados para as seções estaduais.

PIO CANEDO - Não. O diretório estadual nomeava, em
cada município, um delegado que, por sua vez, indicava os
elementos do diretório municipal.

SB - Quem escolhia os delegados do diretório estadual?

PIO CANEDO - O presidente do partido, com aquiescên-
cia da Comissão Executiva.

SB - Como se relacionavam esses diretórios municipais com
o diretório regional?

PIO CANEDO - Os diretórios municipais conviviam mui-
to bem com o diretório estadual, pois deste dependia o seu
mando político no município. A Comissão Executiva do
diretório estadual comandava os diretórios municipais.
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SB - Isso quer dizer que não havia, absolutamente, uma
autonomia como a que se observava entre o diretório esta-
dual e o nacional: era exatamente o oposto.

PIO GANE DO - (movimento de cabeça, concordando)

SB - Parece que havia sempre uma disputa pelo poder no
interior do partido. O senhor poderia falar sobre essa disputa?

PIO CANEDO - Essa disputa era proveniente do prestí-
gio pessoal de cada um dos membros do diretório estadual.
Eram nomes expressivos que mantinham, nas suas respec-
tivas áreas, ou no Estado todo, adeptos fervorosos. Dentro
do diretório havia juscelinistas, biistas, luzistas223 etc. Cada
um dos membros do diretório tinha expressão e valor pró-
prios. As divergências não decorriam da disputa pela Presi-
dência do partido, mas da busca de cargos no Estado ou na
Federação.

SB - Quando ficou explícita a disputa entre Carlos Luz e
Benedito Valadares, o senhor seguiu Carlos Luz. Houve
depois algum outro momento em que tenha ocorrido uma
disputa muito forte dentro do partido? Quando da candida -
tura Tancredo Neves ao Governo do Estado, por exemplo,
houve uma disputa entre Tancredo Neves e Alkmin pelo
poder?

PIO GANE DO - O Alkmin nunca conviveu bem politica-
mente com o Tancredo, e vice-versa.

SB - Qual a origem desse atrito?

PIO CANEDO - A divergência entre eles remonta a um
passado que não podemos identificar, coisa muito antiga.
Mas havia algo pessoal nas divergências entre o Alkmin e o
Tancredo, e ninguém conseguiu extingui-Ias ou sequer
amortecê-las.
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SB - Qual foi, no seu entendimento, a contribuição do PSD
à vida político-partidária do País?

PIO CANEDO - O PSD foi fundado em 1945, organizado,
em grande parte, pelos interventores ou ex-interventores
de Getúlio Vargas (em Minas, por Benedito Valadares). Foi,
portanto, um partido quase oficializado e, nessa situação,
adquiriu um prestígio e uma auréola nacionais. Além dos
governadores que elegeu a partir de 1945, o PSD tinha a
bancada majoritária e liderava as votações na Câmara e no
Senado. Todos os projetos de importância, todas as solu-
ções nacionais contaram, sempre, com a participação deci-
siva do PSD. Como partido majoritário no País, exerceu
grande influência - desde o Governo Dutra até o dia em
que foi extinto pelo Presidente Castelo Branco.

SB - Que papel o senhor atribui ao PSD na manutenção da
estabilidade política nesse período?

PIO CANEDO - De 1945 até 1964, o PSD influía com a
força de seus governadores, deputados e senadores e sua
influência se fazia sentir por meio das articulações com ou-
tros partidos ou de sua própria condição de majoritário.
Muitas vezes, ele esteve aliado ao seu tradicional adversá-
rio, a UDN, em defesa dos ideais que os norteavam, entre
os quais, o da estabilidade do regime. Em 1964, pouco an-
tes da implantação do regime autoritário, encontraremos
UDN e PSD reunidos na derrubada de João Goulart. E
continuarão unidos no apoio ao regime então estabelecido.
Nessa nova fase, a UDN sobrepujou os demais, porque era
mais ligada aos militares, tanto aos que governavam o País
quanto aos mais ortodoxos.

Do regime autoritário para cá, os partidos perderam sua
importância. Deixaram de atuar com a desenvoltura e o pres-
tígio de antes, porque o regime autoritário desconhecia,
propositadamente, a força dessas agremiações. Só emergi-
ram dessa posição de segundo plano com a eleição de
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Tancredo Neves para a Presidência e, depois, com as elei-
ções diretas.

SB - O senhor acha que o papel do PSD foi semelhante ao
da UDN nessa questão específica da estabilidade do re-
gime?

PIO CANEDO Pelo menos ambos tiveram esse propósi-
to e se uniram com o objetivo de garantir a estabilidade do
regime. Em grande parte, conseguiram.

SB - Na eleição de Juscelino Kubitschek, a UDN preten-
dia que o presidente eleito não tomasse posse. Nesse mo-
mento, o senhor acha que ela estava lutando pela estabili-
dade do regime?

PIO GANE DO - Não, eu falei em termos gerais. No caso
específico do Juscelino, o PSD se viu sozinho na luta pela
manutenção da estabilidade. Nessa ocasião, Café Filho foi
envolvido pela UDN e, principalmente, pelas Forças Milita-
res ortodoxas, numa manobra para não se permitir a eleição de
Juscelino e, posteriormente, a sua posse como presidente da
República. Houve, portanto, um hiato nesse propósito de
marcharem sempre juntos em defesa da legalidade.

SB - Qual foi o papel do PSD e da UDN na questão do fim
do segundo Governo Vargas?

PIO GANE DO - O Carlos Lacerda representava uma par-
te da UDN, a UDN ortodoxa, e não conseguiu arregimentar
toda a UDN para o combate que fazia ao regime e a Getúlio
Vargas. Na UDN mineira, ele não tinha acesso integral,
porque esta era chefiada pelo Magalhães Pinto. Logo, ha-
via duas UDNs: a do Lacerda e a que não estava sob sua
influência. Esta era mais comedida, tinha uma direção não
tão violenta, não tão apaixonada. Era a UDN do Magalhães
Pinto, do Juraci Magalhães, do Mangabeira e outros.



SB - Essa era mais próxima do PSD?

PIO CANEDO - Sim, tanto que o Juscelino quis fazer seu
sucessor o Juraci Magalhães, que era da UDN.

SB - Ulisses Guimarães, em depoimento 224, afirmou que o
PSD foi uma verdadeira escola política. Como ocorria o
aprendizado político no interior do PSD?

PIO CANEDO - Ulisses Guimarães tinha razão. Tanto o
PSD como Ulisses Guimarães tinham uma linha de com-
portamento, que não era seguida pelos demais partidos: uma
linha de autoridade, de aproximação com o povo, principal-
mente com o eleitorado rural. Essa linha sempre levou o
PSD a ser transigente e comedido em suas decisões, quer
antes, quer durante as eleições. Essa era a linha tradicional
do PSD, que Ulisses Guimarães seguia, e que nós, princi-
palmente os mineiros, sempre seguimos.

SB - Qual a contribuição do PSD mineiro à linha de atua-
ção do partido?

PIO CANEDO - O PSD mineiro se impunha, primeiro,
porque era muito forte. Representava a maioria do eleitora-
do. Segundo, porque tinha, em sua direção, os homens mais
lúcidos, mais capazes, quer por sua conduta anterior à
existência do partido, quer por seu comportamento dentro
do Governo. Tivemos, em Minas, vultos que influenciaram
o País inteiro, como Benedito Valadares, que sempre che-
fiou o PSD mineiro, José Maria Alkmin e Capanema, que
se projetaram na Câmara e se tornaram verdadeiros líderes
junto às demais Bancadas do PSD. Tivemos Juscelino, que
foi presidente da República. Então, por seus vultos políti-
cos, Minas influenciava, naturalmente, as demais Executi-
vas do PSD nos Estados. Junto às Forças Militares, contu-
do, nem o PSD nacional nem o mineiro tiveram influência
decisiva.
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SB - Por quê?

PIO CANEDO - O PSD era muito independente. Tinha
vida, eleitorado e filosofia próprios, e os militares nunca
aceitaram a hegemonia dos políticos.

SB - Amaral Peixoto relata225 que, nas eleições, o PSD pro-
movia campanha entre empresários simpatizantes, com o
objetivo de angariar fundos. Como eram essas campanhas?

PIO CANEDO - Eram muito diferentes das campanhas
atuais. Os fundos eram destinados ao partido, sem reservas,
pelas forças econômicas que viam no PSD o defensor do
regime democrático federativo. E isso o PSD vinha fazen-
do e sempre fez. Elas receavam o regime comunista, que
nunca conseguiu projeção porque, principalmente, o PSD
não permitiu. Quanto a Amaral Peixoto, deve-se proclamar
que ele era um pessedista autêntico, que prestou muitos
serviços ao País como presidente do partido.

SB - O senhor nos disse que, ainda hoje, se considera um
pessedista. Como o senhor define o pessedismo? Seria um
estilo de fazer política?

PIO CANEDO - Eu me considero, ainda, um pessedista,
embora, hoje, apenas um observador, porque não estou
militando na política. Meu estilo, meu comportamento,
minha vida política se enquadram dentro do espírito pesse-
dista. Hoje, apesar de não existir mais o partido, apesar de
eu não militar mais na política, mantenho esse espírito
pessedista em meu comportamento.

SB - Os pessedistas são conhecidos como mestres da conci-
liação e foram apelidados de "raposas". Qual a origem des-
sa designação?

PIO CANEDO - No princípio, era jocosa. Quando queri-
am menosprezar os pessedistas, diziam que eles eram
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posas". Depois, como tempo, viu-se que não era pejorativo
o fato de alguns pessedistas serem chamados de "raposas",
isto é, ávidos do sucesso, ávidos da melhor colheita, ávidos
do triunfo. Tudo isso veio a ser resumido pela palavra
"raposismo", utilizada para designar a filosofia do partido e
de alguns de seus filiados e dirigentes.

SB - O senhor falou que não atua mais na política, é só um
observador, mas continua com o espírito de pessedista. O
senhor seria um pessedista mineiro tradicional?

PIO CANEDO - Sim, com todas as características do PSD
mineiro. Fiz parte da primeira convenção do partido em
1945, e, dali para cá, sempre militei no PSD, fazendo tam-
bém parte do diretório estadual.

SB - O senhor nos falou que o espírito conciliador era nato
na política de Minas. Esse espírito conciliador seria um tra-
ço de caráter do povo mineiro em geral ou, como afirmam
alguns, um artificio de que se valem as elites para se con-
servarem no poder? Seria um traço do povo mineiro em geral
ou um traço só do político mineiro?

PIO CANEDO - É um traço forte do povo mineiro. Nós,
mineiros que vivemos em Minas, podemos aquilatar esse
traço em face do espírito que predomina nos outros Esta-
dos. O povo mineiro é mais humano, logo, é mais concilia-
dor. Tem um temor a Deus que o faz sempre manter esse
espírito de conciliação.

SB - Então, não seria uma característica dos políticos?

PIO CANEDO - Não. Acho que eles se valem dessa quali-
dade do povo mineiro para se arrogarem também possuido-
res desse mesmo espírito. Mas, na verdade, tudo isso vem
da índole do povo e não dos políticos mineiros.
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SB - O senhor acha que as regiões socioeconômicas do Es-
tado teriam sido influentes a ponto de criar políticos típi-
cos? Por exemplo: o senhor distinguiria o político das zonas
de mineração do das regiões agropastoris?

PIO CANEDO - Sim. Existem várias Minas Gerais. Te-
mos a Minas Gerais do Triângulo, a Minas Gerais
mineradora, a Minas Gerais paulista (no Sul de Minas), a
Minas Gerais carioca, influenciada pelo Rio de Janeiro. Por
aí se vê que não se pode definir como uma unidade o povo
mineiro. Temos que nos ater ao fato de que o mineiro da
mineração foi influenciado, sempre, por circunstâncias que
não influenciaram a nós, da Zona da Mata e de outras regi-
ões do Estado, da mesma maneira que o espírito mineiro
do Triângulo não se ajusta bem ao de outras regiões do Es-
tado. E natural que um Estado muito grande, cuja forma-
ção foi eclética, desse como resultado isso que está aí: os
mineiros de várias regiões.

SB - Em termos de atuação política, em que se diferenci-
am o político mineiro da região de mineração e o das regi-
ões agropastoris?

PIO CANEDO - Eles se diferenciam pouco, porque sem-
pre houve uma subordinação às cúpulas dos partidos, e es-
tas sempre influenciaram a favor da unidade dos mineiros.
Tanto o político da zona de mineração como o da zona da
Mata recebiam influência direta da cúpula do partido, quer
fossem da UDN, do PTB ou do PSD. Os partidos pro-
curavam arregimentar suas forças num único sentido.

SB - O senhor hoje se encontra filiado a qual partido?

PIO CANEDO - Hoje, a nenhum partido.

SB - O senhor participou das articulações que levaram à
filiação do Governador Hélio Garcia ao PTB?
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PIO CANEDO - Não. Ele se filiou ao PTB porque quis.
Não tive influência nenhuma. Gostei que ele viesse para o
PTB porque era o partido onde os meus amigos já estavam.

SB - Em outro lugar desta entrevista o senhor afirmou que
a política de Minas vivia em torno dos partidos políticos, e
que isso já não acontece hoje. Como o senhor caracteriza a
política de Minas hoje?

PIO CANEDO - Hoje é diferente. A política que domina-
va antes era estritamente partidária; hoje, não. Hoje o elei-
tor vota no candidato ao Governo do Estado, mas não em
seu deputado ou em seu candidato à Presidência da Repú-
blica. Não há mais a vinculação partidária. Hoje o eleitor
está mais liberto, vota da maneira mais inusitada possível.
Essa liberdade de ação está desvinculada do espírito partidá-
rio, que hoje já não existe mais.

HA - Por que desapareceu esse vínculo, essa ligação parti-
dária?

PIO CANEDO - Porque, na verdade, os partidos não in-
fluem no voto de seus membros. A não ser o PT, que ainda
mantém uma certa disciplina, os outros partidos têm ampla
liberdade. Você vê um elemento do PFL dizer: "Eu não
voto no PFL: voto só no Fulano". Hoje não existe o espíri-
to partidário. Acabaram-se os partidos porque se acabaram
as lideranças.

SB - E por que não temos lideranças?

PIO GANE DO - Elas não foram criadas, não foram incen-
tivadas, por vários fatores, inclusive em razão da existência
do regime autoritário, que não dava importância nenhuma
aos partidos.

HA - O regime autoritário acabou com a escola do PSD?
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PIO CANEDO - Sim, mas não com o espírito do PSD.

SB - Em mais de uma ocasião, quando falou do Governo
Magalhães Pinto e da posse de Israel Pinheiro, o senhor
nos disse que a imprensa nacional estava sempre voltada
para Minas e para a política mineira, e que qualquer fato
ocorrido aqui - o senhor se referia ao PSD mineiro - tinha
imediata repercussão nacional. Qual era, na época, a posi-
ção de Minas no cenário político nacional?

PIO CANEDO - Tanto o Governo Magalhães Pinto quan-
to o Governo Israel Pinheiro eram muito fortes. Magalhães
Pinto tinha uma projeção dentro de Minas Gerais e no âm-
bito nacional, competindo com Carlos Lacerda pela dire-
ção nacional da UDN. A influência de Minas era muito gran-
de no cenário nacional, tanto no Governo do Magalhães
Pinto, como no Governo do Israel Pinheiro, que conseguiu
reunir aqui a Arena, da qual também fazia parte a UDN.

SB - Hoje, Minas não tem o mesmo destaque. Qual foi o
processo que levou a essa situação?

PIO CANEDO - Minas foi perdendo, aos poucos, sua in-
fluência no cenário federal. Hoje, infelizmente, não temos
sequer um presidente da Câmara ou do Senado, não temos
liderança nessas Casas. Tudo isso foi contribuindo para que
Minas perdesse, no cenário nacional, a projeção natural que
sempre teve desde o início da República, influência que
era resultante da força eleitoral de Minas e da força pessoal
de suas lideranças.

SB - O que ocorreu com as lideranças de Minas, que fica-
ram mais opacas do que as de outros Estados?

PIO CANEDO - Os outros Estados, também, não têm gran-
des lideranças. Em todos os Estados as lideranças sofreram
muito. Em Minas Gerais, de forma especial, porque os vul-
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tos políticos foram escasseando, quer por motivo de morte,
quer por terem-se alheado do processo político. Grandes
vultos mineiros ainda hoje existentes não militam, não dis-
putam cargos políticos porque se sentem, e se sentiram,
diminuídos em sua projeção e em sua força. Era natural que
isso acontecesse, pois o processo político vigente, na época,
era contra as lideranças civis e a favor das militares. Assim,
novas lideranças não foram cultivadas, os moços não mais
se interessaram em ingressar nos partidos e disputar os car-
gos políticos existentes. Principalmente, os estudantes dei-
xaram de se arregimentar, como antigamente, em torno de
seus diretórios estudantis, que eram uma pré-escola da po-
lítica posterior.

SB - Em 1984, o Brasil viveu uma grande mobilização por
eleições diretas para a Presidência da República. Como o
senhor viu essa mobilização?

PIO CANEDO - O povo desejava a eleição direta, mas essa
proposta dependia do voto no Congresso e foi derrotada.
Os deputados votaram contra. Ulisses Guimarães embar-
cou, com toda a veemência, nessa campanha, mas, no fun-
do, ela interessava pouco àqueles que iriam disputar os car-
gos, tanto assim que, derrotada a eleição direta, surgiram as
forças capazes de eleger o presidente da República. A elei-
ção indireta foi vitoriosa, pois aglutinava aquelas forças que
tinham interesse em sua própria manutenção na vida pú-
blica do País.

SB - O senhor participou do movimento pelas diretas?

PIO CANEDO - Ativamente, não.

SB - Como o senhor recebeu a derrota da Emenda Dante
de Oliveira? Já a esperava?
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PIO CANEDO - A derrota da Emenda Dante de Oliveira
surpreendeu a opinião pública, que estava embriagada pela
eleição direta, mas não surpreendeu os políticos que
acompanhavam os fatos. Quando a proposta foi derrotada
na Câmara, verificou-se que os interesses dos deputados e
dos senadores não eram idênticos aos do eleitorado. Foi uma
decepção para aqueles que se entregaram a essa luta de
corpo e alma, mas não para os que tinham seus interesses
particulares e que, no Congresso, conseguiram derrotar
aquela emenda.

SB - O senhor já previa esse desfecho?

PIO CANEDO - Eu não previa, mas sentia que isso iria
acontecer. Com o decorrer do tempo eu sentia que a Câma-
ra dos Deputados e o Senado Federal não compartilhavam
esse entusiasmo.

SB - Como o senhor avalia esse desfecho do Movimento
pelas Diretas - a frustração do povo - e a candidatura de
Tancredo Neves em eleições indiretas?

PIO CANEDO - O Tancredo compartilhava o entusiasmo
de Ulisses Guimarães e das forças populares pela eleição
direta, mas sobreviveu a esse cataclismo porque, no fundo
- é minha opinião pessoal—, ele também se interessava pela
eleição indireta. Tanto que, sepultada a emenda da eleição
direta, ele emergiu como força aglutinadora e conseguiu
eleger-se presidente da República. Deve-se isso à habilida-
de política do Tancredo, capaz de aglutinar, em torno do
seu nome, forças que antes estavam filiadas a Andreazza ou
a Maluf. Essas forças foram abandonando seus candidatos
para apoiarem a candidatura Tancredo Neves.

HA - O senhor acredita que Ulisses Guimarães estava seri-
amente empenhado nas diretas?
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PIO CANEDO - Estava. Ulisses estava seriamente empe-
nhado e queria a eleição direta. Para ele, foi um golpe mui-
to profundo o fato de ela não ter vingado.

SB - Houve várias crises políticas durante a Campanha das
Diretas. Os militares...

PIO CANEDO - Houve. Mesmo dentro dos partidos. O
Tancredo ter que convidar o Sarney para ser o seu vice-
presidente é uma prova do panorama reinante na ocasião.
Até então não existia nada que os unisse; ao contrário, tudo
os separava.

SB - Em 1989, tivemos as primeiras eleições diretas para
presidente da República. O senhor participou da campa-
nha que elegeu Fernando Collor?

PIO GANE DO - Não participei diretamente, mas votei no
Collor no segundo turno.

SB - E no primeiro turno?

PIO CANEDO - No primeiro turno, eu não vou declarar o
meu voto. (risos) Mas não vou esconder nada de vocês. Votei
em Paulo Maluf, porque ele representava uma força políti-
ca de centro, uma força preponderante diante da opinião
pública, e eu já tinha simpatia por ele. Entre os candidatos,
fiquei com aquele com o qual mais me afinava politica-
mente.

No segundo turno, entre Goilor e Lula, preferi o Colior.
Talvez eu tenha errado, mas erraria também se tivesse vo-
tado no Lula. Tanto faz o erro que cometi votando no Gollor,
como o erro que teria cometido se tivesse votado no Lula.

SB - Qual seria o erro, se o senhor votasse em Lula?
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PIO GANE DO - Lula não sintetizava e não sintetiza até
hoje a opinião pública do País. Ele era como que um corpo
estranho no processo reinante na época. Não tinha as forças
da ponderação, as forças do equilíbrio, principalmente a força
da competência para vir a ser presidente da República. Logo,
se eu tivesse votado no Lula, teria cometido erro maior do
que cometi votando no Gollor.

SB - Que análise o senhor faz do processo que, em 1992,
culminou com o impeachment de Gollor?

PIO GANEDO - Para quem está de fora é difícil fazer uma
análise exata desses acontecimentos, mas entendo que o
ColIor foi vítima. Acredito que ele não teve força ou não
quis exercer sua força para impedir que o País chegasse a
ponto de ver seu Presidente vítima de um impeachment. A
marcha da política nacional não conduziria a esse processo
se o Presidente estivesse atento às questões políticas da
época. Evidentemente, GolIor foi vítima: vítima dos ami-
gos, vítima da ocasião. Nós todos, eleitores, constatamos a
presença da corrupção, que foi muito divulgada pela im-
prensa. Esta colocou o Governo em situação indefensável.
Por sua força, pela liberdade que tinha na ocasião e tem até
hoje, a imprensa levou a opinião pública a achar necessário,
iminente, o processo de impeachmentde Golior.

SB - O senhor acha que Golior foi vítima de alguns amigos
e aliados políticos.

PIO GANE DO - Em grande parte.

SB - Mas ele não teria participado ou, pelo menos, não te-
ria sido conivente com as práticas de corrupção?

PIO GANE DO - Não, acho que ele foi omisso. Se ele não
tivesse pecado por omissão, não teria caído e o processo do
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impeachment não triunfaria. A omissão deu oportunidade
a que a opinião pública, o Congresso e a imprensa inves-
tissem contra ele, deixando-o sem forças bastantes para
se defender.

SB - O senhor acha que ele não percebia ou que ele se
omitiu em relação à corrupção?

PIO GANE DO - Ele não viu, não sentiu a corrupção que
existia dentro do Governo. Outros presidentes não cairiam
nisso. Itamar, por exemplo, é atento à corrupção. No Go-
verno dele não existe corrupção e, se vier a existir, será pu-
nida. No Governo de Juscelino, quando existiam indícios
de corrupção, os envolvidos eram afastados.

SB - O senhor não acha que Coilor participou do processo
de corrupção, juntamente com os amigos?

PIO GANE DO - Não acredito que ele tenha participado.
Sua posição tanto no plano pessoal como no de presidente
da República lhe dava condições de viver independente-
mente de corrupção. Acho, sim, que, quando a corrupção se
alastrou por todas as áreas de seu Governo, Goilor não teve
força para coibi-Ia. Em termos mais claros, foi covarde. Não
acho que o impeachment tenha sido injusto. Acho que Goilor
foi vítima e por isso teve o seu impeac/iment decretado pela
Câmara.

SB - Qual o significado do impeachment para a nossa história
política?

PIO CANEDO - É muito triste para um país que o seu
presidente seja afastado de sua posição e o eleitorado que o
elegeu seja condenado. O Brasil não devia passar por esses
desagradáveis processos, que refletem em sua vida política
e pública, principalmente no exterior.
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Não me arrependo do tempo vivido na
vida pública. Ele me propiciou um melhor
conhecimento da realidade brasileira e um
maior contato com os fatos emergentes. Foi

um tempo positivamente útil. É claro que os
interesses de ordem particular, especialmente

a família, sofreram bastante. Mas isso é
compensado, e me considero feliz pelo tempo

que militei na vida pública. E mais feliz
agora que sou apenas um observador
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SB - Embora o fato seja lamentável, não seria um marco,
um aprendizado, ao exigir que o eleitor se torne mais res-
ponsável, mais atento?

PIO CANEDO - Concordo, mas é um marco desagradá-
vel, pois, se para se positivar a legitimidade do voto for ne-
cessário o impeachment do presidente da República... E evi-
dente que o eleitor vota mal, não sabe votar ou ignora o que
se passa neste País. Mas é muito desagradável ver o es-
colhido por meio do voto ser cassado por ato de corrupção.
E desagradável e não é favorável à posição do Brasil em
face de si mesmo e do exterior.

SB - Há pouco tivemos, também, a CPI do Orçamento...

PIO CANEDO - Foi um outro problema grave. A CPI
mostrou que o eleitor escolhe mal seus candidatos, o que
não acontecia no passado. No passado, a Comissão Execu-
tiva de cada partido "peneirava" os candidatos; examinava
o nome, a compostura e o passado de cada um deles. Os
escolhidos, os que eram apresentados ao eleitor, eram ho-
mens dignos. Uns se elegiam, outros não, mas nenhum ti-
nha a mancha da corrupção que hoje existe.

SB - O senhor poderia fazer um paralelo entre a atuação do
Congresso Nacional no episódio da CPI do Orçamento e
no impeachment de Coilor? No tocante à corrupção, o Con-
gresso teria sido mais rígido em relação a Collor do que em
relação a seus próprios membros?

PIO CANEDO - Não estou por dentro desses processos,
mas julgo os dois desprimorosos para o País, os partidos e os
eleitores. Acho que, na CPI do Orçamento, o corporativismo
funcionou. Eram elementos ligados aos deputados por uma,
duas, três legislaturas que estavam sendo julgados: "Você
vai votar contra mim? Nós estamos aqui, no Congresso, há
10, 12, 20 anos, e você vai votar contra mim? Vamos exami-
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nar melhor as provas. Isso que está aí não é verdade". Daí a
condescendência, o que não houve em relação a Collor, que
não pertencia ao Congresso.

SB - Gostaria de ouvi-lo sobre o atual momento político,
sobre a sucessão226.

PIO CANEDO - É um assunto do qual queria me livrar. É
um assunto muito atual e envolve, por isso, uma série de
compromissos e conseqüências. Vou pedir licença para não
opinar sobre ele.

SB - Vamos encerrar. O senhor considera que o
distanciamento temporal permite um maior rigor na análi-
se dos fatos ou, ao contrário, o calor da hora seria um ingre-
diente essencial à compreensão?

PIO GANE DO - A distância e o tempo contribuem muito
e são positivos. A análise, na hora, reveste-se sempre de
interesses pessoais e de influências externas, ao passo que,
decorrido um certo tempo, o fato é examinado com mais
isenção, equilíbrio e, portanto, com mais acerto.

SB - Hoje, decorridos mais de cinqüenta anos de vida polí-
tica, que avaliação o senhor faz de Pio Canedo?

PIO GANE DO - Não me arrependo do tempo vivido na
vida pública. Ele me propiciou um melhor conhecimento
da realidade brasileira e um maior contato com os fatos
emergentes. Foi um tempo positivamente útil. É claro que
os interesses de ordem particular, especialmente a família,
sofreram bastante. Mas, como disse no princípio, isso é com-
pensado, e me considero feliz pelo tempo que militei na
vida pública. E mais feliz agora que sou apenas um obser-
vador.
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SB - Hoje boa parte da opinião pública tem uma imagem
negativa do político e um certo desprezo pelo exercício da
política. Para o senhor, o que é a política?

PIO GANE DO - Esses sentimentos são conseqüência das
atividades de alguns e não de todos os políticos. A política é
uma nobre arte. Apenas tenho a lastimar que, de tempos
para cá, o conceito do político tenha decaído bastante. Em
parte, dou razão à opinião pública, àqueles que se sentem
marginalizados pelos políticos na hora presente. Mas alguns
políticos - não são poucos - são probos, devotados à causa
pública, às vezes sacrificando seu bem-estar e a possibilida-
de de se dedicarem a outra profissão mais lucrativa. A ver-
dade é que a política, em sua melhor acepção, é uma nobre
arte, e como tal deve ser cultivada.

411





NOTAS

	

1	O nome completo é Afonso Augusto da Silva Canedo.
	__2	Antônio Augusto Soares Canedo (1906-1959). Político

e médico. Deputado Estadual Constituinte em 1947 e na
Legislatura (1947-1951). Prefeito de Muriaé (1954). Perten-
ceu ao PR e ao PSD.
_3 Ronaldo Passos Canedo nasceu em 1932. Político,

advogado, bancário e funcionário público. Filiou-se à Arena e
ao PDS.
_4 Afonso Augusto Moreira Pena Júnior (1879-1968).
Político, advogado e escritor. Ministro da Justiça (1925-1926).
Participou da campanha da Aliança Liberal e foi signatário do
Manifesto dos Mineiros. Pertenceu ao PRM.

	

__5	Agenor Augusto da Silva Canedo (1875-1942). Políti-
co, jornalista, fazendeiro e comerciante. Pertenceu ao PRM.
__6 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946). Po-
lítico, advogado, promotor, magistrado e professor. Foi presi-
dente de Minas Gerais (1926-1930), organizador da Aliança
Liberal e revolucionário em 1930. Pertenceu ao PRM e ao PP.

	

7	Dom João Resende Costa nasceu em 1910. Teólogo e
escritor. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte.

8 José Monteiro de Castro (1908-1994). Político, advo-
gado e empresário. Chefe da Casa Civil do Presidente Café
Filho. No Governo Magalhães Pinto (1961-1966) ocupou vá-
rias Secretarias de Estado e foi um dos principais articuladores
do movimento de 31 de março de 1964. Pertenceu à UDN e à
Arena.

9 Valdemar Dinis Alves Pequeno nasceu em 1892. Polí-
tico, advogado e escritor. Apoiou a Revolução
Constitucional ista de 1932. Pertenceu ao PRM.

10 Antônio da Silveira Brum (1874-1942). Político e
advogado. Pertenceu ao PRM.

11 Guilhermino César da Silva (1908-1993). Advogado,
magistrado, professor, escritor e jornalista.

12 Estêvão Leite de Magalhães Pinto (1870-1945). Advo-
gado, jurista, professor e banqueiro.

13	Tito Fulgêncio Alves Pereira (1862-1944). Político,
advogado, jurista, magistrado e professor.

14 Francisco José de Almeida Brant (1866-1957). Magis-
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trado e professor. Foi reitor da Universidade de Minas Gerais
em vários períodos.

15 José Eduardo Teixeira da Fonseca (1883-1936). Ad-
vogado, professor e escritor.

16 Oscar Negrdode Lima (1895-1971). Médico, profes-
sor e escritor. Foi professor de Medicina Legal na Faculdade
de Direito da Universidade de Minas Gerais.

17 Pedro da Mata Machado (1865-1944). Político, ad-
vogado, professor, industrial e escritor. Pertenceu ao PRM.
_18 Artur da Silva Bernardes (1875-1955). Político, ad-
vogado, professor e fazendeiro. Foi presidente do Estado de
Minas Gerais (1918-1922) e presidente da República (1922-
1926). Revolucionário em 1930, participou da Revolução
Constitucionalista de 1932 e assinou o Manifesto dos Minei-
ros. Pertenceu ao PRM, à UDN e ao PR.
___19 Venceslau Brds Pereira Gomes (1868-1966). Político,
advogado e empresário. Presidente do Estado de Minas Ge-
rais (1909-1910) e presidente da República (1914-1918). Per-
tenceu ao PRM e ao PP.
__20 Refere-se a Juscelino Kubitschek de Oliveira.
_21 Amintas Ferreira de Barros (1906-1979). Político e
advogado. Prefeito de Belo Horizonte (1959-1962). Perten-
ceu ao PRM, ao PTB, ao PSD e à Arena.
_22 Orlando Magalhães Carvalho nasceu em 1910. Polí-
tico, jurista, professor e jornalista. Foi reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais (1961-1964). Pertenceu à UDN.

23 Francisco Mendes Pimentel (1869-1967). Político,
advogado, professor e jornalista. Foi reitor da Universidade
de Minas Gerais (1927-1930). Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM.

24 Olavo Bilac Pinto (1908-1985). Político, advogado,
magistrado, professor e fazendeiro. Assinou o Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

25 Cristiano Monteiro Machado (1893-1953). Político, ad-
vogado e embaixador. Prefeito nomeado de Belo Horizonte
(1926-1929). Por ocasião da Revolução de 1930, acumulava os
cargos de secretário de Estado do Interior, chefe de Polícia e
comandante-geral da Força Pública. Pertenceu ao PP e ao
PSD.

26 Manuel Tomás de Carvalho Brito (1872-1952). Político,
advogado e empresário. Líder da Concentração Conservado-
ra, movimento que, em 1930, apoiou a candidatura
situacionista de Júlio Prestes à Presidência da República. Per-
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tenceu ao PRM.
___27 Fernando de Melo Viana (1878-1954). Político, advoga-
do, promotor e magistrado. Presidente de Minas Gerais (1924-
1926), vice-presidente da República (1926-1930) e presiden-
te da Assembléia Nacional Constituinte (1946). Em 1930 li-
derou a Concentração Conservadora. Pertenceu ao PRM e ao
PSD.
__28 Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968). Político,
advogado, professor, jurista e fazendeiro. Secretário de Esta-
do do Interior (1926-1930), foi um dos articuladores da Revo-
lução de 1930. Ministro dos Negócios da Educação e Saúde
Pública (1930, 1931 e 1932). Como ministro da Justiça e Ne-
gócios Interiores (1937-1942), foi o principal autor da Consti-
tuição de 1937, que instituiu o Estado Novo. Pertenceu ao
PRM.
__29 Amaro Lanari (1886-1968). Político, engenheiro, in-
dustrial e fazendeiro. Participou das articulações da Revolu-
ção de 1930. Pertenceu à Ação Integralista Brasileira e à UDN.

_30 Gustavo Capanema (1900-1985). Político, advogado,
professor e escritor. Participou das articulações da Revolução
de 1930. Interventor federal interino em Minas Gerais (se-
tembro a dezembro de 1933). Ministro da Educação e Saúde
(1934-1945). Pertenceu ao PRM, ao PP, ao PSD e à Arena.

31 Legido Mineira, Legião Liberal Mineira ou ainda Le-
gião Revolucionária Mineira. Movimento de renovação polí-
tica iniciado em Minas Gerais em 1931, como braço da Legião
de Outubro, sob a liderança de Francisco Campos, Gustavo
Capanema e Amaro Lanari.

32 Banco do Estado de Minas Gerais.
33 Olavo Tostes (1889-1950). Político, promotor, advoga-

do e jornalista. Pertenceu à Concentração Conservadora, ao
PRM e à UDN.

34 O/egdrio Dias Maciel (1855-1933). Político, engenheiro
e fazendeiro. Eleito presidente do Estado de Minas Gerais
para o quatriênio 1930-1934, participou da Revolução de 1930
e permaneceu à frente do Executivo mineiro até sua morte.
No Império, pertenceu ao Partido Liberal. Na República, ao
PRM e ao PP.

35 José Francisco Bias Fortes (1891-1971). Político e advo-
gado. Foi ministro da Justiça (1950) e governador do Estado
de Minas Gerais (1956-1961). Pertenceu ao PRM, ao PSD e à
Arena.

36 Virgílio A/vim de Melo Franco (1897-1948). Político,
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advogado, empresário e jornalista. Participou das articulações
da Revolução de 1930 e permaneceu ao lado das forças
legalistas na Revolução de 1932. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM, ao PP e à UDN.
__37 Refere-se a Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.
_38 Benedito Valadares Ribeiro (1892-1973). Político e ad-
vogado. Aderiu à Aliança Liberal e integrou as forças legalistas
na Revolução de 1932. Interventor em Minas Gerais (1933-
1935) e governador eleito pela Assembléia Estadual Consti-
tuinte (1935-1945). Pertenceu ao PRM, ao PP, ao PSD e à
Arena.

39 Paulo Pinheiro Chagas (1906-1983). Político, médico,
advogado, jornalista e escritor. Revolucionário em 1930, par-
ticipou também das articulações da Revolução
Constitucionalista de 1932. Signatário do Manifesto dos Mi-
neiros. Pertenceu ao PRM, à UDN, ao PSD, à Arena e ao PDS.

40 CHAGAS, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro Chagas:
depoimento, 1977. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC - História
Oral, 1985. p. 28. Datilografado.

41 Pedro Marques de Almeida (1888-1934). Político, advo-
gado, promotor e professor. Participou da campanha da Alian-
ça Liberal. De fato, foi vice-presidente de Minas Gerais no
Governo Olegário Maciel, mas renunciou em novembro de
1930, para assumir o cargo de prefeito de Juiz de Fora. Per-
tenceu ao PRM.

42 Ernesto Dome/les (1899-1964). Oficial do Exército e
político. Integrou as forças legalistas na Revolução de 1932.
Interventor federal no Rio Grande do Sul e ministro interino
da Agricultura (1936).

43 KUBITSCHEK, Juscelino. J u scelino _Kubitschek: de-
poimento, 1974. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC - História Oral,
1979. p. 57. Datilografado.

44 Ovídio Xavier de Abreu nasceu em 1898. Político, ban-
cário e professor. Foi chefe de gabinete no Governo Benedito
Valadares e secretário das Finanças (1934-1941). Ministro in-
terino da Fazenda no Governo Dutra. Pertenceu ao PSD e à
Arena.

45 Israel Pinheiro da Silva (1896-1973). Político, engenhei-
ro e industrial. Ocupou a Secretaria da Agricultura, Viação e
Obras Públicas (1933-1935), mantendo-se no cargo (1935-
1942) quando esta passou a denominar-se Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho. Presidente da Com-
panhia Urbanizadora da Nova Capital, prefeito nomeado de
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Brasília e governador de Minas Gerais (1966-1971). Perten-
ceu ao PRM, ao PP, ao PSD e à Arena.
_46 José Maria Alkmin (1901-1974). Político, advogado,
professor e jornalista. De fato não integrou o primeiro secre-
tariado de Benedito Valadares. Foi secretário de Estado do
Interior entre 1936 e 1939. Ministro da Fazenda (1956-1958)
e vice-presidente da República (1964-1967). Pertenceu ao PP,
ao PSD e à Arena.
___47 Armando Zilier (1908-1992). Político, bancário e lí-
der sindical. Deputado Estadual Constituinte em 1947. Na la
Legislatura teve seu mandato extinto, em 10101/1948. Per-
tenceu ao PCB.
_48 Orlando Barbosa Flores (1892-1957). Político, enge-
nheiro e fazendeiro. Pertenceu ao PP e à UDN.

49 José Alcino Bicalho nasceu em 1920. Político, farma-
cêutico e industrial. Pertenceu ao PTN e ao PSD.

50	Partido Republicano Paulista.
51 Pedro Aleixo (1901-1975). Político, advogado, escri-

tor e jornalista. Deputado Federal, foi presidente da Câmara
dos Deputados de maio de 1937 até o fechamento do Con-
gresso em 10 de novembro do mesmo ano. Signatário do Ma-
nifesto dos Mineiros. Vice-presidente da República (1967-
1969). Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

52	CHAGAS, Paulo Pinheiro, op. cit., p. 73.
53 Estêvão Pinto declarou-se radical opositor do Esta-

do Novo, mas apesar de identificado com os propósitos do
Manifesto dos Mineiros não o assinou por discordar de certo
trecho de sua redação. Foi afastado da presidência do Banco
Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais S.A., que na ocasião
sofreu intervenção do Governo Estadual.

54 Afonso Pena Júnior foi afastado do Conselho Fiscal
do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais S.A.

55 José de Magalhães Pinto (1909-1996). Político, ban-
cário, banqueiro e professor. Foi afastado da diretoria do Ban-
co da Lavoura de Minas Gerais. Governador do Estado de
Minas Gerais (1961-1966), foi dos principais articuladores do
movimento político-militar que culminou com a deposição de
João Goulart, em 31 de março de 1964. Pertenceu à UDN, à
Arena, ao Partido Popular e ao PDS.

56 Cândido Lara Ribeiro Naves (1898-1954). Advoga-
do, jurista, professor e banqueiro. Foi afastado da diretoria do
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A.

57 Nísio Batista de Oliveira (1889-1969). Magistrado e
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Procurador-Geral do Estado. Interventor federal em Minas
Gerais (novembro de 1945 a fevereiro de 1946).
_58 João Tavares Correia Beraldo (1891-1960). Político,
advogado, magistrado, banqueiro e escritor. Participou da cam-
panha da Aliança Liberal. Interventor federal em Minas Ge-
rais (fevereiro a agosto de 1946). Pertenceu ao PRM, ao PP e
ao PSD.
___59 Júlio Ferreira de Carvalho (1894-1962). Político, ad-
vogado e professor. Interventor federal em Minas Gerais (agos-
to a novembro de 1946). Pertenceu ao PR e ao PSD.
___60 Noraldino Lima (1885-195 1). Político, bacharel em
Direito, professor, funcionário público e escritor. Interventor
federal em Minas Gerais (novembro/dezembro de 1946). Per-
tenceu ao PRM e ao PSD.

61 Alcides Lias (1891-1969). Político, engenheiro e fa-
zendeiro. Prefeito nomeado de Belo Horizonte (1929-1930).
Interventor federal em Minas Gerais (dezembro de 1946 a
março de 1947).

62 Ilacir Pereira Lima (1915-1974). Político,
industriário e líder sindical. Pertenceu ao PTB, ao MTR e ao
MDB.

63 Carlos Coimbra da Luz (1894-1961). Político, advo-
gado, professor e jornalista. Revolucionário em 1930. Minis-
tro da Justiça (1946). Como presidente da Câmara dos Depu-
tados, assumiu interinamente a Presidência da República de
20 a 29 de abril e de 9 a 11 de novembro de 1955. Pertenceu
ao PP e ao PSD.

64 Celso Porffrio de Araújo Machado (1895-1974). Polí-
tico, advogado, funcionário público e jornalista. Foi vice-go-
vernador do Estado de Minas Gerais (1971-1974). Pertenceu
ao PRM, ao PP, ao PSD e à Arena.

65 Pedro Dutra NicócioNeto (1893-1965). Político e ad-
vogado. Pertenceu ao PRM, ao PP e ao PSD.

66 João Franzen de Lima (1897-1994). Político, advo-
gado, promotor e professor. Signatário do Manifesto dos Mi-
neiros. Na interventoria de Júlio de Carvalho, foi secretário
estadual das Finanças. Prefeito Nomeado de Belo Horizonte
(1947). Pertenceu à UDN e à Arena.

67 Tristão Ferreira da Cunha (1890-1974). Político, ad-
vogado, professor e promotor. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM e ao PR.

68	Adeptos de Benedito Valadares e Carlos Luz, res-
pectivamente.
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_69 Alfredo Só (1878-1960). Político, advogado, magis-
trado e jornalista. Foi vice-presidente do Estado (1926-1930)
e, na crise que culminou com a Revolução de 1930, alinhou-
se com a Concentração Conservadora. Pertenceu ao PRM e
ao PSD.
__70 Refere-se ao PSN - Partido Social Nacionalista.

Esse partido, fundado como resultado de negociações entre o
PRM e a Legião Mineira, teve vida efêmera (fevereiro a maio
de 1932).
_71 Levindo Eduardo Coelho (1871-1961). Político, mé-
dico, professor, jornalista e fazendeiro. Integrou a Aliança Li-
beral. Pertenceu ao PRM e ao PSD.

72 Otacílio Negrão de Lima (1897-1960). Político, enge-
nheiro, empresário e jornalista. Prefeito de Belo Horizonte
(1935-1938) nomeado por Benedito Valadares, ministro do
Trabalho (1946) e novamente prefeito de Belo Horizonte
(1948-1951), agora eleito pelo voto popular. Pertenceu ao PP,
ao PTN e ao PSD.

73 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília
de Almeida Neves. Tancredo Neves: a trajetória de um libe-
ral. Petrópolis: Vozes, Belo Horizonte: UFMG, 1985. p. 125.

74	Ovídio de Abreu ocupou a então denominada Secre-
taria das Finanças (1934-1941).

75	Juscelino Kubitschek foi prefeito nomeado de Belo
Horizonte, de 1940 a 1945.

76 Abgarde Castro Araújo Renault(19O3-l995). Políti-
co, magistrado, professor e escritor. Pertenceu ao PRM. Na
realidade, não foi secretário de Estado da Educação e Saúde
Pública no Governo Benedito Valadares. Ocupou esta Secre-
taria de 1947 a 1950, no Governo Mílton Campos, e a Secreta-
ria de Educação, de 1956 a 1959, no Governo Bias Fortes. No
Governo Benedito Valadares, a Secretaria de Educação e Saú-
de Pública foi ocupada sucessivamente por Noraldino Lima
(1933-1935), José Bonifácio Olinda de Andrada (1935-1936) e
Cristiano Monteiro Machado (1936-1945).

77	Carlos Luz ocupou a Secretaria de Estado do Inte-
rior, de 1933 a 1935.

78 Orozimbo Nonato da Silva (1891-1974). Magistra-
do, jurista, advogado e professor. Ministro, vice-presidente
(1951-1952 e 1954-1955) e presidente (1956-1960) do Supre-
mo Tribunal Federal.

79	Mílton Soares Campos (1900-1972). Político, advo-
gado, professor, escritor e jornalista. Redator e signatário do
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Manifesto dos Mineiros. Governador do Estado de Minas
Gerais (1947-1951). Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.
_80 Godofredo Prata (1918-1995). Político, advogado e

jornalista. Pertenceu ao PSP e ao PTB.
81 Pedro Maciel Vidigal nasceu em 1909. Político, pro-

fessor e escritor. Sacerdote, foi dispensado dos votos em 1965.
Pertenceu ao PSD e à Arena.

82 Denominou-se PSD Independente a dissidência que
se formou, em 1946, contra a indicação de José Francisco Bias
Fortes para candidato do PSD ao Governo de Minas.
___83 A Coligação Democrótica foi uma aliança partidária
que, em 1946, reuniu UDN, PSD Independente, PR, PTN e
outros pequenos partidos, visando à eleição de Mílton Cam-
pos para o Governo de Minas.

84 José Rodrigues Seabra (1896-1976). Político, enge-
nheiro e professor. Secretário de Viação e Obras Públicas
(1947-1950). Pertenceu ao PP e ao PSD.
_85 Na realidade, o PSD Independente elegeu nove
deputados: cinco pelo PR, dois pela UDN e dois pelo PTN.
_86 Luís Marfins Soares (1888-1948). Político, advogado
e promotor. Pertenceu ao PSD. Liderou a dissidência desse
partido conhecida como Ala Liberal.

87 Trata-se da Ala Liberal do PSD, dissidência que se
constituiu neste partido, após as eleições de 1947, para dar
sustentação parlamentar ao Governo Mílton Campos.
__88 Américo RennéGiannetti (1896-1954). Político, enge-
nheiro e empresário. Como secretário de Estado da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho (1947-1951), foi o res-
ponsável pela concepção do Plano de Recuperação Econômi -
ca e Fomento da Produção, elaborado no Governo Mílton
Campos. Prefeito de Belo Horizonte (1951-1954). Pertenceu
à UDN.

89 José Ribeiro Pena (1900-1969). Político, advogado,
professor e jornalista. Foi membro da Comissão Constitucio-
nal. Vice-governador do Estado de Minas Gerais (1947-195 1).
Pertenceu ao PSD.

90 Na realidade, durante os trabalhos constituintes de
1947, Tancredo Neves não foi líder e sim relator da Comissão
Constitucional. Foi líder do PSD na Assembléia Legislativa
de 1948 a 1950.

91 Gui/hermino de Oliveira (1907-1977). Político e mé-
dico. Em 1968 tornou-se ministro do Tribunal de Contas da
União. Pertenceu ao PSD e à Arena.
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_92 Júlio Ferreira de Carvalho foi presidente da Comis-
são Constitucional.
_93 Feliciano de Oliveira Pena (1901-1978). Político, pro-

fessor e advogado. Foi presidente da Assembléia Estadual
Constituinte de 1947. Pertenceu ao PRM e ao PR.

_94 Apelido de Luís Martins Soares.
_95 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de

Almeida Neves, op. cit., p. 201.
_96 Gabriel de Resende Passos (1901-1962). Político, ad-

vogado e professor. Atuou na campanha da Aliança Liberal e
nas articulações da Revolução de 1930. Procurador-geral da
República (1936-1945). Pertenceu ao PP e à UDN.

97	CHAGAS, Paulo Pinheiro, op. cit., p. 99.
98 Artur Bernardes Filho (1906-1981). Político, advo-

gado e empresário. Apoiou a Revolução de 1930. Em 1932,
foi um dos chefes da Revolução Constitucionalista em Minas
Gerais. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Vice-governa-
dor de Minas (1956-1961) e ministro da Indústria e Comércio
(1961). Pertenceu ao PR, à Arena e ao PDS.

99 Euvaldo Lodi (1896-1956). Político, engenheiro e
industrial. Revolucionário em 1930. Pertenceu ao PSD.

100 Crispim Jaques Bias Fortes (1847-1917). Político,
magistrado, advogado, promotor e fazendeiro. Exerceu o Go-
verno Provisório do Estado de Minas Gerais por quatro perío-
dos, entre 1890 e 1891. Eleito senador, presidiu a Assembléia
Estadual Constituinte de 1891. Presidente do Estado de Mi-
nas Gerais (1894-1898). No Império, pertenceu ao Partido
Liberal e, na República, ao PRM.

101 Clóvis Salgado da Gama (1906-1978). Político, mé-
dico e professor. Vice-governador de Minas Gerais (1951-
1955), assumiu o Governo em 1955. Ministro da Educação e
Cultura (1956-1961). Novamente vice-governador (1961-
1966), participou do movimento político-militar de 1964.
Pertenceu ao PRM, ao PR e à Arena.

102 UrieldeResendeAlvim (1913-1972). Político e advo-
gado. Pertenceu ao PSD.

103 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de
Almeida Neves, op. cit., p. 217-218.

104 CAMARGO, Aspásia, HIPOLITO, Lúcia,
D'ARAUJO , Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha.
Artes da._P_o_1í_tic— i~lo com Amaral_ Peixoto. Rio de Janei-
ro: Nova Fronteira - CPDOC/FGV - UFF, 1986, p. 311.

105 CAMARGO, Aspásia, HIPOLITO, Lúcia,
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D 'ARAÚJO, Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha,
op. cit., p. 312.

_106 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de
Almeida Neves, op. cit., p. 219.

107 E conhecido como cristianização o processo de
esvaziamento da candidatura de Cristiano Machado à Presi-
dência da República, resultado da adesão de expressivas lide-
ranças pessedistas à candidatura de Getúlio Vargas.
__108 Francisco Duque de Mesquita (1896-1979). Político,
advogado e promotor. Pertenceu ao PSD.
__109 Wa/thon de Andrade Goulart nasceu em 1921. Políti-
co, militar, advogado e fazendeiro. Pertenceu à UDN e à Are-
na.
__110 Lucas Lopes (1911-1994). Engenheiro, economista
e professor. Duas vezes ministro da Viação e Obras Públicas,
entre 1954 e 1956 e ministro da Fazenda (1958-1959).
—111 A lista era constituída pelos nomes de Bias Fortes,
Paulo Pinheiro Chagas e Ribeiro Pena.
__112 Daniel Serapião de Carvalho (1887-1966). Político,
advogado, economista, professor e escritor. Participou da cam-
panha da Aliança Liberal e assinou o Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu ao PRM e ao PR.
__113 Juarez deSousa Carmo (1912-1992). Político e advo-
gado. Pertenceu ao PRM, ao PR e à Arena.
—114  João Nogueira de Resende nasceu em 1915. Político,
advogado, professor e jornalista. Ministro (1981-1985) e pre-
sidente (1985) do Tribunal de Contas da União. Filiou-se ao
PR, à Arena e ao PDS.

115 Bento Gonçalves Filho (1912-1984). Político, indus-
trial e fazendeiro. Participou das campanhas que culminaram
com as revoluções de 1930 e 1932. Vice-prefeito de Belo Ho-
rizonte eleito em 1947, esteve em exercício em 1951. Perten-
ceu ao PR, ao PSP, ao PSD, à Arena, ao Partido Popular e ao
PMDB.

116 Mário de Ascensão Palmério nasceu em 1916. Políti-
co, professor e fazendeiro. Pertenceu ao PTB.

117 José Raimundo Soares da Silva (1914-1976). Políti-
co, médico e advogado. Pertenceu ao PSD, ao PTB e ao MDB.

118 Cândido Gonçalves Ulhôa (1900-1980). Político e
médico. Pertenceu ao PTB.

119 Ernâni Mata nasceu em 1912. Político, garçom,
comerciário e líder sindical. Filiou-se ao PR, ao PTB, ao PCB,
à UDN, ao MDB e ao PMDB.
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__120 CAMARGO, Aspásia, HIPÓLITO, Lúcia,
D ' ARAUJO , Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha,
op. cit., p. 392.
_121 CAMARGO, Aspásia, HIPOLITO, Lúcia,
D 'ARAUJO , Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha,
op. cit., p. 396.
__122 Celso Meio de Azevedo nasceu em 1915. Político,
engenheiro e empresário. Foi prefeito de Belo Horizonte
(1955-1959). Pertenceu ao PDC, à UDN, à Arena e ao PDS.

_123 Refere-se à eleição de Mílton Campos para o Go-
verno de Minas, em 1947.
__124 Sebastião PaesdeAlmeida (1912-1975). Político, ad-
vogado, banqueiro, empresário e fazendeiro. Ministro da Fa-
zenda (1959-1961). Candidato a governador do Estado de
Minas Gerais em 1965, teve o registro de sua candidatura can-
celado pela Justiça Eleitoral. Pertenceu ao PSD.
_125 Coronel Jurandir Bizarria Mamede

_126 CAMARGO, Aspásia, HIPOLITO, Lúcia,
D'ARAUJO, Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha,
op. cit., p. 404.
__127 Nereu Ramos não chegou a ser candidato, apesar de
seu nome ter sido cogitado em 1951 e em 1955 para candidato
do PSD à Presidência da República.
__128 Valdomiro Agostinho Lobo (1905-1970). Político, ra-
dialista, jornalista e líder sindical. Pertenceu ao PTB.

129 Sinvalde Oliveira Bambirra nasceu em 1933. Polí-
tico, tecelão, líder sindical e jornalista. Filiou-se ao PTB e ao
PDT.

130 Fabrício Soares da Silva nasceu em 1913. Político e
advogado. Deputado Estadual Constituinte em 1947. Filiou-
se à UDN, ao PTB, ao PT e ao PSB.

_131 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília
de Almeida Neves, op. cit., p. 119.
__132 Nos primeiros dois anos do Governo Magalhães
Pinto, o PSD era o partido majoritário na Assembléia
Legislativa. A UDN passou a partido majoritário em 1963,
como resultado das eleições de outubro de 1962.

133 Paulo Campos Guimarães (1918-1980). Político, ser-
vidor público, advogado e professor. Pertenceu à UDN e à
Arena.

134 Hélio Carvalho Garcia. Nasceu em 1931. Político,
advogado, cafeicultor e empresário. Acumulou os cargos de
vice-governador do Estado de Minas Gerais e de prefeito de
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Belo Horizonte (1983-1984). Governador do Estado (1984-
1987 e 1991-1995). Filiou-se à UDN, à Arena, ao Partido Po-
pular, ao PMDB, ao PRS e ao PTB.
_135 José Augusto Ferreira Filho (1913-1990). Político,
advogado, industrial e fazendeiro. Presidente da Comissão
Executiva da Assembléia Legislativa (1956-1960). Pertenceu
ao PSD, à Arena e ao PDS.

136 José Ribeiro Pena foi presidente da Comissão Exe-
cutiva da Assembléia Legislativa (1951-1955).

137 Francisco de Castro Pires Júnior (1903-1993). Polí-
tico, médico e fazendeiro. Presidente da Comissão Executiva
da Assembléia Legislativa (1961). Pertenceu ao PSD e ao PDS.

138 Apelido de Francisco de Castro Pires Júnior.
139 Jorge Ferraz (1914-1994). Político, advogado e ta-

belião. Na ocasião (1962) foi 1° vice-presidente da Comissão
Executiva da Assembléia Legislativa. Pertenceu ao PR, ao
MDB, ao Partido Popular e ao PMDB.

140 Euclides Pereira Cintra nasceu em 1916. Político,
advogado, professor e jornalista. 1° secretário da Comissão
Executiva da Assembléia Legislativa (1962-1963). Filiou-se
ao PTB, à Arena e ao PDS.

141 Pela Constituição Federal, uma porcentagem do
Imposto de Renda seria distribuída entre os municípios de
cada Estado.

142 Murilo Paulino Badaró nasceu em 1931. Político e
advogado. Ministro da Indústria e Comércio (1984-1985).
Filiou-se ao PSD, à Arena, ao PDS, ao PPR e ao PPB.

143 Augusto das Chagas Viegas (1881-1973). Político e
advogado. Foi vereador, presidente da Câmara e agente exe-
cutivo municipal em São João deI-Rei. Pertenceu ao PP e ao
PSD.

144 Manuel Taveira de Sousa nasceu em 1917. Político,
advogado e magistrado. Filiou-se à UDN e à Arena.

145 Frigoríficos Minas Gerais S.A.

	

146	Fertilizantes Minas Gerais S.A.
147 Olegório Maciel foi senador estadual e presidente

do Senado de 1924 a 1930.
148 Cônego João Pio deSousa Reis (1860-1932). Político

e professor. Senador estadual (1920-1930). Pertenceu ao PRM.
149 Wilson Modesto Ribeiro nasceu em 1918. Político,

servidor público e comerciário. Pertenceu ao PTB.

	

150	Cônego Antônio Pacheco Ribeiro nasceu em 1912.
Político e sacerdote. Pertenceu ao PR.
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_151 PIRES Júnior, Francisco de Castro. Frantisciide
Castro Pires 1únior: depoimento, 1991. Belo Horizonte:
ALEMG, 1993. p. 81. Memória Política de Minas. Datilogra-
fado.

152 Na realidade, durante todo o Governo Bias Fortes,
a Secretaria da Educação foi ocupada por políticos do PR.

153 Mílton Salomon Sales (1916-1982). Político e advo-
gado. Pertenceu à UDN e à Arena.
__154 Euro Luís Arantes nasceu em 1927. Político, advo-
gado e jornalista. Filiou-se à UDN.

_155 Afonso Arinos de Meio Franco (1905-1990). Político,
escritor, professor, historiador, jornalista e advogado. Signatá-
rio do Manifesto dos Mineiros. Ministro das Relações Exteri-
ores nos Governos Jânio Quadros e João Goulart. Pertenceu à
UDN, à Arena, ao PFL e ao PSDB.
.__156 Sebastião Patrus de Sousa (1919-1962). Político e
professor. Pertenceu ao PST e ao PTB.

157 Dnar Mendes Ferreira nasceu em 1910. Político,
advogado e professor. Pertenceu à UDN e à Arena.

158 Teófiio Ribeiro Pires nasceu em 1916. Político, mé-
dico e jornalista. Pertenceu ao PR e à Arena.

159 Ultimo de Carvalho (1899-1980). Político, engenhei-
ro, médico veterinário e agricultor. Pertenceu ao PSD e à Are-
na.	-

160 HIPOLITO, Lúcia. PSDdpsaçfQrmis-
tas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 112.

161 João Herculino de Sousa Lopes nasceu em 1927. Po-
lítico, bacharel em Direito, funcionário público e professor.
Filiou-se ao PTB, ao MDB e ao PMDB.

162 Clodsmith Riani nasceu em 1920. Político,
industriário e líder sindical. Filiou-se ao PSP, ao PTB e ao
PMDB.

163 HIPÓLITO, Lúcia, op. cit., p. 116.
164	HIPOLITO, Lúcia, op. cit., p. 117.
165 Hilo Wilson Estêvão de Andrade nasceu em 1913.

Político, advogado e funcionário público. Pertenceu ao PSD.
166 HIPOLITO, Lúcia, op. cit., p. 214.
167 Jorge Carone Filho nasceu em 1929. Político, tabe-

lião e desportista. Prefeito de Belo Horizonte de 1963 a 1965,
quando foi impedido pela Câmara Municipal e afastado do
cargo. Filiou-se ao PR, ao PTB, ao MDB, ao PSDB e ao PMDB.

168 Francisco Clementino de Santiago Dantas (1911-1964).
Político, advogado, jurista, professor, escritor e jornalista. Per-
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tenceu à Ação Integralista Brasileira e ao PTB.
__169 De fato, Santiago Dantas não foi primeiro-minis-
tro do Governo João Goulart e sim ministro das Relações Ex-
teriores no Gabinete Parlamentarista de Tancredo Neves e
ministro da Fazenda no Governo João Goulart.
__170 Carlos Luís Guedes (1905-1976). Oficial do Exérci-
to. Em 1964, como comandante da 1D4, em Minas Gerais, foi
dos primeiros chefes militares a aderir ao movimento que re-
sultou na derrubada do Governo João Goulart.
—171 Olímpio Mourão Filho (1900-1972). Oficial do Exér-
cito. No comando da 4' Região e da 4a Divisão de Infantaria,
com sede em Juiz de Fora, MG, teve papel decisivo na
deflagração do movimento que, em 1964, derrubou o Gover-
no João Goulart.

172 José Gomes Pimenta (Dazinho) nasceu em 1922. Po-
lítico, operário e líder sindical. Filiou-se ao PTB, ao PDC e
ao PT.
__173 O governo pretendia revogar artigo da Constitui-
ção Estadual que limitava a elevação de impostos.

_174 Francisco Negrão de Lima (1901-1981). Político, ad-
vogado, diplomata e jornalista. Governador do Estado da
Guanabara (1966-1971). Pertenceu ao PP, ao PSD e ao MDB.

175 Osvaldo Pieruccetti (1909-1990). Político e advoga-
do. Como secretário do Interior e Justiça (fevereiro a setem-
bro de 1964), participou da articulação do movimento políti-
co-militar que derrubou o Governo João Goulart. Prefeito de
Belo Horizonte de 1965 a 1967, eleito pela Câmara Munici-
pal, e de 1971 a 1975, nomeado pelo Governador Rondon
Pacheco. Pertenceu à UDN e à Arena.

176 Jair Negrão de Lima (1905-1985). Político, promo-
tor e advogado. Eleito vice-prefeito de Belo Horizonte na
chapa de Jorge Carone (1963-1965). Novamente vice-prefei-
to, por escolha da Câmara Municipal (1965-1967), como even-
tual substituto de Osvaldo Pieruccetti. Pertenceu ao PSD, ao
MDB e ao PMDB

177 Dnar Mendes Ferreira (1910-1985). Político, advo-
gado e professor. Pertenceu à UDN e à Arena.

178 Expedito de Faria Tavares nasceu em 1916. Político
e advogado. Pertenceu à UDN e à Arena.

179 Osvaldo Guimarães Tolentino nasceu em 1922. Polí-
tico e advogado. Pertenceu ao PSD e à Arena.

180 Nas eleições estaduais de 1960 formou-se uma dis-
sidência no PSD, ocasião em que José Ribeiro Pena e José
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Maria Alkmin apresentaram-se como candidatos a governador
e vice, respectivamente, com o apoio do PDC, do PSP e do
PST.

_181 CAMARGO, Aspásia, HIPÓLITO, Lúcia,
D'ARAUJO, Maria Celina Soares, FLAKSMAN, Dora Rocha,
op. cit., p. 431.

_182 Na realidade, na primeira fase do Governo Maga-
lhães Pinto, a UDN tinha onze deputados; na legislatura se-
guinte, a bancada udenista era composta por vinte e seis de-
putados.

183 Aécio Ferreira da Cunha nasceu em 1927. Político e
advogado. Filiou-se ao PR, à Arena e ao PDS.

184 Gilberto Antunes de Almeida nasceu em 1916. Políti-
co, professor e engenheiro. Filiou-se ao PSD e à Arena.

185 Hugo Aguiar nasceu em 1928. Político, advogado e
fazendeiro. Filiou-se ao PSD e à Arena.

186 Eugênio Klein Dutra nasceu em 1930. Político, ad-
vogado e funcionário público. Filiou-se ao PTN e ao PSD.

187 Gilberto de Andrade Faria nasceu em 1922. Político
e banqueiro. Filiou-se ao PSD e à Arena.
__188 Roberto Ribeiro de Oliveira Resende nasceu em 1917.
Político, médico e fazendeiro. Filiou-se à UDN.
__189 Lúcio de Sousa Cruz nasceu em 1920. Político e ad-
vogado. Filiou-se ao PR, à Arena e ao PDS.

_190 CHAGAS, Paulo Pinheiro, op. cit., p. 97.
_191 Renato Mário de Avelar Azeredo (1919-1983). Políti-
co, advogado e funcionário público. Pertenceu ao PSD, ao
MDB, ao Partido Popular e ao PMDB.

192 João Martins de Oliveira (1903-1968). Magistrado,
promotor, advogado, professor e jornalista. Em 1965 era vice-
presidente do TRE.

193 Merolino Raimundo de Lima Correia (1898-1986).
Magistrado. Presidente do TRE (1965-1966).

194 José Bonifácio Lafayette de Andrada (1904-1986).
Político, advogado e professor. Revolucionário em 1930. Sig-
natário do Manifesto dos Mineiros. Pertenceu ao PRM, à
UDN, à Arena e ao PDS.

195 Nélson Hungria Hoffbauer (1891-1969). Magistrado,
promotor, advogado e professor. Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, nomeado em 1951 e presidente do Superior Tri-
bunal Eleitoral (1959-1961).

196 Adauto Lúcio Cardoso (1904-1974). Político, magis-
trado, advogado e jornalista. Signatário do Manifesto dos Mi-
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neiros e um dos articuladores do movimento que depôs o Pre-
sidente João Goulart. Ministro do Supremo Tribunal Federal
(1967-1971). Pertenceu à UDN e à Arena.
_197 Levindo Ozanan Coelho (1914-1984). Político, advo-
gado e promotor. Vice-governador do Estado de Minas Ge-
rais, escolhido pelo Colégio Eleitoral para o quadriênio 1975-
1979. Assumiu o Governo em julho de 1978, quando o titular
se afastou para candidatar-se à Vice-Presidência da Repúbli-
ca. Pertenceu à UDN, ao PSD, à Arena e ao PDS.

198 Carlos Murilo Felício dos Santos nasceu em 1927.
Político, advogado e tabelião. Pertenceu ao PSD.
_199 Mílton Reis nasceu em 1929. Político, advogado,
empresário e escritor. Pertenceu ao PTN, ao PTB e ao MDB.
Após a extinção do bipartidarismo filiou-se ao PMDB e ao
PTB.
__200 Refere-se a José Monteiro de Castro.
_201 Oscar Dias Correia nasceu em 1921. Político, advo-
gado, professor e escritor. Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (empossado
em 1987), Ministro da Justiça (1988). Pertenceu à UDN.
__202 Refere-se ao então Estado da Guanabara.

_203 Guilherme Machado nasceu em 1911. Político, ad-
vogado e professor. Filiou-se à UDN e à Arena.

_204 Luís Fernando Faria de Azevedo nasceu em 1932.
Político e advogado. Secretário Estadual do Interior e Justiça
(1966). Filiou-se ao PSP e à Arena.
_205 Euclides Pereira Cintra nasceu em 1916. Político,
advogado, professor e jornalista. Secretário Estadual do Tra-
balho e Cultura Popular (1966). Filiou-se ao PTB, à Arena e
ao PDS.

206 Sebastião Navarro Vieira(1911-1996). Político, den-
tista e escritor. Secretário Estadual para Assuntos de Ação
Social (1966). Membro da Ação Integralista Brasileira. Per-
tenceu ao PRP, à Arena, ao PDS e ao PFL.

207 Trata-se das posições tomadas pelo Presidente da
Câmara, Adauto Lúcio Cardoso, e pelo Senador Auro Moura
Andrade em defesa do Legislativo.

208 José Ortiga nasceu em 1921. Oficial da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais, foi seu comandante-geral (1968-1971).

209 Manuelda Silva Costa (1910-1973). Político, advo-
gado e magistrado. Pertenceu à UDN, ao PSD e à Arena.

210 Bonifácio José Tamm de Andrada nasceu em 1930.
Político, advogado e professor. Foi presidente da Comissão

428



Executiva da Asembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais (1966). Filiou-se à UDN, à Arena, ao PDS, ao PPR, ao
PTB e ao PPB.

_211 Joaquim de Melo Freire nasceu em 1927. Político,
advogado e comerciante. Filiou-se à UDN, à Arena, ao Parti-
do Popular e ao PMDB.

_212 Ibrahim Abi-Ackel nasceu em 1927. Político, advo-
gado, jornalista, professor e jurista. Ministro da Justiça (1980-
1985). Filiou-se ao PSD, à Arena, ao PDS, ao PPR e ao PPB.

_213 Dênio Moreira de Carvalho (1932-1990). Político,
jornalista, locutor e fazendeiro. Pertenceu ao PSD, à Arena,
ao PDS e ao PFL.
__214 Matosinhos de Castro Pinto nasceu em 1932. Políti-
co, comerciante e fazendeiro. Filiou-se ao PSD e à Arena.
__215 Orlando de Andrade nasceu em 1924. Político e fa-
zendeiro. Foi presidente da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais (1969). Filiou-se ao PSD e à Arena.
__216 EdmundoAdolfoMurge/nasceu em 1919. Oficial do
Exército. Foi secretário de Estado da Segurança Pública (1970-
197 1).
__217 Joaquim Ferreira Gonçalves nasceu em 1911. Advo-
gado, promotor e professor. Foi secretário de Estado da Segu-
rança Pública (1966-1970).

218 Ciro Franco nasceu em 1913. Advogado e promo-
tor. No Governo Israel Pinheiro foi secretário de Estado do
Interior e Justiça (1966-1967), tendo, no período, respondido,
durante dois meses, pela Secretaria de Educação.

219 Rondon Pacheco nasceu em 1919. Político e advoga-
do. Chefe do Gabinete Civil (1967-1969) do Presidente Cos-
ta e Silva e governador do Estado de Minas Gerais (1971-1975)
eleito pela Assembléia Legislativa do Estado. Filiou-se à
UDN, à Arena e ao PDS.

220 Luís Gonzaga de Sousa Lima (1904-1982). Engenhei-
ro e empresário. No Governo Israel Pinheiro foi secretário
estadual do Desenvolvimento Econômico (1966) e prefeito
nomeado de Belo Horizonte (1967-1970).

221 Alberto Deodato Maia Barreto (1896-1978). Político,
advogado, professor, escritor e jornalista. Signatário do Mani-
festo dos Mineiros, participou do movimento político-militar
de 1964. Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

222 Ovídio João Paulo deAndrade (1883-1959). Político
e advogado. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Pertenceu
ao PRM e ao PR.
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223 Adeptos de Juscelino Kubitschek, Bias Fortes e
Carlos Luz, respectivamente.

224 HIPOLITO, Lúcia, op. cit., p. 47.
225 HIPOLITO, Lúcia, op. cit., p. 43.
226 Trata-se da eleição para o governo do Estado (1994).







ESTA OBRA FOI ORGANIZADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLAI'IVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE SUA

GERÊNCIA-GERAL DE COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS
INSTITUCIONAIS, COM PROJETO) GRÁFICO DA HEXAGON

DESIGN, E IMPRESSA PELA GRÁFICA DA ALEMG
EM BELO HORIZONTE / Mc,.





Silva, Carolina Soares da - 15
Silva, Fabrício Soares da - 201 e 293
Silva, Golbery do Couto e (General) -311 e 327
Silva, Guilhermino César da - 23
Silva, Israel Pinheiro da - 50, 85, 86, 92, 93, 124, 134, 155,
234, 285, 288, 306, 319, 325, 326, 327, 330, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 342 345, 346, 347, 349, 351, 352,
353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 385 e 402
Silva, José Raimundo Soares da - 163, 164, 200 e 201
Silva, Luís Inácio Lula da - 405 e 406
Silva, Misalino da (Coronel) - 41
Silva, Orozimbo Nonato da - 94
Soares, Luís Martins Soares (Zito Soares) - 106, 114, 115,
123 e 127
Sousa, Manuel Taveira de - 222
Sousa, Sebastião Patrus de - 241
Sousa, Washington Luís Pereira de - 32, 35 e 36
Tavares, Expedito de Faria - 294
Távora, Juarez do Nascimento Fernandes (General) - 168
Tolentino, Osvaldo Guimarães - 295
Tostes, Olavo - 39 e 156
Ulhoa, Cândido Gonçalves - 163
Vargas, Getúlio - 35, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63,
65, 67, 68, 71, 72, 73, 82, 83, 88, 91, 92, 110, 128, 129, 135,
143, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 198, 252, 264, 273,
388, 395 e 396
Ventura, Hércules - 374
Viana, Fernando de Melo - 32, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103,
105, 124, 127 e 150
Vidigal, Pedro Maciel (Padre Vidigal) - 101, 231 e 267
Viegas, Augusto das Chagas - 216
Vieira, Sebastião Navarro - 346
ZilIer, Adelchi - 72
Ziller, Armando - 54
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Pinto, Heráclito Fontoura Sobra! - 179
Pinto, José de Magalhães - 67, 195, 202, 205, 206, 209, 211,
212, 215, 235, 236, 256, 257, 262, 263, 264, 265, 267,271,
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