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APRESENTAÇÃO

Foi no ano de 1994 que D. Coracy instituiu a Fundação Israel Pinheiro com o
propósito de manter e disseminar o legado de seu marido, Israel Pinheiro da Silva,
que pregou e praticou durante sua vida política e pessoal o respeito, a ética e a
obstinação com as causas em prol da promoção do bem comum.

Após 19 anos de sua criação, a Fundação transita entre a tradição e a modernidade.
De um lado, avança em projetos ousados, tendo como diretriz o ideal
desenvolvimentista de Israel Pinheiro; de outro, guarda precioso acervo de
documentos históricos e políticos no Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro,
em Caeté, que, contendo ricas informações que remontam ao século XIX, cumpre o
papel de preservar e difundir as obras e os pensamentos destes dois grandes
homens: João e Israel Pinheiro. Passadas algumas décadas, é Israel Pinheiro Filho
que agora tem história para registrar. Carinhosamente conhecido como
"lsraelzinho", ele é o filho de D. Coracy que herdou do pai a veia política, o jeito
austero e a virtude da sinceridade.

Pensando em resgatar as memórias que ele traz sobre tudo aquilo que viu, ouviu e
vivenciou nos bastidores da vida pública e política, a Fundação Israel Pinheiro
idealizou este projeto, que extrai as lembranças de Israelzinho sobre 50 anos de
política mineira e nacional e as transforma em um livro que agora fará parte dos
anais da história política do Brasil.

No auge dos seus 80 anos, o hoje presidente da Fundação Israel Pinheiro pode se
sentir com a "alma lavada", pois, por meio dos depoimentos contidos neste livro,
contados de forma leve e informal, ele pôde corrigir e fazer justiça a muitos
episódios que foram omitidos pela história ou contados de maneira controversa.
Espero que os leitores absorvam e se deleitem com a narrativa de cada página e
apreciem o que o Israelzinho tem a contar! Boa leitura!

Magda Pires de Oliveira e Silva
Superintendente da Fundação Israel Pinheiro
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UM OLHAR SOBRE O PASSADO

Biografias andam em alta. Autorizadas ou não, nos tempos atuais podem ser

encontradas até mesmo nas bancas de revista. Fruto de uma busca constante pelo

individualismo próprio da sociedade contemporânea, esse grande número de registros
de lembranças pessoais publicados nos mais diversos suportes, as "escritas de si", nas
palavras de Foucault, constituiu-se numa maneira de o sujeito expor ao outro
percepções individuais dos fatos e acontecimentos marcantes da sua própria trajetória
de vida e ampliar assim a possibilidade de reconstrução coletiva de episódios
considerados relevantes.

O gênero autobiográfico é um exercício da memória em que o sujeito
empenhado na vontade de lembrar, envolvido pela ordem irrefutável
de retomar referências do passado, reescreve sua própria história de
vida. [.1 É a memória do escritor que, entrelaçando-se com a
memória histórica, permite restituir, redefinir o jogo de vaivém entre
passado e presente em que os espaços e os tempos imaginários
remetem à história. Daí a utilização da memória no texto criado,
refeito, recontextualizado. (ZIMERMAN, 2004, p. 331).

E se é verdade que a história transforma a relação com a memória, na medida em que
modifica a relação do sujeito consigo mesmo e com o seu ambiente, o relato

autobiográfico, marcado pelas vivências e pelo reconhecimento da alteridade de si e do
universo experienciado, apresenta-se como documento essencial para a tarefa do
historiador que se debruça sobre as evidências para construir a sua versão, a partir da
análise crítica das informações.

Houve um tempo em que esse tipo de trabalho foi considerado menor e sem
atrativos para pesquisadores pouco preocupados em considerar, dentro da
concepção crítica/interpretativa, os relatos pessoais transformados em documentos.
A revalorização da análise qualitativa, entretanto, somada à recuperação da
importância das histórias individuais, permitiu que, além das estruturas e normas
coletivas, pudessem ser analisadas também situações singulares tratadas nas
biografias, sem esquecer, contudo, que o relato da própria vida não se constitui numa
prática neutra, mas se apresenta, às vezes, como uma oportunidade para que o
indivíduo possa se mostrar tal como se vê ou como gostaria de ser visto.
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Simbolicamente, significa reunir e organizar peças de um processo de defesa contra
a representação que os outros possam fazer da sua figura e, para além disso, denota
a preocupação eminente com o futuro e com o registro daquilo que somente ele viu.

Este trabalho nasceu do desejo de Israel Pinheiro Filho, personagem principal deste livro, de
registrar a sua versão sobre episódios marcantes da política mineira e nacional vivenciados
por ele, com o objetivo de contribuir para um melhor entendimento dos caminhos políticos
traçados pela sociedade brasileira, especialmente a partir da segunda metade do século XX.
Trata-se, basicamente, do fruto das recordações do homem e político mineiro, herdeiro de
uma tradição familiar impressa no seu nome, filho e neto de ex-governadores de Minas
Gerais, deputado constituinte e parlamentar por cinco legislaturas, que, desde muito cedo,
viu-se envolvido em amplos debates sobre a política nacional, ainda que fosse como
espectador. Com seu espírito afetuoso e irreverente, cheio de humor e amor pela política,
"lsraelzinho" optou pela utilização do parlamento como palco e fez da sua atuação uma
história de vida. Acompanhando sempre a lógica determinada pela tradição política da
família, liderada pela ética e o comprometimento com a coisa pública, procurou seguir a
cartilha republicana elaborada pelo avô João Pinheiro, embasada pelo desenvolvi mentismo
associado à justiça social. Uma preocupação que ainda hoje se apresenta forte nos seus
comentários críticos sobre o momento político e nas observações sobre fatos cotidianos que
envolvem valores e caráter no trato com a coisa pública.

No conjunto das lembranças aqui organizadas figuram articulações partidárias, acordos,
rupturas e batalhas parlamentares, traduzidos em meio século de história da política
mineira e brasileira.

Resultado de agradáveis encontros matinais, iniciados no outono de 2010, a
narrativa, envolta na teia da memória que foi sendo desvelada com delicadeza, surgiu
mansamente ao longo das 170 horas de depoimentos gravados, entremeados por
reflexões acompanhadas por sentimentos contraditórios. Muitos foram os casos
surpreendentes e os comentários inesperados relatados de forma espontânea,
responsáveis por amenizar o peso dos momentos duros e das decepções novamente
vivenciadas na rememoração dos muitos anos de dedicação de Israel Pinheiro Filho à
política e à vida pública. Emoções há tempos guardadas no antigo baú de lembranças
embalaram manhãs alegres e cheias de risadas, por vezes nostálgicas e até mesmo
iradas. É que a memória, ainda que seletiva, apresenta-se sempre cheia de
subterfúgios capazes de provocar a comoção, por trazer à tona recordações de
episódios que nem sempre são fáceis de lembrar, especialmente quando se trata do
relato de uma experiência particular.

Ao extrapolar a esfera do depoimento ensimesmado em busca da reprodução do cenário
da experiência vivenciada no desenrolar da própria vida, este trabalho se justifica a partir
da consciência de Israel Pinheiro Filho sobre a importância de publicar o que foi visto e
sentido por ele nestes seus 80 anos. O que inicialmente imaginava-se como a publicação
de uma entrevista individual, com base na metodologia de pesquisa de História Oral de
Vida, aos poucos foi se transformando numa reconstituição do tempo vivido, por meio da
História Oral Temática, com a opção de registro das informações em dois suportes: o
papel e o audiovisual.

Como o narrador de memórias nunca institui um percurso linear no seu relato
sempre marcado por desvios e atalhos, esquecimentos e momentos de destaque, no
decorrer das primeiras entrevistas surgiu a necessidade da complementação das
informações e da contextualização histórica dos episódios narrados. Nesse sentido,
mais depoentes foram convidados a participar da pesquisa e nos honrar com a sua
contribuição na construção do registro dessa memória. Também foram consultados
documentos nos acervos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da
Câmara dos Deputados em Brasília, além da própria Fundação Israel Pinheiro e dos
participantes. Imagens foram selecionadas nos acervos pessoais, no Museu Casa de
João Pinheiro e Israel Pinheiro, em Caeté, e na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Além disso, foi também recolhido em bibliotecas ou mesmo adquirido no mercado
editorial um grande volume de publicações para auxiliar a consulta bibliográfica.

Acompanhando o depoimento de Israel Pinheiro Filho, percorremos um caminho único,
norteado por temas marcantes relativos à política mineira e nacional, ainda que pautado
por uma certa flexibilidade com relação à cronologia. As informações chegaram
mergulhadas em detalhes e revelações sobre a intimidade dos círculos políticos nos
quais ele esteve inserido durante muito tempo e desde muito cedo, seguindo o destino
que lhe havia sido traçado, antes mesmo da primeira legislatura. A narrativa ao longo da
sua construção adquiriu uma fisionomia híbrida, multifacetada, marcada pela mescla das
informações coletadas nas diversas fontes consultadas durante o processo de pesquisa.
Os temas agrupados foram amarrados em uma tênue linha do tempo cujo propósito foi
ordenar a construção deste registro carinhosamente criado a várias mãos.

Nossos agradecimentos sinceros a todos os que contribuíram de uma forma ou de
outra para a realização deste trabalho.

Clotildes Avellar Teixeira
Organizadora
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POLÍTICA E POLÍTICOS
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"Política é minha essência. A alma, agasto."

Israel Pinheiro Filho veio ao mundo no dia 18 de março de 1931, o primeiro ano de

um período cheio de novidades na política brasileira, marcado por uma série de

aproximações, distanciamentos, alianças e enfrentamentos entre os vários segmentos
sociais e o novo presidente, Getúlio Vargas. Um reflexo do processo político pelo qual

o país havia passado na década anterior, devido a uma série de fatores, especialmente
às mudanças ocorridas em sua estrutura social e econômica. A Revolução de 1930,
um marco divisório na história do Brasil, constitui-se no ponto de ruptura entre o

sistema oligárquico e regionalista da primeira fase do período republicano,

comumente chamado de República Velha, e o período seguinte, a chamada Segunda
República no Brasil. Foi o movimento político-militar responsável por significativas

mudanças na organização política, na vida econômica e social do país. A primeira
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A FamÍlia.
Foto tirada no Palácio das Mangabeiras.

Helena Lara Resende, Maria Inês Pinheiro
Pensa, Maria Regina Pinheiro Diniz,

Coracy Uchôa Pinheiro, Maria Amélia Pinheiro,
Maria Elisa Pinheiro Jacob.

Coracy Pinheiro de Andrade (Ceci),
Otávio uchôa Pinheiro, Israel Pinheiro Filho

e João Virgilo Pinheiro. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro

dessas mudanças foi a derrubada do presidente Washington Luís, e a ela se seguiu a

posse de Getúlio Vargas como chefe da nação, inaugurando, assim, o longo período

em que permaneceu no poder durante a chamada ditadura do Estado Novo.

Inicialmente, a Revolução de 1930 pareceu atender às expectativas de alguns

setores ansiosos pelo combate à política oligárquica e à centralização do poder

político no país. Getúlio Vargas assumiu a presidência para ficar pouco tempo, e
seu governo tinha como finalidade principal garantir as reformas políticas.

Empossado em 3 de novembro de 1930, assumiu o compromisso de convocar a
Assembleia Constituinte, a fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil.

Entretanto, tempos depois, a situação ficou um pouco complicada. Com o

objetivo de estabelecer no país um estado forte e centralizado, antigo projeto

acalentado por parte do Exército desde o final do século XIX, um grupo de
tenentes organizados no Clube 3 de Outubro procurou estender o período do

Governo Provisório com o intuito de enfraquecer o poder regional e consolidar as

suas posições políticas. Sem concordar, as oligarquias regionais passaram a exigir

o restabelecimento do jogo parlamentar. Antigos aliados ergueram-se contra o
governo exigindo a convocação da Constituinte e o fim do Governo Provisório.

Surge a Revolta Constitucionalista de 1932, um indicativo das dificuldades
políticas daquele momento. O movimento, nascido em São Paulo, foi derrotado
pelo governo em menos de três meses, mas alcançou parte dos seus objetivos.
Foi finalmente convocada a Assembleia Constituinte, e Vargas foi o escolhido para

continuar no poder. O Brasil recebeu a Constituição mais avançada da história do

país até aquele momento, cujo texto estabelecia direitos trabalhistas e garantias

individuais inéditas até então.

Foi no início dessa década de transformações, no ano seguinte à Revolução de 1930,
que nasceu o quinto filho do casal Coracy Uchôa e Israel Pinheiro da Silva: o lsraelzinho.

Político mineiro apaixonado pelo debate, herdeiro do nome e da vocação e carreira

política e pública do pai, Israel foi o único dos irmãos a dar continuidade a uma tradição

familiar iniciada por João Pinheiro.

Eu nasci em Bela Horizonte. Minha família residia em Caeté na época; entretanto, lá
não havia hospital e mamãe sempre viajava para Belo Horizonte já no final da
gravidez poro que os filhos nascessem aqui. Lá em cosa somos nove irmãos: três
homens e seis mulheres. Primeiro são três mulheres: Maria Inês, Maria Regina
(falecida) e Helena. Depois João Virgílio, eu, Coracy, Maria Elisa, Otávio e Maria
Amélia. O mais velho dos homens, João Virgílio, já é falecido. O mais novo, Otávio,
nunca se interessou pelo política. Eu sou o filho do meio e o único que seguia carreira.

Nos períodos em que mamãe vinho para Belo Horizonte para os filhos nascerem,
ficávamos hospedados na antiga caso do viúva de João Pinheiro, situada na Avenida
João Pinheiro, antiga Avenida Liberdade, esquina com o Rua dos Timbiros, no bairro
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Funcionários. Uma casa que me traz boas recordações e que tem uma história
interessante. Quando João Pinheiro morreu, a família, que residia no Palácio, ficou
sem ter onde morar na cidade, uma vez que a residência oficial era em Caeté. Foi
feita então uma subscrição popular e doada uma casa para receber a viúva e os
filhos. Essa casa, infelizmente, foi destruída num episódio bastante doloroso para o
meu pai, e que ele não conseguiu evitar.

de Mogi Guaçu. Já mais velha, diabética, apresentou um problema no perna que
limitou seus movimentos, mas, mesmo assim, não se dobrou. Sem condições de se
movimentar muito, ficava sempre em caso, sentada ao lado do telefone com a perna
esticado e o pé apoiado numa cadeira. Dali mesmo resolvia tudo. Ligava para todo
mundo de Belo Horizonte e, geralmente, conseguia ser atendida. Foi uma prestadora
de serviços. Com o seu prestígio conseguiu ajudar muita gente.

1 - VÂZ, Alisson Mascarenhas. Israel, uma vida
para a história. Rio de Janeiro: Companhia
Vale do Rio Doce, 1996. )p. 27.)

Quando assume o governo de Minas, em 1966, Israel costumava,
vindo do Palácio das Mangabeiras, passar em frente ao palacete, como
que rememorando os tempos em que ali viveu, até que foi procurado
pelas freiras, que iriam vender o imóvel e davam preferência de
compra para a família Pinheiro. Entretanto, nem ele nem a família
dispunham de recursos para a compra. Israel Pinheiro sugeriu, então,
que o Estado o adquirisse, utilizando-o para fins culturais. Por razões
éticas, Israel preferiu recorrer ao prefeito Luís Souza Lima, esperando
que a prefeitura fizesse a compra. Como houve demora na decisão, as
freiras buscaram outros compradores. A transação acabou sendo feita
com a Construtora Castor, dos empresários da construção civil Italo
Gaetani e Luís Drumond, que o adquiriu para a edificação de um
prédio de apartamentos, que foi concluído em 1974: "eu não me
lembro de nenhum movimento para impedir a derrubada do palacete.
Também, não tivemos conhecimento que o então governador Israel
Pinheiro tenha feito gestões para impedir a demolição. Na verdade, a
construção não tinha um valor arquitetônico especial". Israel passou a
vigiar o imóvel com mais frequência. Um dia, ao perceber que a
construtora iniciava a sua demolição, fez um último esforço para salvá-
lo. Solicitou a Vivaldi Moreira, então presidente do Tribunal de Contas
do Estado, para ser o intermediário entre ele e o prefeito de Belo

Horizonte. (VAZ, 1996, p. 27)1.

A estratégia não deu certo. O prefeito não realizou a compra da casa, e a construtora
que havia adquirido o imóvel promoveu logo a sua demolição paro a construção do
prédio. Papai ficou triste mesmo, mas não teve como fazer nada. Aquela era uma
casa cheia de lembranças. Lá havia morado a viúva de João Pinheiro, D. Heleno,
mulher forte e muito respeitada na cidade. Ela era da família Monteiro de Barros lá

Eu morei em Caeté até os 5 anos. Na verdade, não tenho muitos lembranças de lá,
porque era bem pequeno. Recordo-me de brincadeiras com os meus irmãos no solar,
alguma coisa assim. Quando vim para Belo Horizonte, fui morar na nosso antiga
casa, que ficava na Rua Ceará. Nessa época, eu estudava no Jardim da Infância
Bueno Brandão. As lembranças do início dessa minha vida escolar são muito vagas.
Recordo-me de que o pátio da escola fazia um grande sucesso entre as crianças. Ali
existiam umas casinhas para brincar que eram muito disputadas na hora do recreio.
Devo ter frequentado o Bueno Brandão por dois anos, porque em 1938, quando
completei 7 anos, passeia estudar no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que ficava
do outro lodo da Avenida Getúlio Vargas. Embora a distância entre os duas escolas
fosse apenas uma avenida, após a transferência, deu-se no meu espírito uma
mudança e tanto. Os tempos só de brincadeiras haviam ficado paro trás e foram
substituídos pela disciplina da sola de aula e o aprendizado da leitura e da escrita.
Naquele momento, ingressei no mundo formal. Lembro-me da disciplina, da
organização, das filas para entrar na sola de aula, da obrigatoriedade de ouvir,
calado, as explicações do professora e de fazer o "para casa' Passei a aprender
muitas coisas novas diariamente, pois, embora a educação da época fosse rígida,
era bastante eficiente.

A estranheza do novo ambiente era amenizada pela companhia de meu irmão João
Virgílio, que estudava um ano na minha frente. Nós tínhamos essa diferença de idade
e éramos completamente diferentes, embora nos déssemos muito bem. Ele era mais
adaptado à disciplino da escola, bom aluno, calado... muito estudioso. Eujó brincava
muito eficava de castigo com frequência; entretanto, era uma figura popular entre
os colegas e as professoras, porque, mesmo sendo agitado, falante e brincalhão, o
despeito do tumulto que causava na sala de aula, era um bom aluno. Quando não
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estava perturbando algum colega, prestava muita atenção nas aulas, o que me
permitia conseguir natas altas. Acho que por causa disso a professora sempre me
convocava para tomar a lição dos outras. Em casa, cama queria mais tempo para
brincar, me preocupava em fazer rapidamente as exercícios do dia.

Quando passei para o quarto ano primário, comecei a frequentar o curso de
admissão da O. Benvinda de Carvalho, uma famosa professora da época. O curso
funcionava em um prédio que ficava na Rua da Bahia, esquina com a Avenida
Augusto de Lima, no lado aposto ande ficava o Grande Hotel, ande hoje se encontra
o Conjunta Arcân gelo Maletta. Esse cursa de admissão, obrigatório naquele tempo,
era de um ano. Tratava-se de um preparatório, uma espécie de embasamento para
nivelar os alunos que iriam passar da grupo escolar para o ginásio. Era a regra do
sistema educacional da época. Lembro-me até de um episódio interessante a respeito
dessa admissão de alunos, envolvendo o meu primo Raul Bernardo Nelson de Senna,
que se transformou em uma rumoroso briga política entre o pai dele, Caia Nelson de
Senna, e o então secretário da Educação. Na época, existia uma regulamentação do
Ministério da Educação de que poderia cursar o admissão cancomitantemente com
o quarto ano primário a aluno que completasse 10 anos de idade até o mês de julho,
se não me engana. Como eu fazia aniversário em março, pude me matricular,
enquanto a Raul Bernardo, que nasceu em agosto, não pôde. O pai dele não se
conformou. Ele era um intelectual bastante respeitado em Belo Horizonte. Advogado
e historiador, havia escrito um alentado trabalho sabre João Pinheiro efazia oposição
ao governo de Benedito Valadares, tanto que, mais tarde, foi um dos signatários do
Manifesta dos Mineiras e militou na UDN. Lembra-me de que ele tentou de todas as
maneiras reverter a situação para matricular o filho. Moveu céus e terras, brigou feio
com o secretária da Educação, mas não conseguiu a matrícula do Raul, obrigado par
lei a terminara primária antes de fazer o cursa de admissão.

Nesse período de ginásio, eu ainda não entendia o que significava ser político. Só
sabia que o meu pai era do governa. O que chamava a minha atenção era o carro
em que ele andava. O carro da Secretaria de Agricultura, um Buicão, bonito...
grande... com motorista... Eu via o carro, a movimentação, mas, ainda, não tinha

noção do exercício da atividade política ou mesma do significado de ocupar um
cargo público, nada disso...

Pois bem, fiz o admissão e entrei para cursar o ginásio no Colégio Padre Machado,
uma instituição inicialmente instalada no centra da cidade, na contraes quina da
Avenida Afonso Pena com a Rua Espírito Santo, que, mais tarde, foi transferida para
a Avenida do Contorno, na Savassi, onde funciona até hoje. Lembra-me bem disso.
Participei da inauguração e tudo mais. Esse colégio era do pai do meu cunhado,
Otto Lara Resende, o professar Antônio Lara Resende. Ele era dono de um colégio
lá em São João Dei Rey e fundou aqui o Instituto Padre Machado. O Otto era
professar lá, ainda bem jovem, rapazinho mesmo. Dava aulas de História... Certa
vez, ele estava na minha sala explicando sobre a navegação antiga no Mar Vermelha.
Aí eu perguntei coma é que se fazia para sair do outro lado, pois ainda não havia o
Canal de Suez. Ele não sabia. Ficou toda apertado efoi pesquisar. Descobriu que havia
no local um antigo canal, menor, que possibilitava precariamente a navegação. Era
um bom professor, muito dedicado. Nessa época, a minha vida passou a ser em Belo
Horizonte. Caeté ficou sendo o lugar das férias... Mesma mais tarde, quando fui para
o Rio de Janeiro estudar no internato, sempre vinha passar as férias no solarem Caeté.

No segundo semestre de 1942, eu e o João Virgílio fomos estudar internas no
Colégio São José, dirigido pelos irmãos maristas, situado no bairro da Tijuco, no Ria
de Janeiro. Nesse colégio interno terminei o antiga curso ginasial. O internato era
muito divertido, parque, além do meu irmão João Virgílio, estudavam lá uns três ou
quatro primos. Eu me recorda de que, uma vez por mês, no sábado ou no domingo,
meu pai aparecia no colégio e levava-nas para almoçar com ele no restaurante de
um hotel que ficava na Avenida Rio Branco. Era um restaurante com uma decoração
austera, muita alinhado, que servia uma comida excelente. Eu achava aquilo a
máxima: almoçar em um restaurante elegante... Eu e o João Virgílio nos
esbaldávamos. Comíamos muito, principalmente as deliciosas sobremesas. Era uma
festa danada! Eu gostava de lá. Achava o internato muito bom. Ficávamos o ano
todo e só saíamos nas férias. Papai às vezes nos levava doce de leite, a famosa Doce
de Leite Jeca. Como eu gostava desse doce de leite! Quando ele ia embora, eu
escondia a lata de doce dentro da minha gaveta, para ficar comenda sem ter de
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dividir com ninguém. Era uma delícia, e todas as meus colegas ficavam pedindo.
Gulosa, eu não gostava de repartir. O jeito então era esconder. Houve uma ocasião
em que esse meu tesouro foi descoberto e as meninas quiseram tomá-lo de mim.
Rapidamente pensei numa saída: abri a lata e cuspi lá dentro. Com  nojo, eles
deixaram adoce todo comigo. Esse Doce de Leite Jeca era uma produção da família,
fabricado nos fundos da nossa casa da Rua Ceará, em Belo Horizonte. Era uma casa
grande, que pegava um quarteirão inteiro, e lá se fazia esse doce com o leite
produzido na fazenda do meu pai em Caeté. Ele era um doce de leite bastante
conhecido na região, vendido em carrocinhas pelas ruas da cidade. Essa nossa
antiga casa tinha duas entradas: a principal era pela Rua Ceará e a outra, dos
fundos, dava para a Rua Piauí. Era por lá que entrava o leite vindo da fazenda para
se transformar em doce, após passar por grandes tachos de cobre e enormes
colheres. Depois de frio, era armazenado em latas para ser vendido. Houve uma
época em que eu fiquei encarregado de fechar essas latas... Lembro-me de que a
produção ia bem, mas, com a mudança definitiva da família para o Rio de Janeiro,
meu pai não pôde continuar com o negócio. Passou essa fábrica a uma pessoa lá de
Juiz de Fora, que, infelizmente, não conseguiu levá-la adiante, e o Doce de Leite Jeca
deixou de ser fabricado...

O Santo Inácio fica até hoje em Botafogo, na Rua São Clemente. Eu estudei lá os três
anos do curso cientifico, junto com o João Virgílio, que estava sempre um ano na
minha frente. O corpo docente era excepcional. Nele se destacava o padre Roser, um
austríaco que nos ensinava Física e havia sido aluno do Einsteín. A aula dele prendia
a nossa atenção, era espetacular! Ele falava da teoria da relatividade, de viagem à
lua, velocidade de escape, assuntos que poucos professores no Brasil dominavam.

r

--	-

•á'
No Colégio São José o meu comportamento melhorou um pouco, mas eu continuava
muito falante, agitado e recebendo castigos. O João Virgílio continuava o mesmo

aluno do grupo escolar: muito calado, estudioso, tirando as primeiras notas de sua

turma. Eu permaneci estudando pouco, mas conseguindo notas que me permitiam
passar de ano. Apenas no quarto ano eu tomei uma segunda época em Português.

Quando terminei o curso ginasial, em 1945, meu pai já havia sido eleito deputado

federal e toda a família se mudado para o Rio de Janeiro. Inicialmente, moramos em
Copacabana, na Rua Aflita Garibaldi. Mais tarde, nos mudamos para a Rua Assis

Brasil, para um prédio de apartamentos que meu pai incorporou. Durante esse

tempo, eu saí do internato e fui morar com a família, passando a estudar no Santo

Inácio, colégio dos padres jesuítas, onde cursei o científico.

 
1,4 

4
1	-

I:•

'	 .	 . •

	

- 1 i	 •..

•	 t'L4 il	fr.	4

I4

1050500 som no solar em Coete.
s/d. Acervo Coracy Pinheiro .-

28
	

29



tj	LL

ti
1

Á

A /Ç

.4.

e

Turma de formandos do cientifico.
Israel Pinheiro Filho é o primeiro da esquerda
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ISRAEL PINHEIRO FiLHO

Foto de formatura. 1953
Acervo Museu Casa de João Pfnher
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Ficamos tão entusiasmados com suas aulas que pensamos seriamente em estudar
Física. O João Virgílio chegou a começar afazer o curso de Física. Mudou-se para a
Escola Politécnica de São Pau/o, ficou morando na casa de um grande amigo do meu
pai e frequentando a escola, completamente dedicado aos estudos. Foi então que
apareceu doente. Teve um problema mental. Papai quase enlouqueceu. Preocupado
em encontrar uma cura, fez peregrinação pelos consultórios dos médicos mais
especializados no assunto. Meu irmão passou por todo tipo de tratamento, tomou
choque elétrico, perdeu a memória... Nunca mais foi o mesmo. No final da vida,
ficava sempre quieto, calado. Mas ele nunca foi internado. Ao contrário, teve uma
vida normal. Trabalhou durante cinco anos lá no Palácio, junto com o meu pai. Ele
era muito educado, atendia as pessoas muito bem e lidava facilmente com os
funcionários. Papai dava todo o apoio a ele. Sabe como é... filho doente sempre
ganha uma atenção especial.

Durante o período em que frequentei o Colégio Santo Inácio, posso dizer que tive uma
certa atuação no movimento estudantil. Também gostava muito de esportes,
participava de agremiações e tudo mais. Depois, fui estudar na Pontifício Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Escolhi o curso de Engenharia e continuei um estudante
muito ativo. Já no final do curso, meus colegas e eu resolvemos fazer uma festa. Na
verdade, uma molecagem de estudantes. Demos a essa festa o nome de PH (papel
higiênico). Usamos centenas de rolos de papel higiênico para cobrir a escola e
estouramos um monte de foguetes. Estávamos comemorando afinal do curso à nossa
maneira, mas a direção da universidade não entendeu a nassa comemoração. Fomos
suspensos. Meu pai foi chamada e teve que interferir em nossa defesa. Entrou em
contato com o Antônio Balbino, o ministro da Educação da época, e os dois
conversaram com a direção, no sentido de obter a permissão para que eu e os meus
colegas pudéssemos realizar os exames finais em outro período, por causa da
suspensão. Foi uma luta e só depois de muita conversa fomos autorizados a fazer as
provas. Conseguimos, mas eu meformeifora do tempo.
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Album de formatura de Israel Pinheiro Filho. 1953.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel
Pinheiro
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Com as p rimas Maria do Carmo Resende Corta
e HeLô Resende Costa. Belo Horizonte. 1954.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro
e Israel Prhciro

Carnaval nu Automóvel Clube
em Belo Horizonte s/d.
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Os avanços na escolha de um candidato único foram, contudo,
praticamente nulos. Em março de 1949, o presidente da UDN, José
Eduardo Prado KeIly deixou claro que seu partido só negociaria com
o PSD se fosse escolhido um candidato extra partidário. Em junho, o
governador gaúcho, o pessedista Walter Jobim, apresentou a Dutra
uma proposta conciliatória, a chamada "fórmula Jobim", que

2 - Partido politico brasileiro fundado

em 1945 sob os auspícios de Getútio Vargas
e extinto pela ditadura militar por meio do
AO. Junto com o PTB (Partido TrabalhistaBrasileiro), formava o bloco pró-getuhsta
da política brasileira em oposição à UDN
(Unido Dem ocrática Nacional),
a ntiget a li sta
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Nessa época, eu já frequentava o P50 (Partido Social Democrata). Visitava sempre
a sede do partido, que ficava na Avenida Almirante Barroso. Papai era o secretário-
geral e eu ficava por ali, assistia às reuniões, via o Benedita falar... O presidente do
partido era o Amara! Peixoto. Eu acho que aí eu fui pegando o gosto pela política.
Certa vez, fomos fazer uma viagem de final de ano à cidade mineira de Cataguases,
quando estava aquela onda do movimento modernista por lá. Os Peixotos, família
poderosa da cidade, haviam comprado uma escola e foi lá que nos hospedamos...
Isso deve ter sido por volta de 1950. Havíamos ido participar de uma competição
esportiva estudantil. Uma disputa entre as escolas. Os meninos da cidade, que eram
mais novos, ficaram muito excitados com a nossa presença. Comentavam entre si:
"Os cariocas chegaram' A escola funcionava num prédio projetada pela Niemeyer
e lá havia um quadro famoso, uma obra de Portinari

'
que depois foi vendida para o

governo de São Paulo e hoje se encontra no Palácio dos Bandeirantes. Pois bem,
durante o encontro, em meio a brincadeiras e trotes, um dos alunos locais jogou
uma bola de tinta exatamente nesse quadro. Foi a maior confusão. Felizmente, a
obra não foi danificada.

Lembro-me de que, nesse período, o Cristiano Machado era candidato, e eu fazia
propaganda para ele nos trens. Colávamos os cartazes nas estações. Quem fazia esses
cartazes era o pessoa! da Manchete, do Adolpho Bloch, que sempre foi ligado ao PSD.
Mesmo sem ter uma noção exata sobre a opção que euforia no futuro, não há como
negar o meu engajamento na política, desde cedo, e nem as influências que eu recebi
a partir da convivência, desde muito jovem, com o exercício da política.

Cristiano Machado disputou a Presidência da República com Getúlio Vargas como

candidato do PSD, nas eleições de 1950, num processo difícil de sucessão que

reconduziu o ex-ditador populista ao poder. Eurico Gaspar Dutra, eleito em 1945,

pegou a contramão, abriu as portas do país ao capital estrangeiro e buscou diminuir

ao máximo a intervenção do Estado na economia, favorecendo as importações.

Restringiu o direito de greve, interveio nos sindicatos e congelou o salário mínimo

durante todo o período em que esteve no poder. Foram muitas e profundas as

diferenças. Tanto que, pouco tempo após a posse de Dutra, os dois romperam
completamente, e isso fez com que o retorno de Vargas ao poder seguisse outro rumo,

num episódio que marcou o fim dos acordos firmados entre os partidos da época para

dar sustentabilidade ao governante eleito, as conhecidas fórmulas, que, naquele

período, haviam se tornado um hábito na batalha pelo poder político nacional.

Afármula mineira fracassou. Foi deixada de lado. Desistiram dela porque houve
uma briga entre o P50 2 e a UDN (União Democrática Nacional). A UDN acabou
não aceitando um candidato do P50 à Presidência da República e o P50, por sua
vez, não aceitou de forma nenhuma a indicação de um nome udenista para o
governo de Minas, devido à reação dos chefes municipais. Partiram então para
uma candidatura "puro sangue", como se dizia na época. O indicado foi o Cristiano
Machado, que ficou em terceiro lugar, com 20% dos votos, atrás do Getúlio e do
brigadeiro Eduardo Gomes. O povo era todo getulista. Conseguiram "colocar o
retrato do velho no lugar outra vez' como mandava ojingle de campanha.

Vale lembrar que as articulações para a sucessão do presidente Dutra tiveram início
dois anos antes, quando começaram, em Minas Gerais, as negociações com os
líderes do PSD e da UDN, os dois maiores partidos da época. Em busca de um acordo
na indicação de um candidato à presidência pelos pessedistas e a governador do
estado pelos udenistas, colocavam em prática a chamada "política de união
nacional", seguindo o acordo formalizado entre os dois partidos e o PR (Partido
Republicano) para sustentar politicamente o presidente no Congresso Nacional.

apesar de haver sido ministro da Guerra durante o governo Vargas, candidato do

partido por indicação dele e eleito graças ao seu apoio quando assumiu a presidência,

escolheu um percurso bastante diferente do seu antecessor. Se Vargas, durante a

ditadura do Estado Novo, havia levado o Estado a realizar enormes investimentos em

infraestrutura, ampliado os direitos trabalhistas, com o intuito de aumentar a massa

salarial, e procurado proteger a iniciativa empresarial nacional, Dutra, na sequência,
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3 - LAMARÃO, Sérgio. O fracasso das fórmulas
e a candidatura Vargas em 1950.
Disponívei em:
http: / /cpdoc.fgv. br/producao/dossjes/AEra
Vargas2/ artigos/ PreparandoaVolta/undidat
ura1950. Acesso em: 4 nov. 2011.

4- No interior do PSD, a questão sucessória
estava nas mãos da seção mineira do
partido, que no início de dezembro de 1949
apresentou uma lista com cinco possíveis
candidatos. Os nomes apresentados não
foram aceitos pelos diretorios estaduais do
PR e da UDN, e no início de 1950 foram
sugeridos outros de fora do P50. inclusive
o do ministro da Guerra, general Canrobert
Pereira da Costa. Em abril o PSD rejeitou a
candidatura extrapartidória e em meados
de maio acabou se definindo pelo deputado
federai por Minas Gerais, Cristiano
Machado, A decisão foi homologada em
Convenção nacional realizada em junho. Em
Juiho, a convenção nacional do PR também
homologou o nome de Cristiano, indicando
Altino Arantes para a vice-presidência.
Disponível em:

http: //cpdocfgvbr/producao/dossies/AEra

uru 1950

Acesso em: 4 nos. 2011.
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preconizava a consulta a todos os presidentes de partidos a respeito
da sucessão, incluindo-se aí Getúlio Vargas, chefe inconteste do PTB
(Partido Trabalhista Brasileiro), e Ademar de Barros, líder do PSP
(Partido Social Progressista). Aceita a "fórmula Jobim", em fins de
julho Prado Kelly, Nereu Ramos (presidente do PSD) e Arthur
Bernardes (presidente do PR) se comprometeram a ouvir todos os
partidos sobre a escolha de um candidato comum à presidência.
Mas os entendimentos, ainda dessa vez, não evoluíram, entre
outros motivos, porque Nereu Ramos reivindicava ser ele próprio o
candidato. A "fórmula Jobim" foi substituída em novembro pela
"fórmula mineira", proposta ao diretório nacional do PSD por
Benedito Valadares, que também defendia um candidato de união
nacional, mas necessariamente pessedista e mineiro. A
consolidação da "fórmula mineira" provocou o afastamento da
UDN. Otávio Mangabeira, governador udenista da Bahia, rompeu
com Dutra em dezembro, declarando que o candidato de seu
partido, como em 1945, seria o brigadeiro Eduardo Gomes. Sua
declaração foi ratificada dias mais tarde pela comissão executiva da
UDN. A candidatura do brigadeiro começara, na verdade, a ser
articulada no início de outubro, quando foi criado o Movimento
Nacional Popular Pró-Eduardo Gomes, mas só seria homologada em
convenção nacional em maio de 1950, por conta da expectativa de
uma definição mais ampla do quadro sucessório. Ainda em maio, o
Partido Libertador (PL) e o Partido de Representação Popular (PRP),
de Plínio Salgado, resolveram apoiar a candidatura de Eduardo
Gomes. (LAMARÃO, 2009).

Contudo, no interior do PSD, a seção mineira do partido havia apresentado, em
dezembro de 1949, uma lista com alguns possíveis candidatos, que não foram

aceitos pelos diretórios estaduais do PR e da UDN. No início de 1950, foi apresentada

outra lista sugerindo candidaturas extra partidárias, também rejeitada. Finalmente,

foi definida a indicação do ex-prefeito de Belo Horizonte Cristiano Machado para

presidente e a de Altino Arantes para vice-presidente. Assim, nas eleições de 3 de

outubro de 1950, essa chapa (PSD-PR) concorreu com as de Eduardo Gomes - Odilon

Braga (UDN) e Getúlio Vargas - João Café Filho (PTB-PSP), entre outras. Nessa

batalha, o ex-ditador saiu fortalecido e amplamente vitorioso. Vargas recebeu votos

de todos os lugares, inclusive de vários redutos do PSD, inclusive o mineiro.

No governo Dutra houve uma composição entre o PSD e a UDN, que eram os dois
partidos majoritários participantes do governo, anteriormente antagônicos, desde o
período ditatorial do presidente Getúlio Vargas. Para a sucessão do Dutra, meu paifoi
cogitado para ser candidato à Presidência da República pelo PSD, por meio da
chamada "fórmula mineira." Nessa fórmula, o PSD mineiro indicava o presidente da
República, e a UDN indicava o governador de Minas. Foram então apresentados alguns
nomes de possíveis candidatos à presidência pelo PSD: Bios Fortes, Carlos Luz, Israel
Pinheiro e Ovídio de Abreu. Papai era o mais preparado dos candidatos, mas as
lideranças partidárias não o aceitaram. O caso é que os chefes políticos sempre
preferem um candidato que esteja mais de acordo com os seus interesses, menos
independente, e o meu pai possuía um pensamento mais autônomo. Essa fórmula
mineira prevaleceu por, ainda, uns quatro meses, no auge da agitação. Era uma
vibração danada. Lembro-me de que Otóvio Mangabeira era contra. Ele não queria

colocar um político mineiro na Presidência da República 4 . Aí vieram as eleições e

aconteceu o que tinha de acontecer: ganhou Getúlio. Parte do PSD votou nele, pois a
sua influência era muito grande no partido. É preciso entender a força da presença de
Getúlio Vargas no estado de Minas Gerais. O P50 saiu praticamente das suas costelas
e, por isso, ele influenciava muito o partida em nível nacional e, sobretudo, no mineiro.
O Benedito era um homem de Getúlio, e meu pai, muito amigo dele. Era difícil o PSD
mineiro ficar contra a sua candidatura. É importante ficar claro que o apoio a Getúlio
Vargas não se deu em detrimento da candidatura do Cristiano Machado, que era um
homem querido, suave. É que a personalidade de Getúlio era muito mais forte. Esse
episódio da fórmula mineira é crucial para entender esse momento e quase não se fala
disso. É interessante observar como é que as forças políticas vão se organizando a
partir dos interesses dos partidos e das necessidades que vão surgindo. Presenciei
muitas passagens como essa pelo fato de acompanhar a carreira política do meu pai.
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Museu Casa de João Pinheiro
e Isnei Piner:

5 - Depoimento de Ronaldo SaILes, em 3 c'
agosto de 2010.
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O fato de ter crescido nesse meio de articulações partidárias e batalhas eleitorais

acrescentou muito na formação política de Israel Pinheiro Filho, ainda que ele

não tenha estabelecido um vínculo direto com a política desde o início da

adolescência. Conforme gosta de destacar, alguns políticos com os quais ele

conviveu de perto tiveram participação decisiva no percurso trilhado, mais tarde,

na sua atuação parlamentar.

Sei que um dos grandes orgulhas do Israel foi de ter convivido, na sua

juventude e início da carreira política, com os grandes homens

públicos de Minas, entre os quais, se destacam Benedito Valadares,

de quem foi assessor, Gustavo Capanema, Juscelino Kubitschek, Bias

Fortes, José Maria Alkmin e Tancredo Neves, além, é claro, do seu pai

Israel Pinheiro, com quem também trabalhou na construção de

Brasília. (SALLES, 2010).

Lembro-me de Getúlio Vargas quando ele vinha a Minas Gerais na época do seu
aniversário, no dia 19 de abril. Nessa ocasião, papai mandava fazer um churrasco
daqueles paro recebê-lo, na fazenda da Escola Agrícola de Florestal, lugar onde
também se criavam cavalos de corrida, na cidade mineira de Pará de Minas. Essa
era uma fazenda modelo criada pelo meu pai. Ele e o Getúlio eram amigos. Lembro-
me de vê-los caminhar pelo fazendo em conversas bastante animadas. Getúlio ia
sempre indagando sobre o nome das espécies que eles encontravam pelo caminho,
e papai ali respondendo. As espécies que ele desconhecia, inventava. E assim
seguiam conversando. Num determinado momento, o Getúlio retrucou: "Essa não,
que eu conheço!' E papai: "Mas que diferença faz, presidente, o senhor não vai
guardar o nome de todos mesmo.. .' Caíram na risoda.

Recordo-me bem dessas festas... Sempre chegávamos mais cedo e eu ficava
encantado com aquela arrumação toda. Saía andando por ali, ia observando tudo.
Lembro-me da sobremesa: goiabada com queijo. Fileiras enormes de pedaços de
goiabada com queijo preparados para serem servidas. Fui logo pegando um tanto
e comendo... Gaúcho gosta muito de churrasco, e Getúlio não era exceção; só que,
além da carne assada na brasa, era famoso por também apreciar muito os
charutos. Estava sempre com um na mão. E eu, naquele dia, ainda no meio da
arrumação, depois de ter atacado a sobremesa, de repente me deporei com uma
caixa de charutos. Os famosos charutos do Getúlio... Fiquei fascinado. Sem que
ninguém visse, enchi a mão. Peguei vários deles e me escondi no meio do mato.
Curiosíssimo, comecei a fumar os tais charutos presidenciais. Acendi vários.
Refestelei-me... Fiz muita fumaça. Mais tarde, o arrependimento. Sofri um mal-estar
absurdo! A mistura da goiabada com os charutos não deu muito certo. Aquele
cheiro permaneceu na minha memória durante anos. Por muito tempo fiquei sem
poder comer goiabada ou sentir cheiro de charuto sem que me viessem náuseas...
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Ei - Vale que atravessa a Alemanha e separa a
Bélgica, cortado pelo rio navegável do
mesmo nome que atravessa a Europa. Os
aliados, para invadir a Alemanha, tiveram
que atravessar o Rio Ruhr. E o grande vale
industrial da Alemanha e da Europa. A ideia
era fazer isso aqui no Vale do Rio Doce.	-

Getúlio Vargas frequentava também a cidade de Poços de Caldas. Ele gostava de ir lá
para jogar golfe. Ia sempre acompanhado por papai, Benedito Vaiadores e outros
políticos. Era um grupo que costumava se encontrar no Grande Hotel da cidade. Eu
achava Getúlio um homem moderno, quer dizer, chamar Getúlio de moderno é
relativo. Entendo que ele não era retrógrado, era um homem do seu tempo, tinha
hábitos modernos, mas, em termos econômicos, sei que ele não tinha o pensamento
tão moderna quanto meu pai, um homem desenvo/vimentista, cuja postura sempre
foi a favor da realização de ações que pudessem movimentar a economia, promover
o crescimento da produção industrial e da infraestrutura, aumentando o consumo e
promovendo a melhoria das condições de vida da população. isso pode ser
comprovado pela análise da sua trajetória e pelo seu envolvimento em vários projetos
dessa natureza, a começar pela criação da Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD.

No começo da guerra, mais ou menos em 1942, os americanos precisavam
urgentemente de minério de ferro para abastecer as suas usinas de aço. Eles então
ofereceram um financiamento ao governo brasileira para a instalação de minas e
melhoria das ferrovias. Foi assim que surgiu a Vaie do Rio Doce. O governo
americano comprou as ações da itabira Iron One Company, do Percival Farquhor, e
passou ao governo brasileira paro que fossem incorporadas ao capital da CVRD.
Recordo-me de um fato interessante nessa história da criação da Vaie, envolvendo o
meu pai e suas manobras políticas. Quando Getúlio Vargas foi inaugurar a Belga
Mineira, na cidade de João Monievade, no retorna ele iria pegar a estrada de ferro
até Vitória e depois o navio para o Rio. Ele adorava navio... Foi então que papai
inventou um defeito na locomotiva só para que fosse necessário parara trem num
determinado local, escolhida por ele, é claro, isso para criar uma oportunidade de
mostrar ao presidente o lugar onde poderia ser construída a usina. Ele queria que a
usina fosse construída na região do Vaie do Rio Doce, onde é hoje Governador
Vaiadores, pensando em transformar aquela região numa espécie de RUHR6
brasileiro. Getúlio, porém, optou pelo estado do Rio de Janeiro, no cidade de Volta
Redondo. isso por causo do Ernani do Amoral Peixoto, que iria se casar com uma filho
dele, e ele, é clara, queria prestigiar o genro. Construiu a usina lá e, para compensar,
deu poro Minas Gerais a Vaie do Rio Doce. Ele era assim: 'uma martelado no cravo
e outro na ferradura", conforme era costume dizer. Sabia fazer bem esse jogo

político. Dava uma coisa aqui para Minas e depois outra para outra estado. E papai
tinha uma visão que me deixava impressionada. Eu já era crescidinho e tinha um
pouco mais de noção das coisas. Conforme contei,vivia no internato São José, no Rio
de Janeiro, e passava as férias em Bela Horizonte, Caeté e itabira. Tenha muitas
recordações de viagens que eu fiz com ele poro Itabira mais ou menos nessa época.
De vez em quando, os trens descarrilavam, e aí era preciso parar tudo. Vinha turma
de linha, colocava a locomotiva nos trilhos... A viagem era uma odisseia, e eu achava
tudo aquilo uma aventuro. Às vezes, viajávamos até debaixo de chuva... Ele sempre
me dizia: "Filha, se eu não construir e inaugurar antes da guerra acabar, os
americanos não vão nos dar mais nenhum tostão! Eles só estão nos dando dinheiro
por causa da guerra, sem ela eles não terão mais interesse por isso aqui'

Desde criança convivendo nesse universo, Israel Pinheiro Filho recebeu influências
que pautaram seu comportamento durante toda a vida, lições dos grandes mestres
da política mineira, conforme gosta de frisar, que ele soube bem aproveitar. Figuras
políticas importantes, de expressão nacional, cuja esperteza política é entendida

por ele como genialidade. Destaca-se no rol desses antigos mestres o mineiro
Gustavo Capanema Filho, uma grande inspiração, conforme ele gosta de contar.
Ministro da Educação do governo Vargas, responsável por uma série de projetos
importantes de reorganização do ensino no país, assim como pela organização do
Ministério da Educação em moldes semelhantes ao que ainda é hoje, Capanema é
um exemplo de político notável, capaz de conjugar setores diversos em prol da
nação. O apoio dado por ele a grupos de intelectuais, especialmente poetas,
escritores, arquitetos e artistas plásticos de orientação moderna, contribuiu para
marcar sua gestão à frente daquele ministério no período da ditadura varguista com
a imagem da modernização. Inspirado na trilha nacionalista que marca o período e
auxiliado por intelectuais como Carlos Drummond de Andrade, seu chefe de gabinete,
Rodrigo de Meio Franco e Mário de Andrade, entre outros, Capanema criou
mecanismos e forneceu a base para o desenvolvimento futuro de uma política
favorável à valorização da diversidade cultural brasileira.

Nascido em Pitangui (MG), no ano de 1900, o advogado Gustavo Capanema Filho,
logo cedo, desde os tempos universitários, vinculou-se ao famoso grupo de
intelectuais da Rua da Bahia, em Belo Horizonte, do qual faziam parte Mário
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Casassanta, Abgard Renault, Milton Campos e Carlos Drummond de Andrade.

Contudo, sua vida política teve início mesmo na terra natal, quando ele assumiu o

cargo de vereador, eleito em 1927. Em setembro de 1933, após a morte de Olegário

Maciel, assumiu interinamente a interventoria federal em Minas e passou a pleitear

o cargo com o apoio do interventor gaúcho Flores da Cunha. Com a indicação de
Benedito Valadares para o governo do estado, foi compensado pelo presidente

Getúlio Vargas com a designação para ocupar o cargo de ministro da Educação e
Saúde, nomeado em julho de 1934.

Sua gestão no ministério foi marcada pela centralização, em nível
federal, das iniciativas no campo da educação e saúde pública no
Brasil. Na área educacional tomou parte do acirrado debate então
travado entre o grupo "renovador", que defendia um ensino laico e
universalizante, sob a responsabilidade do Estado, e o grupo
"católico", que advogava um ensino livre da interferência estatal, e
acabou conquistando maiores espaços na política ministerial. Em
1937 foi criada a Universidade do Brasil a partir da estrutura da antiga
Universidade do Rio de Janeiro [ ... J No campo do ensino
profissionalizante foi criado, através de convênio com o empresariado,
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Na área de

saúde foram criados serviços de profilaxia de diversas doenças. Outra
importante iniciativa do ministério foi a criação do Serviço de

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). (ABREU, 2O01).

Eu sempre admirei o pensamento político do Capanema. Poro mim ele era o mais
brilhante de todos. Um intelectual, pensador político, um homem de muitos ideias.
Participou do governo Getúlio Vargas por 11 anos. Assumiu em 1934 e ficou até
1945. Era uma pessoa que possuía uma cultura fantástica.

Mais do que uma cultura de incontestável valor, mais que um
grandioso vulto político, Gustavo Capanema foi um amigo sincero,
leal e generoso. De inteligência fulgurante, honesto em seus

princípios, soube ser sábio e transcender-se na busca de sua
identidade. Conheci Gustavo Capanema pessoalmente, em 1954, no
Palácio Tiradentes. Foi líder do Governo Getúlio Vargas, em momento
de graves e profundos conflitos de interesses e divergências políticas.

Das galerias, onde me encontrava, relembro, com emoção, sua figura,
surgindo do fundo do Plenário, dirigindo-se à tribuna. E com que
precisão e argúcia respondia às críticas oposicionistas, citando, de
memória, artigos e parágrafos da Constituição para embasar sua
réplica. Capanema foi um exemplo de coerência. Suas colocações
traziam sempre o sabor da inovação e chegavam a ser
revolucionárias. Era o homem em busca do novo, antecipando-se no
tempo, aos acontecimentos do futuro. Mesmo assim, nunca
abdicou de sua mineiridade, das tradições de sua terra. As correntes
mais avançadas do processo de renovação venceram as barreiras do

poder por intermédio de Gustavo Capanema. (FILHO, 1985).

Capanema era um homem diferente, intelectualmente falando. Doente, coitado, era
epilético. Certa vez, sofreu um ataque de epilepsia na tribuna e, mesmo assim,
continuou a frequentá-la assiduamente. Corajoso, enfrentou intensos e fortíssimas
debates parlamentares. Não sei até que ponto ele sofreu com isso, mas foi um política
notável, que só não pode ser comparado, em termos de sabedoria política, a Benedito
Valadares. Arguto, Benedita era um homem terrível, no melhor sentido da expressão.
É dele a máxima "uma pitada de comunismo' que significava a inserção de
argumentos de aspiração coletiva inspirados na ideologia comunista em alguns
projetos, com a objetivo de facilitar o seu trâmite. Quando o Capanema era o redator
das notas do partido, lembro-me bem do Benedito dizendo a ele: "Coloque aí uma
pitada de comunismo' Isso define toda uma época, porque, naquele tempo, havia
uma disputa muito grande entre capitalismo e comunismo. Vivíamos o período da
Guerra Fria, de farte polarização política, e o PSD caminhava pelo centro, inspirada
pela famosa definição do Capanema: "O centro é aposição do espírito".

Mineiro de Pará de Minas, Benedito Valadares, como a maioria dos políticos da época,

começou a sua carreira política como vereador na cidade onde nasceu, após a conclusão

dos estudos na Faculdade de Direito Rio de Janeiro, em 1920. Foi um íntimo colaborador

de Getúlio Vargas durante todo o período no qual ele esteve no poder. Quando ainda

ocupava o cargo de prefeito de Pará de Minas, apoiou a sua candidatura em 1930 e o

	

8-CÂARADOS DEPUTADOS Homenagem ao	movimento revolucionário que o conduziu à Presidência da República. Após a morte de
Senador Gustavo capanema Sessão de

	

2811 111985 Discurso do deputado Israel	Olegário Maciel, recebeu dele a indicação para assumir o governo do estado de Minas
Pinheiro Filho. Bras j iia 5.P.78.

Gerais, contrariando as previsões e os anseios de muitos políticos locais na época.
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Em setembro de 1933 a política mineira foi abalada pela morte do
governador Olegárlo Maciel. Para a sua sucessão apresentaram-se
dois fortes candidatos: Gustavo Capanema, que havia assumido o
governo interinamente após a morte de Olegário e reivindicava a sua
efetivação no cargo, e Virgílio de Meio Franco, importante articulador
do movimento revolucionário de 1930, que desde então pleiteava
junto a Vargas sua nomeação como interventor federal no estado. A
importância de Minas Gerais no cenário político nacional atraía a
atenção de políticos de outros estados para a sucessão estadual.
Assim, enquanto Capanema recebia o apoio decidido do governador
gaúcho Flores da Cunha, Virgílio de Meio Franco era apoiado pelo
ministro Oswaldo Aranha. Pressionado, Vargas surpreendeu a todos ao
indicar Benedito Valadares para o cargo, político de pouca expressão e
completamente desvinculado das facções em disputa. Nos anos
seguintes, Valadares se tornaria um dos mais fiéis aliados de Vargas

nos embates políticos travados pelo presidente. (ABREU, 2001).

A UDN tinha verdadeira ojeriza a Benedito Valadares, acusavam-no de não ter um
bom nível intelectual, ainda que ele fosse formado em Direito e Odontologia. Lembro-
me de que, pejorativamente, apelidaram-no de "cuíca do Brasil' acusando-o de certa
vez haver trocado "quiçá" por "cuíca" durante a leitura de um discurso. Para mim, ele
foi um homem brilhante. Lembro-me muito dos seus conselhos. Ele sempre me dizia:
"Escolhi o seu pai para secretário, mas quem entende de política aqui sou eu. Seu pai
é engenheiro." Falava assim com a maior tranquilidade e realmente era um político
que conhecia o assunto em profundidade. Certa vez, Benedito revoltou-se contra
Getúlio Vargas. Foi em 1937. Ele não era favorável ao golpe que implantou a ditadura
do Estado Novo e, ficando contra, como havia sido nomeado pelo Getúlio, poderia ser
até afastado do cargo. Mesmo assim, se rebelou. Sá que o Vargas nem se importou.
Fez um único comentário a respeito: "Isso é guam poda de boi manso..... E tinha razão.
Mais tarde, o Benedito se acalmou, e tudo ficou como antes. Curioso, cheguei a
consultar o Benedito sobre os motivos que o teriam levado a voltar às boas com
Getúlio. Ele me disse: "Meu filho, se eu saísse do governo, não teria mais como
combater, brigar por aquilo que eu penso. Iria ficar de fora, e ficando de fora, ficaria
com plexado... revoltado. Permanecendo no governo, pude continuar lutando pelas

minhas ideias e até mesmo implantar muitas delas' Benedito foi um homem de
raciocínio brilhante. Lembro-me de que, na época, comparamos esse episódio com o
caso do Juraci Magalhães, político muito forte na Bahia, que era o interventor
daquele estado e que, após o golpe de 1937, rompeu com Getúlio, ficando no
ostracismo até 1945 e só retornando à atividade política após a sua queda. Anos
mais tarde, ele declarou em livra a seu arrependimento por haver rompida com
Vargas naquele momento e o grande prejuízo político que isso lhe causou.

Militar cearense, nascido em 1905, em Fortaleza, Juraci Magalhães foi introduzido na

cena política por Juarez Távora, comandante militar revolucionário do Nordeste,

abrigado por ele na sua casa, durante os combates da Revolução de 1930. Após a

vitória, no ano seguinte foi nomeado por Getúlio Vargas como interventor federal na

Bahia, estado em que a revolução não contava com muitos adeptos. No ano de 1932,

foi ele o responsável pela repressão das manifestações estudantis promovidas em

Salvador, em solidariedade aos constitucionalistas de São Paulo em confronto armado

com o governo federal. Juraci foi o fundador do PSD da Bahia, legenda que obteve

ampla vitória nas eleições realizadas em 1933 para a Assembleia Constituinte.
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No ano seguinte, Juraci deu apoio a Vargas na eleição presidencial

indireta realizada pelos deputados constituintes. Ainda em pleito

indireto, em abril de 1935 obteve da Assembleia Constituinte

estadual o mandato de governador constitucional. Durante seu

governo, tomou medidas repressivas contra as atividades da Aliança

Nacional Libertadora (ANL), frente de esquerda de caráter antifascista

da qual participava seu irmão, Eliézer Magalhães, e contra a Ação

Integralista Brasileira (AIB). Ao mesmo tempo, opôs-se às pretensões

de Vargas de continuar à frente do governo federal após o término de

seu mandato constitucional. Nesse sentido, buscou articular-se com

governadores de outros estados a fim de barrar o projeto continuísta

do presidente. Quando esse se concretizou, com a implantação da

ditadura do Estado Novo em novembro de 1937, demitiu-se do

governo da Bahia, retornando ao Exército. (ABREU, 2001)10.

Juraci Monteiro de Magalhães foi um personagem importante na política brasileira
e quase ninguém fala de/e. Lembro-me de um caso importante envolvendo a sua
figura. Um episódio que eu vou relatar, mesmo não sabendo muito bem como
interpretá-lo. Aconteceu no ano de 1945. Na ocasião, o PSD precisava escolher um
candidato para a Presidência da República para ser lançado em oposição ao
brigadeiro Eduardo Gomes. Meu pai era o presidente da Companhia Vale do Rio Doce
e o piloto dele era o Peri, um engenheiro da companhia que também pilotava. Foi ele
que me contou o caso e por isso eu o estou relatando. Aconteceu o seguinte: na
época em que o meu pai era secretário do partido, durante o período de escolha do
candidato do PSD para a sucessão de Vargas, ele pegou o avião com o Peri e voou
até Santa Catarina, em Florianópolis, onde estava o Juraci, no comando de uma
divisão do Exército. O interessante nessa história é que meu pai viajou até lá para
consultá-lo a respeito do melhor nome para a candidatura à sucessão, sobre quem
seria o melhor candidato para se opor ao brigadeiro na briga pela Presidência. Foi
uma consulta política feita ao poder militar, Quer dizer, Israel Pinheiro representando
o PSD e Juraci Magalhães representando os militares conversando para, juntos,
chegarem a um consenso sobre a disputa eleitoral. A conclusão foi que o Dutra seria
mesmo o melhor nome a ser apresentado. Na verdade, papai levou para o Juraci a
questão da viabilidade da candidatura do Dutra, e ele a apoiou, afirmando ser o

Outra o único nome capaz de enfrentar o brigadeiro e, portanto, o melhor. Outra foi
então escolhido e ganhou as eleições! O estranho é que o Juroci era oposição. Nessa
época, havia se filiado à UDN e apoiava a candidatura do brigadeiro. Mais tarde, ele
foi eleito deputado federal pela UDN e tornou-se um grande líder do partido. Eu diria
que isso é um dos grandes mistérios da política... E só paro confundir mais, um tempo
depois, quando o Juscelino Kubitschek estava na Presidência da República, em busca
de um candidato para a sucessão, ele sugeriu exatamente o nome do Juraci
Magalhães. Na época, eu era deputado estadual e reagi violentamente. Juscelino
estava sugerindo um nome da UDN para sucedê-lo, e eu achava aquilo um absurdo.
Nós, deputados estaduais do PSD, brigávamos muito com a UDN em Minas, nas
bases. Então, como é que poderia o nosso chefe, o presidente da República, indicar
uma liderança udenista para a sua sucessão? Eram os meandros do jogo político que
eu estava começando a tomar conhecimento. Posicionamentos aparentemente
contraditórios sugerem alianças e rupturas de acordo com a necessidade de
permanência no poder de alguns políticos.

Outro nome destacado na lista de políticos admirados por Israel Pinheiro Filho,

responsável por influenciar fortemente a sua conduta, é, sem dúvida, José Maria

Alkmin, mineiro de Bocaiúva, nascido em 1901, deputado constituinte como seu pai

e um dos fundadores do PSD. Eleito para representar Minas Gerais na Câmara no ano

de 1954, Alkmin destacou-se como um dos principais articuladores da candidatura de

Juscelino Kubitscheck à Presidência da República e, após sua vitória, foi nomeado

ministro da Fazenda. Ao assumir a pasta, Alkmin herdou das gestões anteriores uma

difícil situação econômico-financeira, o que demandou de sua administração um

enorme esforço para não permitir que desequilíbrios financeiros comprometessem o

êxito do programa desenvolvi mentista de JK, dado que não havia a opção de

implementar políticas de estabilização financeira naquele momento. Como medida

monetária, procurou assegurar o crédito essencial para a expansão dos investimentos

públicos e, simultaneamente, atenuar as consequências perturbadoras da inflação.

Em 1957, com a crise nos preços do café, decidiu reter parte da receita

oriunda da exportação do produto com vistas à compra dos volumosos

excedentes previstos para o ano, gerando grande descontentamento
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nos cafeicultores. Meses depois, tornou-se alvo de oposição dos
deputados Aliomar Baleeiro e Carlos Lacerda, empenhados em
denunciar irregularidades administrativas que teriam sido praticadas
sob sua responsabilidade. No mesmo ano, em reunião anual da Junta
de Governadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), Alkmin
negociou empréstimos com o FMI e bancos privados norte-
americanos. Propôs também o reatamento das relações comerciais
com a União Soviética, encontrando forte oposição do general
Henrique Teixeira Lott, que enviou memorial ao presidente Kubitschek
responsabilizando Alkmin pelo agravamento da crise financeira
nacional. Em 1958 obteve novos financiamentos internacionais.
Entretanto, o aumento da inflação no primeiro semestre do ano
suscitou inúmeras críticas que precipitaram sua saída do Ministério da
Fazenda. Demitiu-se e reassumiu então sua cadeira na Câmara,
reelegendo-se pouco depois deputado federal. Em dezembro de 1959,

Alkmin assumiu o cargo de vice-líder do PSD na Câmara Federal'1.

O Alkmin era uma inteligência... Uma figura excepcional. Ele acompanhou Juscelino
praticamente a vida todo. Foram colegas no seminário e também trabalharam
juntos nos correios e telégrafos. Ele foi o secretário de Finanças de Minas Gerais,
quando 1K era governador, e ministro da Fazendo do seu governo, quando 1K foi
eleito presidente da República. Eram muito amigos. Recordo-me de que, na mesma
época em que o meu pai se afastou de Juscelino, houve também um certo
distanciamento entre os dois. Desconheço o motivo real do afastamento, mas,
talvez por isso, ele e o meu pai ficaram mais próximos. Na gestão Israel Pinheiro à
frente do governo de Minas Gerais, Alkmin foi seu secretário de Educação. Eu,
particularmente, o considero genial. São muitos os casos marcantes envolvendo a
sua atuação. Lembro-me, especialmente, de um episódio ocorrido na época em que
eu era deputado federal, meu pai governador e o Alkmin secretário da Educação.
Fui procurá-lo para pedir a nomeação de uma professora para o cargo de diretora
de uma escola do estado. Entrei, conversei com ele efui embora. Passaram-se duos,
três, quatro semanas e nada. Foi então que resolvi retornar, reclamando da
nomeação que não havia saído. Sabe o que ele me disse? "Mas já saiu!" Espantado,

retruquei: "Mas como, doutor Alkmin, no Diário Oficial não foi publicado ainda..."
ele me respondeu: "Israel, você vai acreditar em mim ou no Diário Oficial?' Aí não
teve jeito. Comecei a rir. Percebi que ele não queria nomear por causa de política.
Eu sabia que as coisas andavam meio complicadas naquela época. A Arena era a
fusão do P50 com a UDN, e ele precisava administrar os dois partidos rivais
coligados momentaneamente. Assim como eu havia pedido a nomeação de uma
diretora para aquela escola, certamente deveria ter alguém da UDN querendo a
nomeação de outra pessoa para o mesmo cargo. Como ele não podia nomear duas,
ficou enrolando, e a maneira encontrada por ele para me dizer foi essa. Habilidoso,
me deixou sem ação e sem resposta. Ele era assim. Fazia bem o jogo político.

Numa outra ocasião, protagonizou o famoso episódio na tribuna da Câmara dos
Deputados, conhecido como "Carta Brandi' no qual ele enfrentou o Carlos Lacerda.
Essa chamada Carta Brandi visava atingir João Goulart, denunciando relações
suspeitas entre longo e Perón. Tratava-se de uma notícia falsa, plantada por
opositores no jornal do Carlos Lacerda, a Tribuna da Imprensa. Lacerda era um
orador excepcional! Um dos maiores que a Câmara já teve até hoje. Na época, ele
era deputado e o Alkmin, o líder do governo. Efoi nessa condição que ele subiu à
tribuna. Referindo-se a Lacerda, ameaçou: "Eu tenho aqui uma carta que comprova
que esses fatos não correspondem à realidade. Vossa Excelência quer que eu leia,
sabendo que é um documento sigiloso do Itamarati?' Era uma jogada, claro. O
Lacerda não topou, e ficou por isso. Assim como não havia o documento
comprovando a transação entre João Goulart e Perón, não havia, também,
nenhuma carta. Foi um blefe! Político talentoso... ter coragem de blefar assim...
Correu risco, pois se o Lacerda aceitasse que ele lesse, ficaria em maus lençóis. Mas
o Alkmin era daqueles que davam nó em pingo d'água. Habilidoso no trato com a
coisa pública, na vida privada sofreu muito com um filho doente. Fez de tudo para
tratar esse filho. Chegou a ajudar um estudante de Medicina, natural de Bocaiúva,
sua cidade natal, a estudar na Europa e se formar na especialidade da doença do
filho. Conseguiu bolsa de estudos para o rapaz efez tudo o que foi necessário para
que ele se formasse na Suécia, onde havia o centro médico mais avançado da
época. Ele era um homem claramente apaixonado pelos filhos. Disse-me certa vez:
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12 As tropas ocuparam edificios
governamentais, estações de rádio e
jornais. Os comandos do Exército se
colocaram ao lado de Lott, enquanto os
ministros da Marinha e da Aeronáutica
denunciavam a ação como Ilegal e
subversiva". As forças do Exército cercaram
as bases navais e da Aeronáutica,
impedindo um confronto com as Forças
Armadas. Deposto da presidência, Carlos
Luz refugiou-se no cruzador Tamandaré,
acompanhado de ministros e outras figuras
políticas, entre eles Carlos Lacerda [...
Rapidamente, ainda em 11 de novembro, o
Congresso Nacional reuniu-se para apreciar
a situação. Contra ou votos da UDN os
Parlamentares decidiram considerar Carlos
Luz impedido; a Presidência da República
Passava ao presidente do Senado - Nereu
Ramos ., na Linha de sucessão
Constitucional O presidente do Senado era
o vice do presidente da República. O
Congresso evitou jogar lenha na fogueira,
Permitindo, con traditoriamente que Carlos
Luz assumisse a presidência da Câmara dos
Deputados. Dez dias mais tarde,aparentemente recuperado, Café Filho
Pretendeu voltar a ser presidente daRepublica.Ele foi considerado impedido
Pelo Congresso , que confirmou Nereu
Ramos na chefia do Executivo. A pedido dosministros militares, logo depois, o
Congresso aprovou o estado de sítio por
trinta dias, prorrogado por igual período.
Essa série de medidas excepcionaisgarantiu a posse de Juscelino e Jungo, a 31
de Janeiro de 1956.
(FAUSTO2002  P. 422).

"Se colocarem o mundo de um lado e os meus filhos do outro, eu fico com os meus
filhos" Ele e o Tancredo Neves nunca foram muito amigos, e a rixa entre os dois
começou exotamente por causo de um dos filhos do Alkmin. Uma rivalidade que
teve origem no tempo em que ele era ministro da Fazendo, bem no início do
governo JK, quando um dos seus filhos, que trabalhava com ele no gabinete, foi
acusado de negociar uísque a meio dólar em parceria com o Antonio Sanches
Galdeano. Alkmin acreditava que essa história havia sido divulgada pelo Tan credo.
Foi uma denúncia que saiu no Correio da Manhã, o jornal de maior prestígio da
época. Uma nota plantado contra o Leonardo Alkmin, seu filho, que fez com que ele
ficasse muito bravo, uma fera mesmo. E ele sempre achou que o Toncredo fosse o
pessoa que estava por trás dessa denúncia. Por causo disso, nas eleições de 1960, o
Alkmin, que era P50, fez de tudo para derrotar o Tan credo, também pessedista, e
favorecer o vitória do Magalhães Pinto, udenista.

Posso dizer que, nesse período, eles disputaram o governo de Minas Gerais e, graças
a essa disputa, o Magalhães Pinto se elegeu governador. A batalha começou já na
luta interna, dentro do partido. Veja bem, Juscelino Kubitschek governou Minas
Gerais em 1950; depois dele assumiu o Bios Fortes, que ficou de 1956 a 1961 e
posteriormente foi substituído pelo Magalhães Pinto, que ganhou do Tancredo nas
eleições. Ao final do governo de Bios Fortes, a disputa em Minas ficou entre
Tan credo Neves, candidato do PSD, e o Magalhães Pinto, candidato da UDN. Dentro
do PSD, antes da escolha do nome do Tan credo, ocorreu uma disputa interna muito
grande, e o Tancredo meio que forçou a apresentação do seu nome. A luta dentro
do partido era para a escolha do candidato entre os vários nomes apresentados.
Meu pai nem quis disputar, tamanho era a briga. No final, o Tancredo saiu como
candidato. O Alkmin então passou a empurrar o Ribeiro Pena para ser candidato
por outra legenda e tirar os votos do Tancredo. Ele sempre esteve por trás da
candidatura do Ribeiro Pena. Como não queria a candidatura do Tancredo, após a
vitória dele dentro do partido, saiu como vice do Ribeiro Pena no outro partido. Essa
dobradinha favoreceu, e muito, a vitória do Magalhães sobre o Tancredo, porque
dividiu os votos do P50. Muitos votos do Tancredo passaram para o Ribeiro Pena,
que era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. Lembro-me de uma história engraçada desse período que ilustra
bem a disposição do Alkmin para favorecer o Magalhães. Durante a campanha, o
Alkmin foi fazer um discurso lá em Bocaiúva, a terra dele. Só que, chegando lá, ao
invés de enaltecer o Ribeiro Pena, ele começou a elogiar bastante o Magalhães
Pinto. Foi então que um daqueles coronéis locais levantou a mão e perguntou:
"Deputado, esse Magalhães Pinto, ele não é candidato da UDN?" Aí o Alkmin
respondeu: "Ele já foi, mas hoje ele é nosso companheiro!" Foi com esse tipo de
artifício que ele ajudou a derrotar o Tancredo.

Capanema, Benedito, Alkmin... A convivência de Israel Pinheiro Filho com grandes
ícones da política mineira, políticos renomados que marcaram a história do estado,

foi longa e intensa. Além do próprio pai, grande exemplo de compromisso e
honestidade, destaca-se nesse conjunto a figura do seu padrinho de casamento e
político responsável pelo incentivo inicial na escolha da carreira, Juscelino
Kubitschek. O mineiro carismático de Diamantina, que ganhou o mundo e entrou

para a história como líder populista brasileiro, foi grande amigo do seu pai, Israel
Pinheiro, e companheiro de todas as horas na aventura da construção de Brasília.
Apresentado por muitos autores como "o homem que mudou a cara do Brasil", JK, por
incrível que pareça, venceu as eleições presidenciais de 3 de outubro de 1955 com

uma estreita margem de 36% dos votos, um pouco menos do que o vice-presidente
João Goulart. A disputa estava tão apertada que, após a vitória nas urnas, foi preciso

enfrentar uma campanha contrária à posse dos dois, somente efetivada por meio do
chamado "golpe preventivo", uma intervenção militar que garantiu a posse do

presidente eleito 12 . Para que Juscelino se tornasse de fato presidente, foi necessário

haver a deposição de um presidente e o impedimento de outro, além da aprovação

de um estado de sítio por 30 dias, isso tudo devido à crise política que se estabeleceu
no país após o suicídio de Getúlio Vargas no ano anterior. Durante o seu governo, o
Brasil viveu um momento especial, um período de euforia e otimismo jamais
vislumbrado anteriormente na sociedade brasileira. Impulsionado por uma visão de

modernidade alicerçada na industrialização como mola propulsora do

desenvolvimento da nação, JK prometeu 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de

mandato. Foi uma época em que a nação brasileira experimentou um modelo
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democrático sintonizado com o desenvolvimento industrial habilidosamente
orquestrado pela figura política de JK. Um tempo relembrado por muitos como o
período mais esperançoso da história brasileira.

A política econômica do governo Kubitscheck foi definida por um programa de

metas que abrangia cinco setores básicos da economia - energia, transportes,
indústrias de base, alimentação e educação - para os quais deveriam ser
canalizados os investimentos públicos e privados. Eram metas audaciosas e, em sua
maioria, alcançaram resultados considerados positivos. A construção de Brasília,
entretanto, grande diferencial atribuído ao governo JK, não integrava nenhum dos
cinco setores e foi inserida no conjunto após a criação do plano. Marcado na

memória popular como um tempo de alegria, vitalidade e prosperidade da nação,
esse período foi de grande realização para a economia brasileira. As metas do
governo foram realmente se materializando nos cinco anos propostos e, ainda que
a crise política não houvesse sido totalmente dissipada, conforme se verificou anos
mais tarde com o golpe militar, as intrigas do período inicial do governo aos poucos

foram perdendo a força, dado o nível de participação e interesse da população, que
passou a apoiar cada vez mais o presidente.

Por todas essas transformações e também pelas condições políticas observadas,

pode-se considerar o governo JK como o auge de popularidade no Brasil. Apesar de
algumas escaramuças com militares e pequenas mobilizações de trabalhadores,
Juscelino conseguiu conviver habilmente com setores antagônicos, suportar
pressões populares e amortecer grupos golpistas. Os militares receberam atenção
especial no seu governo, tanto no atendimento às reivindicações quanto no acesso
a cargos políticos. O movimento sindical foi mantido sob controle, e a aliança PSD-

PTB se apresentou como uma parceria afinada. Entretanto, apesar de tudo isso,
uma série de contrastes e ambiguidades acabou ficando encoberta pelo entusiasmo

modernizador e projetou para o próximo governo a exigência de reformas estruturais
e algumas tempestades políticas.

Para alguns analistas de peso, Juscelino protagonizou o mais dinâmico
e mais democrático governo da história republicana. Em seu mandato
aboliu as medidas de exceção, não recorreu à censura ou a qualquer

outro instrumento que limitasse a participação do cidadão. Visto dessa
forma, o Governo JK quebrou, sem dúvida, uma longa tradição política
de autoritarismo, de contramarchas impostas aos desejados
procedimentos democráticos. Estadista hábil, figura carismática,
Juscelino soube aproveitar as elevadas taxas de crescimento econômico
de seu governo para neutralizar os conflitos e a oposição, contou com a
presença de João Goulart para mediar a interlocução com os sindicatos
e acabou, efetivamente por infundir confiança nos brasileiros, levando-
os a acreditarem na sua própria capacidade de contribuir para o
desenvolvimento nacional e nos resultados positivos que viriam da
preservação da democracia. (ANASTASIA, 2002, p. 19) 1 .

Quando meu pai era o presidente da Vale do Rio Doce, Juscelino e D. Sara iam visitá-lo
na Fazenda da Conceição, em Itabira. Essa fazenda era a sede da companhia, local onde
ficavam hospedados o presidente e o diretoria. Lembro-me muito bem dele, sempre
bem vestido e com uns sapatos sensacionais! Na época, eu devia ter uns 14 anos e os
sapatos de Juscelino chamavam a minha atenção, porque eram diferentes, tinham duas
cores, eram brancos com detalhes de outras cores. Eu me sentava com eles na sala e
ficava ali assistindo aos debates, escutando as conversas.., tudo. Acho que eu fazia isso
porque já me interessava pela política, ainda que não tivesse me dado conta disso.
Penso que a política está no sangue. É claro que o costume e o hábito estimulam, mas
agora percebo que nessa época eu já tinha vocação.

Juscelino era uma figura muito simpática, um homem muito agradável. E ele ia lá
ouvir meu pai, se aconselhar, discutir com ele... Posteriormente, tornou-se
governador. Creio que ele foi o escolhido porque, naquela época, vivíamos o
getulismo, período populista da política brasileira, e o PSD precisava de um candidato
como Juscelino, que era um político incrivelmente carismático. Em Belo Horizonte,
frequentava bailes, gostava de dançar. Era uma figura muito popular. Entretanto, é
preciso deixar claro que, intelectualmente, ele não era o homem mais brilhante dentro

13. ANA5'rAsIA carta Maria Junho, De	 do PSD. É que, em se tratando de política e do jogo estabelecido, tudo sempre dependeDrummofld a Rodrigues: ventura e
desventuras dos brasileiros no governo .11<.	das circunstâncias; então, ele se tornou o candidato do partido.
In. Mirarida, Wander de Meto, org. Anos JK:
margens da modernidade São Paulo: Rio de
Janeiro: Imprensa Oficial do Estado/Casa	E é aí que entra o minha defesa do sistema parlamentarista, batalha que travei com
Lucio Costa 2002. 

afinco durante a minha atuação parlamentar. Isso só ocorre no presidencialismo, no
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qual os escolhidos são os mais espertos, os mais dados, os mais simpáticos , os mais
charmosos, ao contrário do parlamentarismo, no qual o escolhido é o chefe do
partido político que ganha a eleição e se torna primeiro ministro para governar. E
ele só assume a liderança do partido por possuir as melhores virtudes, ou seja, no
sistema parlamentarista é sempre o mais brilhante de todos que assume o poder
maior. É um sistema muito melhor apesar de não ser o ideal, pois não existe sistema
ideal. Na hora em que entra a participação humana, não existe mais nada ideal.

Pois bem, durante a construção de Brasília, Juscelino apoiou meu pai integralmente.
Mas também eu digo que, se não fosse por ele, não haveria a construção de Brasília,
Aliás, Juscelino também deixa isso claro nas suas memórias. Ele só assumiu o
compromisso de construir a cidade porque havia um homem chamado Israel
Pinheiro. E por que Israel Pinheiro? Primeiro, porque era engenheiro; segundo,
porque tinha experiência administrativa; e, terceiro, porque tinha uma paixão pela
mudança da nova capital, já demonstrada desde a Constituinte de 1946. Além disso,
era um homem de confiança, da intimidade do presidente.

Quando o Outra ganhou, meu pai estava muito cotado para ser o ministro da
Agricultura, porque eleja havia sido secretário da Agricultura de Benedito Vaiadores
durante quase 10 anos, de 1933 a 1942. Ele só não foi nomeado porque, naquele
momento, estava sendo muito atacado pela gestão da Companhia Vale do Rio Doce.
Então o presidente Outra recuou na indicação, mas prometeu atender a
reivindicação de mudança da capita/federal, aspiração antiga de meu pai, conforme
eu já relatei, desde que o Congresso aprovasse a sua localização no Triângulo
Mineiro. Foi uma batalha fantástica; no entanto ele perdeu por seis votos. Essa
mudança da capital brasileira já havia sido proposta há muito tempo, desde a
proclamação da República. Os constituintes republicanos haviam defendido
fortemente a mudança da capital para o interior, todavia, sem definição do local
exato. A decisão só veio na Constituinte de 1946. Foi a grande luta de Israel Pinheiro
como deputado constituinte. E eu vi a grande decepção dele após a derrota na
Câmara. Ele sempre falou muito nisso. Todo ano ele tinha que fazer um trabalho,
um relatório da situação financeira do país, porque era presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, e sempre terminava este relatório reivindicando a mudança

da capital. Achava que a mudança deveria ser feita logo, e como Outra havia feito
a promessa de mudar se o Triângulo Mineiro fosse aprovado como local, ele lutou
muito por isso... Penso que ele tirou essa ideia de João Pinheiro, que também lutou
pela mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, nome dado por ele à
nova cidade. O primeiro nome da capital construída foi Cidade de Minas. Mudou em
1901, após João Pinheiro baixar um decreto dando-lhe o nome de Belo Horizonte.
Nunca conversei com meu pai sobre o assunto, mas acredito que tenha sido isso. No
Plano de Metas inicial do governo JK não havia essa proposta. Ela entrou depois.
Então ninguém melhor do que ele para administrar a construção. É claro que o
Juscelino ia para Brasília e acompanhava tudo. Ele realmente era um batalhador,
dedicado, queria que a cidade fosse construída da forma como fora idealizada. Isso
é inquestionável. Além de tudo, naquela época, ele prestigiava muito meu pai e
sobre isso não resta dúvida. Entretanto, eu protesto quando todas as glórias da
construção da cidade são creditadas a ele, não sendo divulgada a verdadeira
participação de Israel Pinheiro, que foi o responsável pela administração, controle e
planejamento de toda a obra. Como eu disse, Juscelino acompanhava a obra e fazia
as visitas somente de carro. Lembro-me de que ele ia sempre com um pano no nariz
por causa da alergia a poeira, coitado. Verificava tudo, ouvia os relatos sobre as
dificuldades encontradas, buscava soluções. Quem administrava, controlava tudo e
planejava a obra era o meu pai. Ficou marcado na minha memória um episódio em
que ele queria contratar uma empreiteira sem licitação e meu pai não permitiu.
Recordo-me de vê-lo ao telefone, contrariado, dizendo ao presidente: "O que é isso,
Juscelino, mas de jeito nenhum! Temos regras e elas precisam ser cumpridas!'
Juscelino era político, mas ele era o administrador da obra e, é claro, se comportava
coma tal. Entristece-me saber que esse crédito não é dado a meu pai. Ninguém fala
dele como afigura mais importante do obra, como o homem responsável pelo sucesso
da construção da cidade. Todos se lembram apenas de Juscelino como o homem que
fundou Brasília e mudou a cara do Brasil. Está certo, ele tem muito mérito mesmo.
Enquanto governou, foi o melhor presidente que o Brasil pôde ter. Não fosse ele, a
cidade não existiria; entretanto, sem o meu pai também não.

O relacionamento dos dois foi sempre muita bom até a inauguração de Brasília,
quando as coisas mudaram um pouco, porque Juscelino, ao terminar seu mandato
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14 - Chrispim Jacques Bias Fortes, o Biazioho,
foi deputado estadual em Mines Gerais
(1951) e deputado federal por sete
mandatos 1954-1983). Exerceu o cargo de
secretário de Estado de Seguranca Publica
durante o governo Israel Pinheiro 1966).

15 - Tento atribuido a JK, publicado na revista
Manchete em 1973, citado na Voz do
Engenheiro. Jornal do Sindicato dos
Engenheiros do Distrito Federal. Ano 2. N.
6. Abril/Maio de 2010.
http://www.vozdoengenheiro.com.br'edó.
pdf. Acesso em; 4 nov. 2011.

de presidente em 1960, só pensava em voltar em 1965. Quando acabou o seu
mandato, em 1960, ele só pensava em voltar, em 1965. Inebriado pela perspectivo
de retorno ao poder, perdeu seu equilíbrio político. Ele, que sempre foi um homem
inteligente, sagaz, equilibrado, ficou totalmente desequilibrado, eu mesmo percebi.
Seu desequilíbrio chegou a tal ponto que, quando meu paifoi eleito governador, em
1965, ele pressionou para que a Polícia de Minas saísse às ruas poro enfrentar o
Exército Federal e derrubar a ditadura implantado pelo golpe de 1964 que,
definitivamente, não iria permitir o seu retorno ao poder. Lembro-me dele reagindo:
"Você está é brincando! Você quer que eu coloque a Polícia Militar Mineira para
enfrentar o Exército, uma forço federal? Isso só pode ser brincadeira!" Não deu o
ordem e Juscelino não se conformou. Passou a escrever cartas aos amigos... Cartas
péssimas, reclamando que o meu pai não estava apoiando o retorno dele, coisas do
tipo. Esses homens só pensam no retorno. E o desejo de retornar levou Juscelino o
tomar algumas decisões que chegaram até a prejudicar meu pai numa provável
candidatura paro governador, O Biazinho 14 me contou que Juscelino não queria que ele
fosse candidato a governador de Minas em 1960, porque almejava voltar nas próximas
eleições e entendia que, se o governador eleito fosse do UDN, o partido contrário, seria
mais fácil para ele retornar à Presidência da República mais tarde, pois o governador
de Minas eleito em 1960 poderia ser candidato à presidência em 1965 e, portanto, seu
rival dentro do partido. Era a vontade de estar de novo no poder que ditava todos os
suas ações. Muito mais tarde, por ocasião da morte do meu pai, ele se retratou...
Redimiu-se do que fez. Papai morreu em 1973, e Juscelino então escreveu um artigo
publicado no revista Manchete, falando dele com muito sentimento.

( ... ) Tinha competência, coragem e dedicação. Coragem sim, e muita
para enfrentar um mundo de controvérsias que a construção de
Brasília sugeria. Esse homem excepcional se multiplicou e se dedicou
à construção de Brasília, com uma tenacidade impressionante,
trocando o conforto da cidade pelas asperezas de um mundo perdido.

Conheci Israel Pinheiro, a sua capacidade de trabalho, a sua dedicação
e devotamento e só posso atribuir à inspiração divina a felicidade de
tê-lo encontrado. No mesmo dia previsto Brasília foi pontualmente
inaugurada. À glória de Brasília junta-se para sempre ao nome de

Israel Pinheiro. (KUBITSCHEK, 1973)15.

Esse final é bonito! Mas só que isso foi depois que meu pai morreu, então o mérito
é relativo... Eu continuo reclamando. A história é inflexível. Meu paifoi companheiro
e amigo número um dele. Fiel. E a batalha de Brasília foi uma batalha excepcional.
Se não fosse a vitória de Brasília, Juscelino não seria muito mais do que um dos
tantos presidentes da República brasileira. A glória de Juscelino está na construção
de Brasilia. Foi o que deu destaque à sua figura sobre vários aspectos, e meu pai
merece o crédito devido. Brasília só teve um nome à frente da sua construção: Israel
Pinheiro. E isso precisa ficar claro. Era ele a personalidade dominante ali na
construção da cidade, o chefe, o homem que "tocou a obra' Oscar Niemeyer e o Lúcia
Costa eram os projetistas, mas era Israel Pinheiro quem resolvia tudo. Era o executivo.
Lembro-me de que, após o início do construção das primeiras duas obras, o Palácio da
Alvorada e o Brasília Palace Hotel, localizado ao lado do palácio, planejado poro
receber os visitantes, num dia de visita às obras, o Niemeyer resolveu que queria
desmanchar o hall de entrada do hotel e algumas outras partes que já estavam
levantadas por entender que elas não havido ficado tão bonitas quanto ele havia
imaginado na criação do projeto. Papai não deixou. Ele era o homem que decidia e
tinha pressa. Queria ver a obra terminada no prazo e trabalhou muito para isso.

Após a inauguração de Brasília, Juscelino começou com essa ideia fixo de voltar à
presidência. Aí veio o golpe, e o PSD apoiou o Castelo Branco para ocupar a
Presidência da República e continuar o mandato do Jango. Lembro-me de uma
reunião quando o Castelo foi convidado para ser o candidato à presidência, para
assumir o lugar do longo, que havia sido deposto pelos militares. Essa reunião
aconteceu no apartamento do Joaquim Ramos, um líder do PSD, irmão do Nereu
Ramos, e Juscelino estava presente. Naquele momento, ele era a pessoa mais
importante do grupo. Ex-presidente da República, ainda tinha muito respeito de
todos. Acontece que na reunião ele ficou bastante desconcentrado e passou quase
que o tempo todo olhando o relógio. Isso causou um grande constrangimento aos
presentes. Era uma clara demonstração de desinteresse. Ele nunca foi muito a
favor dos militares e, naquele momento, só conseguia pensar no seu retorno ao
poder. A pressa e a fixação em contar os minutos poro a reunião acabar depois
foram explicados. Ele tinha um encontro e não queria deixar a moça esperando...
Não estava nem um pouco interessado no assunto da reunião. Queria mesmo era

58	 59

ffl



16 - Pratica politica consolidada a pa'tir do
surgimento de políticos baseados no
eleitorado composto pelas massas u'banas.
em contraposição ao modelo anter ur
completamente dependente das antgas
oligarquias.

17 - As articula ções em torno da cand'datuia
de Getálio Vargas, nas eleições de 1950,
tiveram início logo depois do Carnaval de
1949. O jornalista Samuel Wainer conta nas
suas memórias que, na época, realizava unia
reportagem no Rio Grande do Sul, quando O

pequeno avião que o levava sobrevoou uma
fazenda, e o piloto o informou que se
tratava da fazenda do ex-presidente
autoexilado, o qual passara a recebei na
sua fazenda políticos, lideranças sindicais e
personalidades que o conclamavam a
disputar as eleições presidenciais. O
jornalista então conseguiu descer e quebrar
o longo silêncio de Getálio. Na entrevista
concedida a Wainer, Getúlio afirmou que
voltaria, "não como um líder político e sim
como um líder das massas". Suas
declarações tiveram grande repercussãO
todo o país e, a partir desse momento,
sucessão de Dutra se acelerou.

18 . JK assumiu a saga no Senado
representando o estado de Goiás, por meio
de uma eleição extraordinária, em 1961,
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organizar o seu retorno e namorar. Criou até um movimento junto com dois
deputados estaduais de Minas, o JK65, uma forma de divulgar a ideia do seu
retorno à presidência para as eleições de 1964. Como eles tinham dinheiro, faziam
cartazes, panfletos, já iam preparando o terreno para as eleições futuras. Meu pai
não era a favor desse retorno. Lembro-me de vê-lo aconselhando o amigo dizendo:
"Juscelino, não fique com essa movimentação... Isso não dá certo... Vá passar uns
tempos em Diamantino, fique quieto lá." JK tinha muitos amigos em Diamantino.
Um deles, um português dono de uma granja, o Sr. Costa, poderia recebê-lo para
uma temporada. "Você fica lá, descansando, lendo, conversando com os amigos.
Não se preocupe, que, inquestionavelmente, você será chamado para voltar, assim
como foi com o Getúlio, quando ele foi para São Barja. Fique lá e faça de
Diamantino a sua fortaleza." Ele se referia à época do afastamento de Getúlio,
antes das eleições de 1950, quando permaneceu um bom período longe de tudo,
descansando numa estância em São Borja.

No ano de 1945, pressionado pelo Exército, Getúlio Vargas deixou o poder por meio
de uma intervenção militar. Era o fim do Estado Novo. Na sequência, Dutra venceu
as eleições presidenciais e ele, eleito para o Senado, assumiu o cargo, embora quase
não tenha participado da Constituinte de 1946. Optou então, estrategicamente, por
um exílio voluntário na sua fazenda, em São Borja, no Rio Grande do Sul, de onde
só retornou anos mais tarde, reconduzido ao poder "nos braços do povo", conforme
havia previsto. Foi assim que Getúlio assumiu um novo mandato presidencial e
inaugurou o populismo no Brasil 16 . Ao que parece, o ex-ditador já saiu do governo
vislumbrando o seu retorno e começou imediatamente a trabalhar para isso,
posicionando-se já nas primeiras manobras para a sucessão presidencial quando,
praticamente ausente do Senado, realizou algumas viagens estratégicas aos estados
e recebeu em São Borja o beija-mão dos políticos (BORIS, 2002). Tudo planejado no
sentido de possibilitar a construção de uma base política sólida, visando garantir
também a lealdade dos líderes do PSD no campo.

Nessa época em que o Getúlio ficou isolado lá em São Borja, o Samuel Wainer
esteve por lá, conseguiu entrevistá-lo e, a partir de então, teve início o movimento
para o seu retorno à presidência. Aí foram buscá-lo 17 . Mas Juscelino não aguentava

ficar em Diamantina. Ele ia apenas de vez em quando e não suportava ficar por
muito tempo. Não tinha o mesmo temperamento do Getúlio. Isso é uma questão de
temperamento. Juscelino ficava o tempo todo articulando, fazenda campanha...
indo de um lado para o outro. Só que aí ficou sozinho. Os homens sérios e
importantes do PSD não ficaram favoráveis à sua candidatura. Aqueles que o
apoiaram eram políticas menores... E o tempo todo meu pai tentava acalmá-lo.
Falava até das mensagens do Chico Xavier. João Pinheiro sempre enviou
mensagens psicografadas para o meu pai orientando-a e, como papai gostava
muito de Juscelino, dizia sempre para ele ficar calmo, que João Pinheiro havia
escrito nas cartas que aquilo iria demorar. Israel Pinheiro tentava explicar a
Juscelino que já havia sido avisado pelo pai e sabia coma o domínio do militarismo
iria ser demorado no Brasil. João Pinheiro havia falado por meio das mensagens
que haviam chegado de Uberaba. Mas Juscelino não acreditava... Não tinha a
mesma fé do meu pai. Então insistia... Papai também já havia alertado Juscelino
sabre o Jango, explicando que o novo presidente não iria querer nada com ele. É
que, no governo JK, João Goulart havia sido uma figura secundária; portanto,
quando assumiu, é claro que não quis mais ser sombra de Juscelino. Ele almejava
exatamente o contrário. Queria ser o líder e que o Juscelino passasse a ser sombra
dele. Mas logo depois disso veio o golpe. Os militares tiraram o Jango, o Castelo
Branco assumiu e teve o seu mandato prorrogado, ou seja, não houve eleições em
1965. Assim acabou o sonho do JK65. Tempos depois, Juscelino acabou sendo
cassado pelos militares durante o governo Casta e Silva.

Antes da cassação, porém, tornou-se senador por meio de uma manobra política
pela qual induziu um representante de Goiás à renúncia. Isso possibilitou a abertura
de uma vaga no Senado, e ele a ocupou 18. Dessa forma, não se afastou da política
e exerceu o cargo de senador até ser cassado, após proferir um discursa no Senado
cujo teor contestava o poder estabelecido. JK resolveu fazer esse discurso porque já
havia sido informado sobre a assinatura da sua cassação. Indignada, decidiu fazer
o pronunciamento, uma espécie de discursa de despedida, e nesse discurso ele
desafiou a ditadura implementada no país. Antes do pronunciamento, o presidente
Costa e Silva procurou o meu pai e avisou que, se o discursa fosse pronunciado, não
haveria meios de reverter a situação. Nessa época, o Exército acompanhava todos
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os passos do JK. Meu pai era governador de Minas e também amigo pessoal de
Juscelino e, então, seguiu para Brasilia na intenção de dissuadi-/o de pronunciar o
discurso. Não adiantou nada. Ele pronunciou efoi cassado. Penso até que ele queria
mesmo ser cassado para se passar por vítima. Deve ter imaginado que o povo iria
se rebelar e sair às ruas a favor de/e. Neste aspecto, um pensamento muito parecido
como doiônio. Creio que, no fundo, todos eles têm a mesma megalomania. Oiânio
fez a renúncia achando que iria voltar. Nesse caso, acho que o Juscelino agiu
pensando da mesma forma. Quis ser cassado para voltar. Ele não falou, mas no
fundo creio que ele pensava que iria ser reconduzido ao poder pelo povo. Tinha essa
ilusão. Só que, naquela época, isso não existia! Com o Exército na rua, alguma coisa
acontece? Ele foi cassado, e ficou por isso mesmo. Foi então que ele começou a
pensar na possibilidade do meu pai, que era o governador de Minas, usar a Polícia
Militar do estado para enfrentar o Exército brasileiro. Papai não concordou. Não
havia como fazer isso. Na tentativa de fazer alguma coisa a respeito, alguns amigos
de 1K, como Renato Azeredo e outros, passaram a se reunir para discutir o assunto
e, quem sabe, até tomar alguma providência. Numa dessas reuniões no Automóvel
Clube, inadvertidamente, trataram do assunto sem o devido cuidado, e um garçom,
que era informante do SNI, ouviu a conversa. Em função disso, o Costa e Silva
procurou meu pai novamente e questionou a movimentação. Sugeriu que papai
avisasse Juscelino de que ele estava sendo vigiado e que tomasse cuidado. O governo
estava baseado numa estrutura militar e o Costa e Silva sozinho não poderia impedir
atitudes mais duras, ainda que ele, pessoa/mente, fosse boa praça.

Por muito tempo, desde a época da Prefeitura de Belo Horizonte até o período da
construção de Brasília, as relações entre JK e Israel Pinheiro foram excelentes e muito
próximas, afinal os dois pertenciam ao mesmo grupo político, eram companheiros de
partido e de ideologia. Entretanto, no período turbulento após o golpe, durante o exílio
imposto ao ex-presidente pelo governo militar, na época da ditadura, os dois velhos
amigos passaram por um período de divergências, no qual o afastamento foi inevitável.

Éfato que Juscelino era muito amigo do meu pai e também do família; entretanto,
tenho certa mágoa do seu comportamento político em relação a papai. Penso que,
além de não creditar devidamente a participação de Israel Pinheiro na construção

de Brasília quando publicou o seu livro de memórias, tampouco contribuiu para a
decolada da carreira político dele, apesar de tê-/o apoiado na candidatura para o
governo de Minas Gerais nas eleições de 1965. É preciso entender que Juscelino se
comportava sempre no sentido de garantir a sua chegada ou permanência no
poder. Agiu assim o tempo todo, inclusive na sucessão do seu governo à frente da
Presidência da República quando, inicia/mente, não quis apoiar o marechal Lott,
candidatura apontada pela a/a nacionalista do PSD. Penso até que, se deixasse por
conta de/e, o PSD nem teria candidato, pois ele estava mesmo interessado era na
eleição de um candidato da UDN, para substituí-lo. Queria alguém que pudesse ser
derrotado por ele mais tarde, nas eleições de 1965. Se apoiasse uma candidatura
forte de alguém do PSD, corria o risco de não voltar. Da mesmo forma, na disputa
pelo governo de Minas, a derrota do Tancredo Neves pelo Magalhães Pinto
interessava diretamente ao Juscelino. Tanto que ele e o A/kmin fizeram de tudo para
que o Magalhães pudesse ser eleito. Sabotaram a componha do Tancredo,
acreditando que a sua vitória traria maior dificuldade para o retorno de 1K, pois ele
naturalmente se candidataria à Presidência da República em 1965, tornando-se o
principal rival de Juscelino nas urnas. Dentro da alternância política, o Magalhães,
sendo da UDN, representaria um obstáculo menor para o almejado retorno.
Juscelino procurava sempre não incentivar a candidatura de políticos que pudessem
no futuro se rivalizar com ele e impedir o sucesso do seu plano de ocupar novamente
a cadeira presidencial. Na verdade, entendo que, no sistema presidencialista, todo
presidente, quando quer voltar, teme a sucessão, pois um sucessor forte não
permite o retorno, é sempre um obstáculo.
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CALLÍU 1 O II

A FORÇA DA TRADIÇÃO
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Filho e neto de políticos de atuação destacada em nível nacional, acostumado

desde a infância a conviver com deputados, governadores e presidentes, lsraelzinho

ainda não tinha se dado conta da sua vocação para a política, quando retornou ao

Brasil após uma longa temporada nos Estados Unidos. Havia escolhido a Engenharia

como profissão. Graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,

om 1952, no ano seguinte partiu para New Orleans, Estados Unidos, a fim de fazer

uma especialização nas áreas de hidrelétricas, túneis, canais de navegação e custos

operacionais na Companhia Morrison Knudsen, uma das maiores do ramo em nível

mundial. Pensava que iria ser engenheiro para o resto da vida e, talvez, até continuar

morando fora do Brasil. Convocado pelo pai para o trabalho na construção de

Brasília, voltou ao país e, logo depois, resolveu trilhar um novo caminho. Levado pela

G
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mão do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, iniciou a vida parlamentar

com a eleição para deputado estadual de Minas Gerais, no ano de 1958.

Interessante a razão que me levou a estudar Engenharia. É claro que houve uma
grande influência de meu pai, um brilhante aluno da Escola de Minas de Ouro Preto,
mas, ao lado disso, eu sempre fui uma pessoa muito racional e objetiva. Ele se
interessava pelos problemas do desenvolvimento econômico do país, falava muito na
mudança da capital, na criação da Vale do Rio Doce, que foi uma grande obra de
engenharia política. Pode ser até que, inconscientemente, eu já pensasse em seguir
uma carreira política, para a qual a racionalidade e a objetividade do engenheiro são
fundamentais. Penso que esse fator foi determinante para que eu e meu irmão João
Virgílio escolhêssemos essa profissão, que não permite divagações e exige soluções
objetivas, práticas e cuja teoria sempre resulta em uma prática construtiva.

Terminado o curso, era chegada a hora de dar início à vida profissional. Já no final,
especialmente no último ano, eu havia começado a pensar em algumas alternativas
possíveis. Meu primo Cláudio Pinheiro possuía uma pequena firma de terraplenagem
e construção civil em sociedade com o seu cunhado Antônio de Franco. A empresa
ficava na cidade de Aimorés, município onde estava localizada a fazenda do meu
pai. Resolvi entrar em sociedade na firma e me mudei para a fazenda que ficava,
praticamente, dentro da cidade. Não lembro bem como foi a sociedade que fizemos,
se eu comecei a participar na empresa já constituída pelos dois ou se foi aberta uma
outra, nova... O fato é que comecei a trabalhar nessa pequena empreiteira que se
dedicava à construção de estradas, o que, naquela época, era um trabalho muito
simples na região em que atuávamos: abríamos a estrada, a encascalhá vamos, e o
serviço estava pronto. Eu era o engenheiro de campo, aquele que pegava no
pesado. A empreiteira ia até bem, mas quem tinha o capital era o Cláudio, e ele era
um homem de negócios pouco organizado, vivia abrindo e fechando empresas com
frequência. Apesar de gostar do trabalho que eu estava executando, fiquei pouco
tempo por lá, porque logo que entrei na sociedade, surgiu para mim uma
possibilidade de trabalho nos Estados Unidos, numa grande empreiteira americana.
Aquela era, sem dúvida, uma oportunidade única, que eu não poderia e nem

gostaria de perder. Para um recém-formado, com 22 anos de idade, estagiar em
uma grande empresa norte-americana significava uma enorme chance de crescer

rápido na profissão. Com isso, acertei com os sócios o meu afastamento, embora
tenha permanecido nominalmente na sociedade, com o intuito de retomar o
trabalho no futuro, quando retornasse ao país. Entretanto, quando voltei, passados
quase três anos, afirma não existia mais.

O convite para que eu estagiasse nos Estados Unidos teve origem na Vale do Rio
Doce, quando meu pai ainda era seu presidente. Por essa época, ele contratou uma
firma norte-americana, conforme constava no contrato de financiamento feito pelo
Eximbank, para realizar obras na estrada de ferro Vitória-Minas. Foi a primeira vez
que chegou ao Brasil um trator de esteira, para nós uma máquina sensacional,
trazida por essa firma norte-americana. A empresa era a Morrison Knudsen, na
época, uma das maiores empreiteiras do mundo, que foi contratada para modernizar
a estrada de ferro Vitória-Minas, que estava muito antiquada e com um traçado
imperfeito. Na reforma, foi necessário mudar as rampas e elaborar um novo traçado.
Pois bem, durante a realização da obra, um dos diretores da empresa, Mc. Kennedy,
ficou muito amigo do meu pai e, quando soube que um dos filhos dele havia acabado
de se formar em Engenharia, perguntou se não seria do seu agrado uma vaga na
empresa lá nos Estados Unidos, o que vinha a ser um ótimo aprendizado para um
recém-formado. Papai aprovou e me deu a notícia. Eu estava trabalhando na firma
lá de Aimorés quando ele me telefonou. Gostei. Não pensei duas vezes, fui.

Embarquei para os Estados Unidos em princípio de 1954. O meu primeiro trabalho
na Morrison, quando ainda nem falava inglês, foi na construção de uma barragem
no Missouri, em uma cidade perto de Arkansas, Bronson. Lá eu participava da
turma da topografia. Trabalhei seis meses como topógrafo, recebendo um salário
de 350 dólares por semana, que chegava a 400 dólares se acrescido dos valores das
horas extras. Não era um salário alto, mas eu não reclamava. Passados seis meses,
eu fui transferido para New Orleans e comecei a trabalhar no escritório. Foi aí que
realmente teve início o meu aprendizado com relação ao funcionamento de uma
empreiteira de porte, o que muito me valeu, mais tarde, no exercício da atividade
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que tive dificuldades com a nossa língua quando retornei. Essa foi uma experiência
muito boa para mim. Lembra-me também de acompanhar o trabalha de Engenharia
num pântano em New Orleans, uma coisa fantástica! Como não havia pedras na
região, eram usadas cascas de ostras recolhidas no fundo da oceano para fazer a
base e a sub-base para uma pista das aviões a jato. Morei em quatro estados, pois
me mudava sempre conforme a abra, e acompanhei obras variadas. Eu passava um
período em cada uma delas... Participava de tudo, ouvia tudo, discutia tudo de

/

política. Pode parecer estranho que um estágio em uma empresa de Engenharia
possa ter tido influência em minha futuro atividade política, mas foi o que de fato
ocorreu. Lá eu pude observar e me convencer da importância de um critério
utilizado nas concorrências de obras públicas que, além de baratear os custos para
o governo, não permitia nenhum tipo de corrupção: o chamado preço global. Na
verdade, o meu estágio nos Estados Unidos começou a ficar mais produtivo após
essa transferência, pois, assim, pude participar da elaboração de orçamentas para
concorrências públicas, já que havia ficado trabalhando como engenheiro, no
escritório em Boise, Idaho. Esse foi, para mim, um período muito proveitoso,
especialmente quando passei a ter acesso às planilhas de custos e me inteirar de
como a empresa fazia o controle desses custos durante a execução de uma obra.

Foi um processo de imersão. Eu gosto muito de inovação, e trabalhar nos Estados
Unidos, nessa época, era ter contato com o que havia de mais moderno em termos
técnicos e tecnológicos. Adaptei-me rapidamente à nova vida e o engraçado foi que
eu fiquei tanto tempo morando e trabalhando por lá, falando e pensando em inglês,
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Engenharia, construções... No escritório, eles foram muito gentis comigo, me
mostraram o funcionamento da contabilidade, as cantas, explicaram como é que
eles faziam os preços... Eu participei de concorrências... Eles me ensinaram tudo!
Meu última trabalha ló foi no canal São Lourenço, obra gigantesca para ligar os
Grandes Lagos ao oceano Atlântico, era, na época, a maior obra de Engenharia da
América. Um trabalho de alargamento do rio de modo a permitir a entrada de navios
de grande calado em direção à cidade de Chicago.

Analisando esse período hoje, apesar de ter aprendido tanto, esse estágio prejudicou
um pouco a minha vida política, porque me manteve afastado de tudo por três anos.
Fiqueifora do país, recebendo notícias esporádicas do Brasil e da política. As notícias
da política brasileira chegavam para mim por meia da imprensa. O meu cunhado Otto
Lora Resende, que era jornalista e escritor, me enviava a revista Manchete para que
eu não ficasse desatualizado. Penso que se eu tivesse seguido na carreira, talvez me
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tornasse um engenheira renomado por /á e nunca retornaria ao meu país. Mas voltei,
e na sequência, optei por trilhara caminho da política. Apesar de ter aprendido muito,
conforme disse anteriormente, e esse aprendizado, de certa forma, haver me
auxiliado na carreira política, fazendo essa análise agora, percebo que eu não
aproveitei totalmente a embasamento adquirida nesse período nos EUA. Como passei
a me dedicar à vida política aqui no Brasil, acabei ficando no meio do caminho.., nem
uma coisa, nem outra. Inicialmente, no caminho da Engenharia me dediquei muito e,
se tivesse continuado, certamente, teria prosperado. Já que havia feito o cursa, a
especialização e vivido um período fora, trabalhando em obras fenomenais... O
caminha natural seria montar uma empresa e prosperar na Engenharia. Mas aí veia
a opção pela política. Escolhi esse caminho, mas fui um pouca prejudicado por esse
período que eu passei nos Estados Unidos. Tinha uma certa dificuldade com tudo,
especialmente com o idioma. Comecei a traduzir tudo e evidentemente traduzia
errado... Acho que isso não foi bom para o início da carreira política.
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19 Companhia Urbanizadora da Nova Capital
Cnada no governo JK, com o objetivo de
Construir a nova capital federal do Brasil.
Inicialmente, teve Corno diretores Bernardo
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Pinheiro. Á empresa foi responsável, além
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tomar posse, ele fez uma viagem internacional, passou por New York e eu fui lá
recebê-lo. Papai me ligou pedindo e eu fui. Acompanhei-o todo o tempo e ele me
apresentava como o seu intérprete. Foi bom. Fiquei lá uns dois ou três dias com ele
até o seu retorno ao Brasil. Acontece que, no dia da volta, uma das pessoas que
estava conosco, em conversa com o secretário particular do Juscelino, brincou: "Fala
para o Israel Pinheiro que o filho dele está comprometido aqui com uma americana
linda." Esse secretário era o Osvaldo Maio Penido, homem de confiança do JK.
Homem magro, pequenininho... Mas que adorava uma fofoca... Mal colocou os pés
em solo brasileiro, foi direto contara caso para a minha mãe. Aí ela foi lá com o meu
tio, Osvaldo Costa, e me trouxe de volta.

Eu só voltei para o Brasil porque meu pai me escreveu uma carta dizendo da
construção de Brasília, me chamando para ajudá-lo. Aí eu me entusiasmei. Na
época em que eu recebi essa carta, eu estava apaixonado por uma americana e nem
pensava em volta,-, mas logo depois a minha mãe foi lá com o meu tio Osvaldo
Costa, cunhado dela e me convenceu. A viagem dela aconteceu depois de uma

Acompanhando JK, Hotel Wa,dorf Astona

brincadeira que fizeram com os meus pais a respeito dessa namorada que eu tive 9jan. 1956.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e

por lá. Foi bem no período em que o Juscelino havia sido eleito presidente. Antes de	Israel Pinheiro

Descendente de pernambucanos e alagoanos, a mineira Coracy Uchôa Pinheiro foi,
sem dúvida, a grande base de apoio da carreira política do filho. Figura respeitada

e presença frequente nos grandes eventos políticos da época, ela acompanhou de

perto as campanhas e disputas eleitorais, fornecendo o alicerce familiar necessário
para que ele pudesse seguir os passos do pai e do avô, mantendo viva a tradição
familiar dos Pinheiros na memória política de Minas Gerais e do Brasil. Ao lado do

marido, Israel Pinheiro da Silva, com quem se casou em 1927, de certa forma
trilhou também o caminho da política, sobretudo por estar sempre por perto nos

momentos mais importantes da sua carreira. Pelo filho lsraelzinho sempre nutriu

um carinho especial e, com o passar dos anos, tornou-se a grande incentivadora

da sua trajetória na vida pública.

Se não houvesse Brasília e se minha mãe não tivesse ido me buscar, provavelmente eu
estaria lá até hoje. Eu estava perfeitamente adaptado e desenvolvia um trabalho
magnífico. A Morrison Knudsen era imensa, a maior companhia de construção civil
dos Estados Unidos, e eu gostava muito de tudo, do trabalho, da vida que levava...
Entretanto, meu pai chamou, minha mãe me convenceu, e eu me entusiasmei em
participar da construção de uma nova cidade erguida no meio do sertão brasileiro.

Voltei e já fui direto para o Planalto Central. Fiquei lá dois anos e meio trabalhando

na NOVACAP19 com o meu pai. Havia chegado bem atualizado em termos de
Engenharia e fui muito útil ao grupo todo, pois sabia bastante sobre o assunto e,
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além do mais, meu inglês era excelente. A construção foi muitíssimo rápida. Todos
estavam muito estimulados e, naquela época, o dinheiro público era um dinheiro
sagrado, fazíamos tudo para economizar, para que ele rendesse mais.

Quando eu cheguei lá, não havia nada construído ainda. Na verdade, eu quase não
acreditei na proposta quando me contaram. Achava meio impossível construir uma
cidade ali no meio do nada. Na primeira vez em que desci no local, o avião até
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ato/ou na terra fofo. Não havia cascalho, era só terra. Desci num Douglas DC3, que
afundou na poeira. Foi então que eu olhei aquilo e realmente me espantei! Lembro-
me, na chegada, do Bernardo Sayão na escada, nos esperando. Ele era um dos
diretores e sua figura era impressionante, alto, robusto e muito disposto. Olhando
para ele, eu acreditei que aquilo era realmente uma aventura, uma tarefa hercúlea.
Todavia papai era um homem muito entusiasmado e também possuía muita
experiência na condução de obras, por isso o resultado foi um sucesso.

A movimentação da construção de Brasília começou em fins de 1956, mas o ano da
arrancada foi mesmo 1957. Tudo muito rápido. A construção durou três anos e meio,
e eu me espantava com a rapidez de tudo. A explicação é que, naquela época, havia
o que meu pai chamava de espírito de Brasília, um entusiasmo, uma vontade de
todos que trabalhavam ali. Do condango ao engenheiro, todos tinham uma
disposição enorme e uma dedicação impressionante. A obra seguia, e o trabalho era
sem limite. Não havia um horário estabelecido como, por exemplo, um horário de
oito ou nove horas diárias. Enquanto havia luz, seguíamos trabalhando. A construção
de Brasília foi uma batalha cívica, uma epopeia que não se repete mais.

Na memória dos brasileiros, os cinco anos do governo Juscelino estão associados a

um período de grande otimismo e realizações extraordinárias, que têm como
exemplo maior a construção de Brasília, o grande feito do governo JK. Quem não

gostou muito foi o funcionalismo público da antiga capital da República. Na época, a

mudança da capital foi considerada por eles um tormento, pela obrigatoriedade do

deslocamento do Rio de Janeiro para o Planalto Central Brasileiro. Definitivamente
não gostaram de trocar o colorido verde azul e o ritmo pulsante da cidade
maravilhosa pela novidade da arquitetura moderna, dos muitos quilômetros de

concreto edificados, dos tons amarelados e do clima seco de Brasília. A ideia de
mudança da capital brasileira não era nova e já havia sido indicada já na promulgação

da primeira Constituição republicana, em 1891. Coube a JK, com grande entusiasmo,

colocar em prática essa antiga aspiração dos intelectuais republicanos, viabilizando

recursos vultosos, valendo-se da mão de obra dos imigrantes nordestinos apelidados
de "candangos", da genialidade de Niemeyer, da ousadia de Lúcio Costa e do braço
poderoso do engenheiro Israel Pinheiro da Silva na execução das obras.

CONSUrii1Ç..() 1,1 \)i0 iÇAdA rLçO
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Selo comemorativo da Sova Constituição.	
-out. 1988.

Acervo pessoal Maria Paula Pinheiro

O tema escolhido para ilustrar a emissão comemorativa à Promulgação da Constituição
de 1988 foi o conjunto arquitetônico da Câmara e do Senado Federal, local onde a Assem-
bléia Nacional Constituinte desenvolveu os trabalhos de elaboração da Nova Carta Magna
do País, tendo ao fundo o Pavilhão Nacional.
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Detalhes Técnicos
Artista: Alvaro A. Martins
Técnica: Desenho a guache
impressão: Offset policromado
Tiragem: 300(5)0
Formato do bloco: Horizontal 100 x 70mm)
Formato do selo: 44 x 26mm
Picotagem: 10½
Papel: couché, gomado, fosforescente
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Construção de Brasila. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro Fotografo americano, jornalista da Time Magazine. s/d.

Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro

'Ele tirou muitas fotografias quando visitou Brasilia e eu
perguntava por que é que ele tirava tantas, se era paro

Publicar 'Não', dizia ele, 'suo poro o arquivo da revista'.
Ou seja, lesos um arsenal de imagens talvez maior do que

o acervo brasileiro de imagens da construção. "
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Marco Zero
Fundação da Praça dos Três Poderes, s d.

Acervo Museu Casa de João Pinheiro
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Apesar de forte resistência da UDN, que, além de acusar de demagógica a iniciativa

de mudança da capital, afirmava que a criação da cidade acarretaria mais inflação
e provocaria o isolamento do governo, o projeto de lei para a construção de Brasília,

encaminhado pelo Executivo ao Congresso foi aprovado em setembro de 1956.

Durante o andamento dos trabalhos, Carlos Lacerda encabeçou, sem êxito, um

pedido de constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a apuração
de irregularidades nos contratos das obras. Brasília foi construída em tempo

Almoço na casa de Juca Chaves em Brasilia.recorde, possibilitando que a sua inauguração acontecesse na data prevista, no	Da esquerda para a direita; Gustavo
Capanema, deputado Padre Pedro VidiRal,

simbólico dia 21 de abril de 1960. Marca do governo JK, a mudança da capital	Juscelino Kubitschek, Juca Chaves,
Coosuelo Chaves, Israel Pinheiro da Silva

brasileira mudou a fisionomia do país e deixou lembranças fortes nos relatos de	e José Maria ÁIkmin. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

todos os envolvidos na aventura da fundação da nova cidade.	 e Vrael Piírhev

Durante o período da construção de Brasília, presenciei episódios interessantes.
Certa vez, recebemos a visita de um embaixador americano por causa de um
empréstimo que o Brasilfez no Eximbank. Pouco interessado em ver as obras, esse
embaixador queria mesmo era caçar perdizes. Já na sua chegada, percebi que, no
fundo do avião, havia vários armas de coço, e quando ele relatou que queria passar
a noite em Brasília, paro mim ficou cloro que estava interessado mesmo em caçar.
O local da construção da cidade tinha fama de ser um lugar onde havia muitas
perdizes, pois era um planalto isolado. Eu observei isso e relatei a papai, que não
deu o menor importância. Só depois, quando o embaixador indagou pela segundo

1
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foi a sua vontade de caçar.

MEMÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO —50 ANOS DE HISTÓRIA POLÍTICA	 -MÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO —50 ANOS DE HISTÓRIA POLITICA

Nessa época, eu ainda não tinha aspirações políticas. Trabalhava com meu pai na
construção da nova capital, fazendo concretagens, levantando pontes, auxiliando-o
no que eu podia. Um dia, o Juscelino me chamou e disse: "Você precisa substituir o
seu pai na política, porque eu o fiz renunciar ao mandato de deputado federal, e a
família Pinheiro precisa ter um continuador das tradições de João Pinheiro'
Concordei, lancei a minha candidatura a deputado estadual com o apoio do
Juscelino e elegi-me com os votos dele. Gostei, mas não vi nada de extraordinário
nisso. Achei um caminho muito natural, e é engraçado porque na verdade não é
assim. Esse poderia não ter sido o meu caminho. Contudo, achei ótimo! Foifácil tomar
gosto, pois havia convivido sempre nesse meio. Trabalhei muito como deputado e
acho que tive uma boa atuação. Entrei logo como vice-líder. Não tinha muita
experiência, mas já cheguei atuando. Fui eleito em 1957e tomei posse em 1958.

,i

^^4r

:
lsr aeLzi e ho co destile de i nau g iu	de Brasiiia.
e d.
hccrvo pessoal Israel Pinheiro Filho

vez sobre o existência de perdizes no local, foi que ele percebeu a vontade de caçar
do americano. Providenciou então uma equipe de caça, comandada pelo Jairo de
Castro, um famoso médico contratado pela NOVA CAP que havia sido jogador de
futebol, atacante do Atlético Mineiro, e era exímio caçador. Saímos pela manhã, eu
dirigindo ojipe com o embaixador, oiairo e um cachorro perdigueiro, essencial para
esse tipo de empreitada. Era um cachorro que havia pertencido ao Montandon,
piloto falecido num acidente com o seu avião durante as obras. Um dia antes da
expedição, peguei o cachorro, dei banho e cuidei para que ele ficasse "tinindo'
Precisava ver a felicidade do bichinho quando viu o jipe e a espingarda... E assim,
saímos para a caçada. Estávamos empenhados em agradar o embaixador, porque
precisávamos do empréstimo para a construção da cidade, só que ele estava muito
mais preocupado em pegar perdizes do que qualquer coisa. Lembro-me de papai
mostrando a ele a localização dos edifícios que seriam construídos no descampado,
e ele olhando, não sei se entendendo bem o plano piloto. O que ficou claro mesmo
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Conversa ao pe do ouvido.
Israel Pinheiro da 5 . -a. Alvaro Saltes

e Israel Pir,heiro Filho.sld.
Acervo Rvnao Cezar Saltes

20 DELGADO, Luciíra de Almeida Neves.
Mineindade e Política Estado de Minas,
nadei-00 Pensar Brasil. 11 de setembro de
20122-23.

combinação dessas qualidades desdobram-se em: valorização da
liberdade, capacidade de intervenção na realidade histórica, prática de
rebeldia quando necessária, respeito à ordem, como atitude
predominante, orientação desenvolvi mentista combinada com
respeito às tradições, hegemonia de ações sempre orientadas por
forte idealismo e efetiva consciência da centralidade de Minas Gerais
no pacto federativo brasileiro. (DELGADO, 2010, p. 2223)20.
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A vocação do pai ou do avô ninguém herda. Isso não é assim cartesiana ou
compulsório. É uma coisa rara. Se observarmos o conjunto dos grandes políticos,
não foram muitos os que deixaram descendência política, e poucas são as famílias
que mantêm uma tradição. Essa continuidade na minha família, o fato de os
descendentes de João Pinheiro gostarem de política, e continuarem atuando, se
parece mais com uma exceção. Lá em casa, eu fui a exceção. Tenho dois irmãos que
não se interessaram. Já os meus tios seguiram o pai, porque quando o meu avô
faleceu, parecia ser necessário haver uma continuidade. Efoi isso, de certa maneira,
que fez com que fosse criada uma mística no estado de Minas Gerais sobre os seus
descendentes. Acreditava-se que filho de João Pinheiro já entrava na disputa com
uma grande vantagem, porque ainda havia propostas inacabadas e seria bom
haver uma continuidade. Talvez, se ele tivesse ficado vivo, nem houvesse isso.
Porém, no caso dos meus tios, não deu certo. Eles não conseguiram obter sucesso
como políticos. Papaifoi o único que pegou mesmo gosto e continuou até afinal da
vida como político. Isso geralmente não acontece. Em geral, o que vemos é uma
ausência de sucessão familiar na política. Na minha família esse assunto nem era
muito discutido, tanto que eu só fui tomar conhecimento da importância do
pensamento político de João Pinheiro depois de adulto. É claro que eu sempre soube
que ele havia sido política; entretanto, não sabia da importância das suas ideias na
formação do pensamento político mineiro e brasileiro. Não se comentava muito isso
no seio da família. Coisa de mineiro! Mineiro é muito recatado. O homem do interior
de Minas é muito cauteloso... E isso vem lá dos temoos da exnlorocí5o s-iiiríferrj nn

início da colonização... Essa coisa de esconder o ouro para pagar menos impostos,
e também tem a ver com a geografia do estado, com as montanhas de Minas e a
visão dos mineiros, cercada por grandes obstáculos. Características geográficos e
características humanas que fazem do mineiro um homem cauteloso.

Entre as características identificadas como inerentes ao ser mineiro,
destacam-se: a habilidade, o caráter intimista e desconfiado, o espírito
aventureiro - sobretudo na região das minas -, a arte de mais saber
ouvir do que falar, o gosto pela negociação e, sempre que possível,
pela conciliação, a firmeza de posições e a intransigência necessária na
defesa de princípios e tradições. No campo da política, o conjunto e a
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João Pinheiro da Silva, governador de Minas
Gerais. 5/A. S/L. 22 jul. 1906.
Imagem obtida em 25 de novembro de 2011.
Disponível em:
http: / /cidadejoaopinheiro. bLogspt com 201!
/01 /quem-foi-joao-pinheiro. ilti",
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21 . Depoimento de Ronaldo SaILes, em 3 de
OstO de 2010.

22 . GOMES, Angela de Castro. Memória,POlitica e Tradição Familiar: os Pinheiro das
Minas Gerais is. Minas e os fundamentos
do Brasil Moderno Belo Horizonte. Editora
IJFMG 2005.

Pois bem. Então eu ingressei na carreiro política. Fui eleito deputado estadual, sem
haver ainda percebido a importância de João Pinheiro e o papel que ele
desempenhou na história republicana brasileira. Só depois eu descobri que ele havia
sido um grande inovador e, quando comecei a estudar melhor o seu pensamento,
passei a entender a sua responsabilidade no processo republicano. Foram alguns
deputados petistas, que se identificavam com ele e viam nele uma espécie de
antecessor das suas ideias, que me alertaram para a importância do seu legada
político. Segundo eles, João Pinheiro havia sido o homem que, na sua época,
representou o que a esquerda política representa hoje no Brasil. Um político
basicamente ligado ao social, ao bem comum. João Pinheiro defendia o estado e a
sua importância para a defesa do interesse comum, dos menos protegidos,
contrariando a postura dos coronéis que só visavam aos próprios interesses e aos do
seu grupo formado pela elite. Isso sim eu posso dizer que é uma tradição da família.
Meu pai era assim, e eu sou assim também. Uma herança atávico. E naquela
primeira legislatura, eu nem sabia que havia herdado isso de João Pinheiro.

Uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi a admiração e
o respeito que lsraelzinho tem pela memória e história de vida do
avô, o ex-presidente de Minas Gerais (era assim que se chamavam os
governadores da época) João Pinheiro da Silva. Lembro-me da época
em que ele ocupava o cargo de secretário de Obras do Estado de
Minas Gerais, e mantinha embaixo do vidro de sua mesa de trabalho
um cartão escrito pelo avô, no qual dizia ser fascinado pelos grandes
desafios, porque somente eles exigiam toda a sua capacidade de

superação. (SALLES, 2010)21.

Conforme afirma Gomes (2005, p. 79), João Pinheiro foi um homem que, movido

pela audácia 22 , marcou o sobrenome Pinheiro na memória da política mineira e
inaugurou uma tradição familiar que impulsionou seus descendentes para a vida

pública. Falecido no exercício do poder, teve a sua memória construída por meio de

práticas culturais eficientes,

[ ... ] até mesmo porque não pode contar, como em outros casos, com
o seu principal interessado. João Pinheiro faleceu prematuramente,
no auge da carreira política, não dispondo de tempo para, ele mesmo,

90	 91



agir de forma incisiva na construção da imagem para a posteridade. A
presença política de João Pinheiro foi, portanto, em grande parte,
resultante de diversos empreendimentos que se fizeram após sua
morte, sendo esse evento um demarcador simbólico fundamental.
Isso significa entender que houve personagens e meios que atuaram
para perpetuar a memória desse político mineiro. E que, de forma
muito especial, nesse processo de construção da imagem de um
"político republicano imortal", grande destaque foi dado a suas ideias,
identificadas e postuladas como uma das matrizes de um projeto
político pioneiro e inovador para o país. (GOMES, 2005, p. 81)23.

Eleito para a Constituinte Federal em 1890, participou da comissão encarregada do
Projeto de Constituição como representante de Minas. Após a promulgação da
nova carta, em 1891, assumiu o cargo de deputado federal por dois anos, não se
candidatando novamente a outro mandato após o término da legislatura.
Inaugurou uma indústria de cerâmica em Caeté, em 1893, e viveu como empresário
por mais de 10 anos anos e, aos poucos, foi retornando à vida pública. No início,
atuou como vereador e depois como agente executivo do município de Caeté, líder
do poder público municipal na época. Mais maduro, trazia novas idéias para o

desenvolvimento do país.

-_
•	 ::ve e as origens
do desenvolvimento mineiro, In. Minas e osFunda

mentos do Brasil Moderno, Belo
Horizonte IJFMG

-	 -23 GOMES, 2005 (idem)

MEMORIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO —50 ANOS DE HISTÓRIA POLÍTICA	 MEMORIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO - 50 ANOS DE HISTÓRIA POLÍTICA

Israel Pinheiro da Silva.s/d.
Acervo digital da Fundação Israel Pinheiro.

Disponível em:
http: www.fhckr.com/photos/fundacaoisraelpinheiro

Acesso em: 5 abr. 2012.

Nascido na cidade do Serro, Minas Gerais, no ano de 1860, João Pinheiro inseriu-se
no contexto do republicanismo ainda muito jovem, quando era estudante da
Faculdade de Direito em São Paulo. Após a formatura, em 1887, passou a advogar
na cidade de Ouro Preto e então assumiu uma posição de centrandade na organização
do movimento republicano no estado. À frente do Partido Republicano em Minas,
foi um dos responsáveis pela criação do jornal O Movimento, cujo primeiro número
foi lançado no dia 23 de janeiro de 1889. No editorial, assinado por ele, deixou claro
que o principal objetivo da publicação seria a divulgação dos princípios, ideias e
ações do partido na luta pelo estabelecimento da república no país, pregando um
movimento pacífico, porém firme e sem descartar a possibilidade do apelo às
armas. Com o golpe de Deodoro e a queda do império, João Pinheiro foi nomeado
secretário do governo estadual e, em seguida, governador. Era jovem. Assumiu o
governo do estado mais populoso da federação, na época, aos 29 anos, com a
incumbência de coordenar a sua reconstrução política, de acordo com o ideário do
governo republicano. Não ocupou o cargo por muitos meses: uma divergência com
o governo federal a respeito da nomeação de um diretor da Escola de Minas de
Ouro Preto fez com que ele se afastasse. Conforme conta Alisson Vaz, um episódio
que, nas palavras dele, era em si insignificantíssimo, mas que, na sua concepção,
feria um princípio caro: a autonomia absoluta dos governadores.

A experiência empresarial de João Pinheiro, bem como os estudos
que fez durante os anos de permanência em Caeté ampliaram a sua
percepção das questões econômicas, alicerçando a perspectiva
desenvolvi mentista que marcou a sua volta à vida pública. É certo que
ainda não era corrente, na época, o uso do conceito de
desenvolvimento econômico, falava-se genericamente de progresso.
Mas de fato, o interesse básico de João Pinheiro em seus últimos anos
de vida recai sobre o processo de desenvolvimento, nos termos em
que esse processo veio a ser analisado pelos economistas e outros
cientistas sociais no decorrer do século XX. Pinheiro foi, nesse
sentido, antecipador. (DULCI, 2005, p. 114)24.
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Mais tarde, após indicação da comissão executiva do Partido Republicano Mineiro,
foi eleito senador da República, em fevereiro de 1905. Um mês antes, havia lançado

o Manifesto ao Eleitorado Mineiro, no qual expunha as suas ideias políticas e
discorria sobre a economia brasileira, analisando os primeiros 15 anos do regime

republicano. No ano seguinte, assumiu novamente o cargo de presidente de Minas
Gerais, preocupando-se em desenvolver a agricultura e a mineração, meta da sua
gestão nos meses em que esteve à frente do poder público do estado de Minas

Gerais. Faleceu dois anos depois, em outubro de 1908, sem completar o mandato.

1

-
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Meu primeiro mandato foi em 1958. Naquele momento, eu já havia começado a ter
um pouco mais de noção do significado de carregar o sobrenome Pinheiro e da
influência do patriarca da família na condução da carreira dos seus descendentes.
Afinal, tratava-se dos filhos e netos de João Pinheiro, e a continuidade do trabalho
político iniciado por ele consistia uma grande preocupação. Meu pai era o segundo
dos filhos homens. O primeiro era o Paulo Pinheiro da Silva, que foi eleito deputado
federal por ser filho de João Pinheiro, mas ficou pouco tempo e não seguiu carreira.
Na época, ele era muito jovem, e eu não sei bem por quê, logo, renunciou ao
mandato. Após a renúncia, foi convidado para trabalhar no exterior e assumiu um
cargo bastante cobiçado na época, que era o de agente do Brasil no Lloyd Brasileiro,
em New York. Ele então mudou-se para lá e ficou trabalhando. Quando o presidente
Epitócio Pessoa foi eleito, em 1919, antes de assumir o mandato fez uma viagem à
Europa e, na volta, passou pelos Estados Unidos. Na chegada em New York, foi
recepcionado pelo meu tio, que o estava esperando no desembarque. Logo que o viu,
o Epitácio, coitado, deu uma declaração infeliz. Acho que querendo agradar,
comentou: "Um rapaz tão jovem, já no cargo de agente do Brasil no exterior!' Meu
tio não gostou nado do comentário e apresentou a sua renúncia na mesma hora.
Voltou para o Brasil no navio com o Epitácio Pessoa e nunca mais quis saber de
política ou cargos públicos. Casou-se na família Ferraz e, mais tarde, tornou-se
diretor da Cooperativa dos Produtores de Leite no Rio de Janeiro, responsável pelo
distribuição do leite no estado. Passou a cuidar de negócios. Havia também um
outro irmão mais novo do meu pai, meu tio João Pinheiro Filho, que chegou a ser
deputado classista, eleito em 1934. Mas esse também não tinha temperamento
para a política. Logo deixou a carreira de lado. Casou-se numa família de muitas
posses lá do Rio Grande do Sul, dos proprietários da Usina Barbará. Ele, na verdade,
era um intelectual, um "bon vivant' Morou no Rio de Janeiro até morrer. Quer dizer,
dos três filhos de João Pinheiro, o único que se tornou político e seguiu na carreiro

foi o meu pai, Israel Pinheiro da Silva. Começou como vereador em Caeté, depois
passou a agente executivo, um cargo destinado ao presidente da Câmara, que era
eleito pelos vereadores para exercer também essa função equivalente ao cargo de

prefeito nos dias atuais.

Cornicio na cidade de Ipariema MD.
Da esquerda para a direita: Juscelino
Kubitschek, Tancredo Neves, Benedito
Valadares, coronel Alcebiades, deputado
Fernandioho de Manteria), Isr ael Pinheiro
Filho, Guilhermino de Oliveira. Sr. Genuir
(Genico) e Alvaro SalIes. s/d.
Acervo Ronaldo Cézar SalIes
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Israel Pinheiro da Silva. 1933.
Acervo digitaL da Fandacào Israel Pinheiro

á

Planalto e a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
(NOVACAP), destinada a executar o programa de edificação da cidade.
Israel Pinheiro tornou-se presidente da NOVACAP, deixando assim sua
cadeira na Câmara. (ABREU, 2001)25.

MEMÕRIASDE ISRAEL PINHE, n,.	—3:.DE	-cR.

25 Dicionário Historico Biográfico Brasileiro
Pó, 1930, 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV.
2001. Disponível eva:
http:i	 roci
loOrafias! jose maria _aikmin
Acesso em 4 nos. 2011.

Primeiro prefeito de Brasília, Israel Pinheiro da Silva, político mineiro atuante, herdeiro

da aspiração desenvolvimentista do seu pai João Pinheiro, foi o único dos 12 irmãos a

desenvolver uma carreira destacada na política. Oriundo do Partido Republicano
Mineiro (PRM), assumiu, em 1933, a Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas

do Estado de Minas Gerais a convite de Benedito Valadares, interventor do estado

nomeado por Getúlio Vargas. Em 1941, a convite do próprio presidente, integrou uma
comissão para discutir acordos econômicos com o governo americano durante a

Segunda Guerra Mundial. Retornou à vida política no ano de 1946, eleito como
deputado constituinte após passar alguns anos como presidente da Companhia Vale
do Rio Doce, fundada por ele em 1942, sob a égide do Estado Novo.

Posteriormente, quando Vargas venceu o pleito presidencial de
outubro de 1950, Pinheiro foi reeleito deputado federal por Minas
Gerais. Renovou seu mandato nas eleições de outubro de 1954, e na
legislatura iniciada no ano seguinte viveu uma das fases mais
tumultuadas de sua vida política. Estavam previstas eleições
presidenciais para esse ano, mas os riscos de rompimento da ordem
constitucional eram visíveis, principalmente devido à resistência à
candidatura do governador mineiro Juscelino Kubitschek por parte
das forças políticas e militares que haviam virtualmente derrubado
Vargas. Israel Pinheiro desempenhou importante papel no apoio a
Juscelino, assumindo de fato a liderança do PSD em Minas e
conseguindo restabelecer sua influência nas decisões políticas
nacionais. A "missão Israel Pinheiro", conforme ficou conhecida na
época, afastou os temores quanto à viabilidade de vitória e de posse
de Kubitschek na presidência. Na Câmara, sob a liderança de José
Maria Alkmin, Israel votou contra todas as medidas propostas para
dificultar a eleição de Juscelino, representadas, notadamente, pela
emenda parlamentarista e pela adoção do critério de maioria
absoluta de votos, não previsto pela Constituição. Ao ser eleito,
Juscelino incluiu a transferência da capital da República para o
Planalto Central, entre as metas prioritárias do seu governo. No dia 18
de abril de 1956 o novo presidente assinou o projeto de lei e o texto
da mensagem preparada por Francisco de San Tiago Dantas,
submetendo ao Congresso Nacional a transferência da capital para o

Meu pai era um homem criativo, cheio de ideias. Filho de governador, já trazia
consigo uma carga histórica e a herança do pensamento político do pai. Formou-se
engenheiro civil e de minas em Ouro Preto. ló no final do curso, viajou para visitar
o mãe em Belo Horizonte, como de costume, mas um surto de gripe espanhola
vivido pelo população da época determinou o adoção de medidas preventivos pelo
governo, como o fechamento das estradas, o que impediu o seu retorno à
universidade no prazo programado. Com isso, ele não pôde fazer as últimos provas
do curso, mas, era um aluno tão aplicado que ainda ganhou um prêmio de viagem
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6 LIW4, Giaura Teixeira Nogueira. Das
águas passadas a terra do sol: ensaio sobrea história de Arana. Belo Horizonte: BDMGCultural 1999 104 P. paginas 62-63).

à Europa, destinado àquele que tivesse o melhor desempenho no curso. Mesmo
tendo tirado zero nos exames finais, suas notas foram superiores às dos colegas e,
assim, ele passou dois anos na Europa. Quando regressou, trouxe de lá uma patente
registrada. Era um tubo sem costura que havia sido inventado por ele. Papai
gostava de inventar coisas. Essa potente foi vendida para a Siderúrgico Barbará,
pertencente à família da sua cunhada, Marina Barbará, esposa de João Pinheiro
Filho. Quando fez o negócio, ele acreditava que a siderúrgico iria colocar em
produção o seu invento, todavia isso nunca aconteceu. Durante anos, ele recebeu
mensalmente os royalties, que foram só diminuindo de valor com o tempo, por falta
de correção monetária. Ao final, desapareceram. Lembro-me de que, quando eu
estava na faculdade, recebia paro ele esses royaltíes e já eram poucos. Davam
apenas para eu fazer uma farra no final de semana...

Bem no início da sua carreira política, meu paifoi convidado por Benedito Valadares
paro assumir uma secretaria no seu governo. Ele já tinha alguma experiência, pois
havia sido vereador, presidente da Câmara de Coeté e membro do Conselho
Consultivo do Estado de Minas Gerais, órgão de assessoria ao presidente do estado,
correspondente à Assembleia Legislativa. Foi escolhido por Benedito paro ocupar o
cargo de secretário de Agricultura, indústria, Viação e Obras Públicos. Não era uma
tarefa fácil estar à frente de uma secretaria que envolvia todas essas atividades. E
meu pai chegou a essa secretaria pela descendência. Isso foi o próprio Benedito
Vaiadores que me contou. Disse que o escolheu porque ele era filho de João
Pinheiro. Contou-me isso na época em que ele era senador e eu, deputado. E me
afirmou que não se arrependeu, pois ele se revelou um homem dinâmico e muito
criativo. Um homem que não gostava das mesmices, terrivelmente imaginoso e que
queria sempre inovar. Por exemplo: quando ninguém ainda falava em preservação
ambiental, ele criou o Parque Florestal do Rio Doce com o objetivo de preservar o
local, a vegetação. Ele foi um homem que esteve sempre à frente do tempo. E pôde
realizar muita coisa por Minas Gerais pois contava com o apoio do Benedito
Valadares no governo de Minas. Benedito sempre apostou na sua criatividade. Foi
um grande governador, pois os bons governantes são aqueles que estimulam os
seus auxiliares. E ele era genial nesse aspecto. Ele sempre incentivava. Vivia
dizendo: "Vá emfrente!'

Ele achava meu pai muito esperto e inteligente e por isso o apoiava. Só queria saber
quanto estava custando! Foi então que papai teve a ideia de construir o Grande Hotel
de Araxá, entusiasmado com hotéis de águas térmicas, à semelhança daqueles que
ele havia visto na Alemanha. O Benedito concordou e ele tocou a obra para frente. O
resultado foi magnifico! A suíte presidencial do hotel é um apartamento espetacular,
tem até uma passagem secreta para um quarto no terceiro andar, privacidade
necessária aos acordos políticos e sentimentais. No início, esse hotel tinha também
um cassino fantástico, e tudo lá girava em torno do jogo. Eu, menino, assistia àquilo
tudo encantado. Tinha roleta... As pessoas de fora fretavam aviões para ir a Araxá
jogar no cassino e se hospedarem no hotel. E era mesmo uma ótima combinação de
lazer: durante o dia, puro relaxamento com o banho nas termas e, à noite, diversão
total no cassino. Infelizmente, com a proibição do jogo durante o governo Outra e o
cassino fechado, o hotel ficou decadente e praticamente vazio, acabou o glamour...

Luiz Signoreili, arquiteto mineiro, autor dos projetos do Grande Hotel
e das Termas, tinha em sua equipe Raphael Hardy, que idealizou a

Fonte dona Beja. [ ... j Na sua fase inicial, alguns setores da comunidade
reuniram-se em defesa de algo menos ousado. Outros viam a obra

como uma conquista que despertaria orgulho em todo Brasil. De fato,
essa era uma das diretrizes básicas definidas pelo governo de Getúlio
Vargas: promover uma política de fortalecimento do Estado diante dos

seus cidadãos. Concebido pela ideologia do Estado Novo e executado
pelo governo de Minas Gerais, o conjunto mereceu deles prioridade e

empenho absolutos. Com essa obra a proposta de interiorização e de

busca de alternativas para o país beneficiou não só Araxá, mas

também a região. (LIMA, 1999, p. 6263)26.

Das várias realizações de Israel Pinheiro no estado de Minas Gerais, posso dizer que
muitas de/as foram claramente inspiradas na continuidade do plano de
desenvolvimento do meu avô João Pinheiro. O Parque de Exposições da Gameleira,
por exemplo, foi concebido a partir da ideia de construção de um lugar onde os
produtores mineiros pudessem mostrar o sua produção. É que o Feira Permanente
de Amostras havia surgido desse primeiro grande sonho de João Pinheiro e, anos
depois, teve que ser destruída para dar lugar à nova rodoviária de Belo Horizonte.
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Para que um lugar como aquele não deixasse de existir na capital mineira, meu pai
resolveu então construir o Parque da Gameleira. Era um projeto belíssimo, criado por
Oscar Niemeyer. Mas aí veio o ocidente: um desabamento da estruturo durante o
construção. Foi o maior desastre e uma grande decepção para ele.

O terminal que havia sido construído em Belo Horizonte pela Secretaria de

Agricultura, Viação e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, em meados da década
de 1940, durante a gestão Israel Pinheiro, foi apontado pela imprensa da época como

a primeira estação rodoviária a oferecer o serviço centralizado. Localizado atrás da
Feira de Amostras, de frente para a Avenida do Contorno, constituía-se num prédio de

dois andares com uma pista coberta por marquise, onde havia espaço para 10 ônibus.
Com o crescimento da cidade, apenas 10 anos mais tarde, já não apresentava

condições mínimas de atendimento para a elevada movimentação de passageiros.

Após várias medidas de adequação e improviso, chegou-se à conclusão da
necessidade de ampliação da rodoviária. A obra de instalação do novo terminal

rodoviário foi incluída dentro das prioridades no plano de governo de Israel Pinheiro.

A decisão de construí-lo no centro da cidade foi tomada em conjunto pelo governador

e os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A Feira de Amostras foi demolida em

1965 para a ampliação e modernização da estação e, na sequência, a criação do
Parque de Exposições da Gameleira, uma ampliação da antiga feira.

Foi meu pai também o responsável por trazer a Fiat poro Minas Gerais. Ainda hoje
existem pessoas que acreditam ter sido o Rondon Pacheco, pois a instalação se deu
no governo dele, mas, na verdade, as negociações ocorreram no período anterior
quando Israel Pinheiro era governador. Na época, o Fiat estava planejando
implantar uma fábrica no Brasil, e os italianos se interessaram por Minas. Lembro
que meu pai me consultou a respeito da qualidade desses tratores, pois estava
fazendo uma compra volumoso daquela marca, no sentido de incentivar a vinda de
uma fábrica deles para o estado de Minas Gerais.

O plano de desenvolvimento para Minas Gerais criado por Israel Pinheiro foi o
primeiro do estado. Elaborado em 1935, creio que foi também o primeiro plano de
desenvolvimento de um estado feito no Brasil. Ele planejou rodovias, ferrovias,

áreas industriais.., a instalação da Rádio Inconfidência... Sabe o motivo que o levou
afundara Rádio Inconfidência? Ele percebeu que, naquela época, não havia como
se comunicar com os homens do interior do estado e achava muita importante a
comunicação do governo com esses homens. Por meio dela seria possível promover
uma orientação técnica e mercadológica, além de transmitir diariamente
informações sobre os valores de mercado, os preços praticados e tudo mais.
Resolveu criar uma rádio para isso e, assim, nasceu a Rádio Inconfidência. E ele era
bastante entusiasmado com ela, dada a possibilidade de comunicação amplificada
com os homens do interior. Isso o fascinava. Junto com ela, foi criado também um
programa no qual o locutor Jairo Anatólio Lima transmitia para homens do interior
tudo o que se relacionava à vida no campo. A rádio foi um sucesso, todavia motivou
um certa desentendimento entre meu pai e o Assis Chateaubriand. Nessa época em
que papai criou a Rádio Inconfidência, o Chateaubriand estava começando a construir
o seu império com uma rede de rádios espalhadas pelo Brasil. Ele então veio a Minas
Gerais conversar com o Benedito VaIadores, que era o governador, e pedir a ele que
lhe vendesse a Rádio Inconfidência, para que pudesse ser incorporada à sua rede de
comunicações. O Benedito, esperto, empurrou o Chateaubriand para papai, que era
um homem da maior tranquilidade, uma figura doce, mas foi só ouvirfalarna venda
da rádio que subiu nas tamancas: "Que isso? Essa rádio é do governo! Não tem
como... Nem pensar!' Chateaubriand saiu de lá decepcionado. Ele que era o
todo-poderoso das comunicações e se achava acima do bem e do mal... Naquele
tempo, não havia televisão, só rádio, e por isso a Inconfidência era tão importante
para ele. A raiva foi tanta que, durante 15 anos, o nome do meu pai foi proibido de
ser publicado nos seus jornais. Ele prejudicou muito o meu pai com esse negócio de
não deixar publicar nada com o nome de Israel Pinheiro da Silva. Naquele tempo,
não havia tantos meios de comunicação como hoje, e a imprensa tinha uma força
muito grande. Eram só os jornais, as revistas e o rádio. O nome do meu pai só voltou
a ser publicado nos Diários Associados muito mais tarde, porque um sobrinho do
Chateaubriand casou-se com a minha irmã. Como ficou tudo em família, ele voltou a
se relacionar com papai. Na época da construção de Brasília, eu mesmo o recebi e

mostrei Brasília a ele, normalmente.
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Nas décadas de 1930 a 1950, o rádio ocupou lugar de destaque na vida dos cidadãos	 Havia um lugar de exposição permanente dos produtos animais, derivados de

brasileiros. Foi um período áureo da sua descoberta como um importante instrumento	 leite, carne, queijo... tudo o que vinha do interior. Era feito de alvenaria, assim
de comunicação, que serviu, em especial, aos interesses do Estado Novo.	 como se fossem umas lojinhas viradas para dentro da feira, para dentro do

quarteirão. A frente do prédio dava para a Avenida Afonso Pena.

27 - VAMPRE. Raízes e a revotucao do radioe
da televisão. Citado em: CASTRO. Mana
Céres Pimenta Spínoia. Na tessitura da
cena, a vida: comunicação, soc:ublLidade e

politica. Belo Horizonte: JFMC 1997. 308
p. página 86)	 -

Em Belo Horizonte, o rádio ocupou um lugar importante na vida da
cidade nas décadas de 40 e 50, adotando um padrão de
funcionamento nos mesmos moldes que haviam caracterizado
aqueles anos como a "era de ouro do rádio" no Brasil. [ ... ] Desde 1927
contava com a sua Rádio Mineira, a 10 de agosto 1936, teve a
inauguração da Rádio Guarani e, a 3 de setembro, da Rádio
Inconfidência. A Rádio Guarani, fundada por Lauro de Souza Barros,
entrou em operações, em caráter experimental, em sua própria
residência. Logo a seguir transferiu-se para o centro da cidade. Sua
inauguração ocorreu com a orquestra do maestro Pastore executando
a protofonia da ópera de Carlos Gomes, com Teóphilo Pires, primeiro
locutor da rádio, anunciando seu prefixo e o seu slogan "A voz do
Povo". Nos idos de 42, passou a integrar o grupo dos Diários e
Emissoras Associados. A Rádio Inconfidência foi a primeira emissora
estatal vinculada a um governo estadual. Desde o início usou o slogan
"Emissora Padrão do Estado" sofrendo, no entanto, uma série de
restrições, principalmente no setor jornalístico, por sua direta
dependência do Palácio da Liberdade. (VAMPRÉ, 1997, p. 86)27.

A Rádio Inconfidência foi o primeiro instrumento de comunicação do governo
mineiro com os moradores do interior do estado, pois, naquela época, só comprovo
jornal uma elite mínima e, mesmo assim, ele só chegava às cidades mais afastados
quatro ou cinco dias depois da edição. Já a rádio chegava imediatamente e podia
ser ouvida por todos no estado inteiro. Por meio dela eram passadas orientações
aos fazendeiros, instruções e indicadores de preços, mercadorias. Sua criação
coincide com a construção da Feira Permanente de Amostras. Eram projetos
complementares. A feira funcionava num prédio em cujo último andar ficava a
rádio. Tinha uma antena, e a Inconfidência funcionava lá em cima. Era uma
estrutura que pegava aquele quarteirão todinho onde hoje fica a rodoviária. Tinha
cinema e quadra de esportes. A meninada jogava basquete, futebol de salão...

Outra importante criação que partiu da iniciativa do meu paifoi a Cidade Industrial.
Naquela época, a concessionário de energia elétrica de Belo Horizonte era uma
empresa americana. Ele queria construir uma cidade industrial para promover as
indústrias locais dentro de uma visão moderna de crescimento e, para isso, seria
necessário obter energia a custo baixo. A Americon Power, que era a concessionário,
não iria abaixar o preço. Ele então armou uma jogada de mestre. Saiu de Belo
Horizonte e viajou a noite toda para o Rio de Janeiro com o objetivo de falar com o

presidente Getúlio Vargas. Foi /o e pediu a ele para assinar um decreto que separava
de Belo Horizonte porte do território, essa parte onde hoje está localizada a Cidade
Industrial. Só que, enquanto ele fazia isso, uma equipe instruída por ele fazia uma
visita ao local e fincava lá um poste de luz. É que, naquele tempo, havia uma regra
que determinava a concessão de energia elétrico à empresa que chegasse primeiro
ao lugar. Era assim que funcionava, ou seja, se a equipe fincasse o poste no
território que seria separado da cidade, estava adquirida a concessão. E assim foi
feito. Ele retornou com o documento, e essa área então ficou sob a concessão do
estado de Minas Gerais. Dessa forma, foi possível fornecer energia barata, atrair
para lá indústrias de outros estados e implantar o polo industrial que hoje
conhecemos como Cidade Industrial. Esse polo foi batizado inicia/mente com o
nome deJuventino Dias, numa homenagem a um fazendeiro e industrial importante
da região, fundador da empresa de cimentos Cauê, só que o nome não pegou e
acabou ficando Cidade Industrial de Contagem mesmo. No meu entendimento,
deveria ter sido dado o nome de Israel Pinheiro àquele parque industrial. Meu pai,
entretanto, não ligava muito para essas coisas. Ele não tinha a menor vocação para
aparecer oufazerfloreios e demagogias com o próprio nome. Eu insistia no assunto
e ele me dizia: "Calma meu filho, a história há de me julgar. Não se preocupe!' Aí
eu ficava calado. Ele tinha total convicção de que, por meio das suas ações, estava
escrevendo a história do país. Acho que pensava assim por causa do que havia
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acontecido com a memória de João Pinheiro, que morreu e não foi esquecido pela
História. Meu pai entendia que não adiantava ficar se defendendo, se justificando no
presente. Havia de se esperar a História, que ela sim iria fazer justiça à sua atuação.

Ele era espírita. Apesar de devoto de Dom Bosco, papai era profundamente espírito,
Todo mês ele fazia questão de receber mensagens de João Pinheiro psicografadas
pelo médium Chíco Xavier. Por várias vezes, na época em que ele era deputado
federal e eu morava em Belo Horizonte, levei-o, aos sábados, à cidade de Pedro
Leopoldo para ver o Chico Xavier. Ele me chamava sábado bem cedo. Imagino que
eu devia ter uns 18 anos, vivia na farra, chegava de ressaca... Ele me acordava e
dizia: "Vamos embora!' E eu, morrendo de sono, tinha que acordar, pegava o carro

O casa si aol Pinheiro da Silva e Coracy UCh0a
Pinheiro acompanhado de amigos. s d
Acervo digital Fundação Israel Pinheiro.

e ia para Pedro Leopoldo. Chegando lá, eu entrava na fazenda do governo federal
e ia dormir. Ele ficava horas conversando com o Chico Xavier. Na volta, ele não
comentava nada comigo. Eu também não tinha muita curiosidade, nem
perguntava. Um rapaz com menos de 20 anos não tem preocupação de saber
essas coisas. Só mais tarde foi que eu comecei a me inteirar do que era o
espiritismo. Ele mesmo começou a me explicar. Minha família era adepta, minhas
tias, minhas primas. Todos gostavam de receber as mensagens, e papai recebia
muitas, praticamente toda semana. Quando ele exerceu o carga de governador,
ainda continuou recebendo as mensagens trazidas por um deputado de Uberaba.

Nessa época, o Chico Xavier havia se mudado para lá.

Papai era mesmo uma figura! Muitas vezes me surpreendeu com comportamentos
inesperados. Quando eu era deputada federal e ele governador de Minas,
aconteceu um episódio interessante, que serve bem para ilustrar o comportamento
dele. Bem antes disso, quando ele ainda era deputado federal, um colega seu de
plenário, Oscar Dias Corrêa, pronunciava discursos bastante afiados, agredindo
meu pai, acusando-o de haver "deixado o vale, bebido a água e comido o doce'
durante o processo de implantação da Vale do Rio Doce, ou, então, de desvio de
verbas durante a construção do Grande Hotel de Araxá, toda sorte de acusações.
Papai nunca deu a menor bola para ele, mas eu ficava muito ofendido. Então,
quando fui eleito deputado estadual em 1958, tinha prazer em discursar
violentamente contra o Oscar Dias Corrêa. E até rompi com ele... Eu era deputada
estadual, ele deputada federal, e a briga era tremenda. Passados alguns anos, no
período em que meu pai assumiu o governo de Minas Gerais, certa vez, estávamos
entrando na Câmara dos Deputados, em Brasília, e na portaria demos de cara com
o Oscar Corrêa, que estava ali parado esperando por alguém ou alguma coisa. Meu
pai caminhou na sua direção e eu me afastei, porque eu não conversava mais com
ele. Fiquei ali esperando papai, que conversou, abraçou, riu e brincou com Oscar
Corrêa. Finalmente, quando ele veio se encontrar comigo, impressionado, eu o
questionei. "Meu pai, você não sabe que eu sou brigado com o Oscar Corrêa por sua
causa?' Ouvi de volta: "Eu não tenho nada com suas brigas!' Fiquei atônito e com
raiva. Depois disso eu até voltei às boas com Oscar. Se ele não havia brigado, não
seria eu que iria brigar mais. Papai sabia o que estava fazendo.
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O maior legado deixado por Israel Pinheiro foi a seriedade no trato das coisas
públicas e a paixão pela preservação da memória do pai, João Pinheiro. Ele não
fazia nada que, na sua imaginação, pudesse contrariara pai já falecido. O caróter e
a postura ética ele deixou como herança para a família. Ocupou muitos cargos e
sempre primou pela dignidade e honestidade, seja na construção de Brasília, no
governo de Minas Gerais ou na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados.
Essa herança eu procurei preservar.

Mas voltando a minha primeiro legislatura, conforme eu disse anteriormente, entrei
na vida pública com muita naturalidade e, quando assumi, fui tratada com muita
normalidade. Senti-me em casa. Na verdade, não mudou muita coisa na minha
vida. Fui eleito deputado estadual com 27 anos e, talvez, o fato de ter sido criado
num ambiente cheia de políticos tenha feito com que eu não achasse muito
excepcional essa minha primeira eleição. Achei um caminho tão natural que
acreditei na possibilidade de passar a deputado federal já na próxima eleição, sem
ter ainda as bases sedimentadas. Hoje, sei que isso foi um erro. Candidatei-me o
convite de Juscelino Kubitschek, para ocupar o lugar do meu pai, que ha
renunciada ao seu mandato de deputado federal para construir Brasília e, quar
fui eleito, não possuía ainda uma base sólida de atuação parlamentar co
propostas bem definidas.

Apesar de não sentir nenhum estranhamento, nessa primeira legislatura na
Assembleia do Estado de Minas Gerais, eu era ainda inexperiente e não sabia direito
quais eram as atribuições do deputado, todavia aprendi rápido. O cargo de
deputado é de atuação política. O deputado não é só para apresentar projetos. Hoje
eu veja deputados por aí inventando muita coisa, mas não é bem assim. O trabalho
é muito mais executivo. O legislativo é que aprova.

Naquela época, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ficava na Praça
Afonso Armas, onde hoje é o Banco ltaú, num prédio que já recebeu agências da
antiga Minas Caixa e do Bemge, o Banco do Estado de Minas Gerais. Após um
incêndio nesse prédio, a Assembleia foi transferida para a Rua Tamoios, no quarteirão
entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo. Lembro-me da Pio Canedo como líder e os

companheiros Murilo Badaró, Dermeval Pimenta, meu primo, e o Aécio Cunha, entre
outros. Nessa época, eu morava em BH, no bairro do Carmo, na Rua Florida, ejá havia
me casado com a minha primeira esposa, a Vera, formada em Educação Artística.

	

Castro Pires, Israel Pinheiro Filho, Murilo Badaro	 Nos conhecemos em Brasília, em 1958. Meu pai era construtor e
e outros deputados estaduais mineiros no

	

11 congresso Brasileiro das Assembleias	 estava inaugurando a cumeeira do primeiro prédio construído na
Legislativas. 25 a 30 out. 1961. Porto Aiegre-R5.

	

Acervo Museu Casa de João Pinheiro	
primeira superquadra, a 108 Sul. Era o prédio do Instituto dos

e Israel Pinheiro Bancários de Brasília, e foram pessoas da minha família para lá. Foi a

primeira vez que eu fui a Brasília. O Israel trabalhava como engenheiro
e estava comandando as construções, fazendo uma barragem na
região do Paranoá. Nesse dia, depois da inauguração, encontramo-nos
à noite em uma festa no acampamento e então começamos a dançar.
Sempre havia festas no acampamento. Eram festas simples, em casas
de madeira. Dois anos depois nos casamos, em 1960. O Juscelino foi
nosso padrinho. Foi um casamento em meio a personalidades políticas
mineiras, porque Tancredo era candidato ao governo de Minas, o Bias
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ortes era o governaaor e Juscelino era o presdente Ua Repuslica. Nos

primeiros anos, moramos em Belo Horizonte. Ele era deputado

estadual e a Assembleia Legislativa ainda era na Rua Tamoios. Ele e o
Murilo Badaró eram os mais jovens deputados de Minas Gerais. Nesse
oeríodo, Belo Horizonte era uma cidade muito pacata, tínhamos uma
ida muito tranquila e não havia nada de extraordinário. (PINHEIRO,

2010, informação verbal) 28 .

nrante o minha atuação na Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais,
ata gonizei brigas homéricas com o pessoal da UDN, sobretudo com o Euro Arantes,
no do jornal Binômio, de Belo Horizonte, e o Simão da Cunha, um deputado

ctadual de Abaeté, de família tradicional. Ambos eram muito radicais. Faziam
:olítica brigando. Grandes debates, nos quais atacavam muito o governador Bios

rtes. E eu o defendia sempre. Eu era P50, vice-líder do partido na Assembleia e
:.itendia que isso era o meu dever, O Bios Fortes era um político diferente, eu o
dmirava. Ele começava a despachar às 6 horas da manhã, lembro-me bem. Certa
nz, durante uma greve de professores no período do seu governo ele disse: "Prefiro
erder essa mão do que assinar um aumento para os professores' Uma semana
epois, não houve jeito e ele assinou. Nunca mais esqueci. Política é isso.

ogo que eu assumi,comecei a divulgar Brasília, levando comitivas para visitar as
:bras. Levava os grupos num avião fretado pelo NOVACAP com o objetivo de
nostrar a cidade em construção. Eram comitivas de pessoas importantes,
obretudo políticos, deputados, lideranças mineiras. Levava muitos jornalistas para
Jivulgar a construção da cidade. Mostrava o que estava sendo realizado, o
ero porto, a parte de irrigação, o represomento do rio Paronoá para criar o logo
aranoá, discutia os prazos de execução, as metas. Esse foi um trabalho essencial,
oís havia no ar uma certa descrença sobre a mudança da nova capital. Não se
icreditava muito que Brasília fosse construída no tempo previsto. Além disso, havia
nuita indisposição por parte do funcionalismo em se mudar para o planalto central.
anto é que os funcionários públicos só se transferiram para a novo capital após

:erem garantida a famosa "dobradinha', uma gratificação salarial que eles
receberam paro mudar. O salário daqueles que foram deslocados para o planalto
ce.nnL . o: iLn)ro:ic c'r......



Grupo de deputados mineiros retornando de Brasilia.
Da direita para a esquerda:

Murilo Badaró, Sinval Boaventura, Hugo Aguiar, Israel Pinheiro Filho.
o	 José Maria Alkmin, Paulo Pinheiro Chagas, Gustavo Capanerna, Rondon Pacheco

Milton Campos Jose Monteiro de Castro, Elias Souza Carmo e Gilberto Aifleidasd
Acervo Museu Casa de João P linheiro e Israel Pinheiro
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A inauguração de Brasília foi marcada com antecedência, antes do início da sua
construção. No ato da criação da NOVACAP, a data da mudança já estava marcada,
fixada em lei. Para fazer isso, Juscelino contou com o apoio da oposição, que, na
realidade, estava interessada em desmoralizar o seu governo. Foi um ato de
coragem da parte dele. O líder da oposição era Afonso Ar/nos, acompanhado por
outros opositores históricos, entre eles Carlos Lacerda, Bilac Pinto, Juraci Magalhães
e Aliomar Baleeiro. A UDN apoiou a mudança na certeza de que a obra não estaria
concluída no tempo previsto.

As visitas à obra eram feitas uma vez por semana, durante apenas um dia. Saíamos
pela manhã e retornávamos à tarde. Não havia alojamento. Apenas almoçávamos lá.
Essas visitas eram feitas no sentido de estimular a confiança dos políticos e,
sobretudo, da população, para dar maior visibilidade e credibilidade ao projeto.
Eufiqueifazendo esse trabalho até a inauguração.

É interessante observar que existem muitas coincidências entre Brasília e Belo
Horizonte, pois os construtores da cidade eram homens fundamentalmente de Belo
Horizonte, e a capital mineira estava sempre presente na memória deles. As duas
são interioranas e longe do mar, possuem lagos artificiais, obras de Niemeyer e um
traçado planejado. É claro que o horizonte de Brasília é muito superior ao de BH,
pois o lugar escolhido para a construção não tem montanhas e por isso permitia
uma visão maior da cidade. As montanhas de Minas, que fazem do mineiro um
tímido, cercam a capital, limitam a cidade. Em Brasília os horizontes são mais
abertos, e também era muito maior a expansão do imaginário. É importante
lembrar que a mudança da capital não foi só feita por uma questão de conforto, foi
uma obra de desenvolvimento da nação. A ideia era levar uma cidade para o
planalto central, para desenvolvê-lo e com isso garantir a ocupação daquele espaço.
Quando se leva a civilização para um lugar não tem mais discussão. A rodovia
Belém-Brasília também fazia parte desse projeto nacional de interiorização, de
garantia de ocupação desse território. Ela foi iniciada por Bernardo Sayão, ex-vice-
governador de Goiás e um dos diretores da NOVACAP, aquele que eu encontrei na
minha primeira visita ao local de construção da cidade e que, infelizmente, perdeu
a vida num acidente no acampamento da obra da estrada.

-

	

Almoço no Catetinho Peri, Israel Pinheiro	
Esses grandes projetos para o desenvolvimento do Brasil sempre me interessaram.
Minha atividade parlamentar, desde o início, esteve ligada à discussão das grandesFilho e Israel Pinheiro da Silva, entre outros.

s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro 
causas nacionais. Na época em que eu exerci o mandato de deputado estadual,
discutia-se a construção da estrada Rio-Bahia. O Aécio Cunha entendia que a
estrada deveria passar dentro da cidade de Teófilo Otoni para ievar o
desenvolvimento. E eu, vindo do exterior, dentro do pensamento americano, tinha
uma visão mais ampliada e achava que a estrada deveria passar do lado de fora da
cidade. Foi uma briga. E várias vezes me meti nessas discussões. Impressionava-me
observar que a maioria dos deputados possuía uma visão mais local, eleitoreira, e
que pensavam sempre mais no voto que os elegeria para uma próxima legislatura,
e eu trazia comigo essa visão da política global e me preocupava mais em defender
projetos que seriam bons para o país como um todo e não apenas para uma

N
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determinada regida ou grupa de eleitores. Eu era um deputado estadual com uma
visão mais macro, acho que por causa da influência do meu pai e de toda a
movimentação política que eu havia acompanhado desde sempre. Meus colegas
estavam muito preocupados com problemas setorizados, mas o meu olhar era mais
ampliado, voltado para os questões nacionais. Fiquei desestimu/ado o continuar
como deputado estadual atuando apenas loca/mente. Isso me ajudou a cometer o
erro de Ioga me candidatar a deputado federal.

_ 1

Israel Pinheiro da Silva, is , ael Pinheo Fiflo. Fias Fortes
Filho, Rondon Pacheco e outros autoridades. s/d,
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro
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"Nunca assumi postura de direito ou de esquerda. Eu sempre fui um homem de centro."

Acostumado a circular em meios políticos de atuação mais ampla, nos quais o
debate abarcava sempre questões nacionais, e embalado pelo sucesso da sua

eleição para deputado estadual, lsraelzinho, ainda iniciando na carreira política,
mas, talvez contagiado pela euforia que marcou o final da década dos anos 1950 no

Brasil, resolveu ampliar a sua atuação e lançou-se candidato a deputado federal nas

eleições de 1962. Não devia. Conforme ele mesmo afirmou, naquele momento
ainda não se encontrava politicamente maduro, visto que precisava construir bases

mais sólidas de apoio a sua carreira. Perdeu. Foi derrotado nas urnas por Sebastião

Paes de Almeida, político acusado de comprar seus votos, a maioria deles no

município de Patos de Minas. Essa foi uma eleição reconhecidamente marcada pelo
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disputa partidária, no qual se fazia necessário um equilíbrio de forças, foram eleitos

políticos com pouca ou nenhuma bagagem política, todavia representativos de um
ponto de apoio econômico-financeiro para o PSD, em contraposição à UDN

alicerçada pelo banqueiro Magalhães Pinto (VAZ, 1997, p82).

Nas eleições de 1962, além do Sebastião Paes de Almeida que comprou meus votos,
também fui prejudicado por uma doença. Vinte dias antes da eleição, eu adoeci.
Peguei difteria, uma enfermidade que causa inflamação na garganta, mais
conhecida como crupe. Fiquei mal. Eu estava no sul de Minas, no auge da campanha,
faltavam poucos dias, e fiquei doente. Meu pai mandou um avião me buscar.
Acamado, no hospital, interrompi a campanha, e isso, é claro, prejudicou a votação.
É uma situação ruim, que crio até um clima psicológico desfavorável: o candidato
internado, com uma doença séria... Isso movimentou o eleitorado e, obviamente,
repercutiu nas urnas ainda que a minha votação tivesse sido alta. Perdi por 160 votos.

Voltei então a morar no Rio de Janeiro. Fui nomeado pelo João Goulort para compor
a diretoria da Vale do Rio Doce, na gestão do Eliezer Batista. Achei bom, mas não
me lembro de ter feito muita coisa por lá. A minha atuação na diretoria da empresa
ficou muito limitada, uma vez que o sistema era presidencialista, e a diretoria, na
verdade, tinha muito pouca influência nas decisões, atuando mais como um
cole giado, apenas para homologar o que havia sido decidido pelo presidente. Além
disso, eu não fiquei muito tempo lá, apenas uns sete ou oito meses, pois logo veio
a revolução e me destituíram.

No ano em que a nossa filha nasceu, o Israel perdeu a eleição para
deputado federal. Mudamos para o Rio de Janeiro, para a casa dos
meus pais. Durante esse período, ele foi diretor da Companhia da Vale
do Rio Doce, nomeado pelo João Goulart, um período pequeno. Ele
foi nomeado em 1963 e com a revolução, em 1964, perdeu o
emprego. (PINHEIRO, 2010)29.

O período que antecedeu o Golpe Militar de 1964 no Brasil foi bastante conturbado.
Iniciou-se já nas precoces articulações políticas para a sucessão de Juscelino	29 Entrevista gravada com Vera Chaves

Kubitschek, mais de um ano antes do término do seu mandato. Com o apoio da	
Pinheiro, em 15 de agosto de 2010.

UDN, a primeira candidatura a se firmar foi a de Jânio Quadros, pelo PTN, e com o

apoio de Carlos Lacerda. Em seguida, Adhemar de Barros saiu pelo PSP. Entre os

governistas o processo de escolha foi mais demorado. Pensando no seu futuro, JK

matreiramente cogitou a possibilidade da candidatura do udenista Juraci
Magalhães como uma forma de criar uma alternância, quebrando o domínio do

PSD/PTB e facilitando o seu retorno como oposição em 1965. Todavia, a indicação
não se consolidou, e o candidato de fato apresentado foi o general Lott, militar que

havia garantido a posse de Juscelino, dele e do seu vice João Goulart.

Já nos primeiros tempos de campanha, tornou-se evidente o favoritismo de Jânio.
Criticando a corrupção no governo e a desordem financeira, ele reunia as esperanças

tanto da elite antigetulista, quanto da classe média e também de grande parte da
classe trabalhadora. Sua figura popularesca crescia vertiginosamente, enquanto a
imagem de Lott despencava, dada a sua inabilidade política e a artificialidade do
discurso getulista que tentou assumir. A vitória de Jânio se consolidou nas urnas em

outubro de 1960, com 48% dos votos. Jango, apesar da derrota de Lott, elegeu-se
vice-presidente porque, na época era possível a escolha de candidatos de chapas
diferentes. Foi a primeira vez que um presidente tomou posse na nova capital
brasileira, envolto numa aura de esperanças no futuro, conforme mandava a ocasião.

Infelizmente, esse clima durou pouco. A forma desconcertante de governar do novo
chefe da nação, preocupado em discutir assuntos menores, associada a uma estranha
combinação de atitudes contraditórias no plano das medidas mais sérias e a sua
renúncia ao final, com menos de sete meses de governo, jogou por terra todas as
esperanças e mergulhou o país numa profunda crise política. Hostilizado por

importantes segmentos das Forças Armadas e do meio empresarial, que não viam
com bons olhos a sua proximidade com as esquerdas, João Goulart, quase não foi

empossado, pois na data da renúncia de Jânio, encontrava-se em viagem diplomática
à China. Não fosse uma rápida e certeira ação de Leonel Brizola à frente da Rede da

Legalidade, associada a algumas concessões políticas como a adoção do
parlamentarismo, ele realmente não teria conseguido assumir o cargo.

O governo de Jango começou com os poderes restringidos pelo novo sistema.
Tancredo Neves, ex-ministro da Justiça do governo Getúlio Vargas em 1954,
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assumiu o primeiro gabinete, O PSD ficou com grande parte dos ministérios,

cabendo à UDN dois postos num início de gestão assumidamente moderada, uma

tentativa de demonstrar adesão aos princípios democráticos e repulsa ao

comunismo. A decisão definitiva sobre o sistema de governo, por meio de um

plebiscito a ser realizado em 1965, foi prevista no ato de sua implementação.

Todavia, a questão dos poderes presidenciais passou a ser questionada nos meios

ligados a Goulart a partir do entendimento de que o novo sistema havia sido um

arranjo para limitar os seus poderes e brecar a promoção das reformas de base.

Tancredo Neves demitiu-se do cargo de primeiro ministro acompanhado por outros

dois ministros, ambos interessados em candidatar-se para a Câmara Federal e para

o governo dos estados nas eleições de 1962. Em meio à crise econômica e à quase

total paralisia do sistema político, foi apresentada ao Congresso a proposta de

antecipação do plebiscito e, em janeiro de 1963, o Brasil voltou ao regime

presidencialista. Cerca de 9,5 milhões de um total de 12,3 milhões de votantes

disseram não ao parlamentarismo. Organizados, setores nacionalistas e

antinacionalistas iniciaram uma progressiva radicalização.

Sem o apoio da direita parlamentar, Jango recorreu às massas populares como

forma de pressão e, no comício do dia 13 de março realizado na estação ferroviária

Central do Brasil, anunciou um decreto de encampação de terras às margens de

rodovias e ferrovias para a realização da reforma agrária. Na ocasião, ele prometeu

uma série de outras medidas de impacto, como o tabelamento de aluguéis e uma

nova Constituinte. Essas ações ocasionariam profundas reformas sociais e

institucionais. Menos de uma semana depois, setores mais conservadores

encabeçaram, em São Paulo, uma ruidosa manifestação, que reuniu 250 mil

pessoas na Marcha da Família com Deus pela Propriedade. P50 e UDN uniram-se

em oposição ao governo na defesa dos seus privilégios sociais e uma gradativa

coesão militar teve início em resposta às manifestações populares. A hesitação de

oficiais e políticos de centro foi vencida pelo clima de radicalização política e, em

março de 1964, o general Mourão Filho, com o apoio do governador Magalhães

Pinto, marchou para o Rio de Janeiro, dando início ao Golpe Militar.

Eram 5 horas da manhã do dia 31 de março de 1964, em Juiz de Fora
(MG), quando o general Olímpio Mourão Filho - até então um oficial
de pouca notoriedade junto ao comando supremo do Exército - se

debruçou sobre o telefone em busca de apoio dos colegas para
desfechar o golpe. Movido pela ressaca do discurso de João Goulart

no Automóvel Clube do Rio, na noite anterior, recheado de afagos à

plateia de sargentos e suboficiais revoltosos, Mourão não descansaria
antes de concretizar o que se tornara quase uma obsessão: depor o

presidente da República que, em seu último ato, passara como um

trator por sobre a rígida hierarquia militar. Para consolidar seu plano,
Mourão contava com o apoio do general Carlos Luiz Guedes,
comandante das tropas de Belo Horizonte, e do próprio governador

mineiro, Magalhães Pinto, que juntamente com os colegas Adhemar
de Barros (São Paulo) e Carlos Lacerda (Guanabara), integrava o

núcleo político de conspiradores contra Jango. [ ... ] Mas a sentença de
morte do janguismo foi realmente assinada durante o chamado

Comício das Reformas, no dia 13 de março de 1964, em frente à

estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. No local, não por mera

coincidência, ficava também a sede do então Ministério da Guerra. Ali
- ao lado de figuras como Miguel Arraes e Leonel Brizola - Goulart

falou para mais de 150 mil pessoas. Sem poupar afagos às classes

trabalhadoras, anunciou medidas que iam frontalmente de encontro

à burguesia. Eram as reformas de base, defendidas pelas esquerdas,
sindicatos e outras organizações de cunho popular. Os conspiradores

até então não haviam marcado data para o golpe. Ele seria
desfechado quando a situação estivesse fora do controle. Dois dias

após a tomada do poder, em 3 de abril, o general Mourão, agora

elevado ao estrelato militar, admitiria em entrevista à imprensa que
começara a conspirar logo após o plebiscito de janeiro de 1963, que

restituiu o sistema presidencialista e restaurou a força constitucional
de Jango. "0 bom soldado não tolera o comunismo", justificou. O

pensamento refletia o da maioria da caserna. [.] Na opinião de

especialistas, não fosse a reação favorável da sociedade - que

terminou saindo às ruas em manifestações de apoio aos militares - o

golpe poderia não ter logrado êxito, evitando, assim, que fosse escrita

uma das páginas mais delicadas da história do Brasil. (BARRETO;

FERREIRA, 2004, p. 202)°.
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Jango seguiu rapidamente para Brasília com o intuito de garantir que não houvesse
derramamento de sangue e de lá partiu direto para o Uruguai. Brizola ainda tentou
mobilizar tropas e a população no Rio Grande do Sul, mas não obteve êxito e acabou
por se exilar também no Uruguai. Naquele momento, o poder político brasileiro já

não se encontrava mais nas mãos dos civis. Iniciava-se o longo período de ditadura
militar que marcou a segunda metade do século XX no país.

O Golpe Militar de 1964 trouxe um impasse para a política brasileira.
As eleições para Presidente da República e para o governo de alguns
estados, marcadas para 03 de outubro de 1965, transformaram-se em
uma questão puramente militar, que seria decidida nos quartéis da
Linha-Dura, contrária a qualquer eleição, e o Grupo da Sorbonne, do
presidente Castelo Branco, que procurava viabilizá-las procurando
uma fórmula que afastasse das disputas políticos que haviam se
comprometido com o Governo João Goulart ou com os movimentos
de esquerda. Apesar das eleições estaduais preocuparem os militares,
o que se tornou a questão fundamental foi a disputa para a Presidência
da República, principalmente a candidatura aparentemente favorita do
pessedista Juscelino Kubitschek, que tinha a cassação exigida pela
Linha-Dura e desejada pela UDN, que esperava chegar ao poder com
Carlos Lacerda. (VAZ, 1997, p. 7879)31.

Ao apoiar o golpe em 1964, políticos mineiros liberais favoráveis à chamada

"Revolução" certamente imaginaram-se promovendo uma resistência liberal a uma
possível ação radical da esquerda, haja vista os indícios da possibilidade de ruptura

da ordem constitucional, como, por exemplo, o aumento do número de greves

políticas e a quebra de hierarquia entre os militares. Entretanto, dessa forma eles
acabaram, naquele momento, associados a um nascente totalitarismo do qual

tornar-se-iam vítimas no futuro. Foi o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek,
"agraciado" com a cassação e o exílio, e também de Pedro Aleixo, impedido de

assumir a Presidência da República após a doença de Costa e Silva como uma

medida de retaliação por haver se recusado a assinar o Al-5. O fato é que, no início,
acreditou-se que o movimento havia surgido para livrar o país do comunismo e da

corrupção, restaurando a democracia. Acontece, porém, que o novo regime passou

31 - VÁZ, ÁLisson Mascarenhas, Duas visões da
política mineira. depoimentos de Oscar
Dias Correa e Pio Soares Canêdo. Belo
Horizonte, BDMG Cultural, 1997. P 78

a mudar as instituições do país por meio de decretos denominados Atos

Institucionais (AI), justificados como "decorrência do exercício do Poder

Constituinte, inerente a todas as revoluções" (BORIS, 2002). Foi um período duro,

de acomodações, conflitos e deslocamentos políticos na direção de um governo
mais autoritário a cada dia, que vitimou opositores de todas as classes e patentes,

ainda que de forma não assumida, pois o Congresso Nacional permaneceu em

funcionamento durante a maior parte do período, mesmo com a violação

permanente dos princípios básicos da democracia e a adoção de normas que
atingiam diretamente os direitos dos cidadãos. Essas foram sempre apresentadas

como temporárias no sentido de mascarar a verdadeira face do governo.

Já em 9 de abril de 1964, o Ato Institucional n 2 1, baixado pelos comandantes do

Exército, da Marinha e da Aeronáutica, cumpriu o objetivo de reforçar o Poder
Executivo e reduzir o campo de ação do Congresso. Por ele foram suspensas as
imunidades parlamentares e o comando supremo da revolução ficou autorizado a

cassar mandatos de qualquer nível, municipal, estadual e federal. Além disso, criou
bases para a instalação dos IPMs, os inquéritos policiais para investigar crimes

contra o Estado, seu patrimônio, a ordem política e social e os "atos de guerra
revolucionária". Daquele momento em diante foi se instalando gradativamente no

país o clima de medo característico do período, pautado pela rotina das delações,

especialmente após a criação, em junho do mesmo ano, do Serviço Nacional de
Informações, o SNI, outro instrumento importante para o controle dos cidadãos.

Conforme havia sido estabelecido no Al-1, em abril de 1964, o general Humberto

de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente da República por indicação indireta

do Congresso Nacional, com mandato até 31 de janeiro de 1966.

Após o golpe, eu retornei para o meu antigo emprego na NOVA CAP em Brasília.
Fiquei morando na casa do meu sogra e também tomando canta de uma indústria
de cerâmica que eu tinha lá. Era uma indústria pequena, na verdade uma olaria.
Fabricava tijolos e não tinha muita tecnologia. Era um negócio pequeno. Dava muito

trabalho e pouco lucro.
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32 Entrevista gravada com Vera Chaves
Pinheiro, em 15 de agosto de 2010.

33 - Projeto financiado pelo Banco Nacional
Desenvolvimento Econômico, divulgado 53

imprensa nacional como 'mais uma etapa
para o desenvolvimento econômico de
Minas", a FR1MI5A tinha capacidade para
abater 1.500 bois e 500 sumos a cada a,tO
horas de trabalho, Suas câmaras frigor1fK
podiam armazenar 11.000 toneLadas de
carne. Estimava-se um faturamevtO de
centenas de bilhões de cruzeiros por ano

M. BiL 50 anos. Revista Veja edicõo
Oecial. Disponível em:

http//veja abril com br/ especiais/ brasi lia
IàSiliano.chamembrasiLp174html
kess0 em: 4 nov. 2011.

Em Brasôia, fomos morar na casa do meu pai, que era uma casa de
madeira. Esse foi um tempo heroico. Morar em casa de madeira, com
Brasília ainda no início... Israel tinha um emprego de engenheiro na
NOVACAP, que passou a ser o governo do Distrito Federal, o GDF. Ele
reassumiu esse emprego e, como engenheiro, tinha pouca coisa para
fazer. Então comprou uma pequena olaria e começou a trabalhar nela
também. A casa em que nós morávamos ficava em um local
completamente isolado de tudo, no Lago Sul. Tínhamos uma
caminhonete sem vidro e, com criança pequena, eu quase não saía de
casa. Fazia muito calor durante o dia e muito frio à noite. A minha
distração era calçar uma bota grossa e andar pelo mato. Era muito
isolado... O vizinho mais próximo ficava a uma quadra da minha casa.
(PINHEIRO, 2010 )32

Vendi a cerâmica quando meu pai ganhou a eleição para governador de Minas e me
convocou para Belo Horizonte. Fui nomeado para assumir a Assessoria Técnico-
Legislativa de Minas Gerais. Nesse cargo, desenvolvi vários trabalhos de inspeção e
assessoramento. Um desses trabalhos foi realizado na FRIMISA (Frigoríficos Minas
Gerais S/A)33, um frigorífico que havia sido construído nas vizinhanças de Belo
Horizonte, em Santa Luzia, com o objetivo de abastecer a capital mineira de carne
bovina. Ele era imenso e havia sido planejado para receber bois vivos, matar e
distribuir a carne na cidade. Não deu certo pela própria dificuldade do transporte
de bois vindos do interior do estado, que encarecia o produto em relação aos preços
praticados pelos pequenos frigoríficos regionais. Além disso, tratava-se de uma
empresa estatal com todas as dificuldades que lhe são peculiares. A empresa estatal
não tem dono, e dessa forma, fica difícil ir para frente, ter sucesso no sistema
capitalista, pois é o sentido do lucro que leva o negócio adiante. Fiquei nessa
assessoria até reassumir o mandato de deputado federal em 1966, já no final da
legislatura, O Alkmin se licenciou para que eu pudesse assumir e, na sequência,
disputar as eleições, concorrendo ao cargo de deputado federal.

As eleições para governador dos estados brasileiros, cujo calendário não foi

alterado pelo AI-1, realizaram-se em outubro de 1965. Naquele momento, grande

parte do entusiasmo com a revolução já havia desaparecido até mesmo entre seus

próprios adeptos e isso ficou claro nas eleições diretas realizadas em 11 estados

brasileiros, cujo resultado das urnas alarmou os militares linha-dura. Negrão de
Lima, velho getulista e colaborador do ex-presidente Juscelino Kubtischeck, venceu

na Guanabara, e, em Minas, o primeiro prefeito de Brasília, engenheiro responsável
pela construção da cidade e amigo pessoal de .1K, Israel Pinheiro da Silva, liderou a

votação. A oposição ganhou ainda em Santa Catarina e Mato Grosso. Veio então o
AI-2 estabelecendo, definitivamente, a eleição presidencial pela maioria absoluta

do Congresso Nacional em sessão pública e votação nominal, reforçando ainda mais
os poderes do presidente da República e extinguindo os partidos políticos

existentes por considerar a multiplicidade partidária como fator desencadeador de
crises políticas. Foi um ato editado como condição para que Israel Pinheiro e Negrão
de Lima tomassem posse em Minas Gerais e na Guanabara, respectivamente. Uma
vitória da linha-dura, que temia o retorno de Juscelino Kubitschek ao poder nas
eleições de 1965. Sem alternativa, o grupo político foi obrigado a se organizar em
dois partidos, conforme permitia a legislação, criando a Aliança Renovadora

Nacional, ARENA, que agrupava os partidários do governo, e o MDB, Movimento

Democrático Brasileiro, que reunia a oposição. O grupo de políticos que compunham
os quadros do antigo PSD se dividiu. Muitos foram fazer parte da ARENA, ao lado dos

adversários históricos da UDN, e outros preferiram se alinhar com membros do

antigo PTB para formar o MDB, sob a liderança de Tancredo Neves.

O primeiro candidato lançado pelo PSD para disputar o governo de Minas nas

eleições de 1965, Sebastião Paes de Almeida, foi substituído por Israel Pinheiro da
Silva após a impugnação da sua candidatura impulsionada por protestos dos
setores mais radicais do Exército e pela UDN. Ex-ministro da Fazenda de JK, ele era

acusado de haver cometido abuso do poder econômico. Conforme noticiado na

edição especial da revista Veja, Brasília 50 anos, essa oposição era bem clara. Foi
atribuída a ela a autoria do texto intitulado "O assalto ao trem pagador",

distribuído aos jornais da época, uma alusão bem-humorada a Paes de Almeida,
então apelidado de "Tião Medonho", nome do autor de um famoso assalto a uma

composição ferroviária34.
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Impugnada sua candidatura, o nome de Israel Pinheiro surgiu naturalmente e foi
apoiado tanto pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, exilado em Paris mas ainda

uma forte liderança entre os antigos pessedistas, quanto pelo presidente da vez, o
general Castelo Branco.

Das conversações, em Brasília, o nome de Israel Pinheiro despontou
logo pela sua projeção natural. Deputado muitas vezes, presidente da
Comissão de Orçamento da Câmara Federal, havia renunciado ao
mandato para servir a Juscelino, em Brasília, assumindo a presidência
da Novacap, responsável pelas obras de construção da capital. Ele
era, também, vice-presidente do diretório nacional do PSD, portanto,
uma figura de expressão do pessedismo. Nas outras sucessões seu
nome já fora ventilado. (CANÊDO. In: VAZ, 1997)'

Após uma consulta a JK, feita por telefone pelo próprio Sebastião Paes de Almeida,

Israel Pinheiro da Silva tornou-se oficialmente o candidato do partido, e Pio Canêdo

continuou como vice. Foi uma saída estratégica, apontada por todos como a
melhor; dada a sua atuação no partido, o caráter do candidato e a sua capacidade,
associada ao fato de que não precisaria de muito tempo para fazer campanha. Ele

era um político que possuía uma imagem forte, e seu nome era bastante conhecido

em todo o estado. Em apenas 23 dias, lançou-se numa campanha vitoriosa, que
reuniu todas as forças políticas mineiras de oposição ao regime em torno do

objetivo comum de dar a vitória ao candidato do PSD. Foi ele o escolhido para
governar o estado de Mina	 fl'HC.-

Em

voltamos a Belo Horizonte para participar da campanha. Foi uma
candidatura muito tumultuada. O governo militar queria embargá-la
de qualquer jeito. Só não embargou graças a um documento que teve
que ser entregue imediatamente, informando que nada constava
contra o Dr. Israel. Um documento que eu levei para Belo Horizonte
Foi uma coisa urgente, a entrega tinha que ser imediata. Minha
cunhada ligou, e eu viajei só com a minha filha e uma sacolinha com
umas roupas dela. Não deu tempo de fazer mala.., não trouxe roupa
nenhuma para mim.., nada! A Maria Paula ficou na casa de um primo,
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36 . Entrevista gravada com Vera Chaves
Pinheiro em iS de agosto de 2010. -

17'A00 de combate ao regime comandada
POr militantes da luta armada com o
ob)etivo de Promover a libertação e o exilio
de companheiros que haviam sidoC (uçado5 peio Exército. As primeiras acões

S grupos de guerrilha tiveram inicio em
1968 - O consulado americano em São Paulo
recebeu uma bomba e, na sequência,
t1'eçam inicio as chamadas "expropriações",que nada mais eram do que assaltos para
reuni r fundos e garantir a continuidade do
mVlrnento
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o Raul Bernardo Nelson de Senna, e nós fomos para o Hotel
Amazonas, um hotel na região central de Belo Horizonte, onde ficava
a sede do comitê do Dr. Israel. Ai então começou uma campanha
alucinada. Foram vinte e poucos dias de campanha. Eu fiquei quatro
dias com a mesma roupa. Mas foi uma campanha favorável, porque o
povo iria votar no Sebastião Paes de Almeida, o Tião Medonho, mas,
como a candidatura dele foi embargada, ficamos numa maré boa. O
slogan era: Minas em ritmo de Brasília. Eu mal via o Israel. A essa
altura, ele também já estava em cima de um caminhão fazendo
campanha.. Foi uma campanha muito interessante, muito criativa, a
família é muito grande, ficou toda mobilizada, e o Dr. Israel ganhou.
Quando ele ganhou, não tinha sentido mais a gente ir para Brasília. Aí
eu fiquei uns tempos na casa dos meus pais, O Dr. Israel arranjou um
cargo de assessoria para o Israel. Essa foi uma época de muita
restrição e muita cobrança do governo federal, pois eles tiveram que
engolir dois governadores eleitos por voto direto: o Negrão de Lima e
Israel. Éramos exceção dentro do Brasil, onde todos os governos eram
nomeados. Então qualquer coisa a mais que tivesse aqui seria
complicado. Então ficamos um período morando no Hotel Financial,
pois o Dr. Israel já estava no Palácio das Mangabeiras, O Hotel Financial
era bom, mas era precário. Nós fizemos uma viagem para Caeté, o carro
bateu, e o Israel quebrou o pé. Ficamos no Palácio das Mangabeiras uns
três meses, até arranjar um apartamento. Fui morar perto da minha
cunhada e logo comecei uma atividade. Eu trabalhava diariamente para
várias campanhas no SERVAS, eu e minha cunhada Coracy. O Israel logo
depois se candidatou e ganhou, porque o pai era governador e isso
facilitou. Entretanto, nós não voltamos para Brasília, ele ia e voltava,
fazia aquele itinerário de deputado. (PINHEIRO, 2010)36.

No ano de 1966, elegi-me pela ARENA com uma enorme votação e permaneci no
cargo até 1970. Analisando a minha trajetória hoje, observo que essa não foi a
minha atuação mais brilhante. Foi um período no qual eu procureificar um pouco
afastado das atividades legislativas que pudessem causar alguma polêmica, porque
eu era filho do governador e não ficava bem me manter no centro de um debate
acalorado, especialmente contra o governo. Além do mais, a situação do meu pai

era complicada, pois de qualquer maneira ele havia vindo do setor de oposição ao
governo instituído e houve momentos durante a sua gestão em que o confronto com
o governo federal militar pareceu inevitável. Um desses momentos ocorreu no ano
de 1969, quando políticos de oposição ao governo Israel Pinheiro, antigos udenistas,
reuniram-se com o comando da 10-4 (Infantaria Divisionária 49) no antigo Hotel
Excelsior, que ficava na Avenida Afonso Pena, bem no centro de Belo Horizonte. O
general comandante do 10-4, na época, intencianava assumir o governo do estado
de Minas Gerais por meia de uma intervenção militar na qual ele próprio seria o
interventor. Foi uma tentativa clara de derrubada do governa do meu pai e só não
deu certo por causa do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick realizado

na época por um grupo esquerdista de aposição à ditadura milita7.

Com a notícia do sequestro, a ideia da intervenção foi abandonada. Papai ficou
sabendo de tudo, porque trabalhava na Hotel Excelsior um antigo gerente do Hotel
Nacional de Brasília que era seu amigo e telefonou para ele após a reunião,
relatando tudo. Coma governador do Estado, ele tomou logo a providência de
colocar o serviço reservado da Polícia Militar de Minas Gerais para investigar a
assunto. Não queria sair e estava mesmo disposto a reagir. Lembra-me dele
dizendo: "Meu filho, desta cadeira em que meu pai sentou, eu não saio. Eles vão ter
que me tirar!' Contudo, para nassa sorte, sequestraram o embaixador, todas as
atenções se voltaram para a guerrilha, e o plano foi abandonado.

Esse foi um período muito difícil da história brasileira e politicamente muito
complicado. Os governadores e políticos do legislativa eram permanentemente
monitoradas. É que, para não perder as eleições, de tempos em tempos, novos
instrumentos de manutenção do regime eram criados. Além dos atas institucionais,
surgiu no Senado a figura do senador biônico: um político indicado pelo governo
para o cargo. Havia um para cada estado. Foi a maneira que os militares

encontraram para garantir a maioria no Senado.

As regras eleitorais estabelecidas no Ato Institucional n 0 3 foram

alteradas pelo conjunto de medidas denominado "Pacote de abril",
impostas pelo presidente Ernesto Geisel. De acordo com essas
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medidas, que introduziram entre outras coisas o chamado "senador
biônico", ou seja, um senador escolhido pelo mesmo processo que
escolheria o governador, o Colégio Eleitoral de Minas Gerais seria
assim constituído: haveria "1312 integrantes, sendo nove em Belo
Horizonte, dois de cada um dos 721 municípios mineiros e todos os
61 deputados estaduais. Os vereadores de cada município serão
escolhidos pelas Câmaras Municipais, o que possibilitará ao 'partido
oficial' contar com cerca de 1.100 dos 1.512 votos." (ALVES, 1984)38.

Visita a Ouro Preto.
Israel Pinheiro Filho, Hélio Beltrão, Eduardo Bambirra
e Mano Andreazza entre outros. s/d.
Acerco Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro

Em Minas, o senador biônica indicado foi o Murilo Badaró. Engraçado que ele fez
um discursa inflamado a favor de Juscelino, e logo depois, ficou ligada aos militares.
Cumpriu os oito anos de mandato no Senado e, depois que ele saiu, não conseguiu
se eleger novamente. Os tempos eram outros e a sua imagem havia ficado muito
associada ao governa militar. Ele era um homem brilhante; entretanto, o fato de ter
sido nomeado sem disputar a eleição... Isso acabou com a carreira dele, parque a
nação inteira condenava afigura do senador biônico. Ninguém aceitava.

Aqui no Brasil a ditadura não foi tão sangrenta como na Argentina ou no Chile,
mas mesmo assim morreram pessoas. No período conhecida como linha-dura,

mataram até um deputado39.

Houve casos de violência que ficaram públicos e isso causou muita comoção. O povo
brasileiro não é de violência, não é de matar. Esse negócio de morrer lutando no
Brasil causa um impacto danado... O pior período da época foi no governo Médici

que perseguiu bastante os opositores, e não somente aqueles que pegaram em
armas. Muitos artistas e intelectuais foram obrigados a sair do país e só puderam

retornar ao Brasil anos depois, após a anistia.

Quando o Castelo Branco saiu, entrou o Costa e Silva. Ele era um homem muita
simples, foi uma dificuldade... Nessa época, toda a cúpula do governa foi recepcioná-
lo no Hotel de Araxó, que era do governo. Papai o havia convidada para passar uns
dias por lá. Passamos um final de semana com ele, hospedados no Grande Hotel de
Araxó. Participaram do evento todas as grandes figuras da política mineira da época:
Benedito Valadares, José Maria A/kmin, Pio Canêdo, Murilo Badaró, Ovídio de
Abreu... os políticos mais influentes da Arena pessedista. O Costa e Silva adorou.
Tomou banho ló nas termas... Ele era simpático, boa praça. Adorava jogar. Lembro-
me de que ele costumava ir ao Jóquei lá no Rio de Janeiro. Foi meu companheira de
turfe. Ligava para o Aécia Cunha lá do palácio para pedir palpite para as apostas.

Chegando em Araxá, papai chamou a Maria dos Correios, uma vidente muito
conhecida da cidade, para atender o Costa e Silva. Papai era espírita, acreditava
muito nessas coisas. E ela era uma mulher que adivinhava tudo... Como o hotel
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Almoco com os miLAares.	Na verdade O A1-5 foi pensado para defender o governo militar após um episódio
Israel Pinheiro Filho, Rondon Pacheco,

	

Aureliano Chaves, Juracy MagaLhàes,	envolvendo o deputado Márcio Moreira Alves. Esse deputado discursou num
Manoel Costa, Magalhães Pinto, Costa e Silva

	

e Emilio Garrastazu Medici, entre outros,	pequeno expediente da Câmara (pronunciamento de cinco minutos no início da
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro sessão, também chamado de pinga fogo) pedindo para que, como forma de
oposição, a população boicotasse o desfile militar de 7 de setembro e que, nas
festas, as moças não dançassem com os oficiais do Exército ligados a atos de
violência e repressão. Os militares não gostaram nem um pouco e exigiram que ele
fosse processado. Só que, para que isso acontecesse, a Câmara teria que dar licença,
pois qualquer deputado para ser processado tem que ter a autorização da Câmara.
Fez-se então uma votação para autorizar. O que aconteceu foi que os deputados
rejeitaram o pedido e, em consequência, a Câmara foi fechada. Esse foi o estopim
para o AI-5, pois demonstrou que a oposição ao regime estava mais fortalecida.
Nesse episódio, lembro-me de um caso engraçado. A votação era secreta, e eu votei

40 - FAUSTO, Bóris. História do Brasil.
10' edição. São Paulo. Editora da
Universidade de São Paulo, 2002
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possui uma suíte com elevador interno, ela entrava lá sempre escondida, pelo
acesso direto à suíte do presidente ou do governador. Entrava, conversava com os
políticos, e ninguém ficava sabendo. Ela chegou e ficou sozinha conversando com
o Costa e Silva. Ao sair, meu pai encontrou-o pálido. Preocupado, perguntou para
a Maria dos Correios o que ela havia dito para deixá-lo naquele estado, e ela
respondeu que havia sentido que ele não iria terminar o mandato e relatou isso.
O Costa e Silva ficou preocupadíssimo, pensando que iria ser deposto. Ele nunca iria
imaginar que o que ela estava vendo realmente era a morte de/e... Creio que o
medo de sair do governo pode até tê-lo ajudado na decisão de assinar o AI-S.

No dia 13 de dezembro de 1968, o general Costa e Silva baixou o Ato Institucional n0

5 e fechou o Congresso. Foi um ato de reforço da linha-dura do regime por entender;

naquele momento, que a revolução estava se perdendo, sendo necessária a

implantação de novas medidas visando neutralizar agentes considerados

subversivos, minar as forças daqueles que não aceitavam a ditadura e, assim, acabar

de vez com a oposição. Jarbas Passarinho, Delfim Neto e Magalhães Pinto, ministros

do Trabalho, da Fazenda e das Relações Exteriores, respectivamente, não se

opuseram. O vice-presidente Pedro Aleixo, representante da minúscula ala liberal do

governo que propôs o estado de sítio para contornar a crise criada pelos militares

radicais na Câmara dos Deputados, mostrou discordância, mas foi voto vencido.

O AI-5 foi o instrumento de uma revolução dentro da revolução ou,
se quiserem de uma contra rrevolução dentro da contra rrevolução.

Ao contrário dos atos anteriores, não tinha prazo de vigência e não

era, pois, uma medida excepcional transitória. Ele durou até o

início de 1979. O Presidente da República voltou a ter poderes para

fechar provisoriamente o Congresso. Podia, além disso, intervir nos

estados e municípios, nomeando interventores. Restabeleciam-se
poderes presidenciais para cassar mandatos e suspender direitos

políticos, assim como para demitir e aposentar funcionários

públicos. (FAUSTO, 2002, p. 480) 0 .
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II
Inauguração da ponte de iturama-MG. 1971
Pedro Gustin, Israel Pinheiro Filho, Bias Fortes Filho,
João Ferraz, Fauzi (prefeito de Iturama), Rondon
Pacheco, Israel Pinheiro, Homero Santos, entre outros.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro
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contra, mas não disse a ninguém. Entretanto, o Dênio Moreira, um deputado
estadual linha-dura, acabou descobrindo a minha opção. É que, após a votação,
voltávamos para Belo Horizonte no avião do governo sentados próximos, no último
banco da aeronave. Quando, durante o voo, o resultado foi anunciado pelo rádio
do avião, me denunciei num gesto impensado. Inadvertidamente, ergui o
antebraço com as mãos fechadas em comemoração. Foi muito rápido, porém
suficiente para que ele percebesse de que lado eu estava. Mais tarde, o general
Costa e Silva comentou com o meu pai: é Israel, sei que até o seu filho votou contra
mim... Papai me contou isso sem fazer nenhum comentário. Não me senti muito
bem com o ocorrido, mas também não falei nada. No final das contas, quem estava
certa era a Maria dos Correios. Não é que o Costa e Silva faleceu, antes de terminar
o seu mandato, um ano após haver baixado o A/-5? Coitado, morreu de isquemio
em dezembro de 1969

Essa vidente, a Maria dos Correios, fez faina rio meio politico daquele tempo.
Lembro-me de que o Magalhães Pinto também foi para Araxá logo no início do seu
mandato como governador de Minas Gerais. Acompanhado pelo Otto Lara
Rezende, meu cunhado, o José Aparecido e o Sarney, hospedaram-se no Grande
Hotel. Como o Otto sabia da história que meu pai contava, mandou então chamco
a Maria dos Correios e os quatro se consultaram com ela. Dizem que, quando ela
chegou, olhou os quatro e, apontando para o Sarney disse: "Aquele ali vai set
presidente da República' Imediatamente, eles retrucaram: "Não... Vai ser este
aqui!' apontando para o Magalhães Pinto, que era governador de Minas, e na
época, o que apresentava maior chance de assumir a Presidência da República.
Anos mais, tarde verificou-se a sua previsão. Com a morte do Tancredo Neves, o
Sarney realmente chegou à Presidência do Brasil.
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Para substituir o general Costa e Silva, acamado por causa de um derrame sofrido
em agosto de 1969, foi convocada uma junta militar, ferindo a Constituição
brasileira, que determinava a posse do vice-presidente Pedro Aleixo. É que, além de

ter ficado contra o Al-5, Pedro Aleixo era civil, e aí os militares não permitiram. Por

meio de outro Ato Institucional, o AI-12, os ministros do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica assumiram o governo, implantaram novas medidas de repressão e

muita tortura contra os opositores, especialmente a esquerda radical. Em seguida,

baixaram o Al-13, que propiciou a criação da pena de banimento do território

nacional aplicável a todo brasileiro que fosse compreendido como nocivo à
segurança nacional; e depois, por meio do Al-14, estabeleceram a pena de morte
para os casos de "guerra revolucionária ou subversiva", entre outros. 0 país entrou
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em um de seus momentos políticos mais tristes e obscuros. E a população, apática,

seguiu anestesiada Nesse período, a retomada do crescimento econômico do país

determinou o início do chamado Milagre Econômico, um momento singular de

euforia econômica nacional, que custou caro às futuras gerações. Substituindo a

junta militar,tomou posse, em 1969, o novo presidente, o general Emílio Garrastazu

Médici, que procurou reviver no seu governo a euforia dos tempos da construção de

Brasília por meio de grande publicidade em torno da abertura da Transamazônica e

da campanha "Brasil, grande potência", lançada nacionalmente com o objetivo de

atingir os quatro cantos da nação. A classe média, mesmo assustada com o golpe, foi
cooptada pelo desenvolvimento econômico e seguiu embalada pela propaganda do

"país que vai pra frente". Enquanto isso, jovens militantes da oposição ao regime

pegavam em armas para combater os militares. A guerrilha urbana continuava com

assaltos a bancos, sequestros, muita repressão e tortura.

O Governo Médici não se limitou à repressão. Distinguiu claramente
entre um setor significativo mas mi noritário da sociedade, adversário
do regime, e a massa da população que vivia um dia a dia de alguma

esperança nesses anos de prosperidade econômica. A repressão

acabou com o primeiro setor, enquanto a propaganda encarregou-se

de, pelo menos, neutralizar o segundo. Para alcançar este último
objetivo, o governo contou com o grande aumento das

telecomunicações no país, após 1964. As facilidades de crédito
pessoal permitiram a expansão do número de residências que

Possuíam televisão: em 1960 apenas 9, 5% das residências urbanas

tinham televisão; em 1970 a porcentagem chega a 40%. Por essa
época, beneficiada pelo apoio do governo, de quem se transformou
em porta-voz, a TV Globo expandiu-se até se tornar rede nacional e
alcançar praticamente o controle do setor. A propaganda
governamental passou a ter um canal de expressão como nunca
existira na história do país. A promoção do "Brasil, grande potência"
foi realizada a partir da Assessoria Especial de Relações Públicas
(AERP), criada no governo Costa e Silva, mas que não chegou a ter
importância nesse governo. Foi a época do "Ninguém segura esse
país", da marchinha "Pra frente Brasil", que embalou a grande vitória

brasileira na Copa do Mundo de 1970. Foi a época em que muitos

brasileiros idosos de classe média lamentavam não ter condições

biológicas para viver até o novo milênio, quando o Brasil se

equipararia ao Japão. (FAUSTO, 2002, p. 484)
1 .

Aproveitando o embalo, no início dos anos 1970, militares empenhados em legitimar

o regime passaram a criar mais e mais instrumentos de coerção e exclusão. Atos

institucionais e leis complementares surgiram em grande número e foram utilizados

de acordo com a conveniência do grupo que ocupava o poder político no Brasil

naquele momento. Contando com o apoio de grande parte da sociedade que não

compactuou com os movimentos de esquerda, o regime militar conseguiu

paulatinamente enfraquecer cada vez mais os focos de oposição. As organizações

revolucionárias foram dizimadas e seus membros mortos, presos ou enviados para o

exílio. Foram usados todos os mecanismos possíveis para eliminar qualquer

resistência em todos os níveis da sociedade brasileira. Guerrilheiros, homens

públicos, intelectuais, artistas e políticos, mesmo aqueles que não haviam se colocado

explicitamente contra o regime, tiveram as suas possibilidades de atuação minadas

pelo grupo que estava no poder.

Em 1970, tornei-me inelegível por uma manobra do governo militar e fiquei oito
anos fora da política. Na verdade, os militares me fizeram inelegível. Escolheram a
mim para atingir o meu pai. Pensando nisso hoje, observo que a minha vida política
não foi muito fácil não, tive uma carreira bastante tumultuada. Essa passagem
mesmo é um bom exemplo. Na hora em que eu estava começando a engrenar,
porque na Câmara Federal você tem que se acostumar, entender completamente o
processo, fui expelido. Só pude voltar em 1982. Foram 12 anos do lado de fora. Isso
me prejudicou muita e machucou bastante o meu pai. Os militares conseguiram
atingi-lo naquilo que ele tinha mais interesse: a continuidade da tradição familiar
iniciada com João Pinheiro, falecido aos 48 anos sem deixar herdeiros em
atividade. Papai assumiu a carreira política em 1932 e nunca mais largou. Eu

assumi em 1958 também para ficar e dar continuidade.

Éfascínante a história... Conforme eu expliquei, meu pai e Negrão de Lima foram
41-FAUSTO Bons Historia do Brasil 

ÇãO. São Paulo Editora da Universidade	eleitos contra a vontade dos militares, pois eram oriundos do grupo opositor ao
de São Paulo 2002 governo instituído. A revolução era udenista e eles eram PSD. Por mais que ele
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tenha atuado no governo, nunca foi visto pelos militares como um aliado, tanto
que eles sempre acharam que ele protegia os contrarrevolucionários. Nas eleições
para governador, a sua posse teve que ser garantida pelo Castelo Branco e,
durante todo o seu mandato, ele enfrentou sempre oposição, inclusive dentro do
partido... Na verdade, isso era mais por causa de intriga da UDN de Minas, que,
naquele momento, estava coligada com o PSD na ARENA. O grupo udenista, que
esteve sempre ao lado dos militares, continuou trabalhando o tempo todo para
derrubá-lo e assumir o governo.

Na época em que meu pai foi eleito, o meu mandato estava para terminar. Eu era
deputado federal e deveria me reeleger na próxima eleição. Foi aí que o governo
militar me tornou inelegível, eu e vários outros políticos, numa atitude que
contrariou toda tradição política brasileira. Até então eram considerados inelegíveis
os parentes de presidente da República, governador e prefeito até segundo grau.
Parentes de primeiro grau são os descendentes diretos (filhos), pai, mãe e irmãos.
Parentes de segundo grau são os tios e sobrinhos. O governo militar rebaixou o grau
e mudou o prazo, deformo arbitrária, só para atingir candidaturas como a minha.
A inelegibilidade foi baixada por meio de uma lei complementar. Eles modificaram
a Constituição, contrariando todo o sistema eleitoral brasileiro. Ficou tão arbitrário
que, se o meu pai, governador de Minas Gerais, renunciasse ao governo seis meses
antes da eleição, ainda assim, eu continuaria inelegível. Uma coisa absurda. Isso
prejudicou muita gente.

Claramente elaborada no sentido de protegera regime militar de uma ação política
mais acentuada, a Lei Complementar n g 5, de 29 de abril de 1970 (Lei de
Inelegibilidades) estava claramente vinculada ao potencial opositor do candidato à
ordem institucional estabelecida. Tratava-se de mais uma manobra no sentido de

garantir que não houvesse oposição, especialmente nos estados onde havia maior

possibilidade de vitória de políticos considerados contrários à ditadura. Entre
outros critérios, no seu art. 1g, estabeleceu como inelegíveis em cada estado, "o

cônjuge e os parentes consanguíneos afins, até o terceiro grau, ou por adoção do

governador ou do interventor federal ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, os haja substituído".

E	P-'	-,	L	 -	E	-

Fiquei sabendo que esse ato iria sair na imprensa oficial... O Pedro Aleixo havia sido
encarregado pelos militares de preparar a redação final do texto da lei
complementar. Eu frequentava a casa dele e tentava resolver o problema da minha
inelegibilidade. O texto dizia: quem já era deputado poderia ser reeleito e, nesse
caso, só poderia ser reeleito quem fosse filho ou parente de segundo grau de
prefeito, governador ou presidente da República que estivesse no exercício do
mandato. Esse era o meu caso: eu havia assumido o mandato antes de papai ser
eleito governador. A solução pareceu tranquila, e então cometi um erro... Falei
demais e a imprensa publicou. Saiu uma notinha no Diário de Notícias, jornal carioca
da época, uns dois ou três dias antes de ser publicada essa lei complementar, com a
seguinte notícia: "Resolvida a inelegibilidade de Israel Pinheiro Filho." Isso bastou.
Foi um alerta para que eles percebessem uma brecha na lei que facilitava a eleição
de políticos que vinham de partidos opositores. Os militares então pararam a
imprensa oficial, que já estava rodando o Diário Oficial, e substituíram o texto.
Tornaram-me inelegível radicalmente! A mim e a todos os parentes de primeiro grau
dos políticos de todo o país. Reduziram. Antes eram parentes de segundo grau. Essa
arbitrariedade atingiu tantos políticos que, mais tarde, foi necessário fazer uma nova
reforma constitucional para corrigir. Com isso, fiquei inelegível de 1970 a 1974.

No final da legislatura, fiz uma despedida. Pronunciei um discurso em 29 de
setembro de 1970, o mandato terminou em 31 de dezembro. Para esse discurso, eu
pedi ao Raimundo Nonato de Castro, um intelectual, homem muito inteligente do
governo do meu pai, diretor do CEPRO - Centro de Processamento de Dados do
Estado - para fazer um levantamento de tudo o que havia sido realizado durante o
governo de Israel Pinheiro, em termos de modernização. E era muita coisa. Foi no
governo dele que se instalou em Minas o sistema de informação computadorizado,
com aqueles computadores imensos que facilitavam a recuperação de todos os
dados. Ficava ali ao lado do Palácio dos Despachos. Feito então o levantamento,
colocamos tudo no discurso intitulado "As novas estruturas de Minas Gerais' que
eu li na Câmara. Esse discurso tinha como objetivo principal registrar tudo o que
meu pai havia feito, salientando a sua atuação no governo do estado, conforme
expliquei no início do pronunciamento:
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Esta tribuna - que já deu lugar a tantos críticos - parece-nos agora o
lugar mais adequado para retratar a verdade dos fatos. E não tanto

como defesa pessoal de um governador cujo mandato se finda,
quanto - e principalmente - como exemplo do esforço, abnegação,
espírito público e patriotismo de um Governo que se empenhou a
fundo em lançar e assentar bases seguras para uma estratégia de
desenvolvimento regional. E é nessa medida que o tema do nosso

pronunciamento afasta-se das mesquinhas querelas provincianas,
revelando-se objeto de estudos e análise para todos os deputados

que têm assento nesta Casa, igualmente preocupados com o
desenvolvimento dos seus respectivos Estados em bases sólidas,

científicas e duradouras. (FILHO, 1970)42.

Israel Pinheiro Filho discursando
na Assembleia. s/d.
Acervo Museu Caso de João o-nheiro
e Israel Pinheiro

42 Discurso proferido por Israel Pinheiro
Filho na sessão de 29 de setembro de 1970

43- Wiadmir Herzog era iugos(avo, Jornalista,
Professor da Universidade de São Paulo e
teatrólogo, foi morto aos 38 anos em Suo
Paulo. Acatando intimacão feita pelo DOl-
CODII5P para que se apresentasse naquele
departamento Wladimir foi preso no dia 25
de Outubro de 1975, acusado por possíveis
li9aç5 com o Partido Comunista Brasileiro
PCB) Morreu nesse mesmo dia, em

conlequência das torturas sofridas.
5 8Undo a versão oficial, Herzog teria se
enforcado Com o cinto do macacão de
Presidiário que vestia desde sua entrada no
DOl/CODI. Porem, de acordo com os
testemunhos de Jorge Benigno Jathay
Duque Estrada e Leandro Konder,
Jornalistas presos na mesma época no
Dol/CODI Wladimir foi assassinado sob
torturas
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Esse foi um discurso que partiu da minha intenção de registrar a atuação do meu

pai, e faz parte de um compromisso pessoal que eu sempre tive com a História.
Lá ficou relatado tudo o que Israel Pinheiro realizou como governador do estado
de Minas Gerais. Quis fazer isso porque sempre tive uma preocupação muito
grande com o registro da memória política e administrativa e, ainda que tenha
feito um discurso bastante técnico, foi tudo registrado lá.

Popaifazia bem o jogo político e os militares, ainda que não gostassem muito de/e,
entendiam que ele não era um político radical. A revolução foi contra o P50, partido
de Juscelino Kubitschek, e papai, companheiro de Juscelino, quando eleito
governador, só foi mantido no cargo porque o Castelo Branco o garantiu, conforme
u ló contei. Ele tinha um sogro mineiro que havia sido muito amigo de João

O,nheiro e era bastante simpático com papai. Vinha aqui nos visitar... Os militares,
'ntretanto, não viam meu pai com essa mesma simpatia, ainda que ele, na medida
da possível, tenha conseguido se relacionar bem com os generais enquanto esteve
na governo. Mas eles não gostavam muito do jeito dele e aí a melhor maneira de
atingi-/o foifazer o filho inelegível, impossibilitando, dessa forma, a continuidade da
tradição familiar. Fui perseguido mesmo. Tanto que, na última viagem que meu pai
fez como governador de Minas, teve uma prova disso. Ele esteve no Japão,
concluindo o entendimento com os japoneses a respeito do investimento no cerrado.
Mais um dos grandes projetos dele. Minha mãe o acompanhava sempre e, nessa
viagem, ela pediu ao Rondon Pacheco para me colocar numa posição qualquer no
governo, para que eu continuasse fazendo política até que pudesse disputara eleição
de 1974. Mas o Rondon não se moveu. Mais tarde, fiquei sabendo que ele não fez
porque não podia. Os militares o impediram de me nomear. Esse foi o período mais
duro do regime. No governo seguinte, Geisel caminhou na direção da democracia, ou
pelo menos apregoou bastante isso, porque, na prática, ela só veio tempos depois.

O Geisel assumiu prometendo uma "distensão lenta, gradual e segura' Ele falava
muito nisso. Era uma figura bastante diferente do Costa e Silva, um estrategista
muito mais na linha do Castelo Branco. Creio que ele estava mesmo querendo
implantar novamente o regime democrático, embora ainda vivêssemos na

repressão. Lembro-me de quando mataram o Vladimir Herzog43 no DOI-CODI após
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uma das muitas sessões de torturo a que as presas políticos eram submetidos. Elo
ficou muito bravo. Era o seu desejo promover a distensão, e com esse episódio, o
coisa se acirrou. Geisel queria uma transição pacifica e, com a morte desse
jornalista, criou-se um atrito danado entre governo e oposição. E a turma era duro
mesmo! Existia uma briga terrível dentro do próprio Exército, O Geisel então
destituiu os comandos. Chamou todos lá em Brasília e destituiu todo mundo, FIE
era espvt	 -

Mas ai

elegível, eu não quis disputar porque o Raul Bernardo, meu primo, resolveu se
candidatar a deputado federal e dois da mesma família concorrendo eu não achei
que seria bom, pois eu teria menos chance na disputa. O Raul Bernardo havia sido
muito atuante no contato com o povo, na exploração dos benefícios que o meu pai
conseguiu. Ele também havia sido prejudicado pela inelegibilidade, porque era
parente direto de governador; entretanto havia continuado atuando na política
como secretário do governo Israel Pinheiro e, na época, estava bastante ligado cos
chefes políticos mineiros por causa dos favores que ele havia conseguido para e/ao
por intermédio do meu pai. Sendo chefe de gabinete, ele estabeleceu uma relaçào
direta com os prefeitos e políticos dos municípios, atendendo às demandas que ela
apresentaram. Eu nunca me preocupei com isso, porque ele era meu primo, quav
irmão.., nós éramos compadres.., eu realmente não me importava. Só que ele fica 

E

muito mais próximo dos líderes políticos locais do que eu e, na hora em que ele
resolveu disputar para deputado federal junto comigo, eu percebi que eu não iria
conseguir, Então não disputei. Teria que gastar um dinheiro que eu não tinha,
comprometer os amigos e estava arriscado a perder, porque o Raul Bernardo levaria
muitos dos meus votos. O ideal seria manter o "status quo" anterior, ou seja, ele
deputado estadual e eu deputado federal. Mas ele quis ser deputado federal e,
diante dessa situação, achei melhor desistir.

Meu pai havia morrido um ano antes, em 1973. Um fato doloroso para mim... É
interessante relatar que, se ele não tivesse morrido antes das eleições, eu teria me
candidatado e, aí sim, teríamos uma bela disputa, pois iríamos trabalhar juntos. Ele
estava com uma disposição imensa para disputar o Senado na mesma eleição que

	

Diretoria da Arena Ozanan Coelho,	eu me candidataria a deputado federal. Foi a primeira vez que eu o vi assim. Ele
Aureliano Chaves, Carlos EIoi, José Machado,

	

Aø Etisio de Castro e Israel Pinheiro Filho,	dizia: "Vamos disputar essa!' E isso era mesmo inédito, pois ele não era de falar
entre outro s. s/d.

	

Acervo Museu Casa de João nheiro	muito... Não contava farol, não ameaçava... Ele não tinha esse estilo. E nessa
e Israel Pinheiro ocasião lembro-me dele falando muito que iria disputar. Acho que é porque, no

fundo, ele trazia mágoa daquele período de inelegibilidade, um período que eu
chamo de cassação branca. Mas, infelizmente, papai morreu antes que pudéssemos
efetivar nossas candidaturas, e só voltei à vida política em 1978, quando me

candidatei ao Senado.
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Como não disputei e fiquei fora do governo, fui nomeado pelo Aureliano Chaves
para um cargo público. O Aureliano sempre foi muito correto comigo. Aliás, ele era
uma das figuras mais corretas da política mineira. Mandou me dizer para eu
escolher um lugar no governo dele. Isso antes dele assumir o governo. Eu o informei
então, que queria ser presidente da Ruralminas porque ela havia sido criada pelo
meu pai e tratava da colonização do sertão mineiro e Norte de Minas, do São
Francisco e tudo mais. Após essa conversa, recebi os papéis, os documentos e me
preparei para assumir. Passado um mês da posse, fui chamado ao Palácio para uma
reunião com ele. Quando entrei na sala, me deparei com o Aureliano Chaves
sentado de um lado da mesa e o Ozanan Coelho, que era o vice-governador, do
outro. Imediatamente me lembrei do que meu "mestre" Benedito Valadares sempre
me dizia: "Meu filho, notícia boa você dá sozinho. Quando a notícia for ruim, você
dá na companhia de outra pessoa!". Aí eu já fiquei preparado. Coloquei isso na
minha cabeça e, quando me sentei à mesa com os dois, recebi sem susto a notícia
que ele me deu. Sem tocar no assunto da Ruralminas, ele me disse: "Israel, tenho
um lugar para você na Prefeitura de Bela Horizonte" e me ofereceu a Secretaria de
Obras da Prefeitura, um lugar inexpressivo na época. Foi então que eu me lembrei
novamente do Benedito e das suas lições. Uma outra coisa que ele também sempre
me dizia é que em política não se recusam convites. "Meu filho, em política você não
nega. Não se recusa um convite. Se você negar, nunca mais te convidam." Então,
quando eles falaram em Secretaria de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte, eu
aceitei, mas imediatamente procurei acrescentar algo e sugeri: "Governador, podia
vir a SUDECAP (órgão de Superintendência de Desenvolvimento da Capital) junto'
Como o Aurelíanojá estava numa situação delicada comigo, por causa da promessa
não cumprida da Ruralminas, concordou na hora. É que a minha aceitação
resolveria um problema grande para ele, afinal o convite para assumira Ruralminas
havia sido feito lá atrás. Dessa forma, ele resolveu o problema dele, e eu melho
a minha situação. Pedi para incluir  SUDECAP junto com a Secretaria, porque nes
posição eu conseguiria me manter atuando na política durante mais quatro an
até esperar a eleição de 1978. A SUDECAP era um lugar importante, um órgc:
executar de obras pela cidade inteira e aí me proporcionava o coo tato com o
eleitorado da capitule dos municípios vizinhos: muita gente.

Só mais tarde descobri o motivo pelo qual não me nomearam para a diretoria da
Ruralminas. É que o Alisson Pau/me/li havia sido convidado pelo Geisel para assumir
o Ministério da Agricultura e esse convite havia se dado por canta de um plana de
desenvolvimento criada pelo meu pai, apossado pelo Pau/me/li e apresentado ao
presidente como se fosse da sua autoria. Quando o Geisel assumiu o governo, ele
conversou com todos os secretários da Agricultura dos estados e, nessa ocasião, se
encantou pelo Paulineili por causa desse plano que ele apresentou como seu. O plano
era de desenvolvimento para uma região vastíssima do estada de Minas Gerais, o
noroeste, que quase não tinha estradas, escolas, energia elétrica... Era um plano
fantástica. Aí o Pau/inelli assumiu o Ministério da Agricultura e, quando surgiu o meu
nome para a Ruralminas, ele bloqueou. Foi então que o Aureliano ficou apertado.

Aureliano Chaves, Israel Pinheiro Filho
e Ernoni do Amaral Peixoto. s/d.

Acervo Museu Coso de João Pinheiro
e Israel Pinheiro
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Na Secretaria de Obras da Prefeitura de Bela Horizonte eu realizei muita coisa.
Quando assumi, os principais problemas que eu encontrei diziam respeito ao
estrangulamento das ruas e à falta de canais. Havia muita enchente na que/o
época... A canalização que	 5.	..i.. .,...

avenidas, canalizei córregos

Em 1975

Obras e eu era o diretor de obras dele. Tomamos posse no dia 5 de
maio daquele ano. Ele foi a única pessoa na Prefeitura de Belo
Horizonte que ocupou os dois cargos concomitantemente e inovou
em muita coisa. Nas reuniões que ele tinha com o prefeito, por
exemplo, nunca ia sozinho, sempre levava toda a diretoria, os
técnicos, e permitia que todo mundo desse opinião. No período em
que esteve lá, realizou algumas obras de grande importância para
Belo Horizonte, como o viaduto do Barreiro sobre a linha férrea e a
retirada dos gigantes do Arrudas, aqueles pilares que sustentavam as
paredes laterais do córrego e dificultavam o escoamento da água.
Israel foi a primeira pessoa que se preocupou com as enchentes desse

ribeirão que cortava o centro da cidade. Outra obra importantíssima
executada por ele foi a ligação da Avenida Antônio Carlos com a

Avenida Bernardo Vasconcelos, que havia sido construída na gestão
anterior, mas terminava na Rua Itapetinga. Na época, essa obra foi
bastante contestada, lembro-me bem disso. Falavam que a laje do

canal não iria sustentar o aterro que estava sendo feito. (SÁ, 2010).

44 - Entrevista gravada com Ubiratao Soares
de Sá, em 29 de junho de 2010.

Havia muitos recursos financeiros disponíveis naquele tempo. O Banco do Brasil
tinha dinheiro para emprestar e a Prefeitura, condições para fazer o empréstimo. Eu
só não fiz mais coisas, realizei mais obras enquanto ocupei esse cargo porque o Luiz
Verano, prefeito da época, não era um homem que tivesse uma visão ampla do

futuro. Ele era um técnico e se preocupava muito com o cumprimenta da orçamento
certinho. Isso me limitava muito. No final, já estávamos entrando em atrito. Pensa
que ele poderia ter feito muito mais pela cidade naquela época, se tivesse mais
ousadia. Como ele não tinha, também não me deixava ter. O metrô que eu queria
fazer, ele não deixou...

Luiz Verano, Alvaro Antônio e Israel Pinheiro Filho. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro

45 - Entrevista gravada com Ubiratan Soares
de Sã, em 29 de junho de 2010.

Israel se preocupava muito em resolver o problema do transporte de
massa. Chegamos a fazer uma reunião na SUDECAP para poder

estudar a implantação de um metrô de superfície, uma alternativa

para o transporte coletivo. Primeiro no eixo leste-oeste, (exatamente
onde depois o metrô foi realizado, esse trecho que vai do Eldorado
até próximo a Venda Nova) e depois no eixo norte-sul, que era
Pampulha até Mangabeiras/Savassi. Ele já pensava isso há trinta e
cinco anos. Também fizemos um estudo do Monorail (trilho único)
passando ao longo do Ribeirão Arrudas no sentido de facilitar o
deslocamento das pessoas. Infelizmente, a discussão não foi para

frente e não foi implantado. (SÁ, 2010).
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nida Raja Gabaglia, outra obra construida na gestão dele. Ao
rceber que a cidade iria crescer para aquela região, viu a
essidade de uma via para o escoamento do trânsito. Ela deu

uimento para a Avenida Barão Homem de Meio e um pedaço da
a Lobo. Antes disso, para sair da cidade por aquele lado, existia

enas a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Também posso dizer que
primeira pessoa que pensou no que hoje se conhece como

0 amento participativo foi o Israel Pinheiro. Em todas as propostas

obras que passavam pela sua mão, ele questionava se era aquilo
esmo que a comunidade queria, se ela havia sido consultada...

- mpre se preocupou em atender as demandas da população. O

binete dele era permanentemente aberto e ele fazia questão de
ceber muito bem todo mundo. O principal problema que o Israel

nheiro enfrentou nesse cargo foi a falta de recursos. A Prefeitura de
elo Horizonte realmente não tinha recursos, e então ele ia a Brasília,

^zi a empréstimos, convênios, tudo o que era possível para aumentar

Imagine que o Luiz Verano quer/afazer um metrô que subisse e descesse pelos morros
da cidade... uma espécie de tobogã gigante! Acredito que ele não foi a pessoa certa
paro assumira Prefeitura naquela época. Era um homem educado, civilizado, mas era
tímido e, além disso, não tinha muita experiência administrativa. Hoje, eu vejo
tranquilamente que, sem experiência administrativa, fica tudo muito difícil... Não se
faz nada... É tudo muito complexo... Não é fácil administrar uma cidade. Não é igual
a tomar conta de um armazém, de um hospital, não é mesma coisa.

Israel era realmente um homem de obras. Às vezes, me pergunto o

que seria da região sul da cidade se não fosse a construção da
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a arrecadação. Convenceu o prefeito a colocar em hasta pública
alguns terrenos da Prefeitura e isso também era uma forma de
arrecadar dinheiro para realizar obras na cidade. Foi um inovador na
administração pública. (SÁ, 2010)46.

No serviço público tudo é diferente. O retorno do dinheiro também se dá de forma
diferente. É preciso investir em todos os setores, para depois ter retorno. Um retorno às
vezes mais lento, às vezes rápido, mas sempre se tem um bom retorno quando se faz o
investimento certo. Era o que meu pai dizia. O que não se pode é fazer investimento
errado. É importante realizar apenas obras necessárias, mas é preciso investir sempre.

Nesse período que eu passei na SUDECAP e na Superintendência de Obras, fiz muitos
contatos com os vereadores e lideranças políticas do governo do Aureliano e, quando
acabou o mandato, me fizeram candidato ao Senado. Mas essa não foi uma
candidatura realmente a meu favor. Fui lançado candidato para perder.

O Israel é muito habilidoso politicamente! Tem uma passagem
interessante dele, do ponto de vista político, que pouca gente sabe: a
última vez que o partido do governo ganhou a eleição na Câmara dos
Vereadores foi em 1978. E eu atribuo isso ao trabalho desenvolvido
pelo Israel Pinheiro. Eram 21 vereadores e o partido do governo fez 11
e o MDB fez 10 vereadores, mesmo com figuras bastante expressivas
como o Paulo Ferraz, o Álvaro Antônio, o Tomaz Edson, o Ziza
Valadares... pessoas que tinham muita ressonância política. Naquela
época, não havia eleições para prefeito, só para vereador, senador,
deputado estadual e deputado federal. As eleições eram todas
vinculadas. Então, em 1978, foi feito um trabalho todo em cima da

Câmara dos Vereadores, para que a Câmara dos Vereadores passasse
a dar sustentação ao novo prefeito que viria, que acabou sendo o
prefeito Maurício Campos, que, com essa sustentação, pôde fazer uma
gestão brilhante na Prefeitura. O governador de Minas Gerais,

Aureliano Chaves, havia sido indicado vice-presidente da República na
chapa com o Figueiredo; então, era necessário que, dentro de Belo

Horizonte, o partido do governo ganhasse! Isso foi entregue aí para o
Israel comandar o processo! E nós fizemos um mutirão, trabalhamos

violentamente e acabamos vencendo as eleições! O mutirão era para

a realização de obras de acordo com o pedido dos vereadores.
Havia um orçamento que permitia atender algumas necessidades
básicas do cidadão, como a pavimentação de uma rua... e isso dá
votos. É importante salientar que nós fizemos esse trabalho não
apenas para os vereadores da situação, mas também para os
vereadores da oposição. O Álvaro Antônio, nosso amigo querido,
pavimentamos várias ruas para ele no Barreiro e para uma série de
outros vereadores também! Então foi feito todo um trabalho
político, bem alicerçado para que o nosso grupo ganhasse a eleição,
quer dizer, fizesse a maioria dos vereadores eleitos. Conseguimos. Foi
um sucesso! Lamento muito que Belo Horizonte e Minas Gerais, em
1978, não tenham elegido Israel Pinheiro Filho para senador. Ele fez

uma belíssima campanha, com o s/ogon: "Os bons tempos voltaram!".

Se ele tivesse sido eleito naquela época, tenho certeza de que a
história de Minas Gerais teria sido diferente, pois ele sempre foi um

político muito preocupado com as coisas de Minas. (SÁ, 2010).

Tentei a eleição para o Senado pela ARENA, já que meu nome estava fora de cena...
O Francelino Pereira era governador da Arena, porém, da ala udenista. Entrei na
disputa junto com o Fagundes Neto e ele acabou tendo mais votos do que eu. Perdi
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a eleição para o Tancredo, que era do MDB. Mesmo assim foi uma bela campanha...
Eu comecei ganhando disparado! O Tancredo, apavorado, perguntou: "Você vai me

derrotar, Israel?" Eu, que havia aprendido com o Alkmin, respondi: "Vou derrotar

nada! Estou só testando os votos numa campanhazinha aqui!' Só que, no final

da campanha, como eu estava na frente, o governo todo apavorado, com medo de

que eu ganhasse do Fogundes Neto, se juntou e então decidiram cortar a minha

verba. Fiquei sozinha, sem recursos e sem apoio. Fiquei sem nada! Pode-se dizer que

o partido ao qual eu pertencia fez campanha contra mim. A verdade é que eles não

queriam que eu ganhasse, e isso se explica pela rivalidade histórico entre PSD e UDN

na política mineiro. A intenção deles na minha candidatura era juntar votos paro o

Fagundes Neto ganhar. Entrei nessa de gaiato. A própria oposição me dava como

eleito e aí então eles me esvaziaram... Sem dinheiro no final da campanha, eu não
tive como continuar

o processo de abertura política se consolidou no país entre os anos de 1978 e 1979.

Importantes ações como a revogação do AI-5, a suspensão da censura e o decreto da

48 Bons Fausto. p 505
4 ' Para quebrar a forca da oposição, o

Boverno obteve no congresso, em dezembro
de 1979, a aprovação da Lei Orgânica dos
Partidos. ê lei extinguiu o MDB e a Arena,
Obrigando as novas organizações partidárias
a serem Criadas a conter em seu nome a
Palavra 'partido". A Arena, que carregava
aro nome impopulor, tratou de mudar de
fachada, transformando-se no Partido
Democrático Social(PDS). Os dirigentes do
44DB tiveram a habilidade de acrescentar
apenas a palavra "partido" a sua sigla;
assini O MDB se converteu no Partido
Democrático Brasileiro )PMDB). Mas os
temp0s de uma oposição unida tinham
Passado. Suas diferentes tendências ficaram
Juntas enquanto existia um inimigo comum
lodo Poderoso. A medida que o regime
autoritário foi se abrindo, as diferenças
ideológicas e pessoais comecaram a emergir.

FAUSTO, 2002, P. 5061.

anistia aos presas políticos abriram o caminho para o processo de redemocratização.

O presidente Geisel conseguiu impor o seu sucessor, o general João Baptista

Figueiredo, que tomou posse com o compromisso de dar continuidade ao processo

de abertura política "lenta e gradual" em direção à democracia.

Em agosto de 1979, Figueiredo tirou das mãos da oposição uma de

suas principais bandeiras: a luta pela anistia. A lei de anistia

aprovada pelo Congresso continha, entretanto restrições e fazia

uma importante concessão à linha-dura. Ao anistiar "crimes de

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados

por motivação política", a lei abrangia também os responsáveis

pela prática da tortura. De qualquer forma, possibilitou a volta dos

exilados políticos" e foi um passo importante na ampliação das

liberdades públicas. (FAUSTO, 2002, p. 505).

O próximo passo foi manter a base parlamentar por meio de articulações políticas,

garantindo a coesão da antiga ARENA (naquele momento PDS), enquanto o MDB se

fragmentou em vários partidos49 . Segmentos mais radicais do regime militar

continuaram atuando em episódios isolados sem, contudo, interferir na trajetória

da transição do regime conduzida pelo governo federal. Ainda que os segmentos

mais autoritários do regime militar, derrotados pela estratégia da abertura política,

continuassem se manifestando por meio de atentados como os ocorridos na Ordem

dos Advogados do Brasil - OAB, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e no

Riocentro, uma crescente mobilização popular passou a ditar o ritmo da transição

do regime. Impulsionada pela forte crise da industrialização que se estabeleceu

após décadas de crescimento e o progressivo empobrecimento da população, essa

participação das massas no processo de abertura, de certa maneira, reflete o

descontentamento geral diante dos rumos tomados pela sociedade brasileira.

Após a eleição perdida de 1978, a Francelino Pereira me nomeou para o DAE,

Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais. Esse era um

órgão que havia sido criado no final dos anos 1940 e que teve a sua atuação

ampliada com o projeto do Maurício Campos a partir de 1971. Todos os técnicos

que lá estavam eram ditos "crias" dele.
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>cursando em Comicio com a presença de	
áreas de operação em que ele atuava. Isso porque o DAE cresceu

João Baptista Figueiredo

	

eãureãano chaves, entre outros. s/d.	
muito e, quando se cresce muito, sempre tem aqueles que não

	

Acervo Munes Casa de João Pinheiro 	 querem

	

 Israel Pinheiro	
querem permitir que você ocupe um espaço que estava vago, no caso,

a eletrificação de metade do estado de Minas Gerais. É que, naquela
época, a CEMIG só entrava em lugares onde fosse possível obter
retorno do investimento. Era uma espécie de círculo vicioso, porque
o retorno não vinha exatamente porque não havia energia, e se a

CEMIG não entrava não havia como fazer. Aí entrou o DAE e quebrou
o ciclo, passando a eletrificar lugares de baixa rentabilidade. Regiões

que antes eram deficitárias em termos de venda de energia passaram

a ter maior visibilidade e trazer retorno ao investimento que tinha
sido feito, que, no caso do DAE, era um investimento a fundo perdido.

50 - Entrevista gravada com Ornar Santana
em 15 de agosto de 2010.	______-
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O nome de Israel Pinheiro Filho foi uma surpresa para todos nós e

também nos trouxe uma preocupação muito grande. Porque o que
saiu na imprensa na época foi um negócio totalmente diferente da
realidade. Ouvimos muita coisa: que o Israel podia não ter
conhecimento técnico necessário para o cargo ou mesmo não seg

nenhum planejamento, ou da possibilidade de ninguém ter
encaminhamento ou domínio sobre ele para seguir u

planejamento e nem controle financeiro sobre as coisas... Isso nos
preocupou, mas aí ele entrou, levou umas três ou quatro pessoas
ligadas a ele e aproveitou muitos de nós. Eu mesmo fui ser
superintendente de operação. Ele acabou surpreendendo a todos. A
sua chegada trouxe mudanças internas fortes. Israel tinha uma visão
política bastante diferente da visão do Maurício. Israel é um político
nato! Criado no meio político, tem uma filosofia de que o bem
público tem que ser imediatamente empregado para o povo ei

geral! E, por isso, passava por cima de planejamentos, de controle
Mas ele queria.., tinha uma ânsia muito grande de fazer! E não tini-
muita paciência para esperar pelo desenvolvimento de um projetr
mas queria fazer. (SANTANA, 2010)

Israel tocou o DAE de uma forma positiva, mesmo sofrendo muita
pressão política. E a pressão política era muito forte sobre ele. Sendo
filho de políticos, originário de uma família política, muitas vezes os
outros deputados o viam como uma ameaça, pois ele estava entrando
numa área com uma alta capacidade de capturar votos. A área
mineira da SUDENE, o Vale do Jequitinhonha, o noroeste de Minas, na
época, eram áreas comandadas por líderes locais muito fortes, que
influenciavam o voto. E como ele queria mostrar serviço, isso talvez
tenha prejudicado a sua atuação. Isso implicou, em 1981, se não me
engano, na cessão de uma parte do DAE para a CEMIG. O DAE foi
obrigado a transferir para a CEMIG as linhas de transmissão e algumas

O DAE era um órgão de certa importância, pois impicili tov u o sistema ae ogua e de
luz nos locais onde a CEMIG e a COPASA não entravam, geralmente em municípios
menores. Fiquei lá durante quatro anos e, nesse período, trabalhei bastante e
implantei muitos serviços nas cidades do interior do estado.
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Então a CEMIG, nessa época, cometeu um erro que eu considero um
dos erros estratégicos mais fortes de toda a sua existência. ForçoL. A
transferência das áreas de concessão, algumas delas transferidas ris
gestão Israel Pinheiro Filho. Nanuque, Mantena, Carlos Chagas forrim
áreas eletrificadas pelo DAE e cuja operação era do DAE. E isso
passado para a CEMIG porque eram cidades que davam retorno. Ci
isso pode-se dizer que a CEMIG enfraqueceu o DAE, que acs

totalmente absorvido por ela em 1984. Esse período de transferen
da concessão se iniciou no governo Israel Pinheiro, com a pressão d
políticos em cima do governador, para que o governador abrisse m

de uma parte da área, porque eles viam nessa atuação de Israel
área e na região uma possibilidade muito grande de Israel abocanh

votos nessa área quando nem candidato era! (SANTANA, 2010

-	 .-

	

Posse da Diret Geral do 0SF	Criei um sistema para levar energia a baixo custo a partir da utilização de postes de
Castejon Branco, EranceLino Pereira,

	

Coracy Uchba Pinheiro,	madeira, mais baixos e mais baratos. Pensava que dessa forma poderíamos
Raul Bernardo Nelson de Senna

	

ra Chaves Pinheiro, Israel Pinheiro Filho e	eletrificar o estado inteiro. Nos Estados Unidos eles faziam assim. Quando morei lá,
Jack Correa, entre outros. s d.

	

Acervo Museu Casa d e João Pinheiro	lembro-me de haver observado que eles utilizavam os postes das cercas das
e Israel Pinheiro fazendas para fazer a linha de transmissão. E eles que são um país tão rico.., isso é

que é fazer economia! Economia e eficiência. Por isso é que lá não é difícil eletrificar
a nação inteira. Já aqui isso não acontece. Em Minas Gerais, a CEMIG nunca deixou
isso acontecer. Eu fiz os postes, e a CEMIG depois foi lá e tirou tudo. Montei tudo e
fiz uma boa divulgação, levei autoridades, mas não adiantou, o sistema não teve
continuidade. Mesmo assim, creio que executei um trabalho importante, pois atendi
muitas cidades do interior de Minas Gerais. Uma outra ação importante que realizei

Reunião no DAE. FranceLino Pereira, israel
Pinheiro Filho e [Imar Santana, entre aetr
5 d.
Acervo pessoa de E mor Santana
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51 - Entrevista gravada com E mar Santana
em 15 de agosto de 2010.	-
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Inaugurarão de linha de transmisss
Euchdes Cintra e Israel Pinheiro Ei
outros. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinhe
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nesse período foi a instalação de postos telefônicos em quase todos os municípios
mineiros. Naquela época, a comunicação era difícil e, no interior,quase tudo era
realizado via rádio. Nesse projeto usei o sistema de torres e satélites poro fazer com
que o custo caísse. Foi um sucesso!

Israel é um homem cheio de ideias, programa essas ideias, mas
muitas vezes não dá continuidade a elas. Tem um fato que marcou
muito o DAE. Foi o uso de fio de aço para baratear a eletrificação
rural. Ele teve a coragem de implantar esse tipo de tecnologia. Quase
todos os engenheiros eram contra esse tipo de tecnologia, porque
gerava perdas elétricas, mas barateava enormemente a eletrificação
rural de áreas remotas. E o primeiro deles foi a minha fazenda em
Salinas, e que até pouco tempo atrás ainda funcionava. Depois foi que
a CEMIG entrou e trocou. O uso de fio de aço foi muito usado no DAE

52 . Entrevista gravada com Elmar Santana,
de agosto de 2010.

em áreas remotas. Foi um sucesso, porque barateou demais o custo
da eletrificação, junto com o fio de aço veio o poste de madeira. No
DAE já se usava o poste de madeira de aroeira. lsraelzinho introduziu
o poste de madeira de eucalipto para substituir tanto o poste de
aroeira, que era um poste em extinção, quanto o poste de concreto,
que era muito caro. Além disso, o poste de eucalipto podia ser
transportado em maior volume na mesma carreta, era bem mais
barato e tinha uma vida útil de 20, 25 anos. A eletrificação rural e
mesmo a urbana passaram a ser feitas com poste de madeira. Assim
também foi o caso do padrão popular provisório, o PPP, que, assim
como os postes de eucalipto, é usado até hoje. O PPP revolucionou o
acesso da população de baixa renda à energia elétrica. Essas são as
ideias que Israel impôs lá dentro e isso rompeu barreiras. Nós,
técnicos, não conhecíamos nada além do que era padronizado pela
CEMIG, que era o padrão brasileiro. O padrão CEMIG era o que tinha
de melhor e mais moderno. E nós entramos com um negócio muito
simples, mais barato, mas que dava oportunidade a uma classe
menos privilegiada de ter acesso a esse tipo de benefício, que era a
energia que estava na porta. lsraelzinhO tem essa característica de
inovar, ele aceita o que é de inovação! Por causa disso, muitas coisas

52ele consegue aceitar e lutar por aquilo. (SANTANA, 2010).

Fiquei neste cargo até 1982 e, enquanto estive lá, continuei o tempo todo trabalhando
politicamente, pois o meu objetivo era retornar à vida parlamentar. Procurava contatos
políticos nos municípios do Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha, onde prioritariamente
estávamos implantando os meios de comunicação. Deu certa. Ganhei as eleições.
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aupuracuo de posto teLeà'iico
Taquaracu de Minas, 17 jul. 1980.
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Pio Canêdo, José Augusto Ferrou
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1981
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro

-
- Lei criada pelo ministro da Justiça
Armando Falcão pela qual os candidui
nau poderiam usar o horário eleitora,
televisão para outra coisa que não tos,,,,
anunciar O próprio curriculo. Pada de
disc ursos ou de imagens empolgantes e
de efeitos especiais, marchinhas,
bandeiras desenhos animados. Se e
currículo lido.

O sistema bipartidarista implantado pelo regime militar teve fim no ano de 1979,

com a extinção da ARENA e do MDB. Na ótica dos militares, seu papel havia sido

cumprido. O partido governista estava fortalecido, e naquele momento, o mais
importante era enfraquecer a oposição que começava a se juntar no MDB,

colocando em risco o controle da transição democrática. Para as próximas eleições,
já havia até uma previsão de vitória da oposição, naquele momento unida no MDB

que conseguira aglutinar todos os descontentes com a ditadura em prol d
restauração da democracia. Com a clara intenção de desestabilizar essa oposição
reunida em torno de um objetivo comum, a autorização para a criação de novos

partidos tinha por objetivo acentuar suas diferenças ideológicas e estimular as

disputas eleitorais. Procurava-se conservar a maioria governista no Colégio

Eleitoral, que elegeria indiretamente o presidente da República em janeiro de 1985.

Em novembro de 1982, os novos partidos políticos se enfrentaram numa das
mais importantes eleições da história do país. O PDS, cuja força maior era na

esfera municipal, conseguiu manter a maioria dos governos estaduais e as
cadeiras do Senado. Na Câmara dos Deputados, entretanto, o partido ficou em

minoria. A proibição de alianças entre os partidos forçou o PP a se incorporar ao

PMDB, fortalecendo, dessa forma, a oposição. O jovem Partido dos Trabalhadores,

organizado em quase todos os estados, conseguiu eleger oito deputados.

Mesmo com a Lei Falcão 53 e as várias restrições ainda existentes, um amplo debate

floresceu em meio à campanha eleitoral e quase 50 milhões de brasileiros
compareceram aos distritos eleitorais para exercer o direito de escolher os seus

representantes no governo. Foram eleitos de vereadores a governadores de estado,

esses últimos, escolhidos por voto direto pela primeira vez desde 1965.
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Quando voltei em 1982, vinho de um longo afastamento. Fiquei oito anos fora do
governo; todavia, consegui me reintroduzir naquela casa pelo PDS. Isso não foi muito
fácil, pois eram muitos deputados, com interesse bastante diversos. Foi preciso
recuperar as amizades, os conhecimentos... Começamos a atuar no final do governo
Figueiredo, no momento em que havia uma discussão muito grande sobre "retorno
aos quadros constitucionais vigentes' Eu havia ficado fora do governo durante o pior
período da ditadura e, quando retornei, a oposição já estava fortalecida e atuante.
Eu continuei participando das comissões de Orçamento e de Finanças, procurando
contribuir com a minha experiência para melhorar o país e a nossa sociedade.

I nauguracão da rede elétrica em Montalvânia. s/d.
Acervo Israel Pinheiro Filho
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"Gosto das batalhas políticas, das artimanhas, da sofisticação da raciocínio."

Com a oposição novamente organizada, o Partido dos Trabalhadores, a partir de
1983, assumiu como prioridade a promoção de uma campanha nacional que

levasse às eleições diretas para presidente. Para alcançar esse objetivo, dispôs-se a

fazer parte de uma frente junto com outros partidos e, assim, realizou-se em São

Paulo, no mês de novembro, uma primeira manifestação em frente única que

reuniu PMDB, PDT, CUT e PT, além de outras organizações. A campanha se
estendeu por todo o Brasil e conseguiu grande adesão popular, chegando a registrar
a participação de um milhão de pessoas nos comícios. Unidos em prol do mesmo

objetivo, destacaram-se na campanha políticos como Ulysses Guimarães,

presidente do PMDB, mais tarde apelidado de "Senhor das Diretas"; o senador

r,enestrel das Alagoas"; Luiz Inácio Lula da Silva, àquela altura
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Con,ic o duiante a campanha de Muri o Bodaro para governador.
Denio Morena, Israel Pinheiro Filho e Murilo Badaro, citre outros,
15 maio 1982.
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um forte líder metalúrgico; Fernando Henrique Cardoso; Tancredo Neves; Leonel

Brizola; Franco Montoro; e Dante de Oliveira, deputado mato-grossense autor da

Proposta de Emenda Constitucional n 0 5, que propunha eleições diretas para a

idência da República, após duas décadas de abstinência democrática. Mesmo
tada pela Câmara dos Deputados no dia 26 de abril de 1984, a emenda Dante

Oliveira se constituiu no primeiro passo dado pelos políticos de oposição na

ção de uma intensa mobilização popular, a maior já vista no Brasil até aquele
mento. Era o inicio do movimento intitulado "Diretas já" responsável por

ocar a população brasileira novamente nas ruas para reivindicar o direito de
Cotar para presidente. Começou reunindo centenas de pessoas nas principais

cidades brasileiras e, aos poucos, foi ganhando a simpatia de grande parte da
população, chegando a assumir proporções gigantescas, dado o nível de
participação popular nos comícios. Como símbolo, foi escolhida a cor amarela, que

representou muito mais do que a mensagem de sabedoria que muitos quiseram
sustentar. Era uma forma de não deixar que o vermelho das bandeiras de esquerda

dominasse as praças e avenidas das cidades, pois ainda havia medo. Nem mesmo

as tradicionais palavras de ordem "Abaixo a ditadura" e "O povo unido jamais será
vencido" conseguiram dissipar completamente o receio de uma intervenção

militar, pois, afinal, tratava-se de um ato de protesto contrário ao regime militar
e à ditadura. A população, mesmo amedrontada, atendeu o chamado dos grupos

organizados e compareceu aos atos públicos. Naquele momento, o que pesava

mais era o desejo de mudança. Nas ruas e praças, durante as manifestações,
milhares de pessoas vibravam com as lideranças políticas, intelectuais e artistas

reunidos nos palanques. O Hino Nacional, cantado num tom diferente daquele

executado pelos militares, emocionava. Tornava-se cada vez mais evidente a
necessidade da luta política para aprofundar as mudanças sociais no país.

Tudo começou no início de 83. O jovem deputado federal Dante de
Oliveira (PMDB-MT), recém-eleito, descobriu que as emendas por
eleições diretas existentes no Congresso estavam prejudicadas.
Regras. Tinham nascido na legislatura anterior. Em 2 de março de 83,
apresentou emenda de 15 linhas, assinada por 23 senadores e 177
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deputados, propondo o restabelecimento das eleições diretas para

presidente. Simples, clara, objetiva. [ ... ] No final de maio de 83, Ulysses
Guimarães, presidente do PMDB, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente
do PT, decidem realizar campanha pela eleição presidencial direta. Em
meados do mês seguinte, o PMDB faz comício em Goiânia. Cerca de
cinco mil pessoas, presentes os líderes Ulysses Guimarães, Iris
Resende, Orestes Quércia, Pedro Simon. Em 15 de outubro de 83 em
Foz do Iguaçu (PR), os governadores oposicionistas assinaram
manifesto à nação. Essência: as eleições diretas para presidente.
Trecho: "SÓ eleições diretas, dentro dos ritos da democracia moderna,

que compreendem o sufrágio universal e secreto, podem superar
dificuldades políticas e econômicas como as que vive hoje a sociedade

brasileira." (LEONEL[l OLIVEIRA, 2004, p. 25).

de Figueiredo trucidava a nascente candidatura de Aureliano Chaves
e prejudicava também Tancredo Neves. Era, portanto, o ronco das
montanhas de Minas Gerais. A indignação patriótica sutilmente

harmonizada com o interesse político. [...]"A turma do pró-Diretas,
do PDS, que depois aderiu a Tancredo no Colégio Eleitoral, queria a
ruptura do Regime Militar. Não a ruptura das instituições. É preciso

separar. Era contra os militares! [ ... ] a maioria estava cansada do
Regime Militar, queria eleições diretas. Era um sentimento libertário
do político e eu diria até do povo. O povo brasileiro queria as
mudanças! Havia um sentimento favorável às eleições diretas. Decidi

participar do movimento pró-diretas porque achava que o regime sob
a presidência de João Baptista Figueiredo já havia se esgotado, estava

exaurido." (LEONELLI ; OLIVEIRA, 2004, p. 148).
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54 - Leoneiii, Domingos; OLIVEIRA, Dante de.
Diretas já: 15 meses que abalaram a
ditadura. 2 ed. Rio de Janeiro: Record,
2004.

Partidário do restabelecimento das eleições diretas desde o início, Israel Pinheiro

Filho aderiu logo ao movimento. Foi um dos parlamentares que integrou o grupo

Pró-Diretas composto por deputados de diferentes partidos unidos em prol da luta

pelo restabelecimento das eleições diretas. Diante da proposta legislativa de

reeleição do presidente Figueiredo, uma emenda constitucional de autoria do

deputado José Camargo reagiu em uníssono com as lideranças políticas mineiras e
deixou clara a sua opinião.

A resposta mais contundente à iniciativa do deputado José Camargo,
patrocinada pelo ministro César Cais, veio pela declaração de um
pessedista mineiro, o deputado Israel Pinheiro Filho: "A tese da
reeleição do presidente Figueiredo é a ntidemocrática, antiética e
inoportuna, pois ele foi escolhido por um pequeno colegiado e não

pode submeter-se de novo ao julgamento só desse grupo, frustrando
a nação. SÓ se pode falar de reeleição quando se tratar de um pleito
direto, secreto, universal." [ ... ] Difícil atribuir palavras tão duras ao
afável "lsraelzinho", físico avantajado em delicadíssima alma mineira.

O deputado Humberto Souto e o senador Murilo BadarÓ, também do
PDS, apoiavam as posições explicitadas por Israel Pinheiro. Posições e

palavras tão pesadas tinham, no entanto, uma explicação: a reeleição

Convicto do seu papel político diante da necessidade de promoção de mudanças

naquele momento de abertura rumo à redemocratização do país, Israel Pinheiro

Filho empenhou-se na luta. Assinou a emenda Dante de Oliveira e o seu voto no dia

26 de abril foi a favor dela. Derrotado, junto com os outros políticos de oposição,

tratou de ajudar a promover a costura política necessária para eleger pela via

indireta um candidato de oposição para ocupar o governo. Articulou de um lado, de

outro, realizou jantares, promoveu encontros, auxiliou no trabalho de composição

política... Ajudou a criar a Frente Liberal, uma dissidência que, mais tarde,

transformou-se em partido e habilmente facilitou a execução de um plano em favor

da eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral.

De todas as suas participações e articulações políticas, a que considero

mais relevante foi quando da ida do Dr. Tancredo Neves ao Colégio
Eleitoral (em 1985) e a sua consequente eleição como presidente da
República. Nesse período, ele, Israel, teve diversos encontros com o
então governador de Minas (Dr. Tancredo), bem como com vários
parlamentares de outros estados com os quais se relacionava em
Brasília. Ajudou muito na aproximação política do Dr. Tancredo com o
vice-presidente da República Aureliano Chaves, que, a meu ver, foi

fundamental para que tal eleição acontecesse. Na época, o vice-
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55 - Entrevista gravada com RonaldO SaIIeS.	 56 - Entrevista gravada com Vera Chaves
em 3 de agosto de 2010.	 _.-	 Pinheiro, em 15 de agosto de 2010.

presidente, que era do PDS, articulou a criação da chamada Frente
Liberal, aliança responsável pela derrota do candidato apoiado pelo

governo federal, Paulo Maluf, e a consequente vitória do Dr. Tancredo.
Um fato que demonstra o reconhecimento, além da amizade e
consideração que tinha pelo Israel, foi a presença do Dr. Tancredo e
D. Risoleta na festa de comemoração de sua bodas de prata em
Brasília, já na condição de presidente eleito. Tenho certeza de que
esse período foi um dos mais importantes de sua carreira e me senti
privilegiado de dele ter podido participar, graças à condição de estar
trabalhando com o Israel, naquela época. (SALLES, 2010).

A Frente Liberal surgiu de um grupo inicialmente chamado de Grupo Participação,
que iniciou uma campanha para apoiar Tancredo Neves em oposição à candidatura
do Maluf para a Presidência da República. Eram mais ou menos uns 20 deputados da
Arena os que resolveram apoiar a candidatura do Tancredo. Nessa época, o general
Figueiredo era o presidente e Aureliano Chaves, o vice. O movimento começou com
o deputado Cunha Bueno, um deputado monarquista de São Paulo que era muito
malufista. Como ele estava interessado na escolha do Maluf para presidente da
República pelo PDS, o partido em que eu estava na época, começou a fazer um
abaixo-assinado entre os parlamentares, só que ele não dizia que era para apoiar a
candidatura do Maluf Se eu soubesse que era para apoiar o Maluf eu não teria
assinado. Ele dizia que era para outra coisa. Eu me interessei, mas desconfiei de que
ele estivesse associado ao Maluf pois ele era muito malufista, e então resolvi
acompanhá-lo. Lembro-me de que ele me convocou para procurar o Sarney,
presidente do PDS na ocasião, e aí fomos lá conversar. Alguns deputados e eu, grupo
pequeno. Lembro-me de que o Sarney não se interessou muito, mas, mesmo assim,
o Cunha Bueno voltou satisfeito, ainda que não tivesse definido o jogo. Esse grupo foi
o embrião da Frente Liberal, e fui eu que sugeri a mudança do nome. Fiz isso em
homenagem ao Zito Soares, um deputado de Ponte Nova, tio do Milton Campos, que,
na década de 1930, comandou o grupo do PSD em uma dissidência criada para
apoiar Milton Campos, chamada de ala liberal do partido. Foi ela que deu vitória ao
Milton Campos. Lembrei-me desse episódio e resolvi rebatizar o Grupo Participação
de Frente Liberal. Fiz a proposta, e o pessoal achou bom. O nome pegou e ficou
assim. Eu sempre gostei dessa expressão Frente Liberal... O liberalismo está na alma.

É antagônico da prepotência. E eu nunca gostei de prepotência, sempre fui um
homem liberal. Hoje, percebo que fui mesmo educado para a política. Eu seria
incapaz de trabalhar com outra coisa, mesmo que tivesse pensada anteriormente
em me dedicar à Engenharia. A minha vocação é essencialmente a política. Foi isso

o que eu fiz a vida toda. E a atividade política é completamente diferente de

qualquer outra. Não tem similar...

Pois bem, formada a Frente Liberal, começamos a atuar. Conforme disse, o nosso
principal objetivo era apoiar Tancredo, uma vez que o partido de/e, o PMDB, não
tinha a maioria no Colégio Eleitoral. Penso que, se não fosse essa dissidência, ele

não teria sido eleito.

O tempo da abertura foi uma época maravilhosa! Era um
movimento enorme, cheio de esperança... Uma alegria! Aí começou
a campanha do Tancredo, fizemos um movimento chamado
"tancrediando com arte" em que os artistas iam pintando

camisetas, com banda de música tocando e tudo mais. Lembro-me
de que, nessa época, o Israel foi dar uma entrevista na televisão

falando sobre essa abertura e a campanha do Tancredo. Eu disse
para ele terminar com esta frase: "O amarelo agora é a cor da

esperança!". Dizendo que o amarelo era a cor da campanha, sugerindo
que não era mais o verde e, especialmente, o verde-oliva. Fiquei feliz

por ter dado essa sugestão, uma contribuição. (PINHEIRO, 2010)56.

Estávamos lá trabalhando, o grupo mineiro, para eleger o Tancredo... Lembro-me
de uma conversa com ele nessa época lá no Palácio da Liberdade, quando ele me
informou que já havia mandado todas as cartas para o Aureliano. É que eu havia
pedido ao Tancredo para escrever ao Aure/iano e dizer que o estava apoiando. A
jogada era a seguinte: o Tancredo como governador de Minas Gerais daria o seu
apoio à candidatura do Aure/iano, do PDS, para presidente da República. Como o
Aure/iano não iria conseguir viabilizar a sua candidatura, pois a oposição estava
bastante fortalecida, no final de tudo, esse apoio seria revertido para o Tancredo e
ampliaria a possibilidade de vitória dele. Sabíamos que o Aure/iano não tinha
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chance, veja a esperteza política... E, ao final, foi isso que aconteceu. O Aureliono
apoiou Tancredo porque não teve votas suficientes e aí ficou, junto com os
deputados mineiros da dissidência, a favor da candidatura do Tan credo. Isso fez
com que o Maluf que havia derrotado o Mário Andreazza na Arena, perdesse para
o Tancredo no Colégio Eleitoral. A única chance que nós mineiras tínhamos numa
candidatura ao governo federal era o Tancredo, pois ele era o governador de Minas,
e, além disso, realmente representava algum tipo de ruptura com o regime. O Maluf
e o Andreazza estavam mais para a continuidade, e eu estava lutando pelas
mudanças. Foi uma vitória!

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi escolhido o primeiro presidente civil

do país, após mais de duas décadas de ditadura. Apesar da oposição articulada e

das pressões populares, prevaleceu o pacto das elites e as regras definidas pelos

militares. O objetivo foi adiar um inevitável debate político suscitado por uma

eleição presidencial e evitar a possibilidade da temida vitória de Leonel Brizola. A

participação no Colégio Eleitoral voltou a dividir as oposições. Parlamentares do

PDT votaram na chapa Tancredo-Sarney. Airton Soares, Bete Mendes e Lysâneas

Maciel votaram na chapa de transição democrática e foram expulsos do PT, cuja

direção havia determinado o não comparecimento dos seus deputados.

Mais tarde, depois da eleição do Tancredo, a Frente Liberal transformou-se em
partido contra a minha vontade. Nosso trabalho havia sido todo em cima do
Tancredo, que era mineiro como eu e outros quatro ou cinco deputados dessa
frente. A Frente Liberal de Minas foi uma dissidência criada para ser apenas um
grupo que fizesse frente e não um partido. Só deveria transformar-se em partido
muito mais tarde, com êxito, após a eleição do Tancredo. Entretanto,
imediatamente após a sua vitória, alguns deputados pertencentes ao grupo da
antiga UDN reuniram-se com o Aureliana para fundara partido - há de se observar
que em tudo ainda havia resquícios da UDN e da antiga rivalidade dos grupos
políticos do estado. Foi em dezembro, já no final do ano, numa época em que
tradicionalmente não se funda partido, especialmente durante uma mudança de
governo, como era o caso naquele momento. Mas, mesmo assim, eles fundaram.

Acho que queriam marcar posição dentro do novo quadro político. O Tancredo e eu
já havíamos conversada sobre a assunto e ele havia me dita claramente que a ideia
era esperá-lo assumir: "Israel, vamos esperar a minha passe e aí resolvemos essa
história da Frente Libera/' Combinamos isso em dezembro mesmo, num almoço, na
casa dele, em Brasilia. Era um domingo e estávamos só eu e ele. Tancredo gostava da
conversa a dois: "conversa a três é comício!", já dizia a Benedito VaIadores. Entretanto,

logo depois que ele foi eleito, o Aureliano e um grupo de ex-udenistas fundaram o
partido contra a minha vontade. Eu não participei. Deixei de fazer parte do grupo,
porque achei aquilo um absurdo. Eu sabia que era uma resistência ao Tancredo.
Verdade seja dita, realmente eles não queriam o Tancredo na presidência. Ele ganhou,
mas sofreu resistência interno. Muitos, ao invés de apoiá-lo, quiseram sabotá-lo. É
preciso entender que, em se trotando de política, a coisa às vezes é muito sofisticado...
No fundo, novamente tratava-se da velha luta política mineiro entre os dois grandes
partidos que se opuseram fortemente no passado, o PSD e a UDN. Um enfrentamento
histórico, que levou muito tempo para deixar de existir. O grupo majoritário em Minas
era do Toncredo, e a turma da UDN sabia que a político tinha caído todo nas mãos do
PSD e não queria isso. Mais tarde essa história acabou mudando: o Sarney era da UDN...

A Nova República - o slogan cunhado por Tancredo Neves para o seu

período de governo - nasceu exatamente às 11h34 de ontem, horário

em que foi emitido o 344S e definitório voto em favor do ex-governador

mineiro. E nasceu aos sons da primeira grande festa política da História

do Brasil que se realiza simultaneamente de Norte a Sul, do plenário

da Câmara às ruas de Brasília, do Oiapoque ao Chui, como antes só se

vira em Copas do Mundo. { ... ] A festa dispensou o restante da votação

e muita gente que comemorava nos jardins do Congresso nem ficou

sabendo que Tancredo chegou aos 480 votos (69% do Colégio) contra

180 (26%) para Paulo Salim Maluf. Nove delegados não apareceram

para votar (cinco do Partido dos Trabalhadores, dois do PMDB, o

senador Amaral Peixoto, do PDS, e iiúlio Caruso, do PDT, acidentado).

E dezessete se abstiveram, entre eles o líder do PDS na Câmara,

Nélson Marchezan, vaiado e acusado de traidor pelos malufistas.

Exatamente uma hora depois do nascimento, o presidente eleito
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Festa das bodas de prata	Lembro-me de que a última festa de que o Tancredo Neves participou antes de ser
de Israel Pinheiro Filho

	

na Academia de Tênis, em Brasilia	internado foi a comemoração das minhas bodas de prata, que aconteceu em Brasília
Pio canêdo, Israel Pinheiro Filho

	

eTancredo Neves 16 jan. 1985.	em 16 janeiro de 1985. Foi uma festança com mais de 500 convidados, e lá o Tancredo
Acervo pessoal Maria Paula Pinheiro foi homenageado. Aproveitamos o encontro poro comemorar a eleição dele. Levamos

muita música e comida mineira. Havia um grupo de seresta de Montes Claros, e tudo

se referia a Minas Gerais, a decoração, o buffet... O clima era de euforia total. Naquele

momento, ninguém poderia imaginar o que estava para acontecer ao Tancredo, ele
não dava nenhum sinal, não reclamava... A única vez em que eu me lembro de haver
percebido alguma coisa estranha com ele foi na cerimônia de anúncio do seu
ministério ocorrida no auditório do Banco do Brasil. Na ocasião, reparei que ele estava
de suéter e no dia fazia muito calor. O local estava fechado, e pude observar que ele
estava com muito frio... E é aí que vem o espiritismo... Papai havia mandado dizer

57 Enviado especial a Brasília. Publicado na
Folha de 5.Pauio, quarta-feira, 16 de
janeiro de 1985

58 Entrevista gravada coro Maria Pauta
Pinheiro, em 6 de julho de 2010.
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recebia o telefonema de cumprimentos do presidente em funçA
general João Baptista Figueiredo, em cena que explicava a festa e

porquê da Nova República: de um lado, no leito hospitalar, o chefe
um regime que agoniza em impressionante solidão; do outro, o Pod
nascente, quase impossibilitado de ouvir o que dizia o interlocut:
pelo ruído infernal da festa e da briga entre seguranças e repórterc
desagradável reminiscência da Velha República, dos 21 anos cl
Regime Militar. A nova nasce sob o signo de dois compromisso
assumidos pelo eleito, "perante Deus e perante a Nação": "Esta foi
última eleição indireta do País; venho para realizar urgentes
corajosas mudanças políticas, sociais e econômicas indispensáveis a
bem-estar do povo". Nasce, igualmente, com a promessa de fazer um

nova Constituição, que não seja "assunto restrito aos juristas, ao
sábios e aos políticos", que "não pode ser ato de algumas elites" e
sim, "responsabilidade de todos". Foram promessas de Tancredo, no
discurso de dezenove páginas e 31 minutos que pronunciou ante irn
plenário entusiasmado e já devidamente esvaziado de malurf
(ROSSI, 1985)

Após a vitória no Colégio Eleitoral, comemoramos muito o ele,

participação foi muito grande nesse episódio e me orgulho do foto de haver ajudado o
formar a dissidência. Eu era muito ligado ao Tancredo por causa de Minas. Imagine que
nós conseguimos reverter a situação de um candidato que não tinha maioria no Colégio
Eleitoral, e esse candidato acabou sendo eleito! Foi um trabalho grande e de grande
importância também. No começo ninguém queria aderir, mas depois foram chegando...
Infelizmente, no dia da posse veio o doença e com ela a decepção.

Nas bodas de prata de papai, quando completou 25 anos de casado,

nós fizemos uma grande festa em Brasília. Convidamos o Tancredo,
que havia sido eleito e estava tomando posse, e aí o aniversário de
casamento de papai se transformou na "Festa da República". Foi a
última festa de que o Tancredo participou, em janeiro de 1985. Em
abril ele faleceu. Papai foi o anfitrião da festa e lá estava presente todo

o mundo político da chamada "Nova República" e todos os jornalistas.
Essa festa marcou a história do papai. (PINHEIRO, 2010)58.
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Yiflfleí
rilho na Academia de Tênis, em Brasilia.
Sara Kubitschek, Márcia Kubitschek,
Israel Pinheiro Filho, Vera Chaves Pinheiro
e Maria Paula Pinheiro. 16 jan. 1985.
Acervo pessoal Maria PavIo °irhejro

. Fvini::ci
IsraeL Pinheiro Fi

Fernando Oabeirn, entre outros.

FAUSTO Bons. História do
Brasil 10 ed São Paulo: Universidade
Paulo, 2002.

para ele tomar cuidado com a barriga... O médium mandou avisar, e eu transmiti o
recado... Ele ficou me olhando... Foi um piloto que havia trabalhado com papai quem
me deu esse recado. Ele passava sempre na minha casa para transmitir as mensagens
espíritos de papai. Disse-me que havia recebido esse recado num sonho "Diga ao
Tancreda para tomar cuidado com a barriga."

Infelizmente, a transição para o governo democrático não terminou com a escolha

de Tancredo Neves, algumas surpresas ainda estavam para acontecer. A mais triste

delas determinou que o novo presidente civil não chegasse a tomar posse. Como de

praxe, após a vitória no Colégio Eleitoral, Tancredo Neves desenvolveu uma intensa

agenda de compromissos no país e no exterior. Entretanto, já não estava se

sentindo bem. Mesmo assim, continuou as atividades, talvez receoso de uma

intervenção por parte de membros inconformados das forças armadas ou alguma

movimentação inoportuna capaz de impedir a sua posse, e deixou para cuidar da

saúde depois que assumisse o governo. Todavia, não foi possível esperar. Internado

às pressas no Hospital de Brasília, protagonizou um drama pessoal que se espalhou

por todo país e comoveu milhares de brasileiros, que acompanharam a sua agonia.

[ ... ] Sofreu uma primeira e discutida operação, com políticos e amigos
presentes na sala de cirurgia. Nesse ínterim, Sarney subiu a rampa do
° nalto, tomando posse no lugar do presidente eleito, em uma

ação que se acreditava fosse provisória. Seguiu-se a agonia de

-icredo, com seu translado para São Paulo e uma série de operações
lue foi submetido. O país ficou pendente de boletins médicos,

dos quais alimentavam um falso otimismo. [ ... } Tancredo

orreu a 21 de abril, data simbólica da morte de Tiradentes.
ultidões foram às ruas para acompanhara corpo na sua saída de São

Paulo, na passagem por Brasília e Belo Horizonte até o enterro em São
João Dei Rei. Uma parte das manifestações resultava da comoção
provocada pela morte de um presidente, ainda mais em condições tão
dolorosas, mas havia também a sensação de que o país perdera uma
figura política importante, em um momento delicado. Essa sensação
tinha muito fundamento. Tancredo possuía algumas qualidades raras
no mundo político: honestidade, equilíbrio, coerência de posições.
Essas virtudes se sobrepunham às preferências ideológicas de direita

ou de esquerda. (FAUSTO, 2002, p. 515).
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Diante do ocorrido, após um breve momento de indecisão que percorreu todos os

grupos políticos sobre quem seria a pessoa indicada para assumir o governo em
substituição ao presidente eleito, José Sarney, vice-presidente identificado com o

grupo político que ocupou o poder no sistema ditatorial, assumiu o cargo, apesar

da decepção política que envolveu essa escolha. O outro nome forte para o lugar de
Tancredo Neves era o de Ulysses Guimarães, líder histórico do PMDB e figura
importantíssima na transição do governo, diretamente associado ao processo de

redemocratização Entretanto, nesse caso a Constituição era clara, e venceu a

determinação legal. Cercado por desconfianças dos oposicionistas e sem respaldo

popular; no contexto de uma acentuada crise econômica, teve início o governo Sarney.

Israel Pinheiro Filho, Helio Co 'a,
Carlos Murilo, José Richa e Pec.' o Srmon,
entre outros. s 'd.
Aceoo pessoa[ Vera CHa.. 03	.neiro
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\Jo dia em que o Tancredo foi internado, estávamos num jantar comemorativo na

asa da Vera Brant, ainda dentro daquele clima de euforia pela vitória. Foi então
7ue recebemos a notícia de que o Tancredo havia ido para o Hospital de Brasília. Foi
im susto. O receio maior era de uma reação do grupo dos militares. Rapidamente, nos
rganizamos, consultamos a Constituição Brasileira e, dada a importância do fato,

o chamas melhor nos posicionar. Eu articulei uma entrevista e levei o Afonso Armas lá
nora a TV Globo. Ele entrou no ar ao vivo com o jornalista Carlos Monforte e explicou
à nação como deveria ficar a situação legalmente. Mostrou que, de acordo com a
nossa Carta Magna, no caso de doença do presidente da República, quem deveria
assumir era o vice, ou seja, José Sarney. E era isso mesmo. No governo democrático

existe dupla interpretação para a Constituição. Havia uma certa pressão para que
Y. Ulysses Guimarães assumisse, porque ele era a grande figura, o "Senhor das

cnn" o nOSSO "condottiere' mas, de acordo com a lei, isso não seria possível.

"Ti UJ

Israel Pinheiro Filho em reunião
000t José Sarne0 e José Laviola. 28 jan. 1988.

Acervo Museu Casa de João Pinheiro
e Israel Pinheiro
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CAI'IlU LO VI

ASSEMBLEIA NACIONAL
CONSTITUINTE
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"O deputado não atua contra a opinião pública, não há essa possibilidade.
É eleito para representar o povo e então tem que atuar de acordo com isso."

Empossado, o novo presidente logo frustrou as expectativas tanto da população

quanto do Congresso Nacional. Durante o seu mandato, foram registrados pela
imprensa inúmeros casos de corrupção e nepotismo. Todavia, apesar disso, aquele

foi um período marcado por avanços democráticos significativos, o mais importante

dos quais talvez tenha sido a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte,
à qual foi dada uma importante missão: sepultar a legislação antidemocrática

herdada do regime militar. Foi também pela primeira vez facultado aos analfabetos

maiores de 16 anos o direito do voto, medida que ampliou a participação eleitoral
visando à possibilidade de a maioria da população brasileira escolher seu dirigente

máximo nas eleições seguintes.
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Capa do documento original da Constituicão de 1988.
Acervo da Biblioteca da Câmara dos Deputados.
Fotv: Pedro Henrique.

Documento com a sistematizaqào das emendas aprovadas,
mais conhecido na Câmara como lsraelzrnho".

Acervo da Biblioteca da Câmara dos Deputados.
Foto: Pedro Henrique.
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No ano de 1987, mais precisamente no mês de fevereiro, as atenções e esperanças
da população brasileira voltaram-se para a Assembleia Nacional Constituinte e a

elaboração da nova Constituição do país. A expectativa era de que, após os

trabalhos, encerrados formalmente em outubro de 1988, questões consideradas
cruciais para o desenvolvimento da nação, como a organização do Estado e os

direitos dos cidadãos, estivessem resolvidas. Bastante criticado por contemplar

alguns assuntos que teoricamente não seriam de natureza constitucional, o texto
da nova Carta Magna, porém, foi o reflexo das pressões dos diferentes grupos
sociais que, naquele sonhado momento democrático, procuraram atender seus

interesses, fixando um grande número de regras com vistas a garantir que os

objetivos propostos seriam cumpridos. Representou muitos avanços, especialmente
no que diz respeito aos direitos sociais, reconhecendo, entre outras coisas, a

existência de direitos e deveres coletivos, embora tenha gerado problemas

constatados mais tarde nos setores tributários e da previdência. A Constituição de
1988 explicitou também o clima de instabilidade do país naquele momento. Contudo,
foi o marco que pôs fim aos últimos vestígios formais do regime autoritário.

• .—.-------	oi
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Foi no período da Constituinte que eu me aproximei do deputado
Israel Pinheiro. Posso dizer que aqui ele fez um trabalho fantástico!
Ele era muito próximo do Dr. Ulysses Guimarães e fazia parte da
cúpula da Constituinte. Eu me lembro muito bem, com muita clareza,
o Dr. Ulysses encaminhava, para compatibilização, os textos votados

em Plenário; quando terminava a votação, aí mandava para o deputado

Israel Pinheiro, que montava o texto com os técnicos do PRODASEN.
Demos um apelido a esse texto, a essa redação, que eu me lembro até

hoje: lsraelzinho! Então, esse apelido andou na Casa. Então, o Dr. Ulysses
pedia: - "Traga o lsraelzinho, eu quero ver como ficou o texto!". Era o
texto que ele organizava. Após a votação, ele se concentrava,

montava o texto, inseria as emendas aprovadas.

[ ... j Às vezes, para compor um texto, nem sempre é fácil ajustar uma

ideia ao texto inicial. Então, isso implica conhecimento técnico,
conhecimento político, isso implica conhecimento da negociação
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mais autoridade, conhecimento para poder fazer valer o texto. E esse

apelido, lsraelzinho, pegou na Casa! O PRODASEN, os técnicos, os
analistas de informática, nós aqui, os deputados, o Dr. Ulysses

Guimarães adotamos o apelido. (VIANNA, 2010)60.

ha Assembleia Nacional Constituinte.

Signatarios da Constituição Brasileira.
Outubro de 1988.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro
e Israel Pinheiro

60 . Entrevista gravada com Mozart Viana, em
27 de agosto de 2010.

política que ocorreu por trás dele, isso significa que ele estava
acompanhando tudo! Onipresente nos trabalhos da Constituinte! Ele
estava no Plenário, na Comissão de Sistematização, estava no
PRODASEN orientando os técnicos como deveria ser! E quantas vezes
ele virava a noite montando os textos? Aquele trabalho foi muito
importante, porque uma coisa é nós, técnicos, tentarmos viabilizar
uma redação com o que foi votado, havendo opinião divergentes. -
"Não! O que foi votado foi isso! Não! A ideia é essa!". Outra coisa é
um deputado federal constituinte chegar e falar: "Não! Nós votamos
foi isso! Esse é o texto que reflete o que foi votado". Ele tinha muito

Do grupo de deputados constituintes pode-se dizer que apenas 10% tiveram uma
atuação destacada na elaboração da Constituição de 1988. De todos, posso citar
apenas uns 50 nomes mais significativos e que fizeram a diferença na batalha para a
construção daquele documento. É importante explicar o papel da Câmara dos
Deputados e, sobretudo, a sua importância para a vida democrática. Na confecção do
texto, nossa preocupação principal era encontrar um texto constitucional que fosse
mais reduzido, mais enxuto, e que representasse a vontade da sociedade brasileira.

MEMÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO - 50 ANOS DE HISTORIA POLÍTICA	 MEMÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO - 50 ANOS DE HISTÓRIA POLITICA
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62 Câmara dos Deputados. 5 LEG modulo
deputados. Pesquisa de deputados. Acesso
em: 17 ago. 2010.

Israel Pinheiro Filho era uma figura onipresente nas negociações
Políticas, porque elaborar o texto da Constituinte não foi fácil e houve
momentos de impasse. No final de 1987, o Dr. Ulysses temeu pelo
resultado, pela reação do Centrão, porque a Constituinte tinha um
grupo de centro-direita e um grupo de ce ntro-esquerda. O grupo de
ce ntro-esquerda, egresso do momento em que o país estava se
redescobrindo e também redescobrindo a democracia, tinha certa
predominânc i a Montou-se então um Regimento Interno, que
determinava que o texto aprovado na Comissão de Sistematização
seria aquele que iria a Plenário. Só que as forças de centro-esquerda
tinham maioria na comissão de sistematização, aquela que aprovava
o texto. Para tirar qualquer parte daquele texto em Plenário, quem
fosse contra o artigo tinha que colocar a maioria absoluta para retirar.
Vou citar um exemplo. Digamos que as forças de centro-esquerda
colocassem a reforma agrária no texto global. Quando o pessoal da
bancada ruralista descobrisse, reagiria, e então eles é que teriam o
ônus de colocar a maioria para retirar o artigo de dentro de um texto
global, já aprovado. Foi aí que o deputado Nelson Jobim, com o
deputado Israel Pinheiro, Dr. Ulysses e outros mais, acharam uma saída:
- "Olha, vamos zerar o jogo, fazer novas emendas, refazer o
texto!". E criou-se o Destaque para a Votação em Separado e aquele
texto da reforma agrária, apenas a título de exemplo, seria votado
à parte. Assim, quem quisesse aprovar o texto é que teria que
colocar maioria absoluta, e não quem queria retirá-lo. { ... J Esse
trabalho nem sempre é visível. O trabalho de bastidores, da
negociação política. E aquele foi um período de intensa negociação
Política! Então ele participava daquele grupo do Dr. Ulysses, Mário
Covas, Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, um dos grupos de
negociação, O Cardoso Alves junto com Ricardo Fiúza e Luiz Eduardo
Magalhães fizeram outro grupo, apelidado de Centrão e naquele
momento de impasse, em 1987, disseram que não votariam mais
nada, se o Regimento não fosse votado. Aí o Dr. Ulysses, com toda
sabedoria junto com o relator, deputado Bernardo Cabral, e com a
ajuda do deputado Israel Pinheiro Filho, Nelson Jobim, Mário Covas e
do próprio pessoal do Centrão, sentaram, negociaram politicamente,
conversaram e fizeram uma reviravolta! Alteraram o Regimento
Interno e praticamente zeraram o jogo ou seja o texto iria a Plenário	61 Entrevista gravada com Mozart Viana, em

sim, mas permitiria novas emendas de bancada. (VIANNA, 2010)61.	
27 de agosto de 2010.

Na Constituinte, Israel Pinheiro Filho apresentou 284 emendas e teve 70 delas
aprovadas. Presidente da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos e
membro da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições,
assumiu por duas vezes o mandato. Entusiasta do sistema parlamentarista,

empenhou-se muito nessa discussão e pagou caro por isso. Foi obrigado a arcar com
alguns ônus por se manter na posição favorável à implantação do parlamentarismo

durante o processo de redação da nova Constituição.

Suplente do PMDB, participou de quase todo o processo constituinte.

Ao assumir a defesa do parlamentarismo, Newton Cardoso o puniu,
fazendo-o retornar à condição de suplente, da qual só conseguiu voltar

após assumir que votaria a favor de cinco anos para Sarney, como de
fato o fez, apesar de defender quatro. Votou a favor da proteção da

empresa nacional, da nacionalização do subsolo e da reforma agrária.

Disse não ao tabelamento de juros. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)62.
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• Sou um politico que briga pelo bem do pais Sempre foi irsslm.
Quando aba e possível seguir por esse caminho, eu prefiro me afastar

Após a promulgação da nova carta constitucional brasileira, em outubro de 1988,

Israel Pinheiro Filho voltou a participar dos trabalhos legislativos ordinários da
Câmara, integrando a Comissão de Economia, Indústria e Comércio e a Comissão

Mista de Orçamento, atuando nas duas até o final da legislatura. Elegeu-se
novamente deputado federal em 1990, pelo Partido das Reformas Sociais (PRS),
liderado pelo ex-governador de Minas Gerais Hélio Garcia, e continuou a sua

atuação parlamentar, nesse período específico, em defesa do parlamentarismo e do

sistema eleitoral misto, dando continuidade à defesa de propostas apresentadas

durante o período de formulação do novo conjunto de leis.
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Foi uma batalha linda a do parlamentarismo Infelizmente, no meio do processo,
perdemos nossa liderança principal, que era o Dr. Ulysses Guimarães. Com  o
desaparecimento dele, perdemos a sustentação. Nós éramos amigos. Eu era uma
espécie de secretário dele, gostava de acompanhá-lo, nos dávamos muito bem. Na
época do plebiscito a favor do parlamentarismo ele também foi o nosso comandante.
Morreu num acidente porque tinha pressa para voltar Tomou o helicóptero mesmo
embaixo de chuva porque tinha compromisso em Brasília no dia seguinte. Tínhamos um

63 - ROGER1O, Moacir F. Um estudo dos
discursos parlamentares sobre sistemas de
governo na Assembleia Nacional
Constituinte 1987/1988. Monografia
Disponivei em: Biblioteca Digital da Câmara
dos Deputados. Centro de Documentação e

informacão. 64 . Entrevista gravada com Maria Paula
Pinheiro, em 6 de julho de 2010. ri
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Eduardo DorneLes 6a	-
Maria Paula Pinhei

Uiysses Guimarães, Afonso Armes.
Casamento Maria Paula e Eduardo Barceios,

Brasília. 16 jan. 1988.
Oca...o .E'.arin Paula Piahe0

Uma das mais acaloradas discussões durante a Assembleia Nacional Constituinte foi a

de definição do sistema de governo. Tema recorrente na ciência política, a discussão
acerca dos sistemas de governo ressurgiu com maior intensidade na redação de novas
constituições em vários países, inclusive no Brasil. Na formulação da Constituição de
1988, o parlamentarismo inicialmente proposto pela Subcomissão do Poder

Executivo e aprovado pela Comissão de Sistematização, foi derrotado no Plenário por
uma emenda presidencialista numa das maiores batalhas políticas da história da
Constituinte, na qual, pela primeira vez durante os trabalhos, a casa atingiu o quorum
máximo. Um debate tão polêmico suscitou a aprovação de um plebiscito, que,
realizado em 1993, legitimou a escolha feita pelos constituintes.

O parlamentarismo é um sistema que foi construído por meio de um
processo histórico a partir das monarquias, principalmente europeias,
e sua principal matriz é a Inglaterra. Durante esse processo, o
parlamento foi, aos poucos, conquistando um poder que antes era
exclusivo do Rei, até chegar aos dias atuais, em que na maioria dos
países parlamentaristas o monarca não possui poderes de fato. Mas

isso não quer dizer que hoje exista somente parlamentarismo
monárquico, ocorre também o parlamentarismo com chefe de Estado
não hereditário com e sem eleição direta para o seu provimento. [.]
o sistema de governo presidencialista tem a sua origem nos Estados

Unidos e se expandiu para outros países, principalmente da América
Latina. Esse sistema se baseia no princípio da separação de poderes,
proposto por Montesquieu, no qual as funções básicas do Estado, ou
seja, as funções executiva, legislativa e judiciária são atribuídas a órgãos

diferentes que possuem relativa autonomia. (ROGÉRIO, 2007, p. 11)63

programo para fazer Não estava nos planos dele viajar para o Rio. Só foi para atender
ao chamado do político maranhense Renato Archer e do ex-ministro Severo Gomes, que
queriam a intervenção dele numa nomeação para o ministério. Ele havia ido apenas
para passar o final de semana com eles. Antes de ir, me telefonou e disse: "Volto para a
nossa reunião". Tínhamos um encontro importante na segunda-feira para continuar a
discussão da batalha pelo parlamentarismo. Infelizmente, ele não voltou.

Lembro-me bem da atuação do papai junto com Dr. Ulysses. Tudo se
encaminhava para a vitória do parlamentarismo, mas uma semana

antes ele [Ulysses] faleceu. Foi uma tristeza.., acabou tudo. Lembro
que, poucos dias antes, ele almoçou em nossa casa, em Brasília, foi o
almoço da frente parlamentarista. Estavam presentes o Dr. Ulysses, o
Arthur da Távola, Sandra Cavalcanti e o José Richa. Foi o último almoço

político do Dr. Ulysses, pois logo depois ele faleceu. (PINHEIRO, 2010).
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212	 213

1



Almoço em Brasília.
Jlysses Guimarães, José Richa, Sandra
Cavalcanti e Daniel Pinheiro Barcelos. O
Acervo Maria PacO Pinheiro

MEMÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO —50 ANOS DE HiS

Com o morte dele, nosso grupo ficou acéfalo, sem /ideronço. Creio que o Quércia
aderiu à ideia e assumiu a presidência da Frente Parlamentarista numa ação de
sabotagem. Já chegou criando vários tipos de problemas, coisas desse tipo. Penso
que ele se fingiu de parlamentarista só para sabotar o movimento.

Ulysses Guimarães morreu em outubro de 1992 num acidente com o helicóptero em
que viajava com a sua esposa e o ex-senador Severo Gomes, também acompanhado

pela esposa. Os dois casais viajavam para São Paulo, após passar afinal de semana

em Angra do Reis. Presente nas últimas batalhas em prol do fortalecimento de um
novo Brasil democrático, ele era uma das maiores lideranças políticas do momento,

e o seu desaparecimento causou profunda comoção nacional. Em abril de 1993, o
Povo brasileiro foi chamado a se manifestar para escolher a forma de governo
(monarquia ou república) e o sistema de governo (presidencialismo ou

Parlamentarismo), O parlamentarismo obteve apenas 24,5% dos votos, sendo
escolhida a república presidencialista como forma e sistema de governo da nova
democracia. Foi uma grande derrota para os defensores desse sistema de governo,
entre os quais estava Israel Pinheiro Filho.

Ehi -flui
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Uma outra grande batalha à qual ele se dedicou durante a sua atuação parlamentar

foi a implantação do sistema eleitoral misto, essencial ao sucesso do sistema
parlamentarista. Em defesa desse sistema elaborou duas publicações, dois manuais,
informando que, adotado na República Federativa Alemã, ele se apresentava como

o sistema representativo mais autêntico, capaz de estreitar os vínculos entre o
eleitor e seu representante (o deputado), fortalecer os partidos políticos e
proporcionar maior chance de participação às minorias por garantir a

proporcionalidade dos resultados.

O papai dizia que os parlamentares não sabiam o que significava o
voto distrital, porque eles confundiam o voto distrital puro, como é na
Inglaterra, e o papai defendia o modelo alemão. Ele até escreveu um
livro na Câmara que teve boa repercussão, mas não foi pra frente até
hoje. Inclusive na época do Colior, papai cansou de falar sobre isso:
tanto sobre o voto distrital quanto sobre o parlamentarismo. Dizia
que se tudo tivesse sido aprovado já com o Dr. Ulysses, não teria

existido todo o desgaste com o Coilor. (PINHEIRO, 2010)65.

No voto distrital, a região é delimitada, e o eleitor vota em quem ele conhece.
Assim, pode cobrar depois. O candidato a deputado, ao invés de correr o estado
inteiro, dedica-se apenas a uma região ou distrito. É uma ideia europeia. Um
distrito é formado por vários municípios, e geralmente um político é eleito para
representar aquela região. Não pega aqui no Brasil pelo fato de sermos uma
União, um país presidencialista, onde funciona o voto proporcional.

65 Entrevista gravada com Maria Pauta
Pinheiro em 6 de julho de 2010.	-

Nesse sistema proporcional, os partidos apresentam as listas de candidatos, e
então cria-se um quociente eleitoral que vai definir o número mínimo de votos que
cada parlamentar de cada partido deve obter para ter acesso à Câmara dos
Deputados ou às Assembleias Legislativas. Esse quociente é calculado pela divisão
do número de votos válidos apurados pelo número de vagas a preencher em cada
estado. O resultado é a número que cada legenda ou coligação tem que ter para
eleger um deputado. Se a legenda atingir o dobro disso, dois. Se atingir o triplo,
três, e assim por diante. O número de vagas de cada estado é definido pelo
Tribunal Superior Eleitoral com base na população dos estados.
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então é meio a meio. Muito interessante a decisão que eles fizeram depois da
guerra... Não é perfeito, mas é o melhor. Não existe nada perfeito, é preciso dizer
isso, mas entendo que esse sistema de/es é bem melhor do que o nosso.1

•I.
•	!Wit

lI
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O sistema eleitoral brasileiro é o pior do mundo. É o sistema de listas abertas. E não
mudou até hoje... No mundo inteiro, com exceção do Brasil e da Finlândia, o sistema
é a distrital. No sistema de listas abertas, o candidato pode ser votado no estado
inteiro66. Isso estimula a corrupção. Ele simplesmente chega num município,
compro um cabo eleitoral, oferece dinheiro e aí consegue duzentos, quinhentos
votos, vai somando essa votação ao longo do estado e se elege. Na próxima eleição,
procura outro município e assim sucessivamente. Nas democracias conhecidas
mundo inteiro, o voto é por distrito. E no voto por distrito é diferente. O eleir
escolhe um nome, ou então dois (existem exceções em que é possível escolher d(-
nomes), e então o majoritário é que é eleito deputado e representa aquele distr,
que o elegeu. Dó assistência só àquele distrito. Isso o obriga a prestar cont
permanentemente. Na Inglaterra, por exemplo, o deputado toda semana vai ao Sc

distrito prestar contas do voto. Ele reúne as lideranças e presta contas dize!-	-

- '; ' 1 1 1, 11 — 1-"^  	 LJUL, nasceu quando acabou

Segunda Grande Guerra. Naquela época, os cientistas políticos da Inglaterra e dc
EUA foram para a Alemanha criar um novo sistema eleitoral no sentido de atendi
aquela nova Alemanha surgida das cinzas e evitar a emergência de um novo Hitic
(o sistema proporcional havia levado Hitler ao poder na Alemanha). E esse-
cientistas políticos americanos e ingleses convocados para implantar um nov
sistema político na Alemanha chegaram à conclusão de que o melhor sistema serí
o sistema misto. E é o que está implantado lá até hoje. Pode-se observar que n
Alemanha não tem crise. Você nunca viu falar em crise na Alemanha, porque lá
sistema é misto: metade da representação por distrito e metade por partidc
Político: os partidos é que escolhem os deputados do distrito. É muito melhor,
funciona que é uma maravilha. Quando é que existiu crise política na Alemanha -
Ninguém se lembra disso, pois o sistema eleitoral deles é formidável. Muito melho
do que na Inglaterra e nos EUA. Nos EUA é o sistema distrital puro. O deputado é
eleito pelo distrito. O problema desse sistema é que aí ele fica assim meio classista,
às vezes defendendo só um segmento: se só tem fábricas de uma certa atividade
no distrito, então o deputado só defende aquela atividade. Na Alemanha é híbrido,

66 - Constituição Federal - art. 45. 61' - e a
Lei Complementar 78/93 disciplinam que a
quantidade de deputados federais deve ser
proporcional à população dos estados edo
Distrito Federal.	 -
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"Minha vida pessoal sempre esteve atrelada à atuação politica. Nunca consegui separar as duas"

A candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República em 1984 levou o vice-

governador Hélio Garcia a governar o estado até o final do mandato, em 1988-

Disposto a candidatar-se novamente ao governo do estado de Minas Gerais nas

eleições seguintes, não conseguiu a indicação do PMDB, presidido pelo seu sucessor

Newton Cardoso. Resolveu então criar o Partido das Reformas Sociais (PRS) para

poder se candidatar e, em 1990, venceu as eleições para o governo de Minas Gerais,

derrotando o Hélio Costa por uma pequena diferença de votos, já no segundo turno.

Após assumir o cargo, entretanto, ignorou a legenda, deixando claro que a sua

criação fora apenas uma manobra política. O partido, então, desapareceu.
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No final do governo Newton Cardoso, o Hélio Garcia estava sem
mandato e teve a ideia de fazer um novo partido. Ele e o seu grupo,
da Caixa Econômica do estado: Antônio Carlos Carone, Roberto Brant,
José Ulisses, José Ferraz e o próprio Israel Pinheiro, pois ele nunca
abandonou o Hélio. (ESQUÁRCIO, 2010)67.

Eu me interessei muito pelo assunto. Estudamos o estatuto do partido e tudo mais.
Mas, o Hélio, ao fino!, abandonou a ideia... Largou tudo e me deixou também.
Lembro-me de que não tivemos dificuldades na fundação, pois o governador de
Minas tem muito poder e o sua vontade expressa resolve bastante coisa. Mas depois
ele se desinteressou. Numa manobro desastroso, ele colocou o Eduardo Azeredo no
cargo de governador para depois substituí-lo no retorno. Aí veio o reeleição,
plantado pelo Fernando Henrique, e o Eduardo Azeredo esqueceu-se do
compromisso com o Hélio Garcia e resolveu ser candidato. Foi o fim da carreira do
Hélio Garcia. Coisa mal arranjado. Em política isso não existe. Experiência de 50
anos. Você não pode planejar detalhadamente o que você quer pessoalmente e se
esquecer do resto. Tudo depende das circunstâncias. Tem que deixar acontecer...
Lutar, se projetar, ser um bom cidadão, um bom político, isso sim, mas não tem
como planejar exatamente o que você vai querer ser, porque os interesses são
muitos, todo mundo quer ser candidato. É difícil. Escolher o Eduardo Azeredo foi um
desastre. Creio que ele indicou um candidato fraco para poder substituí-/o quatro
anos depois. Só que chegou a época das eleições, e o Eduardo Azeredo não entregou
o cargo para ele, resolveu concorrer e ganhou. Paro piorar, durante o governo

Eduardo Azeredo, foi aprovada a reeleição e o próprio Azeredo resolveu disputar a

reeleição. Aí foi o fim. O Hélio Garcia ficou sem espaço. O Eduardo Azeredo,

entretanto, tomou a maior surra na reeleiçõo. Quem ganhou foi o Itamar.

Eu gostava muito do Hélio Garcia. Era fiel a ele. Pensa até que, uma vez, ele quis
me fazer candidato a governador. O que aconteceu foi que ele não fechou a
conversa. Eu sou de uma escola política que eu não me ofereço, não me insinuo...
Se sou convidado, é outra coisa, mas, nesse caso, eu não posso dizer que fui. Se
ele tentou, eu não sei. Hoje, observando de longe, eu penso que ele queria voltar
numa reeleição e achava que, se eu fosse eleito, ele não voltaria... Não tenho
certeza, só calculo isso. Recordo-me de que passamos uma tarde inteira
conversando. Ele insinuava, e eu não falava. Não me ofereci... Acho que um
homem tem que ter dignidade, antes de tudo, senão você não pode ser um
homem público eficaz, correto. E, naquela época, eu me sentia preparado...

Fundar um partido... Não era paro disputar a Presidência da República não... G
Hélio Garcia me chamou e depois abandonou o projeto. Passei para o partido, junto
com outros três deputados.

67 - Entrevista gravada com Francisco
Esquarcio, em 3 de agosto de 2010.
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Ele sempre foi leal ao amigo Hélio Garcia e inclusive abriu mão de

uma eleição quase sacramentada para ajudá-lo. [ ... ] Lembro-me de
que, um dia, estávamos em Mariana, quando ele foi chamado ao
Batalhão de Polícia e informado de que o governador queria falar com
ele. Quando voltou, me confidenciou: "Chico, não conta para
ninguém, mas eu vou ser o candidato a senador pelo PTB". Nessa
época, eu já havia me filiado ao partido, e por causa disso, resolvi
entrar numa chapa e concorrer a deputado federal. Na convenção
que aconteceu logo depois, na presença do Hélio Garcia, do Walfrido
e do Azeredo, entre outros, a minha chapa foi homologada. Eu saí
como candidato a deputado federal e o Israel, candidato a senador.
Mas o Arlindo Porto, que era vice do Hélio, havia ficado os quatro
anos construindo a sua candidatura a governador. Tanto assim que
ele colocou um candidato de Patos de Minas para ser deputado
federal, o Antônio do Vale. E o Arlindo pressionando todo mundo
para ele ser candidato a governador. Ia haver um comício, uma
inauguração lá em Patos de Minas, e íamos todos para lá. Estávamos

em um grupo, e aí o Romeu Queiróz disse: "Governador, vamos, que o
Arlindo está esperando o senhor para lançar a candidatura dele a
governador!". E o Hélio respondeu: "Vai ficar esperando!". Houve a
convenção na Câmara dos vereadores do PTB coligado com o PI- ri

outros partidos menores. A chapa era Eduardo Azeredo, Walfridc
Israel e Aloísio Pimenta. Faltavam 40 dias para as eleições, e ri

primeira pesquisa do Estado de Minas, 10 dias depois, o primeir
colocado para o Senado era o Israel, o segundo era o Francelin.
Pereira e o terceiro era o Virgílio. [... 10 Israel era deputado e o seL

mandato ia vencer no final do governo do Hélio. Ele estava
cumprindo mandato. Nesse meio tempo, a Neiva, secretária do
Israel, chegou e disse: 'O governador quer falar com o senhor". Ele
atendeu ao telefone e depois me pediu para passar na casa dele,
pegar sua mala e depois a minha, pois iríamos viajar. Eu vi que ele
ficou assim meio calado. No aeroporto, fomos para o hangar do
governo e viemos no avião do governador. Ele veio a viagem toda sem
dar uma palavra. Chegamos na Pampulha, e o carro do palácio já estava
esperando. Ele não ficou mais de cinco minutos lá no Palácio das
Mangabeiras com o Hélio Garcia. Saiu, me mandou para casa e disse

para encontrar com ele no outro dia às 7 da manhã. No outro dia, ele
me disse que não seria mais candidato a senador, que havia voltado a ser
candidato a deputado federal. O Arlindo ameaçou o Hélio Garcia em

apoiar o Hélio Costa, que era candidato contra o Azeredo. O Arlindo era
vice e sonhava ser governador. Não dava para ser governador nem vice,
porque o Azeredo ganhava, e aí ele tinha que ser senador ou deputado
federal. Então ele pressionou o Hélio Garcia, e o Israel, ao invés de se
dedicar à sua própria campanha, ficou carregando o Eduardo Azeredo

para ajudar, esquecendo-se de si próprio. (ESQUÁRCIO, 2010)68.

Em 1994, reelegi-me deputado federal pelo PTB e tomei posse em 1995. Na sequência,
recebi o convite do Eduardo Azeredo para ser secretário de Transportes e Obras

	

68 -Entrevista gravada com Francisco	 Públicas do Estado. Aceitei. Assumi o cargo, mas só fiquei dois anos. Saí, porque não

	

Esquárcio, em 3 de agosto de 2010.	 concordava com o planejamento dos gastos de campanha. Em fevereiro de 1997, eu

1
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No ano em que entramos para a Secretaria Estadual de Transportes e
Obras Públicas nos deparamos com o problema da obra da rodovia
Fernão Dias, trecho São Paulo—Minas, que apresentava muitas
dificuldades. A obra havia sido licitada, mas os ganhadores não
tinham condições de executá-la. Eram pistas desniveladas...
Acidentes... Manchetes no jornal... Uma coisa absurda! Chegamos no
meio desse tumulto. Não estava sendo fácil para ele... E só um
homem como ele, que tinha autoridade moral e muita coragem, para
resolver essa situação, pois, para romper os contratos da maior obra
rodoviária do país, ele teve que enfrentar muitas pressões. Ele licitou
novamente a obra. Uma das ideias colocadas em prática na época
dessa licitação foi a venda dos editais nas agências dos correios em
todo o território nacional e embaixadas brasileiras, com o objetivo de
garantir o anonimato dos licitantes e não permitir acordos entre eles.
Depois disso, a obra transcorreu muito bem. Lembro-me de que ele
instituiu uma coisa que estava na lei, mas ninguém fazia. Quando se
entra em uma licitação, é exigida a apresentação de vários tipos de
garantia: fiança bancária, seguro-garantia e carta de crédito. O pessoal
sempre usava fiança bancária, mas é o seguro-garantia, dado por
seguradoras, que melhor garante a execução de uma obra e, então, o
Dr. Israel resolveu exigir somente essa garantia nas obras da BR-381,
isso pela primeira vez no país. Não foi fácil. Os empreiteiros ficaram
contra, mas ele implantou a norma do seguro-garantia, realizou
uma licitação honesta e muito bem-sucedida. [ ... ] O Dr. Israel
permaneceu no cargo de secretário de Transportes durante dois
anos. A primeira etapa da estrada, 230 km, ficou praticamente pronta,
e então chegou a hora de fazer a licitação da segunda etapa. Ele
queria fazer licitação dessa segunda etapa na modalidade preço
global, que impede mudanças no preço da obra, mas isso nem os
empreiteiros e nem o governo mineiro quiseram. Mesmo assim, viajei 69 Entrevista gravada com Luiz Carlos

Duarte, em 12 de agosto de 2010.
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entreguei o cargo e retornei à Câmara dos Deputados o tempo de ajudar a aprovar
em segundo turno a Emenda Constitucional encaminhada pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso que autorizou o reeleição do presidente da República, dos
governadores e dos prefeitos.

para Washington com a missão de explicar a situação e solicitar o apoio
do banco. Voltei de lá com uma carta do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) que financiava a obra, aconselhando fazer a
licitação conforme a proposta dele. A coisa ficou difícil para os
opositores do preço global. Foi então que eles perceberam que a saída
seria tirá-lo do cargo. Houve uma reunião à noite no Palácio das
Mangabeiras com praticamente todo o alto escalão do governo para
comunicar que a medida do preço global não seria instituída. O Dr.

Israel nos reuniu no outro dia cedo e informou a sua saída da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas. [ ... ] É de se ressaltar que ele construiu
em dois anos a metade do trecho de Belo Horizonte até a divisa com

São Paulo, numa única licitação. Após a sua saída, a outra metade,
apesar da extensão quase idêntica e com as mesmas características
técnicas, levou oito anos, e teve várias licitações, sendo finalizada a um

custo muito superior ao da primeira metade. (DUARTE, 2010)69.

De volta à Câmara dos Deputados, Israel Pinheiro Filho dedicou-se mais uma vez à
atuação parlamentar e, após um pronunciamento do presidente Fernando

Henrique Cardoso, no qual criticou a lentidão da Câmara em apreciar e votar as

matérias de interesse do país, juntou-se a outros parlamentares de diversos
partidos para organizar o movimento intitulado "Reage Câmara", destinado a

agilizar a tramitação dos projetos e mudar a imagem negativa da instituição perante
a opinião pública e a imprensa. Um movimento de caráter suprapartidário, sem

cores ideológicas, envolvendo apenas os deputados.

Tentei o reeleição em 1998 e perdi. Candidatei-me pelo PTB mineiro, mas não obtive
o número de votos necessários. Em 1 de janeiro de 1999, o Itamar Franco assumiu
o governo do estado e me nomeou diretor-geral do Escritório de Representação do
Governo de Minas Gerais em Brasília. A representação do governo é um cargo
equivalente ao cargo de secretário estadual, é a pessoa que representa o governo
de Minas frente à Câmara, ao Senado... Lembro-me de que, nessa época, empenhe/-
me especialmente em dois projetos: a construção de uma sede para os escritórios
de representação dos estados e a criação do Espaço Israel Pinheiro.

231230



MEMORIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO - 3D	 -	 _ SF	 ElRO FILHO — ES ANOS DE HISTORIA POLITiCA

-

o Federal	 N° 130, quarta-feira 9 de julho de 2003
-	.. DECRETO N. O 23. g94 DE 08 DF ULHOØ3

stico de Parcelamento do Lote "M" do Setor de Administração Federal Sul- SAF/Sul na Região Administrativa do Plano Piloto - RA-1.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
100, incisos Vil e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o ai-t. 77, da Lei• Complementar n.° 17, de 28 dejaneiro de 1997, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar

n.° 670 de 27 de dezembro de 2002 e  que consta do Processo n.'260.022.243/2002, DECRETA.
• ML 1'ica aprovado o Projeto Urbanístico de Parcelamento do Lote "M" do Setor de Adminis-tração Federal Sul - SAF/sul, na Região Admin&trativa, Piano Piloto - RA-I, consul,sciado noProjeto de Urbanismo - URB 016/03 e no Memorial Descritivo - MDE 016/03.

ML.2°0 Lote "M" deque trata o artigo anterior será destinado à implantação do Espaço Culturalsrael Pinheiro.
rt3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ait 4Revogame as disposições em contraz,o,
Brasília, 08 dejulbj, de 2003

1150 da Republica e 440 de Brasília -.
JOAQtTIM DOMINGOS RORIZ. -

Quando Israel assumiu o Escritório de Representação de Minas em
Brasília, coube-lhe a tarefa de fazer a ponte entre o Palácio da
Liberdade e o Congresso Nacional, especialmente com a bancada
mineira. Mas ele conseguia ser acolhido também, com carinho e
simpatia, pelas bancadas de outros estados, a quem fazia chegar os
pleitos de Minas na elaboração do orçamento federal. Circulando
pelo Congresso, ele se dizia em casa. O Escritório de Representação
de Minas estava instalado no velho Edifício JK, no degradado setor

comercial sul. As instalações eram acanhadas para receber o
governador, promover encontros políticos e administrativos e,
eventualmente, organizar entrevistas coletivas com a imprensa.
Articulando-se com os representantes de outros estados, Israel
percebeu que as deficiências de instalações eram regra geral. Ele

imaginava que faltava um elemento arquitetônico e político na Praça
dos Três Poderes: a representação dos estados, simbolizando os

vínculos federativos. Com apoio financeiro dos estados e a doação de

um terreno pelo governo do Distrito Federal, concebeu-se a

construção de um prédio-sede para todos os estados, onde serviços
de interesse comum, como auditório e restaurante, poderiam ser
compartilhados em benefício de todos. Apesar de apoiada pelos
outros representantes, a iniciativa não teve êxito. Irrequieto, ele se
dedicou a outro projeto não menos importante - a construção do
Memorial Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes. A obra, assinada
por Oscar Niemeyer, é hoje uma realidade. Um centro de referência

da vida e da obra do governador Israel Pinheiro - o verdadeiro

dínamo da construção de Brasília. (FERREIRA, 2010) 0 .

70 Entrevista gravada com Hilton Ferreira,
em 17 de setembro de 2010.
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No decorrer da campanha, vamos ler oportunidade de comentar
outras idéias. Desejo assinalar que não prometo milagres. Jamais
prometi. Jamais prometerei. Chega de enganar a boa-fé do povo. Em
verdade, a mentira reite'radamente repetida é uma maneira perversa de
tripudiar sobre seus sofrimentos. (lucro representar Minas no Senado
porque tenho condições morais, formação técnica e experiência política
para isso. Sou um trabalhador incansável, como demonstrei nos vários
mandatos que cumpri na Assembléia Legislativa de Minas e na Câmara
dos Deputados, onde era reconhecido como um dos parlamentares mais

-	- 1 uantes e influentes. Como disse no início, é preciso devolvera
lugar de prestígio. Sinto-me em condições de atender a esse

anseio iv isso povo.
'Iliri: 1 vi corri um pensamento mie João Pinheiro, preferido em 1904 Ii

atualati
ifA IJolllica das fórmulas vazias, dos desejos vãos e das puras

aoludi:s pessoais já fez o seu tempo. Os hábitos da antiga centralização
admimstialiva e política estão se extinguindo para dar lugar às únicos
aspirações dignas: as do bem do maior número, no interesse coletivo dai.
massas, na exclusiva preocupação das vantagens reais do povi
ensinando-o a ler, ensinando-o a Irabslliar, para que, instruído ri forti
osso ser Iriililx'lsIiiili ii paro que, ivulepencli:iitr:, possa ser luxTri.

SENADOB

A História Israel
de Minas	Pinheirono Senado

A (
HaÇ
Minas'
	r

no
Senado

Pinheiro
K'M

Aos mineiros

Dirijo-ele ao povo dii \finas Corais para solicitar apoio a narina
candidatura ao Senado da República. Neto e llho de ex-governadores de
Minas, carrego comigo a responsabilidade de ser fiel à minha formação de
homem público série e compenetrado de seus rfevr'rca. Nada me afasta do
caminho traçado por João Pinheiro e Israel Pinheiro, cuja passagem polo
Palácio da Liberdade deixou um rastro luminoso de real

izações materiais e
exemplos de dignidade pessoal e honradez pública

Sei que há sinais de grande degradação neo costumes políticos. Não
foram poucas as vozes que me adver'Iirain rIos riscos de uma campanha
feita em moldes modestos e desprovida de maiores recursos financeiros. A
lodos reagi com os ensinamentos recebidos ti meus antepassados, em
especial a velha lição de João Pinheiro: operár ios efémeros que somos a

serviço da Pátria permanente'.
Foram essas as inspirações que pesaram em minha decisão dir colocar

meu nome à disposição do I'D't' para disputar uma (los vagas ao Senado
Fbderal. Eis os motivos pelos quais estou me dirigindo ao povo mineiro para
pedir seu valioso e indispensável apoio.

Minha candidatura obedece aos imperativos do espírito de Minas e à
necessidade do bom posicionamento do Estado no conceito da Federação.

Como todos sabrini, ri Senado é a representação dos Estados, enquanto
a Câmara dos Deputados é a representação do povo. Minas de tantas
glórias e tradições, Estado que mais deu presidentes da República e mais
influiu na política brasileira em todos os tempos, está há muito relegada a
um papel secundário.

Resumirei algumas idéias pelas quais vou lutar, com todo o destemor e
sem qualquer subserviência à imposição dos poderosos do dia. Esse é meu
estilo, que aprendi em casa, criei meio o governador Israel Pinheiro. Não
precisarei falar de questões macroeconômicas tais como as políticas de
juros, divida pública, salários, previdência e outras, unia vez que estamos
fechados com a carttlha doutrinária do nosso candidato Ciro Comes.

Vamos falar, então, de algumas inediifas de interesse de Minas e do
Brasil.

0 alongamento negociado (Ia divida pública, não só a federal, mas

sobretudo a de Minas. Essa é uma questão que passa necessariamente
pelo  Senado. Como representante de Minas no Senado tenho de pensar no
equacionamento mais justo e viável da divida do nosso Estado. Lutarei por
isso com obsessão. Da maneira como foi feito o acordo da divida, não sobra
nada para o estado investir em projetos sociais eu de desenvolvimento
econômico.

Preconizamos uma reforma tributária urgente, para desonerar a
produção e injetar competitividade aos produtos brasileiros de exportação.
De maneira alguma a reforma tributária poderá servir de pretexto para o
aumento de impostos. Pelo contrário, vamos usar a criatividade para
descobrir mecanismos e fontes alternativas de financiamento das
atividades do Estado que não seja o aumento de impostos.

Empunhar a bandeira da moralidade, colocá-la bem alto, é uma
imposição de Minas aos seus homens públicos.

Como senador, continuarei fiel ao meu ideal parlamentarista. Estou
certo de que com o parlamentarismo teríamos um governo mais previsível,
porque baseado em programas previamente aprovados. Os partidos seriam
mais autênticos, porque a fidelidade ao programa é da essência do
parlamentarismo. E mais: o parlamentarismo é um regime essencialmente
denrocrático, capaz de absorver e resolver crises políticas sem
comprometer e promover abalos na estabilidade das instituições.

Voto distrital misto, para que o eleitor possa cobrar do deputado sua
atuação, é outra antiga tese que defendo.

O Brasil atravessa grave crise econômaco-financeira, com as
conseqüências sociais resultantes. Reverter esta situação vai exigir
mudanças constitucionais. A Constituição alua] dificulta mudanças
pontuais. Defendo a convocação de uma Assembléia Constituinte exclusiva.
A Câmara e o Senado continuariam funcionando, enquanto um grupo de
constituintes, efeitos pelo prazo de um ano, ficariam responsáveis por
redigir uma nova Constituição. Terminado o mandato, ficariam inelegíveis
por um longo período.

Antevejo que uma das principais tarefas dos constituintes será a
reestruturação da República. 1-fole, a centralização transformou os
governadores em meros gerentes encarregados das funções de receber,
pagar e rolar o eterno déficit dos Estados.

Em 2003, perdi novamente a eleição para o Senado, pela Coligação PPS/PTB/PDT
Dessa vez eu havia entrado mesma na disputa apenas para compor. Fui nomeado
assessor especial do ministro dos Transportes, Anderson Adauto. Lá eu era
responsável pela área de concessões, basicamente das linhas de ônibus e das
estradas federais. Lembro-me de que, nessa época, havia uma lei que determinava
novas licitações para as concessões das linhas de ônibus existentes, o que não era
aceito pelas concessionárias, causando um certo tumulto. Lidei diretamente com
isso por aproximadamente um ano. Foi então que deixei de vez a minha carreira
política. Não disputei mais. No final do ano de 2003, fui acometido por um tumor
benigno no intestino grossa e passei por uma cirurgia em Brasília. Senti-me mal

Material de campanha

	

Material de campanha	dentro do avião numa das minhas idas a Brasília. Tive que ser internado e operado
para a candidatura ao Senado para a candidatara ao Senado.
Acervo Maria Paula Pinheiro	 Acervo Maria Paula Pinheiro	às pressas. Após a recuperação, fui ser assessor do vice-presidente José Alencar, que

era um grande empresário e mineiro como eu, porém, mais empresário do que
político. Assumi para auxiliá-lo nas negociações com os parlamentares. Depois

disso, aposentei-me da vida pública.
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Fora da carreira parlamentar; Israel Pinheiro Filho ocupou o cargo de presidente da
Fundação Israel Pinheiro, instituição criada em 1994, que leva o nome do seu pai e

tem a missão de desenvolver; implementar e orientar ações e projetos sustentáveis,
atuando na gestão de projetos públicos e sociais capazes de promover o

desenvolvimento local. Divide seu tempo entre a Fundação, a fazenda em Salinas e
a família: os filhos Maria Paula Pinheiro - do primeiro casamento -, Isabela Coracy

Soares Pinheiro e Israel Pinheiro Neto - da união com Silézia M. Alves Soares - e
os netos Daniel Pinheiro Barcelos e Natália Pinheiro Barcelos.

1
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Israel Pinha	P,iho acompannado pelos netos
Natalia Pinheiro Barcelos

e Daniel Pinheiro Barcelos
a filha Maria Paula Pinheiro. 2009

Aceroo Maria Pa-laPa-1 PM,heo

.ai . . ....oiro Neto
Macy Soares Pinheiro, 2010.
da Fundacão Israel Pinheiro

/
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Magda Pires, Herbert Sardinha,
Maria Paula Pinheiro,

lsabela Coracy Soares Pinheiro,
Israel Pinheiro Filho,

Silezia M. Alves Soares,
Israel Pinheiro Neto e Hilton Ferreiro. 2011.

Ace'o dgtvL da Fuvdacão sracl Pinheiro

Israel é um ser totalmente político, que vive de política vinte e quatro horas. Todas

as suas ações são voltadas para a política. Mas é uma política que, muitas vezes, o

pessoal não conseguia compreender. Ele é um homem que, depois que você
conhece com mais profundidade, você percebe que tem um coração imenso! Não

se mede o tamanho do coração de Israel! Ele não guarda mágoas, não faz
perseguições. Isso é uma novidade, um diferencial de uma pessoa que veio de um

mundo político que costuma recolher essas coisas e aplicá-las no momento de

vingança. Mas o Israel não tem nada disso! (Elmar Santana)

Dr. Israel foi um grande articulador político. Fazia bem à conversa dos bastidores.

Nunca foi um político de ir a casamentos... batizados... esse tipo de coisa. O
interesse dele sempre esteve muito além disso. Pensava em grandes projetos para
o Brasil. Uma das suas maiores características é a fidelidade à política, aos seus

princípios e aos seus amigos. Às vezes, tem um comportamento até ingênuo por

confiar demais nas pessoas. (Magda Pires)

241



Israel Pinheiro Filho
e Luiz Carlos Duarte de Oliveira.

v. ta de Natal da SETOP. Dezembro de 1996.
Acerva Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro
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Medalha Juscelino Kubitschek.
israel Pinheiro Filho e Francisco Esquarc
Diamantino. 12 set. 1996.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro
e Israel Pinheiro

O Israel tinha um prestígio muito grande, especialmente porque ele havia sido

deputado antes e depois da ditadura, época em que o regime militar suspendeu o

orçamento. Depois, voltou tudo com algumas adequações, e um dos poucos que
entendiam disso era o Israel Pinheiro Filho. (Francisco Esquárcio)

Em se tratando do deputado Israel Pinheiro, não há como dissociar o trabalho

político - porque ele foi um agente político - do seu trabalho pessoal como
cidadão brasileiro, como cidadão mineiro. Não há como dissociar a atuação política
da vida do cidadão. É de família. Brasília tem muito a agradecer à família Israel

Pinheiro. É bom relembrar o governador Israel Pinheiro na época de Juscelino

Kubitschek, eu tomei conhecimento pelos registros históricos da atuação dele na
construção da cidade. A história da família Israel Pinheiro confunde-se com a

história de Brasília, com a capital, com a transferência da capital para Brasília. Eu

tenho orgulho de tê-lo conhecido, de ter convivido e aprendido com ele e poder
considerá-lo como meu amigo pessoal. (Mozart Vianna)

Fiquei muito impressionado certa vez, quando ele me convidou para conhecer o

Congresso Nacional. Ele já não era mais deputado há alguns anos, mas, na hora em
que entrou lá, uma grande quantidade de pessoas apareceu para cumprimentá-lo.
Ele não conseguia caminhar. O diretor da casa, políticos, jornalistas, todos vinham

falar com ele no maior carinho. Sentamo-nos no chamado cafezinho da Câmara,

foram-se juntando mais mesas, e a conversa se estendeu até a hora do almoço.
Todos demonstraram muita admiração e afeto por ele, como todos os que o

conheceram bem. (Luiz Carlos Duarte de Oliveira)

O Israel defendeu projetos muito bons de infraestrutura. Ele tinha uma visão

política muito boa, social, e era muito corajoso também nas propostas. Era muito
bom parlamentar, tinha grande conhecimento do mecanismo, da estrutura do

Parlamento, das leis, sabia apresentar, e as emendas eram todas muito corretas.

(Vera Chaves Pinheiro)
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J Israel Pnhe ro Filho C	 ro Barcelos
O Co acy Uchoa e Ronaldo Salies.
Aniversário de Israel Pinheiro FiLho
"arco de 1996
Acervo Ronaldo Cezar SaLLes

Israel Pinheiro Filho. s/d.
Acervo Museu Casa de João Pinheiro

e Israel Pinheiro.
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Eu acho que a recuperação biográfica do Israel Pinheiro Filho é importante porque

além de resgatar a história política e pessoal dele, resgata a trajetória de uma

família que vem desde João Pinheiro e Israel Pinheiro. É uma herança muito forte,
a ponto de comprometer a vida dele, pois a política sempre foi prioridade, com

dedicação integral de papai. Hoje eu vejo poucos políticos que fazem isso. Acho que

é uma política pura, nobre. Recuperando a biografia de Israel Pinheiro Filho,
recupera-se também a história da política mineira, que tem representação

fundamental na história brasileira. (Maria Paula Pinheiro)

Dizem que a honestidade não é qualidade e sim obrigação. Mesmo assim, eu

destacaria a honestidade como sendo o ponto forte na conduta da vida pública do
Israel. Com ele aprendi muitas coisas que considero importantes na vida pública.
Entre elas, a de saber diferenciar um verdadeiro homem público de um político. O

homem público sempre coloca o interesse público em primeiro lugar, ou seja, acima
de todas as coisas, mesmo que isso contrarie o seu próprio interesse. (Ronaldo SalIes)

Se Israel tivesse sido eleito senador em 1978, tenho certeza de que a história

política de Minas Gerais teria sido diferente. Ele sempre foi um político muito
preocupado com as coisas de Minas. (Ubiratan Soares de Sá)

Deputado de vários mandatos, Israel tinha excelente trânsito na Câmara Federal e
até no Senado. Era uma figura conhecida - sem arestas, sem rancores, com amigos
em todos os partidos políticos. (Hilton Ferreira)

245244



"Se você fizer uma análise de tudo o que eu passei,

produz um estudo da política mineira e brasileira nos últimos 50 anos,

porque envolve tudo o que eu vivi."
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1931
Nascimento em 18 de março.

1953
Formatura no curso de Engenharia Civil pela PUC-Rio.

1954 a 1956
Especialização nas áreas de hidrelétricas, túneis, canais de navegação, custos
operacionais e administração de obras na Companhia Morrisson Knudsen, EUA.

1956-1958
Diretor-presidente, Refratários João Pinheiro, Belo Horizonte e Caeté, MG
Assistente técnico, Presidência da NOVACAP, Brasília, DE.

1959a 1963
Deputado estadual MG, PSD, eleito no ano de 1958.

1963
Diretor, Companhia Vale do Rio Doce, Belo Horizonte, MG.
Assistente técnico, Presidência da NOVACAP, Brasília, DE.

1964
Voltou para Brasília e retomou o emprego como assistente técnico na NOVACAP,

Brasília, DE.

1965
Interventor na FRIMISA, o grande frigorífico de Minas Gerais,
construído por JK.

1966
Consultor-chefe, Assessoria Técnico-Consultiva do Estado de Minas Gerais.

1966-1967
Deputado federal MG, PSD. Data da posse: 15 abr. 1966.

1967-1971
Deputado federal MG, ARENA. Data da posse: 12 fev. 1967.
O pai, Israel Pinheiro da Silva, foi reeleito governador do Estado de Minas Gerais no
mesmo ano, 1967, com enorme e consagrada votação.

1971-1979
Ficou sem mandato e trabalhou em órgãos públicos.

1971-1975
Ficou inelegível.
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1975-1977
Secretário Municipal de Comunicações e Obras, Belo Horizonte, MG, e
superintendente da SUDECAP, Belo Horizonte, MG, simultaneamente.

1979-1982
Diretor-geral, DAE, MG (sucedeu Maurício Campos, que saiu para deputado federal).

1983-1987
Deputado federal MG, PDS. Data da posse: 1 9 fev. 1983.

1987-1991,
Deputado federal constituinte MG, PMDB. Data da posse: 16 mar. 1987.
Afastou-se de novembro de 1987 a 2 de maio de 1988.

1991-1995
Deputado federal MG, PMDB, Data da posse: 1 9 fev. 1991.

1995-1999
Deputado federal MG, PTB. Data da posse: 1 P fev. 1995.
Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais,
de 1995 a 1997.

1999-2002
Perdeu a eleição para deputado federal pelo PTB.
Nomeado pelo governador Itamar Franco chefe do Escritório de
Representação do Governo de Minas em Brasília.

2003
Perdeu a eleição pelo Senado pela coligação PPS/PTB/PDT.
Nomeado assessor especial do Ministério dos Transportes.

2004
Assessor de gabinete do vice-presidente José Alencar.

2005
Aposentadoria.

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

1958-1966
PSD

1966-1979
ARENA

1980-1984
PDS

1985-1986
PFL

1986-1990
PMDB

1990-1993
P RS

1993-2005
PTB

252
	

253



MEMÓRIAS DE ISRAEL PINHEIRO FILHO - 50 ANOS DE HISTÓRIA POLÍTICA

CONDECORAÇÕES

1983- Medalha da Inconfidência. Governo do Estado de Minas Gerais.
1984 - Medalha e Diploma da Ordem do Mérito Legislativo, ALMG.

Medalha e Diploma do Clube dos Pioneiros em Brasília, DF.
Diploma de Honra ao Mérito pelo voto favorável à emenda Dante de Oliveira,
São José dos Campos, SP, 1984.
Medalha Santos Dumont.

1996 - Medalha Juscelino Kubitschek, Diamantina.
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DEPOIMENTOS ORAIS

Elmar de Oliveira Santana, 15 ago. 2010

Francisco Esquárcio, 03 ago. 2010

Hilton Ferreira, 17 set. 2010

Luiz Carlos Duarte de Oliveira, 12 ago. 2010

Magda Pires, 20 jul. 2010

Maria Paula Pinheiro, 06 jul. 2010

Mozart Vianna, 27 ago.2010

Ronaldo Cezar Salies, 12 ago. 2010

Ubiratan Soares de Sã, 29 jun. 2010

Vera Chaves, 15 ago. 2010

ACERVOS CONSULTADOS

Fundação Israel Pinheiro
Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro

Câmara dos Deputados
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Fundação Getúlio Vargas

Acervos pessoais dos entrevistados
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