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Aniversário da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais

Cento e vinte anos no mês passado é a idade da nossa Imprensa Oficial,
órgão de intenso estímulo t cultura mineira, verdadeiramente democratizando-a.
Nela militaram grandes vultos, e é para mim orgulho inaudito revelar o carinho
com que a Imprensa Oficial assumiu a impressão de "Baioneta Calada e
Baioneta Falada". livro que conta minha participação destemida no combate
aos "anos de chumbo", só acontecidos pelo chamado da liaionctci ló/uda, como
se expressaria Oswald de Andrade, maior agitador cultural do modernismo.

Disse-me seu presidente. Dr. Eugênio Ferraz, ilustre membro do Instituto
Histórico e Geográfico do Brasil. do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais e da Arcádia Mineira, engenheiro e escritor de mais de 15 livros (pretendo
lê-los), que fazia questão de imprimir estes episódios biográficos como colabo-
ração à divulgação de muita coisa de interesse histórico de Minas e do próprio
Brasil. Acrescentou que cobriria o preço de impressão de qualquer outra gráfica,
dando-me, ainda, a cobertura jornalística do evento no que lhe fosse possível.

Honro-me portanto de ter a Imprensa Oficial como veículo de minhas
ideias, vida profissional e vida pública, lutas, realizações e fracassos de um
homem que nunca aceitou lhe abaixassem a cabeça com ameaças e violência.
preferindo vê-la decepada, como conta o livro.

Utilizo-me do ensejo para manifestar saudades de seus antigos dire-
tores, com os quais convivi: José Maria Alkmim. Mário Casassanta, Ciro Ver-
siam dos Anjos. Hermenegildo Chaves (Monzeca), Celso Machado, Clemente
Medrado, Cristiano Martins da Silva, Ayres da Mata Machado, Paulo Campos
Guimarães e Murilo Rubião, na esperança de que ainda muito conviverei com
Hélio Caetano da Fonseca, Morvan Acayaba, Raul Bernardo Nelson de Senna,
Francisco Pedalino Costa e Eugênio Ferraz.

Por último, gostaria de esclarecer que o título do livro foi inspirado
numa obra de Oswald de Andrade, segundo quem a baioneta falada é indutora
dos maiores desatinos, superiores mesmo aos praticados contra a humanidade
pela Santa Inquisição. Ainda seguindo o exemplo de Oswald de Andrade. os
autores asseguramos a todos o direito de traduzir e/ou reproduzir esta obra em
partes ou no todo, ciii todas as línguas e em quaisquer veículos de divulgação.

L
Belo Horizonte, abril de 2012.

(ienival Tourinho.
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Prefácio

Em meu entendimento posso dizer que, embora tenha sempre le-
vado uma existência modesta, sinto imenso orgulho de haver partici-
pado de grandes acontecimentos da vida pública brasileira. Desde
muito jovem, ainda menino, me apaixonei por política.

Nem eleitor era, tinha pouco mais de dezesseis anos, quando in-
tegrei a campanha de Juscelino Kubitschek ao governo do estado,
abrindo comícios em várias cidades do Norte de Minas, como Bo-
caiuva, Montes Claros, Pirapora. E, me recordo muito bem, era um
negócio até gozado. Porque meu pai, na época, apoiava a candidatura
de Gabriel Passos, e eu apoiava a de Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Em minha casa sempre houve muita democracia, meu pai era um
homem extremamente liberal, além de dotado de conhecimentos bem,
mas bem acima da média da cultura montes-clarense de então.

Daí porquê, desde cedo, participei de acontecimentos marcantes
na história de meu País. Por isso, dentre alguns amigos mais chegados
a quem eu contava fatos, um, o Ariosvaldo Campos Pires se destacava,
insistindo em que eu não poderia deixar de registrar aquilo num livro.
Dizia: "é indeclinável sua posição. Você pode contribuir para histo-
riadores do futuro, contando a coisa como viu, como você enxergou".
E acrescentava, dando força à argumentação "mais ainda com essa pe-
culiaridade sua, essa particularidade de contar tudo fielmente,  tal corno
aconteceu, que você não é de fantasiar coisas".

Aquilo me honrava muito, ainda mais porque proveniente de urna
pessoa do gabarito intelectual dele, velho, querido e saudoso amigo.
Então, repetia-se a história. O Ariosvaldo me pedindo, outros amigos
reiterando que eu não podia me esquivar, tinha de registrar e deixar
aquilo por escrito. Acabei me dando por vencido.

Então, belo dia, inopinadamente, entra no meu escritório o Paulo
Ribeiro, casado à época com minha filha Paula, levando duas histo-
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riadoras e professoras da UFMG (Lígia Maria Leite Pereira e Maria
Auxiliadora de Faria), dizendo que estavam lá para fazer uma gravação
comigo a respeito de minha família, da minha origem, do meu pensa-
mento político, por que entrei para a oposição, por que fui tão duro no
trato com os militares, como eles também foram comigo. Não levo
mágoa nenhuma porque, se apanhei muito, bati muito também. Feitas
as apresentações e dadas as explicações, a Lígia Maria e a Maria Au-
xiliadora prontamente ligaram o gravador e começaram. Fizeram logo
as primeiras perguntas, inicialmente por três horas, no dia seguinte
pouco menos, tudo resultando num total de sessenta e duas horas de
entrevistas.

Para o trabalho, coloquei à disposição delas todo o meu arquivo,
tudo o que tive o cuidado de guardar, porque nunca fui exemplo de or-
ganização. A bem da verdade, entretanto, ressalvo que, na minha de-
sorganização é que consegui me disciplinar profissionalmente e não
me canso de dizer que o pouco de método adquirido na vida, devo ao
professor Antônio Lara Resende, no internato do Colégio Padre Ma-
chado. É que ele se preocupava até corri a postura de seus alunos, o
modo de andar deles, em resumo, com tudo, principalmente com ho-
rários. Era inflexível, absolutamente rigoroso em matéria de horário,
tudo fortalecido por sua formação caraciana. Isso carrego comigo até
hoje, nunca perdi um prazo, nunca me atrasei para um compromisso.
Pelo contrário, já aconteceu de eu chegar a uma reunião ou evento e,
ao ver que não tinha ninguém esperando, aguardar quinze, vinte mi-
nutos até chegar e entrar o primeiro convidado, para então eu aparecer
em segundo lugar.

Voltando ao livro, as historiadoras me entregaram o resultado,
que submeteram a minha consideração, mas aí a coisa foi ficando re-
legada, me deu desânimo, entendi que estavam faltando coisas e, ao
mesmo tempo, havia coisas que não eram de interesse público. Fiquei
com preguiça de lidar com aquilo, reler, eu mesmo corrigir, consertar.
Muito bem, o trabalho acabou, por circunstâncias, posto de lado. Nesse
passo foram-se praticamente onze anos. Então, se eu quisesse editar o
livro, teria antes de atualizá-lo mas, para isso não iria mais recorrer às
historiadoras, já que estava pronta a parte que dizia respeito à minha
vida pública, através dos documentos que forneci a elas, das cartas
que lhes entreguei, telegramas, tudo ali encontradiço em recortes, mi-
lhares de recortes de jornais e revistas, tudo posto à disposição delas.
Esses recortes, todo o material, louve-se, foi muito bem aproveitado.

Aí, estimulado novamente por amigos que reclamavam "como c, esse
livro não sai, fica só no vai não vai'?" resolvi chamar um dos meus
mais velhos amigos, homem de cultura, apaixonado por música clás-
sica e aposentado, em plena disponibilidade pois. Refiro-me ao Vi-
cente (Tupinanibá Flores) que, além disso, conhecia episódios de
minha vida dos quais eu mesmo não me lembrava.

Chamei-o, perguntei: Vicente, quer junto comigo tentar isso'? Ele
topou e, com uma constância elogiável, vinha à minha casa periodi-
camente, discutíamos trechos que ele tinha acrescentado, eu contava
outras histórias, ele emendava. Ocasiões houve em que eu mesmo tive
de redigir, daí porque quem ler o livro vai sentir a naturalidade com
que foi escrito. Muito presente a primeira pessoa, alterna com a ter-
ceira. Quando na primeira pessoa, é iniciativa minha, algumas vezes
escrito por mim mesmo, não apenas gravado para mera transcrição.

Aqui e ali, o próprio Vicente entra e opina, colocando-se, por
exemplo, quanto à questão religiosa, que me apoquenta profunda-
mente, para se dizer também um agnóstico. Preferi que a coisa tivesse
esse rumo para destacar a naturalidade com que tudo foi relatado. Não
permiti chamá-la "biografia autorizada" porque, definitivamente, o
que está neste livro, não o é. Trata-se, na verdade, de registros de epi-
sódios muito vivos na minha lembrança e que pude, creio, com abso-
luta nitidez, reproduzir. Outros, se neles tinha alguma dúvida de como
realmente aconteceram, suprimi, omiti. Então, o que aí está à aprecia-
ção dos meus amigos, de ex-eleitores, companheiros da faculdade de
Direito, do Marconi, Padre Machado, Granbery, Ginásio Municipal de
Montes Claros, enfim, de todos os lugares por onde passei em minha
vida, eis o que relato. Dos poucos amigos que trouxe de Londrina, res-
tam-me tão somente lembranças guardadas, pois que são todos faleci-
dos. Está aí o resultado, esta obra escrita praticamente a quatro mãos,
das quais duas das historiadoras, professoras da UFMG. Uma, do Vi-
cente e, claro, a minha, com participação direta.

Só posso terminar dizendo que espero seja a leitura amena, que
dela possa resultar algum conhecimento novo e alguma coisa haja digna
de ser acrescida à história de meu estado, até mesmo de meu País.

Quero assegurar que nada há neste livro que não corresponda à
absoluta verdade. O que não pude revelar, omiti. Não modifiquei ou
retoquei. Os episódios na história da oposição, quando os conto,
aponto realmente como aconteceram, sem acréscimos, sem pinceladas
ou artificios que os viessem deturpar. É tudo como aconteceu.
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Finalizando, a inspiração para o título do livro me veio da leitura
de uma obra de Oswald de Andrade, grande inteligência paulista que
primava em afirmar coisas sérias de uma forma gozada, e sempre ex-
plicando o por quê.

Apresentação

Rio, 1° de março de 2012.

Estimado Genival:
Há vários dias recebi o exemplar do seu livro "Baioneta calada e

baioneta falada", que teve a gentileza de enviar-me.
Demorei em escrever-lhe, exatamente porque desde então só queria

fazê-lo quando o terminasse lido todinho.
E é justamente isto que acabei de fazer, lendo-o da primeira à última

de suas quase 600 páginas, com a atenção e o interesse que tanto mere-
cem.

É isto que estou fazendo agora, quando começo nos primeiros dias
de sua infância em Montes Claros, depois Londrina, Belo Horizonte e
Juiz de Fora, vivendo alternadamente nessas cidades, com certas recor-
dações bem nítidas: a praça de esportes, a rua Quinze e o bar do Zim, o
Tiro de Guerra, o Colégio Marconi, a pensão de D. Dalva, os primeiros
namoros e a paixão por Esther.

Sucedem-se os primeiros fatos políticos que iriam marcar sua ju-
ventude, recebendo na Faculdade os primeiros apelos para a política, que
Prosseguiram com o "Memorial dos Coronéis", o atentado contra o Major
Vaz e com uma generosa referência ao meu telefonema para Armando
Falcão sobre o atentado a Carlos Lacerda e o suicídio de Getúlio.

Esse apelo à política nunca mais o abandonou, fazendo com que
desfilasse ao longo de sua vida toda uma geração de inesquecíveis polí-
ticos mineiros, entre outros: Benedito, Juscelino, Bias Fortes, Edgar
Godoy da Mata Machado, José Monteiro de Castro, Alkmim, Tancredo,
Nogueira da Gama, Milton Reis (meu irmão), João Herculino, Carlos
Murilo, Tião Medonho, Renato Azeredo, Celso Passos, José Maria Ma-
galhães, Afonso Prates (uma espécie de Carlos Heitor Cony), José Bo-
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nifácio, Nilson Gontijo, Magalhães Pinto, Aureliano, Amynthas de
Barros, Milton Campos, Itamar, Eduardo Azeredo e José Aparecido.

Nas páginas deste livro, existe a piada de Agripino Griecco
segundo o qual Laudelino Freire se elegeu para a cadeira de Ruy e
ela continuou vaga. Nelas, é narrada com detalhes a surpreendente e
inesperada vitória do meu conterrâneo Agenor Maria ao derrotar
Djalma Marinho por urna vaga no Senado. Nelas desfila, ainda, com
detalhes a sua admirável eleição para a Câmara, com 50 mil votos,
numa inesquecível luta contra a ditadura militar que, durante 21 anos,
enegreceu este País e com aquele surpreendente voto contra o divór-
cio, para honrar um pedido de sua mãe, à semelhança do pedido que
Dona Júlia Kubitschek faria a Juscelino.

Aí estão bem narradas, sua eleição e sua reeleição para a Câ-
mara dos Deputados, sua fidelidade ao PMDB e ao PDT, sua luta con-
tra Geisel, suas denúncias contra os generais Coelho Neto, Milton
Tavares e Antônio Bandeira na "Operação Cristal", o assalto e a
agressão de que foi vítima no Eixo Rodoviário de Brasília e o pro-
cesso que lhe foi movido pelo Ministério do Exército.

Seu livro é realmente muito bom. E serve como um exemplo
de informações sobre uma fase negra da história política brasileira,
narrada por quem, corno você e como vítima, dela participou inten-
samente.

Parabéns, meu caro Genival. Receba abrações carinhosos
deste amigo e admirador

Murilo Melo Filho.

NR: Murilo é membro da Academia Brasileira de Leiras (ABL), integrante do
Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e membro da
União Brasileira de Imprensa (UBI), além de ter outros títulos.
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As famílias, paterna e
materna

- Os Tourinhos constituíram e constituem - família típica de
classe média, mais para média alta, com urna característica de não subir
nem descer, ou seja, não há ninguém nem muito rico nem muito pobre.
De modo geral, todo mundo tem sua casa, seu emprego ou ocupação,
tem padrão médio de vida. Não cai muito, nem muito sobe. Do lado pa-
terno, papai, médico, era um dos quatorze filhos. Tinha, além de dois ir-
mãos, também médicos, um irmão farmacêutico, outro, engenheiro, dois,
pequenos comerciantes e mais as manas, duas delas professoras. Naquela
ocasião, um diploma de curso superior era coisa de elite. Isso ainda pe-
guei. A família de meu pai é da cidade da Bahia, como os antigos cha-
mavam Salvador. Meu pai, quando viajava a Salvador, dizia ir à Bahia.
Era característico dos antigos, todos falavam: "vou à Bahia". Antes, as
origens familiares faziam referência a Santo Amaro, que é urna cidade
anciã e, mais remotamente, a Porto Seguro, a primeira cidade baiana,
onde o Brasil foi descoberto. Porto Seguro era a capital da capitania de
mesmo nome, cujo primeiro donatário foi Pero do Campo Tourinho.
Acho que, hoje em dia, noventa por cento dos Tourinhos se instalaram
em Salvador, enquanto os ricos foram para o Rio. Porque baiano rico não
fica morando em Salvador, vai morar no Rio. Vovó se chamava Virgínia
Duarte Tourinho. Meti avô Getulino da Costa Tourinho foi grande co-
merciante na Bahia, chefe do negócio das patentes na Guarda Nacional.
Por esta contingência, exceção na família, era muito rico, os jornais se
referiam a ele como "o capitalista Getulino Tourinho". Por delegação do
Ministério da Justiça, naquele tempo com sede no Rio de Janeiro, ele era
o grande distribuidor de fardas para a Guarda Nacional no País inteiro,
além de fornecer para a milícia baiana e para o Exército. Era um comér-
cio especializado. A loja dele, na Rua Chile, antiga Rua do Comércio,
em Salvador, tinha onze portas que, conta a tradição familiar, se reduzi-
ram a três quando veio a decadência econômica. Vovô, quando se pôs ao
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lado de Ruy Barbosa na campanha civilista, sofreu retaliações. Quebra-
ram o contrato com ele, mudaram o fardamento, fizeram tudo para levá-
lo à falência. Só não conseguiram porque ele tinha uma apólice remida
da Sul América, cem contos de réis. Foi quando, segundo papai contava,
ele a resgatou e entregou o dinheiro aos credores. Fez questão de manter
o nome. Era homem extremamente austero. Sua profunda seriedade e
seu procedimento sempre correto constam de vários depoimentos em
mais de um livro. De qualquer forma, só dois dos filhos homens de vovô
não se formaram em curso superior. Um deles, meu tio Getulino da Costa
Tourinho Filho, apelidado de "Pequeno", foi um beberrão, imortalizado
por Jorge Amado como personagem de um de seus livros. Sua faceta tal-
vez mais característica era procurar algum velório importante do dia e
comparecer. Então, esse tio, quando chegava a uma "sentinela" (um dos
nomes de velório no Nordeste) se apresentava com um cartãozinho e
dizia: cumprimentos do coronel Getulino da Costa Tourinho, meu pai,
que me incumbiu de representar a família. Aí o melhor era para ele. Saía
depois para outra "sentinela" e, enquanto houvesse velórios e bebida,
passava por todos. Era uni sujeito meio maluco e completamente beber-
rão, o que muito desgostava meu avô, extremamente conservador.
Achava que o fato lhe manchava o nome e, por extensão, o nome da fa-
mília. Orlando, o caçula do clã, escreveu um livro, "Histórias do Velho
Tourinho" onde lembra cena gozadíssima. Sentou-se ele, Orlando, à mesa
de jantar, sem paletó e sem gravata, em manga de camisa. Isso, naqueles
tempos, era violar o primeiro mandamento de conduta à mesa. Mais que
regra, era dogma comportamental. Então vovô mandou que ele subisse
e se compusesse, "para que o jantar possa ser servido". A casa de meu
avô era um sobrado e quando o Orlando desceu, trajava um smoking.
Todo mundo segurou o riso, porque ninguém ousava rir perto de meu
avô, muito menos de ordens dadas por ele. Foi um custo para se conte-
rem. Então o Orlando perguntou: "papai, estou bem trajado agora'?". E o
patriarca: "Mais decentemente. Pode servir o jantar". Ninguém riu, nin-
guém comentou, ninguém falou nada. Até minha avó punha a mão na
boca, para meu avô não achar que ela estava achando graça no negócio.
Vovô tinha um orgulho muito grande da família. Dizia que, das luso-bra-
sileiras, era a mais antiga, porque veio toda de Porto Seguro. Eu acres-
cento que pode ser a mais antiga, mas não tem só o lado luso-indígena.
É também afro-brasileira, com sangue holandês e, mais remotamente,
árabe. Como se vê, alta mestiçagem. É provável que papai só houvesse
vindo para Minas porque, naquela época, formando-se muitos médicos

na Bahia, uns tantos tinham de vir para o sul. O mercado de lá não os
absorvia. Em Montes Claros ainda mora um primo, aliás, em segundo
grau, o Raimundo, de quem gosto muito e cujo pai, Aroldo Tourinho,
é uma legenda na medicina da região, até nome a hospital deu. Também
havia o caso dos juízes de Direito. Saiam tantos do Nordeste, que Minas
tem até uma de suas melhores cidades, e das mais prósperas, com nome
alusivo. É Juiz de Fora. Também a Faculdade de Direito de Recife, for-
mando bacharéis a mancheias, os destinava ao sul. O grosso da família
Tourinho só vim a conhecer em 1 956,  quando fui à Bahia, numa dele-
gação de estudantes, para visitar a usina da Petrobras. Chegando a Sal-
vador, fui me apresentar aos parentes, os tios que lá moravam.
Incorporei-me à grei. Antes, o contato era só com familiares que tinham
saído da Bahia. Tia I)ida, casada com Durval Cardoso, rico por sinal,
mas que morreu pobre, foi para o Rio de Janeiro. Também para lá foi
outro tio, esse, farmacêutico. Já tio Lafaiete, médico, preferiu o Sul do
País, onde foi exercer sua profissão. Morreu remediado, como meu pai.
Esses eram os parentes que eu conhecia. Em 1956 fui apresentado a

tias, primos, parentes mais remotos. De 1956 para cá, não passo dois

anos sem ir à Bahia.

A família de (jenival, do lado materno, veio das barrancas do Rio
São Francisco, o Velho Chico, dos sertões de Minas, e traz menor ex-
pressão social que a do lado paterno. Meio envaidecido, ele apresenta os
"coronéis" da família, relatando façanhas de alguns.

- A origem de minha família materna é de Minas, da beira do São
Francisco. Nosso ramo familiar tem origem em Manga, prossegue em
Januária. Diziam até que papai era tão apegado à Bahia, que se casou
com uma mineira especial que, quando nasceu, caiu do lado de Minas
que ficava pedaço para cá, pedaço para lá do rio Carinhanha. A família
de mamãe era antiga, formada por fazendeiros, pequenos proprietários
rurais, e dela saiu muita gente interessante. Tenho um primo, o Levínio
Cunha Castilho, que gosta muito de pesquisar essas coisas e colecionar
as informações. Há pouco tempo, mandou-me um livro com dedicatória:
"você sempre pensou que jagunço era só da parte Montalvão. Mostro-
lhe a saga dos Cunhas, ramo mineiro da família, para você verificar que
os Cunhas também não ficavam atrás na matéria.

Aqui Genival aproveita para, em tempo, esclarecer que também é
Cunha. Prossegue:
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- Bembém Pastor, último "coronel" de Minas, muito lembrado
pela fala mansa, famoso pelas muitas escaramuças ordenadas e re-
batidas, era casado corri prima carnal de minha avó, criada por sinal
com ela. A família tinha muitos líderes locais. "Coronéis" mesmo.
Meu tataravô, Joaquim Lopo Monlalvão Pinheiro, claro que "coro-
nel", foi o fundador de Manga. Dele, a tradição familiar guarda coi-
sas interessantíssimas, como gabar-se de ir de Januária a Manga sem
sair de suas próprias terras, mesmo andando cinco léguas por dia.
Também contam casos. Falavam que o "coronel", a cada trecho,
tinha urna mulher. Quando apeava do cavalo, se vinha acompanhado,
ou se a mulher corri quem ia se encontrar tivesse companhia, ela,
para disfarçar, já de trato, falava: "o senhor por aqui, seu Lopo?"
Lopo era como o chamava a maioria das pessoas, uns poucos o cha-
mavam de coronel Joaquim. "O que o senhor veio fazer?" E ele, des-
respeitando o combinado, sem pudores, respondia: "A senhora tá
cansada de saber, vim dormir corri a senhora".

Seu Lopo tinha tantos filhos que, certa feita, e de uma só vez, "fez
reconhecença" de quarenta e dois, incluindo os adulterinos e naturais.
Esse fato está documentado, em escritura de reconhecimento dos filhos,
no Cartório de Nhandutiba, vilarejo perto de Manga. As mulheres iam
chegando e dizendo: "o filho é seu". Ele não discutia, apenas reconhecia,
falando: "deixa juntar". De vez em quando, ele reunia aquele bocado e
reconhecia legalmente. Corre que, em outra oportunidade, foi comprar
uma fazenda e, quando chegou para tomar posse, vinha de saída um tanto
de carros de bois, umas mulheres, uns móveis ... Seu Lopo levantou a
mão:

- "Peraí! Comprei a fazenda, de porteira fechada." E o guia:
"Num ta saino nada, só uns treco e as muié."
"Os treco passam, as rnuié ficam", sentenciou.

Esse Joaquim Lopo Montalvão Pinheiro (o último nome já fora de
uso) era avô de Antônio Lopo Montalvão, fundador de Montalvánia, hoje
urna das boas cidades do Norte de Minas. Papai não chegou a conhecer
o primeiro Montalvão, mas dizia estar na boca do povo que o Joaquim
Lopo andava sempre acompanhado da mulher e quando alguém indagava
dele quantos filhos tinha, a resposta era: "Com Doninha aqui do lado,
tantos. E compadre não ajudou".

E fora'?
-- Fora, eu perdi a conta.

Como era comum e aceito naqueles tempos, a mulher legitima, a
esposa, sabedora, acatava. Às vezes achava graça, até ria. Não conheci
os avós paternos, que moravam cm Salvador e morreram quando eu era
muito menino. Mas conheci bastante minha avó materna, Maria Montal-
vão Nepornuceno Fernandes, vó lazinha, a quem era excessivamente ape-
gado. Ela era uma criatura encantadora, com quem passávamos férias
em Manga. Era casada em segundas núpcias corri o velho José Vieira
Fernandes, figura extraordinária, a quem sempre tive na conta de verda-
deiro avô. O carinho que nos dedicava, a nós, netos da companheira era
bem o carinho que dava aos próprios netos. A história de minha avó tam-
bém tem coisas muito interessantes, que começaram com o avô dela, o
Montalvão fundador de Manga. Casaram-na, ela com onze anos de idade,
ele, Antônio Carlos da Cunha, de Januária, com dezenove. Foi casamento
arranjado, contava a velha Virgínia, negra que criou minha avó, minha
mãe, e a quem conheci, desde menino até adulto. Além de minha avó,
criou minha mãe até o casamento corri papai. Depois foi para Montes
Claros, para ajudar na criação de minha irmã. Não se adaptando, acabou
de volta a Manga, onde morreu perto de centenária. Eu a conheci quando
tinha dez, onze anos. Faleceu quando eu já havia feito vinte e três. Casa-
mento arranjado, ela esclarece, "pelos modos de que" minha bisavó, Júlia
Lopo Montalvão, era muito rica, dona de muitas terras, muitos bens, mas
não tinha homem para cuidar das posses. Só tinha filhas mulheres. O
único filho, Sebastião, morrera afogado. O casamento foi feito para ter
um homem na família, um homem para cuidar das coisas, porque ela des-
confiava do ex-genro, o coronel João Pereira, viúvo de tia Olívia. Na-
queles tempos não se concebia uma casa sem varão. Era o provedor. Em
razão da pouca idade de vovó, as famílias estabeleceram o seguinte: o
noivo, que viria a ser meu avô materno, passaria a morar no sobrado de
minha bisavó, mas só teria vida de marido e mulher com vovó quando
ela completasse treze anos. Pactuou-se isso, e ele passou a viver no so-
brado, dentro da casa de minha bisavó. Quando a negra Virgínia, que
bem sabia das coisas, começava a contar a história, vovó tentava tapar-
lhe a boca, não queria que ela continuasse. Mas ela, no seu linguajar,
com muita graça, prosseguia:

- Num bel'dia de rnuintcho calor, Sá Júlia mandô lazinha buscá
uma bia d'água fresca lambaixo. Mas lazinha, de i buscá a bia, nunca e
nunca que vortava. Sã Júlia deu de desconfiá. Desceu, num viu lazinha.
E deu de batê na porta do quarto, e falava: seu Antonho, seu Antonho,
devorve minha moça pra mim, causa que o trato num foi esse. E êl' res-
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pondia: 'Sã Júlia, Sá Júlia, eu devorvo, se ela arrecrainá Ela já arre-
cramô, Sá Júlia'?'Antão eu falei: Sá Júlia, vamo s'imbora. Num fica fa-
zeno nada aqui, qui a moça num tá arrecramano

Não deu para esperar pelos treze anos de lazinha, não deu para cum-prir o trato. Esperaran i quatro, cinco meses, e pronto. A diferença de
idade de mamãe para vó lazinha era de doze anos e oito ou nove meses.
Papai era mais velho que mamãe quatorze anos. Era também mais velho
que a sogra - cerca de seis meses. Mamãe se casou em 1930, com de-
zessete anos. Vovó, aos trinta, casou-se em segundas núpcias com o José
Vieira Fernandes, e passou a concorrer, em matéria de barriga, com
mamãe. Vovó botava barriga lá e mamãe botava barriga cá, de tal maneira
- friso que só um dos meus tios maternos é mais velho que eu. Sou
mais velho que todos os Outros irmãos de mamãe, meus tios do segundo
matrimônio de vovó, com exceção de um. É i nteressante isso, ela foi avó
aos trinta e um anos, idade eni que muita moça se casa hoje. Aliás, hoje,
casar aos trinta anos, é casar nova.

Sobre os coronéis, Genival lembra:
-As margens do São Francisco eram cheias desses senhores. Até o

final dos anos cinquenta, mandavam em Manga, no distrito e na vila, o
coronel Bembém e um outro, o João Pereira, por sinal casado com uma
de minhas tias. Eram os "sobas" locais, senhores de baraço e de cutelo.
Depois é que a cidade foi crescendo, outras famílias se formando, e novas
disputas políticas surgindo. Januária, essa tinha outros senhores. Ali, se-
nhor mesmo, "soba" verdadeiro, era o Mário Lisboa, que mandou por
mais de trinta anos. Era casado com minha parenta Ignez Cunha Gene-
roso, que também tinha ranços de rnandonismo

Os "sobas" eram quase como senhores feudais. Lembro-me de que
um dia Tancredo Neves e eu fizemos uma visita a um deles, o Brasinho,
que ainda tinha certo prestígio em São Francisco. Saímos conversando
sobre aquele tipo de poder. Foi quando Tancredo disse, numa ponderação
caracteristicamente sua: "lá embaixo, Manga. Seus tios mandando há
mais de trinta ou quarenta anos. Aqui, Brasinho, embora chegando ao
final, ainda senhor. Ali em frente, Mário Lisboa, casado com uma pa-
renta. Para consear, tem que morrer três gerações". Para consertar, es-
clarecia, no sentido de que "todo mundo venha a participar e haja uma
democratização, nasça uma república". Havia pequenas cidades no inte-
rior onde tinha uma igrejinha, e o pessoal formador de opinião era - o
quê? O padre, que mandava uni 	na política, meia dúzia de carolas,

umas tantas professoras diretoras pingadas de grupo escolar, o médico
e o farmacêutico. Aquelas cidadezinhas eu as chamava de "burgos bu-
cólicos cristãos do interior". Era um pessoal que não queria saber de briga
nenhuma com o governo, muito menos com um governo marcadarnente
autoritário, na base do "cala a boca", do "prendo e arrebento", na base
da linha vertical de autoritarismo. Em cima delas, Tancredo cunhou a ex-
pressão "burgos podres". São os tão conhecidos grotões de Minas, sem-
pre lembrados nas campanhas eleitorais, na verdade "campanhas
eleitoreiras" para os oportunistas. Depois, tão esquecidos... Eu costumava
brincar com meu filho, dizendo: "mais respeito para com os grotões de
Minas". E ele, invariavelmente, respondia, em tom de gozação: "você
prefere que eu fale burgo bucólico cristão?" Então, eu contradizia: "não,
é mais decente chamar de grotão mesmo". Antigamente, eram os grotões
que definiam as eleições. Agora, não. A chegada do rádio de pilha abalou
o prestígio dos coronéis. A gente fala coronel por extensão, aludindo
àqueles que existiram até 1920, 1930,  àqueles que realmente tinham a
patente da Guarda Nacional.
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r
O coronelismo no setentrjão
mineiro

Como o Brasil estava estrutura lniente baseado em oligarquias,
tanto os líderes quanto os grandes l atifundiários e oligarcas come-
çaram a financiar campanhas políticas de seus afilhados, ao mesmo
tempo em que ganhavam o poder de comandar a Guarda Nacional.
Porém, para isso, era preciso ter recursos, assim assumindo os custos
com uniformes e armas necessárias. Em decorrência, o governo da
Regência (1831/1842) colocou os postos militares à venda. Os cargos
mais importantes foram destinados aos chefes locais mais destaca-
dos. Criou-se uma estrutura na qual a patente de "coronel" na Guarda
Nacional passou a ser vista como título quase de nobreza, concedido
de preferência aos grandes proprietários de terras, dando-lhes auto-
ridade para impor ordem sobre os escravos e o povo. O País passou
com isso a ser refém dos coronéis, que tomaram a si atribuições da
autoridade pública sobre uma população eminentemente pobre e ig-
norante. Mas, em decorrência de nossa imensa vastidão territorial,
faltavam ao poder central mecanismos de vigilância direta sobre os
coronéis. O sistema passou, cada vez mais, a favorecer os grandes
proprietários, que iniciaram invasões e tornada de terra pela força,
com expulsão do pequeno produtor rural. Assim é que, com o tempo,
o coronel passou automaticamente a ser visto pelo homem comum
como um todo-poderoso, de quem todos os demais eram dependen-
tes. Puderam então os proprietários e seus próximos adquirir os títu-
los de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel da Guarda
Nacional. Não havia o de general, prerrogativa exclusiva do Exér-
cito. Esta estrutura foi abolida oficialmente logo após a proclamação
da república. Contudo persistiu a denominação "coronel", da qual se
originou o vocábulo "coronelismo", que atravessou todo o século
XX. Até o final da República Velha, em 1930, o coronelismo se man-
teve em relativo equilíbrio. Ainda no final dos anos 1980, perdurou

em municípios e regiões mais afastadas do interior, promovendo as-
sassinatos e terrorismo entre a população menos favorecida. Apesar
disso, com a queda da ditadura militar de 1964, os mecanismos de
proteção institucional começaram a se formar. As denúncias de des-
mandos, trabalho escravo, corrupção, roubos e crimes de colarinho
branco começaram a ser divulgadas pela mídia nacional e interna-
cional. Os detentores do poder econômico, os grandes oligarcas ou
coronéis se tornaram figuras corri uma nova roupagem. São agora os
"caciques", pejorativo para "mandachuva", chefe político que geral-
mente comanda a política no interior.

Genival, retomando:
- Daquela região, no Norte de Minas, o grande "coronel", a

mais tradicional figura de "segurar" eleitores era o capitão Enéas Mi-
neiro de Souza, paraibano por sinal. Mineiro era nome mesmo. Foi
prefeito de Francisco de Sá e de Montes Claros e deu nome à cidade
de Capitão Enéas, que conheci como Burararna. Quando a cidade
ainda se chamava Burararna e tinha apenas e exatos novecentos e um
eleitores, o capitão Enéas Mineiro, muito amigo de Adhemar de Bar-
ros, governador de São Paulo e, na época, candidato à presidência,
prometeu-lhe todos os votos. Depois de feita a promessa, morreu um
eleitor. Foi quando, para compor urna das mesas apuradoras, esco-
lheram um bancário de Montes Claros, que afirmava não votar, de
maneira nenhuma, em Adhemar. Capitão Enéas não teve dúvidas,
comprou um carro e deu ao tal cidadão para mudar o voto, a fim de
que seu compromisso fosse cumprido ao pé da letra. Quando as urnas
foram abertas, havia exatos novecentos e um votos para Adhemar.
Esclareço que não foi o fato de haver morrido um eleitor que levou
a justiça eleitoral a mandar um bancário para presidir a seção lá em
Burarama. Naquela ocasião, na cidade, havia apenas dois elementos
com capacidade suficiente para presidir urna banca de apuração de
votos: Então, para presidir uma terceira banca apuradora, mandou-
se para lá um bancário, justo aquele que dizia não haver hipótese de
ele votar no Dr. Adhemar, razão pela qual o capitão comprou o voto
dele para alcançar o número apalavrado.

Peguei muito, na minha infância, coronéis políticos. Hoje, não
existem mais. O rádio e a televisão acabaram com isso. Além do
mais, o que domina a política, quando nada nos grotões (principal-
mente neles), é o poder econômico. Chegou lá, deu cesta básica, até
dentadura vale, mandou fazer ligaduras em mulheres, é voto certo.
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Desapareceu a figura do coronel. Hoje, por exemplo, qualquer can-
didato chega num daqueles ermos onde nunca antes pisara e, com
certa habilidade, mais a mala cheia de dinheiro, consegue votações
astronômicas. Qualquer das últimas eleições comprova isso, não in-
teressa à maioria dos legisladores mudar as regras do jogo, fazer a
reforma eleitoral, que ainda hoje não foi feita como devia. Em Mon-
tes Claros, conheci vários desses chefes políticos, que tinham um
domínio quase total sobre urna determinada região. Eles mandavam
de tal maneira que, quando muito, o partido de oposição, mesmo se
empenhando duramente lá, conseguia meia dúzia de eleitores. Um
desses chefes era o Neco Santa Maria. O Neco tinha domínio quase
absoluto sobre o eleitorado dele, seu "mandiocal", que era o nome
dado naquele tempo ao eleitorado cativo, aos currais eleitorais.
Quando alguém chegava no "mandiocal" do Neco e tentava tirar
voto, mesmo querendo comprar, ainda que à custa de favores ou
usando de que artimanha fosse, arranjava, no máximo, votos de cinco
ou seis almas penadas. A fidelidade ao chefe político, dentro dos cur-
rais eleitorais, os citados mandiocais, era muito elevada, era extrema.
Outro, por sinal também do PSD, era o Deba, o Hildeberto de Freitas.
Dele se contava até uma coisa gozada: que a professora, ensinando,
dando aula, fez a seguinte pergunta: "João matou Pedro. Onde está
o sujeito? E um menino, mais que depressa, levantou o dedo e disse:
'eu sei, fessora, tá na fazenda do seu Deba'. Porque a tradição lá, na-
quela ocasião, era: se alguém, sendo do PSD, matasse um fulano
qualquer, ia se esconder na fazenda do Deba.

Entre as pessoas que mais influenciaram Genival na vida, seu
pai, o médico Mário Tourinho, foi quem ele mais admirou. Marcou
de forma acentuada, profunda, definitiva, às vezes até contundente.

Meu pai, médico e baiano, veio para Minas Gerais por encan-
tamento com o São Francisco, pelas mulheres bonitas da beira do
rio. Formou-se em 1924 e, dois anos depois, estava em Januária.
Casou-se com minha mãe e, no final de 1932,  já estava em Montes
Claros. Chegou na boleia de um dos primeiros caminhões que roda-
ram pela estrada que liga Januária a Montes Claros. Contavam até
uma história muito interessante, de que a estrada fora aberta na base
do 'olhômetro' e 'ouvidômetro', porque a distância se media por es-
tampidos de foguetes. Foi epicamente construída pelo coronel João
Maia, que pleiteou do então governador do estado, Antônio Carlos,

a cobrança do pedágio à beira do Rio São Francisco. Imagine bem,
nos idos de 1929, já apareceu alguém lá com esse lance. Lance epo-
peico, repita-se, precursor das PPPs (Parcerias Público Privadas).

Como dizia, papai veio, eu junto, já na barriga de mamãe. Sou
de 1933 e tenho certeza: fui feito em Januária e despejado em Montes
Claros, porque sou de quatro de maio e papai chegou poucos meses
antes. Ele tinha uma letra muito bonita e escrevia muito bem. Nor-
malmente, médico tem letra feia, rabiscos. No quase sempre, gara-
tujas, garafunhas. Ninguém lê, algumas vezes o farmacêutico decifra.
Papai, não; além da letra bonita, era leitor dos clássicos e tinha tam-
bém cultura humanística muito grande. Profundamente culto mesmo,
redigia com facilidade extrema. Mas, além de tudo, era um pai cari-
nhoso, imensamente carinhoso. Quando eu, interno, estudava no Ins-
tituto Padre Machado, hoje Colégio Padre Machado, ele escrevia
amiúde ao professor Guilherme Laje, muito apegado aos alunos,
tanto quanto nós a ele. O professor era um homem de grande poro-
sidade humana, que a meninada adorava. Guardou uma carta de
papai, que mais tarde me entregou. Nela, papai se mostrava preocu-
pado com meu estado de saúde, pois sempre me alimentei mal. O
Guilherme me entregou essa correspondência pouco antes de morrer,
eu já era velho advogado. Até hoje fico comovido com o carinho de
meu pai, e muito zelosamente guardo a cartinha, que o Guilherme
me passou em 1976, acrescentando uma nota: "Genival, para você
uma lembrança. Em tempo: seu pai tanto se preocupava pela sua
saúde, você toma os remédios e toma juízo ... Guilherme". A reco-
mendação "toma juízo" parece que tipificava meu estilo político -
de oposicionista que mordia mesmo, e não largava a presa.

A formação de papai era tipicamente humanista. Atualmente,
para ilustrar, é raro encontrar um médico que escreva uma carta
como as que ele escrevia. Alguma, se houver, foi parar na "Sobra-
mes" (Sociedade Brasileira de Médicos Escritores). Normalmente,
médicos e engenheiros, alguns advogados também, são uns analfa-
betos em matéria de formação humanista. Papai, ao contrário, era
um homem extremamente culto. Tinha coleções de livros que guar-
dava com carinho. Meu irmão doou quase todos para a escola de me-
dicina e para a biblioteca de Montes Claros, mas ainda guardo muita
coisa. As lembranças que tenho de papai, ao tempo de minha forma-
ção, são de carinho, paz, de preocupação com minha saúde. No final
de 1956, médico da então Central do Brasil, FFCB, hoje integrada à
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Rede Ferroviária Federal, pediu transferência para Belo Horizonte,
para onde veio com o propósito de abrir urna clínica em sociedade
com um colega, também médico na Central. Quando se preparavam,
uma trombose paralisou todo o lado direito de papai. Era o princípio
do fim. Em 1957, outra trombose, e em 1963 uma recaída. Morreu
em 1967, novo, com 68 anos. Hoje, a realidade de uma vida longeva
é bem maior, uma pessoa com sessenta e oito anos é jovem ainda.
Foi meu pai, sem dúvida, quem mais me influenciou na vida. Tínha-
mos turras tremendas, toda a vida fui muito rebelde, mas quando saía
daquelas turras sempre pensava: "não é que o velho tem razão'?"
Muito apegado aos filhos, era também um disciplinador. Recordo-
me de que o castigo físico aplicado como corretivo eram doze
"bolos" na mão esquerda e doze na direita com escova de roupa, à
guisa de palmatória. Nas primeiras vinte e quatro horas, a gente não
conseguia nem fechar as mãos. Não tinha moleza. Papai era profun-
damente enérgico. Não segui esse exemplo dele. Um dia, fui tão es-
túpido corri o Mário, meu filho, porque não queria ir à escola e se
escondia debaixo da pia, que tirei o cinto e dei-lhe uma cintada. Ah!
Ele, ainda menino, ficou uma fera comigo. Fiquei tão traumatizado
com aquilo que nunca mais encostei a mão em filho.

Lamento não ter tido o cuidado de guardar a placa de meu pai,
formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Ele, logo que chegou
a Montes Claros, se ligou muito ao Dr. João José Alves, marido da
famosa D. Tiburtina. Quando o Dr. João Alves foi eleito deputado
federal, papai assumiu a sua clientela. Mas era ainda solteiro e mo-
rava em Januária quando houve, no dia seis de fevereiro de 1930,
com o vice-presidente Mello Vianna, aquele célebre episódio em que
o trem voltou de marcha à ré para Bocaiuva.

Naquele dia, às 23 horas, chegava a Montes Claros o trem com
comitiva presidencial que viera à cidade fazer a campanha do candi-
dato Júlio Prestes. Eram dias de política acirrada. E de coronéis. O
cortejo desceu pelas ruas. Ao passar defronte da casa do chefe da po-
lítica adversária, onde hoje fica o Automóvel Clube, foi recebido à
bala, dando início a intensa fuzilaria. Moravam na casa o Dr. João
Alves, chefe da Aliança Liberal, que apoiava a candidatura de Getú-
lio Vargas, e sua célebre mulher, D. Tiburtina Andrade Alves, a quem
se atribuía um poder enorme, uma incomum capacidade de liderança.
Nascida em Itarnarandiba, perto de Diamantina, já morando em Mon-
tes Claros, casou-se com João Alves e ganhou a simpatia da cidade
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quando se entregou com a maior devoção a cuidar dos doentes do
marido. Foi glória de Montes Claros e urna das mulheres mais bravas
do Brasil. No tiroteio morreram sete pessoas, inclusive o secretário
do vice-presidente Mello Vianna. Foram feridas muitíssirnas mais.
A respeito do célebre tiroteio são muitas as versões, todas conflitan-
tes. O fato é que, da intensa fuzilaria, restaram corpos pela praça,
nunca se havendo contado o número de feridos, apenas o de mortos,
dentre eles um menino na calçada e um dos secretários do vice-pre-
sidente da república, Rafael Fleury. Ainda atingidos mortalmente,
João Alves da Silva, Moacir Dolabela, e D. Iraci de Oliveira Novaes
casada com Eudison Novaes. O entrevero até hoje apaixona e des-
perta discussões quando se tenta uma explicação não fantasiosa, des-
prendida, urna interpretação isenta. As famílias revoltadas não
entendem que a versão não é exatamente a primeira divulgada. Pa-
rece que a coisa vai entrando nos eixos, agora se acredita que o tiro-
teio foi provocado pelos arruaceiros eternos, que só procuram
confusão. A versão que tenho me foi contada pelo irmão de Darcy
Bessone, tio Waldir Bessone de Oliveira Andrade, casado corri urna
irmã de mamãe. Darcy e Waldir iam, acompanhados de um menino
amigo deles, o Fifio, para a residência do Dr. João Alves. O Fifio
fora criado na casa. Em protesto pela presença de Mello Vianna (a
politicagem era feia), o pessoal da "Concentração Conservadora",
que descia a rua que hoje é a Praça Dr. João Alves, vinha, gritando:
"Morra a Aliança Liberal". Tio Waldir e Darcy lembram: o primeiro
tiro que ouviram foi exatamente o que matou Fifio, cria da casa do
Dr. João. Agora, de onde partiu o tal primeiro tiro, não se sabe até
hoje. Jamais poderia vir do Dr. João que, ressalte-se, nunca andou
armado. E certamente não foi dado, pelo menos propositadamente,
por gente da casa ou pelo pessoal do Dr. João, que tinha o menino
como filho. Mas houve o tiroteio, e o Dr. João Alves foi levado para
dentro de casa corri o peito empapado de sangue. Ele tinha na gar-
ganta, segundo papai, urna veia que se rompia quando ele começava
a se agitar e se exaltar. Então, o sangue lhe saía aos borbotões pelas
narinas e pela boca também. Foi isso que levou D. Tiburtina a achar que
tinham atirado nele, que ele fora ferido, razão pela qual ela mandou revidar,
fazer fogo no populacho, nos arruaceiros que passavam provocando.

Essa é a versão mais aceita. É fácil imaginar o folclore que de
tudo isso resultou. Ficou marcado o fato de o trem retroceder, já que
não havia como manobrar cru 	Claros. Só deu para fazê-lo
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em Bocaiuva, a cinquenta quilômetros. É também de se destacar que
no tiroteio foi morto o Dr. Fleury, nome conhecido em todo o estado,
secretário particular de Mello Vianna. O v ice-presidente, ele próprio,
teve a parte inferior da orelha atingida por bala que teria passado de
raspão, levando um pedaço do lóbulo. Outro historiador dá versão
diversa, diz que um fragmento do crânio esfacelado do Dr. Fleury é
que atingiu a orelha do Dr. Mello Vianna. Aí tiveram que cortar
aquele pedacinho dela. Corri o passar dos anos a história decantou o
assunto e, nos últimos anos, pessoas ligadas aos dois lados passaram
a viver harmoniosamente

Infância e estudos

O pai de Genival era um tanto rigoroso, mas de urna severidade
amenizada.

Esther, amiga de infância, depois mulher, acha que o marido era até
privilegiado. O Dr. Mário Tourinho era bem mais liberal, se comparado
a outros pais. Além do que, ela acrescenta, transmitia aos filhos um saber
muito raro para os meninos da mesma idade. Essas qualidades juntas,
saber e ensinar, tornavam-no simplesmente fascinante.

Genival estudou em colégio interno. Mas o pai dele não era tão
severo quanto o meu. Papai às vezes até criticava o Dr. Tourinho: "olha
como cria os filhos". Achava muito liberal a maneira dele criar os filhos.
Genival foi um menino muito precoce e levado. Era afilhado de meus
pais e os respeitava muito. Quando éramos pequenos, ele sabia coisas
que outros meninos não sabiam. Mamãe ficava horrorizada porque ele
sabia, por exemplo, corno as crianças nasciam. Na época, horror dos hor-
rores em matéria de educação. O pai dele fazia os partos e lhe contava
tudo. Genival sabia muitas coisas, as pessoas ficavam abismadas com
sua inteligência e precocidade. Morávamos numa casa muito grande e
quando ele chegava, pintava o sete, sempre avacalhando o brinquedo da
gente. Às vezes, estávamos brincando de balanço e ele nos empurrava
na maior altura, e sabia que nós ficávamos morrendo de medo de cair.
Quando éramos meninos, ele se dizia apaixonado pela minha irmã mais
nova. Dizia que ia se casar com ela. Ela teve um namorado de quem papai
não gostava e proibiu o namoro. Certo dia, brincando, o Dr. Tourinho
disse ao meu pai: "Genival vai se casar com a Nicinha". Genival, esperto,
e sabendo que papai era muito severo, apressou-se em dizer: "isto é, se
meu padrinho João deixar".

A mãe de Genival, Anésia, mulher de caráter forte, era também, e
principalmente, ternura. Agora, é ele quem prossegue:
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Urna das cenas que me ficaram gravadas, e de que me recordo bem
para definir quem era minha mãe: estava estudando e morando em Belo Ho-
rizonte, já me preparando para entrar na Faculdade de Direito. Na época,
falar ao telefone era muito difícil. Avião tinha, mas era para os abonados.
Precisava ter muito dinheiro para pegar avião. Toda a comunicação era por
cartas, rádio e telegrama. As ligações telefônicas interurbanas eram aquele
penar sem fim. Sete, oito, nove, às vezes dez horas de espera por dia, para
conseguir. Com tantas dificuldades de comunicação, mamãe combinou com
papai que não ia me escrever dizendo que estava grávida. Queria fizer-me
uma surpresa. Quando cheguei, nas férias de dezembro, encontrei mamãe
de barriga. Eu a abracei, tomei-lhe a bênção, passei a mão em sua barriga e
falei: "mamãe, mas que falta de juízo, a senhora já velha, o papai já velho,
COMO vocês foram inventar isso, mamãe?" Ela me respondeu assim, na
pinta: "a prova de que eu não sou velha e de que seu pai também não é velho
está aqui". Quatro meses depois, nascia meu irnlão Carlos, dezenove anos
mais novo que eu. Engenheiro, depois de morar alguns anos em Pirapora,
trabalhando com os filhos do finado José Patrus de Souza, estabeleceu-se
em Montes Claros, onde comprou residência ampla e muito agradável.
Exerce atualmente a profissão numa empresa em Mato Grosso do Sul. A
mulher dele trabalha em Montes Claros, onde mora com os filhos, que estu-
dam. Carlinhos, como é tratado, vem q uinzenalmente vê-los.

Mamãe era sempre bem-humorada e papai, um gozador. Ciente de seu
nível intelectual tratava mamãe como se fosse urna menina, com muito
amor, com muito mimo. De vez em quando cometia suas malandragens con-
jugais, mas mamãe seguia em doce embalo. Quando se casaram, ele tinha
trinta e um anos e ela, dezessete. Além de quatorze anos mais velho, papai
tinha superioridade intelectual ante mamãe, menina do interior, da roça. Ele
era médico, homem culto, vivia frequentando altas rodas em Salvador e no
Rio de Janeiro. Tinha pai-entes em Salvador e, no Rio, uma irniã a quem
muito queria. Mas, mesmo com tais diferenças papai e mamãe viviam uma
vida muito amorosa, queriam-se muito bem. O casamento foi muito român-
tico. Papai já tinha feito o pedido e quis marcar o enlace para três meses de-
pois. Minha avó não concordou, dizendo que a moça era filha de viúva e
que não tinha condições de aviar o enxoval em três meses. Então papai co-
meçou a perguntar o que era enxoval, claro que devia saber, seria por certo
alguma matreirice de apaixonado. E, certo dia, disse: "fhça uma relação desse
enxoval para eu ver se a senhora tem ou não condições de aviar". Então, foi
ao Rio, comprou o enxoval todo com a orientação da tia Dida, voltou e o
entregou à minha avó, perguntando : "agora posso casar'?". Para marcar a
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data, fez antes um trato com seu compadre Lagoeiro, comandante do vapor
Raul Soares, o maior da Cia. Mineira de Navegação a percorrer o Velho
Chico. Na Cia. Baiana de Navegação, o maior era o Juraci Magalhães. Outro,
o Benjamin Guimarães, que ainda existe conservado em Pirapora, era o
maior da Cia. Indústria e Comércio.

Lembro-me bem do Comandante Lagoeiro, como todo mundo o cha-
mava. Nas fotografias que ele e papai tiraram juntos, papai aparece de chapéu
palhinha e ele trajado de comandante. Quando papai perguntou a data apro-
ximada da volta de Juazeiro, Lagoeiro informou: "Entre os dias 11 e 12 de
outubro estarei chegando a Januária. Passo-lhe um telegrama quando sair de
Juazeiro, você acrescenta uns três dias, estarei chegando. O telegrama é que
vai definir". Papai havia acertado o casamento para doze de outubro. O te-
legrama chegou, e quando o vapor apitou (a combinação com o comandante
era que o vapor começaria a apitar uns três ou quatro quilômetros antes de
chegar a Januária), o casamento começou. Foi tudo combinado de tal forma
que, quando terminou a cerimônia, os noivos embarcaram e foram passar a
lua de mel no Rio de Janeiro. Para mamãe, foi o maior encanto a menina do
sertão, criada com simplicidade, sair de Januária para passar a lua de mel no
Rio. Conhecida como "a corte" cru da pompa e requinte, a então capital
federal era o centro dê toda a política, das artes, da intelectualidade brasileira
na época. Ficaram hospedados numa casa muito boa, da tia Dida, que morava
em Botafogo, então o bairro mais elegante do Rio. Mamãe disso nunca mais
se esqueceu, porque foi então que conheceu teatro, cinema, joias, sofistica-
ção. Conservou sempre sua simplicidade, jamais se permitiu deslumbrar.
Manteve sempre as origens, como manteve as lembranças. Gostava de re-
cordar, e muitas vezes, por exemplo, comentava sobre célebre atriz que via
vez por outra na televisão. Dizia: "essa atriz é mais velha do que eu, porque
vi uma peça com ela no Municipal, quando tinha dezessete anos, e ela já era
mais velha do que eu". Na verdade, a idade devia ser a mesma. A atriz era
Eva Todor. Para mamãe, o casamento foi um sucesso. Como diziam as pa-
rentas: foi o primeiro doutor que se casou com moça de Manga. Moças de
Januáriajá se haviam casado com doutores, mas de Manga, mamãe foi a pri-
meira. E também foi a primeira moça de Manga e de Januária que teve lua
de mel no Rio, com aquele requinte todo de se hospedar numa casa rica, fre-
quentar teatros e conhecer tudo mais em matéria de diversão. Isso era contado
como uma glória... Mamãe e papai viviam muito bem, eram eternos apaixo-
nados. Mamãe era inteiramente alucinada pelo marido. Papai era, além de
muito insinuante, muito carinhoso.
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Os irmãos

A família Tourinho era pequena para a época: pai, mãe, quatro fi-
lhos. O comum eram famílias até bem mais numerosas. O tamanhoja-
mais contou, como se poderia supor. Antes, parece que os filhos
perceberam sempre, ou intuíram sem mais aprofundadas indagações que,
família menor, melhores condições de vida.

Tive três irmãos, Dora, Mário e Carlos, A Dora é dois anos mais
velha do que eu, mora hoje na casa que foi de meus pais, em Belo Hori-
zonte. Nasceu em Januária, com problemas. O parto dela foi a fórceps, e
quem o iniciou foi um colega de turma de papai, já que este não quis
fazer o primeiro parto de mamãe. Em virtude da emoção, pediu ao colega
que o fizesse. Acho que alguma coisa, a responsabilidade talvez, pesou
muito para o colega e, num parto que deveria ser normal, ele resolveu
usar fórceps, acabando por perfurar a têmpora esquerda de minha irmã.
Não fosse minha avó, presente, que implorou para papai terminar o parto,
o médico talvez matasse a menina, tão nervoso estava. Papai entrou, dis-
pensou o fórceps e foi, com jeito, até que a criança nasceu. Minha irmã
penou muito com isso, pena até hoje, essas coisas deixam sequelas por
toda a vida. Mas conseguiu fazer o segundo grau. E isso porque papai
escreveu uma carta ao Presidente Getúlio Vargas, dizendo que a filha so-
mente tinha iniciado o curso primário com oito anos, quando sua capa-
cidade de movimentação aumentou. Esclarecia também que Dora, já com
doze anos, estava por terminar o primário mas impossibilitada de conti-
nuar, eis que o curso ginasial exigia caneta, embora os deveres devessem
ser a lápis. Só que, naquele tempo, a caneta era de bico de pena, aquela
precursora da caneta tinteiro, quando, para escrever, ainda se molhava o
bico no tinteiro. Daí o nome bico de pena. Com controle motor precário,
minha irmã não tinha condições de manejar a tal caneta. Pouco tempo
depois, não muito, veio a resposta. O presidente havia passado a carta
para o Dr. Gustavo Capanema, Ministro da Educação, brilhante aliás, e,

por sinal, mineiro, que mandou um cartãozinho de próprio punho, di-
zendo haver o Dr. Getúlio baixado naquele dia de 1944 o decreto tal, que
permitia aos alunos se expressassem da maneira que lhes fosse acessível.
Com isso, ela conseguiu matrícula no Instituto Norte Mineiro de Educa-
ção, em Montes Claros. Logo após o fim da guerra, a primeira caneta es-
ferográfica que chegou a Montes Claros foi para minha irmã. O deputado
José Esteves Rodrigues, por cuja influência e mãos entrei na política, era
amigo de papai e tinha um sobrinho coronel do Exército que, depois de
servir na Itália, foi designado para os Estados Unidos. A pedido do José
Esteves, esse sobrinho comprou e trouxe para minha irmã doze canetas
esferográficas, "última palavra no assunto", dizia-se então. Como,
quando apareceram as esferográficas, não se trocavam cargas, ele trouxe
logo uma coleção. Quando o estoque de Dora acabou, a esferográfica já
havia entrado no Brasil. De qualquer maneira, ela conseguiu chegar até
o segundo grau, quase um feito nas condições da época.

Já meu irmão Mário não quis estudar, era um malandrão. Tomava
bomba, era um boêmio tremendo, amante da vida, bonissirno coração.
Morreu com quarenta e quatro anos. Um dia, perdi a paciência com ele
e "estourei": "eu me mato de trabalhar, só cobrindo dívida sua, você não
paga ninguém em dia, não tem responsabilidade na vida, e isto, e aquilo,
e mais isto e mais aquilo..." E ele, calmo, quase cínico: "meu irmão, há
dois tipos de pessoas na vida: os que nascem para cavalo e os que, mercê
de Deus, nascem para cavaleiro. Eu nasci para cavaleiro e você, para ca-
valo". Não aguentei, dei urna porrada nele. Graças a Deus, não reagiu.
Se reagisse, me trituraria, pois pesava cento e muitos quilos e era um
feixe de músculos. Menos que alto, não era baixo, mas era muito forte.
Quando menino, levava bombas por falta de frequência. Belo dia, papai
foi chamado ao colégio, e o diretor lhe disse: "esse dinheiro que o senhor
paga ao colégio não está me fazendo bem. Seu li lho não tem jeito, é um
irresponsável, não tem nenhuma vocação, portanto não vou mais aceitar
matrícula dele". Três bombas seguidas, e Mário nem ligava. Gostava era
de ouvir violeiro, cantar, beber pinga. Era superinteligente. Corno dizia,
eu era o cavalo, ele o cavaleiro. Depois dele, nasceu o caçula Carlos,
temporão.

Sem falsa modéstia posso proclamar, alto e bom som: tenho orgulho
imenso dos meus pais, de meus avós, tanto de um lado quanto do outro.
A família de papai era mais ilustrada, de maior evidência, e a de mamãe,
mais humilde. Orgulho-me muito de meus avós, de meus bisavós. Só
tenho razões para isso. Não obstante serem as famílias numerosas de
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ambos os lados, nunca apareceu um ladrão, um bandido ou um malfeitor.
Jamais apareceu alguém que não mantivesse um comportamento social
correto, adequado ao meio eni que vivia. Certamente que os familiares
de mamãe eram mais severos, pois eram homens e mulheres da região
rural. Os de papai, criados em Salvador e no Rio de Janeiro, cidades cul-
turalmente mais avançadas, eram mais abertos. Junto ao pessoal de meu
pai sou chamado de agregador da família. Gosto muito de reuniões fa-
miliares. Sou daquele tipo que, se um parente está doente, visito, procuro
ajudar. Nos tempos mais recentes, infelizmente, tenho sido muito cha-
mado para velórios, em grande número, de contemporâneos todo mundo
ficando velho e indo embora. Vez por outra, pilho-me a pensar na vida,
sentindo-me um sujeito realizado. Nunca fui rico, tampouco pobre, ja-
mais fui miserável. Sempre estroina, em questões pecuniáriasjoguei
muito dinheiro fora. Vendi muita coisa que não precisava vender, avalizei
demais da conta, paguei muita dívida alheia, mas tive sempre uma vida,
graças ao trabalho, sem maiores apertos, podendo até mesmo ajudar fi-
nanceiramente parentes e amigos, coisa que até hoje, aos mais de setenta
e oito anos, ainda faço. É muito confortante, gratifica. Há quem reclame.
Eu, ao contrário, sinto-me recompensado quando posso ajudar alguém,
seja financeiramente, seja com uma palavra amiga. Na minha época, nos
anos de minha juventude, só as famílias que tinham melhores condições
financeiras mandavam filhos para colégios internos. De modo geral,
aquelas camadas sociais formadas por médicos, farmacêuticos, advoga-
dos, fazendeiros e comerciantes gente bem-sucedida, é que mandava os
filhos para fora, para colégios melhores que os locais. Hoje em dia, isso
já não acontece. As cidades não precisam mandar ninguém para fora.
Montes Claros, por exemplo, tem três cursos de medicina excelentes,
assim como outros três, de Direito, engenharia, arquitetura, além de ou-
tros, todos muito bons. Tem a IJnimontes, disputada por universitários
do Brasil inteiro. Nos meus tempos, e aqui volto ao saudosismo, não era
assim. Os que saíamos, éramos uma gota de trinta ou quarenta estudantes.
Quando voltávamos, ansiosas por nossa chegada, as moças casadoiras
da cidade queriam nos namorar. Éramos uma espécie de aparição, supos-
tamente jovens de mais futuro, os bons partidos. Quando chegávamos,
aumentava o "footing" da Rua Quinze, hoje Presidente Vargas. Fazíamos
muito sucesso junto às moçoilas da cidade. Foi-se o "footing", foi-se o
namoro vigiado. Chegou o "ficar", que um dia, também, vai ceder lugar
a outros costumes e procederes. Virão outros modismos, que amanhã
serão citados também, e lembrados Mais ou menos recentemente até,
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estava em Montes Claros, de carro, e disse a nieu ex-genro, que dirigia:
"me deixe na Rua Quinze". E ele: "traduz isso, que não sei onde U. Então
me dei conta de que só na minha imaginação e lembrança, a Rua Quinze
iria permanecer indefinidamente conhecida assim. "Foi quando vi que
os tempos eram outros e a Rua Quinze não passava de memória para os

de minha geração."

Outras pessoas tiveram importância decisiva na formação de Geni-

vai:
- Em minha mocidade, algumas pessoas de Montes Claros me in-

fluenciaram muito. Geraldo Athayde, adversário político de meu pai, mas
amigo, marcou-me a sensibilidade. Darcy Bessone, professor e amigo,
foi objeto de profunda admiração, verdadeiro guru. Vastíssima cultura,
sua imagem se estendeu pelos anos e se fixou fortemente em mim, per-
manecendo após sua morte. Jair Oliveira, grande jornalista, um gentie-
man, foi outra influência. Nascido montes-clarense, morou em Recife,
onde se tornou jornalista. De regresso, dirigiu e foi proprietário da "Ga-
zeta do Norte", fundada por seu pai, .José Tomás de Oliveira. Trouxe,
para assombro de uma cidade então provinciana, o requinte da civilização
de Pernambuco, já um centro avançado por influxo colonizador. Casou-
se com uma senhora da família Prates Costa. Naquela ocasião, o casal
Oliveira tinha um padrão de vida infinitamente superior ao da média das
famílias montes-clarenses. Recebiam muito bem e hospedavam autori-
dades em visita à cidade. Ainda hoje o casarão onde moravam, quase em
ruínas, permanece. Foi, recentemente, adquirido por uma entidade cul-
tural. Como Jair era próspero jornalista, enquanto viveu, as coisas cor-
reram bem para a família. Após o passamento. veio inevitável decadência
financeira, o que entristeceu a toda a sociedade.

Outro exemplo forte em minha infância e mocidade foi meu sogro,
João Paculdino Ferreira. Homem poderoso, amante do progresso, um dos
grandes pioneiros da região. Por puro descortino comprou, em 1939, um
avião, para chegar à frente dos outros nos negócios, sobretudo em com-
pras de algodão, matéria-prima de sua indústria. Não apenas comprou o
avião como construiu pistas de pouso em Manga. Pirapora, Januária, Ca-
rinhanha, cidades que produziam algodão. Aonde queria chegar, se não
havia campo, comprava um pedaço de terra e construía. Comprou tam-

bém um vapor, o "Sertanejo".
Assim, fazia os negócios de avião, depois transportava o algodão

em seu próprio vapor. Descia pelo Rio São Francisco até Pirapora, onde
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era dono de usinagem. Mais tarde, comprou a fábrica de tecidos Santa
Bárbara. Chegou a erguer um pequeno império e até a estabelecer regras
de vida para os empregados, que moravam em "vilas" construídas pela
indústria. É muito interessante sua história, pois a origem foi muito hu-
milde. Filho de operários, nasceu na fazenda Santa Bárbara, um povoado
no município de Augusto de Lima, Norte de Minas. A mãe era fiandeira
e o pai, técnico agrícola, um português que chegou ao Brasil trazendo
um mosquetão. Curioso é que o pai participara do primeiro atentado, ma-
logrado aliás, diga-se, contra o rei Dom Carlos, assassinado dois ou três
anos depois. A propósito, foi em razão do atentado que ele fugiu para o
Brasil. Há até um livro de Nelson Vianna, "Foiceiros e Vaqueiros", em
que é contado o assassinato do rei. O autor, no livro como narrador, teria
perguntado ao português que viera para Minas: "Ô português, você não
sabe quem matou o rei Dom Carlos?". E o português respondeu: "Eu cá
estou e lá não fui, porque se lá estivesse, teria sido eu. Só pode ter sido
o Buissa". Dois ou três meses depois, a imprensa do mundo inteiro no-
ticiava que Buissa era o assassino do rei. O jornalzinho de Montes Claros
já tinha publicado, meses antes, as suspeitas de que era esse tal de Buissa,
integrante do mesmo grupo terrorista do qual fazia parte o português pai
de meu sogro. Um dos filhos desse lusitano, por sinal se chamava Sidônio
Paes Ferreira, em homenagem a um dos líderes do dito grupo.

Ainda me influenciou muito o velho Mário Velloso, farmacêutico,
de quem fui grande admirador. Vivo fosse, estaria com seus quase cento
e quarenta anos. José Esteves Rodrigues, o das canetas esferográficas
para Dora, foi outra grande amizade, esta herdada de papai. Foi, pratica-
mente, o responsável por eu haver me interessado por política. Outro dos
que me moldaram a índole na mocidade foi Joaquim Costa, engenheiro
muito ativo, que se empenhava pelo desenvolvimento da região. Seus fi-
lhos foram sempre meus amigos e eu muitomuito frequentei sua casa e a fa-
zenda Vargem Grande, também sua. A Vargem Grande era o encanto da
nossa mocidade, juntamente com a praça de esportes. Os dois momentos
mais felizes da vida de minha geração eram exatamente quando íamos à
praça de esportes, ou então, no final de semana, à Vargem Grande, onde
o Joaquim Costa facilitava tudo para a gente. Eram únicas sua generosi-
dade, a capacidade de querer bem à meninada, receber todo mundo muito
bem, com fartura, com doce, com animais. Elisa, mulher dele, era urna
criatura ímpar, realmente a mãezona de todos nós. Então a recompensa
que nós todos, da minha geração, os que tínhamos o privilégio de fre-
quentar a casa de Joaquim Costa e Elisa, era tão grande ou maior ainda

do que frequentar a praça de esportes, onde encontrávamos nossas na-
moradas, nadávamos, praticávamos esportes. São inesquecíveis em ter-
mos de infância e mocidade em Montes Claros, a casa de Joaquim e de
Elisa e a fazenda. E, também, o "footing" da Rua Quinze, hoje Getúlio
Vargas, das 19 às 21h30min, impreterivelmente.

Três outros grandes amigos herdados do meu pai foram João Lopes
Martins, Elpídio da Rocha e Antônio da Rocha. O velho "seu Lopinho",
como eu chamava o primeiro, vincou profundamente minha mocidade,
principalmente pela eterna exaltação à monarquia e pelos casos que con-
tava sobre seu pai, mestre-escola em Manga, e que fora professor da
minha bisavó Júlia e seus irmãos. Seu Lopinho era grande chefe político
do PR, amigo, cliente e compadre de meu pai, já que apadrinhara meu
irmão Mário. Quando inaugurou a casa na esquina da Rua Barão do Rio
Branco, na Praça Dr. João Alves, a meninada nela se esbaldava, aprovei-
tando os grandes espaços. Isso, lá pelo início de 1944. Pintávamos o sete,
eu, Cesário Rocha, Luiz Carlos dos Anjos, Netinho e outros meninos. O
fato, incomodando muito o velho, levava-o a gritar para a esposa:

- Mariana, Mariana, "qucta" essa meninada, que eu vendi minha
viola foi pra não ouvir toada.

O efeito era imediato, sossegávamos todos, sem necessidade da re-
primenda de D. Mariana. Sempre me recordo também das recomenda-
ções de papai quanto à saúde dela, que era portadora do mal de Chagas.
Toda vez que ele perguntava por ela, seu Lopinho invariavelmente res-
pondia:

- Preocupa não, compadre, mulher doente, mulher pra sempre.
Ambos morreram bastante idosos.
Igualmente herdamos de papai as amizades de Semeão Ribeiro Pires

e todos os seus irmãos.

Não poderia deixar de citar aqui as mulheres que também marcaram
muito a minha sensibilidade e típica formação montes-clarense, apesar
de haver morado durante algum tempo no estado do Paraná, vários anos
em Belo Horizonte e um pouco em Juiz de Fora. Foram, sem ordena-
mento cronológico, D. Rosita Alves, minha primeira professora em Mon-
tes Claros e depois, D. Eponina Pimenta de Carvalho, preceptora muito
querida, muito enérgica, a quem tratávamos de "mestra", com todo o res-
peito, não com essa irreverência com que se veem hoje alunos referindo-
se a professores. Também Dulce Sarmento, minha mestra e muito amiga.
Diferentemente de D. Eponina, era mulher enérgica, mas muito cari-

38	 1	 39



nhosa gostava de abraçai', de beijar os alunos. Era uma criatura muito
humana. Delas não há quem não se lembre com muito amor e 

respeito.Tenho de incluir também D. Neném viúva do capitão Enéas Mineiro 
deSouza, 

falecida há cerca de seis anos. Eu era menino de dezesseis anos,
trabalhava na fannácia que meu pai montou em B urararna (desde 1965,Capitão Enéas) para o sobrinho dele, Hélio Tourinho O Hélio era mam-
pulador da "Granado" no Rio de Janeiro, de onde saiu para assumir 

aprópria farmácia. Corri ele aprendi a manipular. Eu morava na pensão 
damãe de D. Neném, mas era rara a semana em que não ia almoçar com o

casal capitão Enéas e D. Neném. Sublinho que ali era tratado por eles
como um filho, com extremo carinho. Depois que ela enviuvou, já mo-
rando em Montes Claros, visitei-a algumas vezes. É dessas pessoas 

quenão saem da sensibilidade da gente, nunca. Outra foi D. 
Antonieta Cou-tinho, mais conhecida corno D. Nazinha viúva de grande amio de meu

pai, também 
bém grande amigo meu, Dr. Alfredo de Souza Coutinlo Ambospermanecem , com um respeito muito grande, em minha memória Lem-bro ainda nossa vizinha, a quem eu também chamava de mestra e por

quem tinha um carinho muito grande, porque a conheci garotinho, 
efomos vizinhos quase de porta a porta por aproximadamente dez anos.Falo de D. Fininha a mestra Fininha, mãe de Mário Ribeiro e Darcy.

Não poderia deixar de citar tia Sinhá de Oliveira, casada com Jair de Oli-
veira, e tia Sinhá Pedreira, casada corr i

 João Batista Pedreira. Emboranão fossem realmente minhas tias, eu carinhosamente assim as chamava
Mas tratava por madrinha D. Nenzinha Esteves, viúva do 

parlamentar
José Esteves Rodrigues, hoje quase centenária Cito ainda "vó Joaquina"
mãe de Mercês, Mário Bode e Ildeu, avó de Marquinho Brejeiro, amigo
i nseparável da Rua Dr. Velloso, todos já falecidos.

Outro motivo de encantamento de minha infânc i a e mocidade é alembrança dos times de basquete masculino e voleibol feminino. Recor-
dam-me duas figuras hoje praticamente esquecidas pelos montesclareiises .os sargentos Marinho e Afonso Pimenta nossos técnicos de voleibol
basquetebol e natação. O time de basquete era todo muito bom, excelente
mesmo, e tinha grandes jogadores doi
Zim BoIão e o Zé Te	 s ou três deles ainda vivos. Cito o

ixeira com quem estive há doze anos na Bahia. Re-cordo-me tam bérn do sel ecionado da época, que integrei nos anos 1950e 1951. Nosso mais destacado jogador naquele tempo não part icipou doselecionado porque, na ocasião,  estudava fura. Foi o Ildeu Atliayde
irmão de João Athayde filhos do fazendeiro Antônio Versiani Athayde.O Ildeu, precocemente Eilecido, deixou saudosa memória Lembro-111e
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também de que, por essa ocasião, o lime de vôlei feminino foi duas ou
três vezes campeão estadual. Aquele foi um time jamais igualado por
qualquer outro formado em Montes Claros no tempo do amadorismo.
Duas das nossas jogadoras foram convocadas para os selecionados mi-
neiro e brasileiro. Urna era a Lucy Teixeira, vulgo Lucy Paraíba por causa
do saque fortíssimo, praticamente um murro na bola. A outra era a Zem-
bia Meio, que não tinha as características arrasadoras do saque nem o
vigor de jogo da Lucy, mas era profundamente inteligente. Com raro
senso de colocação da bola, levava as antagonistas a tombos tremendos,
acompanhados por vezes de retumbantes gargalhadas da plateia. E por
falar na Zembia Meio, estou me recordando do que chamávamos, nos
idos de cinquenta, de "homens-relógio". Pela passagem regular deles nos
mesmos trajetos, em determinados locais era possível acertar o relógio.
Um era o pai da Zembia. Jogava pôquer o dia inteiro e sempre varava a
madrugada, almoçando bem mais tarde. Depois, quando saía, impeca-
velmente vestido, paletó, gravata, sapato lustrado, chapéu, passava em
frente ao consultório de meu pai, às três horas da tarde, pontualmente.
Morava na Rua Dr. Santos, alguns metros além da casa de meu pai e no
passeio esquerdo. Então, quando ele passava, papai gritava para mamãe:
"Anésia, confere aí o relógio de parede. São três horas, Josefino está des-
cendo para o jogo". O outro era o meu querido e saudoso amigo Mário
Veloso, pai do Antônio Augusto Veloso, avô do Ilaroldo Veloso, da Lei Ia
Veloso Paculdino, todos grandes amigos. A gente estava tomando cerveja
no bar de Nélson Aikmim, ao lado do Fórum velho, esquina com a Praça
Coronel Ribeiro, quando o Mário passava, de capa pelerine e chapéu aca-
banado, encostado no muro, tentando mesmo se confundir com ele.
Quando o Nélson Alkmim o via, impreterivelmente exclamava: "gente,
quem tiver o relógio atrasado conserta; são seis horas da tarde, Mário
Veloso está subindo para encontrar-se com a rapariga dele lá nos Morri-
nhos". Eram os dois "homens-relógio" de Montes Claros. O Josefino ia
diariamente de casa até o Clube Montes Claros, e o Mário fazia seu in-
variável percurso três vezes por semana, no caminho que ia da Farmácia
Veloso até a casa da amante, nos Morrinhos. Amante, frise-se, que só
teve depois da morte da senhora dele, urna criatura encantadora, por sinal.
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Mudança para o Paraná e
retorno a Montes Claros

Os pais de Genival se mudaram para Londrina, Norte do Paraná,
quando ele tinha cinco anos. Aos dez, voltou a Montes Claros, indo em
seguida estudar em Belo Horizonte, depois em Juiz de Fora, regressando
a Montes Claros para concluir o ginasial, hoje primeiro grau. Quando
terminou, foi de novo para Belo Horizonte, onde fez o curso clássico,
agora segundo grau, no Colégio Marconi, retornando à cidade natal para
o Tiro de Guerra Definitivamente em BH, ingressou na Faculdade de
Direito da UMG, atual UFMG. Mas foi em Montes Claros que viveu a
maior parte de sua infância e adolescência. As lembranças anteriores à
mudança para Londrina são, conforme revela, um pouco pálidas, algumas
confusas mesmo. E nem era para menos. Afinal, tinha cinco anos. Re-
lembrando, conta, meio cismarento:

-- Minhas primeiras imagens de Montes Claros são muito esmaeci-
das. São de quando saímos de lá para Londrina. É como se estivessem
encobertas de neblina. Entretanto ainda guardo, nítidas, a de um cavalo
chegando ao mercado, e a da loja de Chico Peres, que certamente gravei
por ser muito grande. Lembro-me vagamente da casa de meu pai que,
imensa, ia de uma rua a outra. Nos fundos, um cavalo, sempre selado, a
capa e um chapelão. Tudo pronto para, caso chovesse, papai ter que sair
em atendimento de rotina ou emergência. Recordo-me especialmente de
dois amigos, Ferreirinha e Alberto, que se tornariam meus cunhados.
Também me recordo da casa de Raimundo Neto, vizinho de meus pais,
e de seus filhos Ccli, Célia, Helena e Ileloísa, as duas últimas amigas de
muitas brincadeiras no pé de carambola Outro ainda, fhlecido, era Ge-
raldo Magalhães Gomes, o Matita. Quase tudo numa visão muito dis-
tante, de um menin	

uo de quatro ou cinco anos, que passou por m
processo violento ao sair do "ninho", mudando-se para uma região to-
talmente diferente. Já de Londrina lembro-me de tudo, cada unia das
principais ruas, dos bairros que se iam formando, dos colegas de papai,
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dos meninos que conviviam conilgo, um deles o José Richa, ex-uo'vcr-
nador do Paraná e meu colega como deputado federal em dois mandatos.
Meu pai tinha vindo para Montes Claros em 1932. Em 38, com aquele
desassossego próprio dos nordestinos, foi para o Paraná. Aliás, dizia:
"nordestino que se preza não morre sem conhecer o sul". Foi para Lon-
drina, com toda a família, depois de pequeno incentivo de um parente, o
general Mário Alves Monteiro Tourinho, que tinha sido, no início da dé-
cada de 1930, interventor no estado. Tão logo o tal parente acenou, di-
zendo que Londrina era uma cidade nova, que papai era jovem e que
poderia crescer com ela, ele não hesitou. Foi, de mala e cuia, para o Sul.
De fato, foi lá que aprumou. Teve boa clientela, ganhou bom dinheiro e,
em 1943, voltamos. Londrina era um mundo totalmente novo, com
aquele frio, aquele povo diferente, várias etnias. Tínhamos urna empre-
gada nissei, Maria Japa, assim a tratávamos, que ensinou papai a falar
várias palavras em japonês. Aquelas básicas de que os médicos precisam
nas consultas, como dói aqui, dói acolá, fala trinta e três quando doer,
diga. Aliás, lembro-me de que o cartão dele era escrito, de um lado em
português, do outro, em japonês. Lembro-me também do nosso senhorio,
Paulo Agari. Quando voltei a Londrina, depois de quase cinquenta anos,
perguntei pela chácara dele, e o motorista me disse: "vou levar-te para
conheceres a chácara". Quando cheguei, levei um susto. Era o bairro
mais elegante de Londrina, casas principescas, prédios de alto gabarito.
Paulo Agari, então já falecido, tinha ficado muito rico. As salas de aula
eram umas babéis: tinha japonês, italiano, alemão, polaco. Londrina ad-
quiriu fama de cidade rica, atraiu muita gente do exterior, além de, claro,
brasileiros, dentre os quais muitos mineiros e baianos. Fazia um frio, um
frio intenso, um frio que doía. Cursei lá o primário e me formei no grupo
escolar Hugo G. Sinias. Minha professora, D. Inês de Castro, tinha outro
sobrenome, mas não me lembro. O pai dela devia ser filho de portugueses
e, calculo, quis prestar homenagem a Inês de Castro.

Meio século depois, na época em que voltei a Londrina, tentei
buscar alguma coisa da minha infância. A única que encontrei foi o
grupo escolar, igualzinho a quando eu o tinha deixado. Nele, nada
havia mudado, só estava pintado de outra cor. E havia, também, a es-
tação ferroviária, já transformada em museu. Mas tenho a impressão
de que minha ida lá, em alguma coisa foi útil. Fui profissionalmente,
como advogado, pois nunca abandonei a advocacia. Mas era também
deputado federal. Então a diretora me falou de um problema qualquer
que o grupo estava precisando solucionar. Brinquei com ela: "poxa,
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mas o governador é daqui". E ela: "pois é, mas os pedidos não são
atendidos". Eram quase oito horas da noite, mesmo assim liguei para
o governador, e ele me atendeu. Eu disse: "ô Richa, estou na terra, em
Londrina, tem quase cinquenta anos que não venho aqui, estou no
grupo escolar Hugo G. Simas, e estão reclamando que você não atende
aos pedidos que lhe fazem". Ele achou graça, riu, mas parece que a
reivindicação foi atendida.

Voltamos de Londrina em 1943. Papai não se adaptou ao frio. Era
tanto que a gente, quando ia de manhã cedinho para a escola, para con-
seguir que a água saísse da bica, mamãe tinha de acender uma vela para
tirai' a crosta de gelo da torneira. No inverno, saíamos tiritando de frio,
com aquelas botas de todo tamanho. Era lama que não acabava mais. Co-
nheci ainda casas de madeira, de modo geral elas eram de madeira, in-
clusive a nossa. Quando voltamos foi um choque, de novo. A viagem foi
de trem e eu ficava observando: 110 Paraná e em São Paulo não se via um
palmo de terra que não fosse cultivado. Tudo verde, verde. Eram grandes
plantações, grandes cafezais. Quando chegamos a Minas, mormente no
trajeto de Belo Horizonte a Montes Claros, só o que se via era um des-
campado tremendo, nada produzido, só capoeira. Eu, menino de dez
anos, ficava sem entender por que lá no Sul se plantava tanto e aqui não
se plantava nada. E constato, triste, que essa realidade continua a mesma,
com poucas exceções.

De volta, a família se hospedou por algum tempo no hotel dos pais
de João Carlos Sobreira, que se tornaria grande amigo. E é ele, João Car-
los, que rernemora:

Quando a gente se encontra é sempre uma festa, somos amigos
desde meninos. O irmão dele, Marão, o falecido Mário, era da minha
idade. Quando eles vieram de Londrina para Montes Claros, ficaram hos-
pedados no hotel de meu pai até comprarem uma casa. Mas continuamos
muito ligados, muito amigos, porque Marão e eu estudávamos juntos.
Quando saíram do hotel, foram morar numa casa não muito distante. No
quintal dessa casa tinha urnas mangueiras e eu achava até muito engra-
çado, porque Genival gostava de imitar Tarzã. Ficava pulando de galho
em galho e gritando. A vida toda ele foi muito atirado. Sempre muito en-
graçado, muito inteligente, multo irônico.

Genival, então com dez anos de idade, tem mais acuradas as lem-
branças:

- Em 1943, eu já era menino mais taludinho e pude observar que
Montes Claros, com vários grupos escolares, um centro literário, um grê-
mio, era culturalmente superior a Londrina. Já formara uma tradição.
Tinha uma emissora de rádio, a ZYD-7, lá ainda hoje. As manifestações
culturais de Montes Claros eram muito superiores às de Londrina, onde
todo mundo só queria ganhar dinheiro, só trabalhar, plantar, trabalhar,
nenhuma veleidade cultural permitida. Era, basicamente, o bezerro de
ouro. Hoje é bem diferente, é urna cidade muito superior. Mas intuo que,
comparativamente, sob o ponto de vista cultural, levamos a melhor os
montes-clarenses. Nossa cidade leva vantagem em termos culturais não
apenas. É mais antiga, mais sedimentada, mais civitas. Londrina porém

é mais urbis, mais rica. Montes Claros é polo desde que nasceu, desde
que era Vila das Formigas. Quando foi elevada à categoria de cidade,
muito pouca coisa mudou, porque a Vila dos Montes Claros tinha tudo o
que a cidade poderia trazer. Então, registram os historiadores, nenhuma
modificação grande houve. Quando da emancipação, soltaram-se fogue-
tes. Virou cidade, mas já tinha escola normal, juiz municipal, tinha de
tudo. Nada mudou, essencialmente. Quando chegamos, estudei um pou-
quinho no colégio das irmãs.

Repeti parte do quarto ano, ou quarta série e, em fevereiro de 1944
vim para Belo Horizonte, para ficar no Instituto Padre Machado, hoje
Colégio Padre Machado.

Em minha infância, ficou profundamente marcado o sentido do co-
medimento. O que eu julgava excesso de economia, quase pão-durismo,
confundindo parcimônia COfll miserabilidade, era moderação. Ser eco-
nômico era consenso de todas as famílias de classe média. Por exemplo,
era pecado jogar fora pão, ainda que restos de pão. Era uma coisa de
fundo religioso, uma espécie de culto ao milagre da multiplicação dos
pães. Nem é preciso lembrar que o povo era de uma religiosidade incrí-
vel. Mas eu entendia aquilo como simbolismo para meter na cabeça da
gente que não se devia desperdiçar nada. "O que a mim sobeja, a outros
falta", diziam os mais velhos. A advertência de minha mãe, que por sinal
nunca cumpri, pois continuo corri o olho maior do que a barriga, era a
seguinte: "ponha no prato o alimento que você pode comer". Interessante
também era outro costume, esse não de todas as famílias, de obrigar as
crianças a "enganar a barriga" com qualquer coisa em casa antes de irem
a um almoço ou a qualquer festa onde houvesse o "de comer". Era para,
fora de casa, não darem a impressão de que no lar faltava. Comer demais
era tido corno grave falta de educação. Aos domingos, papai comprava
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duas garrafas de guaraná para três, pois só muito depois nasceu o filho
caçula, o temporão. Medíamos para não deixar passar um milímetro que
fosse, porque papai, muito sabiamente dizia: "quem parte, não esco-
lhe", por isso medíamos m et i culosamente Ninguém queria ser logrado
pelo que fosse repartir. No começo do ano, ganhávamos um par de sa-
patos, e a primeira advertência que minha mãe fazia, acho que todas as
mães faziam, era: "vá lá embaixo no Penajva (era o sapateiro), e mandabotar duas chapinhas". E ele botava urna chapinha metálica no bico e
outra no salto, para o sapato durar o ano inteiro. Havia também, as cren-
dices, as cismas. Por exemplo, a gente ficava horrorizado quando tirava
o sapato e ele caia de borco; era sinal de que a mãe ia morrer. Até hoje
não gosto de sapato emborcado Ainda quando menino, taludinho, qua-
torze anos, por aí, mas ainda usando calças curtas, de vez em quando
mamãe mandava ir ao mercado comprar galinha. Hoje em dia virou
tudo frango, naquele tempo falava-se galinha. Mamãe me mandava
comprar galinha e recomendava : "não vá comprar a primeira na porta
do mercado, lá é caro, é cinco e quinhentos. Vá até o fundo do mercado
que você encontra a galinha por cinco mil réis". Certa vez, desobede-
cendo à orientação de D. Anésia, dei com os burros n'água. Entregueios cinco mil réis e falei com o vendedor: "sou filho do Dr. Tourinho e
na semana que vem pago o que estou devendo" Quando voltei, mamãe
perguntou: "quanto é que custou a galinha?" E eu: "cinco e quinhen-
tos". "É porque você comprou na frente do mercado Vá lá, devolva e
compre no fundo, a cinco". Tive de voltar, morrendo de vergonha, se-
gurando a galinha, as meninas fazendo troça e eu furibundo, pê da vida.
Então o moço disse: "não, não, pode levar por cinco mil réis mesmo".
Fiquei, meu Deus!, de muxoxo , carregando a penosa por causa dos qui-
nhentos réis. O sentimento de economia era forte, arraigado. Hoje,
quando abro a geladeira e vejo a quantidade de coisas que tem nela,
fico 

comparando Às vezes, penso: alguém que tivesse então o que
tenho hoje nessa geladeira, seria considerado um milionário A vida,
em Montes Claros, era só brinquedo: bolinha de gude, beira do Rio
Vieira, futebol, praça de esportes e, mais que tudo, guloseimas As re-
cordações, mormente as dos períodos de férias passadas em Manga,
terra de mamãe são muito boas, perenes. O que veio depois jamais ma-
culou as lembranças gostosas da infância e adolescência. Esperávamoso final do ano com uma gula tremenda. F icávamos loucos esperando
as férias em Manga. A casa da vovó era imensa, o quintal ia de uma
rua a outra. Fronteiro, o Rio São Francisco. Passeávamos de canoa com
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o José Vieira, marido de minha avó, padrasto de mamãe. Ele era ado-
rável, nós o tínhamos na conta mesmo de avô, era muito apegado a nós.
Então íamos para lá, eram dois meses com todo o requinte. Todo ano,
papai telegrafava para os amigos em Pirapora reservando passagem nos
vapores. Nosso preferido era o Raul Soares, maior barco do São Fran-
cisco. Em Pirapora, a pousada era no Hotel Central, até irmos depois,
ainda de vapor, de Pirapora a Manga. Cinco dias de viagem, era urna
delícia. A comida de bordo era muito boa, a viagem, encantadora. Os
passageiros de primeira classe viajavam nos camarotes. Os demais, nas
redes. Nossa família foi sempre de camarote, papai era muito ligado a
esses comandantes de barco e era médico, o que lhe conferia status su-
perior. Fazíamos as refeições na mesa do comandante. Era uma glória,
verdadeira apoteose. Naquela ocasião existiriam perto de uns trinta va-
pores navegando de Pirapora a Juazeiro, levando passageiros e carga.
Fazia-se quase uma "mise-en-scène" nas viagens de navio. Era, por
exemplo, grande honra ser convidado para almoçar ou jantar à mesa
do capitão. Nela, todo dia, papai tinha assento cativo. Bastante solici-
tado, era muito simpático, muito alegre, falante, brincalhão, bom pes-
cador. Quando chegávamos a Manga, ele tinha de passar pelo menos
dois dias dando consultas. Não havia médicos na cidade, o povo fazia
filas em frente à casa da vovó. Mais tarde chegou o Dr. Olímpio, mas
era muito infrequente. Ficava três, quatro meses, voltava para a Bahia.
Sempre que chegávamos, no final do ano, ele estava na Bahia, visitando
os pais ou outros parentes. Papai, em dezembro, quando ia levar a fa-
mília, ficava antes atendendo. Não cobrava de ninguém, mesmo porque
o pessoal era muito humilde, muito pobre. Tanto que, durante o ano,
colecionávamos amostras grátis de remédios e enchíamos sacolas para
levar. A garotada procurava os médicos amigos de papai, pedindo mais
amostras e levávamos tudo para Manga. Muitas vezes, papai deixava
mamãe também "prescrever" para as crianças e ela, prática, acertava
sempre. No dia de voltar, era aquele chororô. Nunca queríamos voltar,
queríamos sempre ficar mais tempo.

O Natal, toda a vida, sistematicamente, era passado na vovó. De-
pois, Montes Claros de novo, onde se ficava o resto do ano. Aí papai ia
nos buscar. O período de férias era a coisa mais gostosa do mundo. Era
a comida da vovó, o doce da vovó, o cavalo do vovô, a melancia da fa-
zenda do vovô. Era tudo encantador. Aquela meninada, as festas folcló-
ricas de final de ano, bumba meu boi, mulinha de ouro, as pastorinhas
cantando de casa cm casa, era puro encantamento.
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Logo que retornaram de Londrina, os pais decidiram: para que o
filho tivesse formação mais austera, seria bom mandá-lo estudar eni co-
légio interno. Escolheram, pela excelência do ensino e pelo rigor disdic-
plinar, o Instituto Padre Machado, dos mais famosos educandários 
Belo Horizonte. Por essa época, a capital retomava o ímpeto moderni-
zante que marcara o processo de sua edificação no final do século XIX
e que estava dando o que falai-. Tudo graças ao arrojo de um jovem mé-
dico em início de carreira política. Juscelino Kubitschek de Oliveira,
chefe de gabinete de Benedito Valadares, fora nomeado prefeito munici-
pal em 1940.  Nosso estado tentava, e com razoável sucesso, recuperar
sua economia. Apesar do autoritarismo do governo federal, sustentado
no arcabouço ideológico que instituíra o Estado Novo e da desordem
mundial implantada pela guerra, a capital progredia. Para orgulho dos
moradores, já se podia afirmar como centro econômico de Minas. As
obras do complexo arquitetônico da Pampulha, recém inauguradas,
atraíam visitantes de todo o País e traziam certo frisson à pacata Belo
Horizonte. Juscelino, prefeito, já mostrava aos brasileiros seu arrojo ad-
ministrativo Quando, em 1944,  Genival veio para Belo 1-lorizonte, o Dr.
Tourinhojá o deixou no Instituto Padre Machado, ainda na Rua Espírito
Santo. Depois, quando o Padre Machado se mudou para o prédio na Con-
torno, foi sem protestos. Até de bom grado. Garoto do interior, chegou à
cidade grande exatamente como chegam todos os garotos do interior. En-
cantado, sem maiores indagações ou preocupações. Adaptar-se, gozar a
vida, era tudo. Estudaria em colégio interno, imaginava que descuidado
de regras e disciplina. Nem de longe supunha as quase agruras que vi-
riam. Hoje, depois de tudo, as lembranças melhores aí estão, as bem-hu-
moradas também. Logo depois que Genival veio para Belo Horizonte, o
Padre Machado iria para a Av. do Contorno. O colégio era conhecido
pelo regime duro, severo, extremamente marcado pelo forte comando,
beirando ao autoritarismo, do professor Antônio Lara Resende.

- Brinco, e digo que sou indisciplinado nas minhas coisas, mas res-
salvo que o segmento básico de disciplina que tenho como profissional,
de nunca perder prazo, nunca chegar atrasado aos meus compromissos,
foi adquirido no Padre Machado. Essa disciplina profissional teve início
com o prof. Lara Resende e me marcou muito. Ele (por todos chamado
Lara Resende) veio do Caraça e aqui impôs as regras básicas caracianas
no internato, como o castigo da i ncomunicabilidade. Aluno incomunicá-
vel era como um leproso. A que pretexto fosse, ninguém lhe podia dirigir
a palavra, sequer nele tocar. Nem um gesto, não importa o significado,
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poderia ser feito, se implicasse em contato. Confortar, nunca. Gozação,
nem pensar. Se alguém tentasse, também ficaria incomunicável. O 'In-
comunicável" não se podia sentar à mesa senão sozinho. Só se alimen-
tava depois de todos, incluindo a criadagem. Tinha de comer, solitário,
isolado, numa mesa ao centro. Castigo, tortura, que nome se lhe intente
dar, era um quase suplício, era terrível. Genival ficou incomunicável
umas três ou quatro vezes. Tanto que desafia hoje, a quem quiser, tentar
ganhar dele naquele jogo, "os escravos de Jó jogavam caxangá". Ficava
o dia inteiro brincando com aquilo, atento, memorizando. Distribuíam-
se pães duas vezes ao dia. Às dez da manhã no recreio, e às quatorze e
trinta. Na mesa, a cesta de pão com manteiga e o café. Todo mundo se
servia e, quando da sobra - dois ou três pãezinhos, no máximo, o regente
fazia sinal e o "incomunicável" pegava seu pão.

Quando Genival foi para o Padre Machado, o enxoval mencionava
dois calções. Para quem sempre gostou de nadar e vivia no interior, solto
naqueles rios e na única piscina da praça de esportes, era uma promessa
e tanto. Então, contente no íntimo, quase saltitante por antever diversão
entre os rigores inimaginados, pensou: pelo menos tem piscina. Qual o
quê! O calção era para uso no chuveiro, num banheiro de porta chanfrada
em cima e em baixo, permitindo que o regente passasse, vigilante, vigi-
lantíssimo, aliás. Ai de quem simulasse banho, —viva ldinamente" mo-
lhando a cabeça e os pés, depois saindo enrolado no roupão. A água era
fria, até demais, e o regente, com urna varinha, em ronda, sempre atento,
incentivava os hesitantes a entrar no banheiro. No pátio, não havia ba-
nheiro, só privadas, com as portas também chanfradas, de modo a apa-
recerem as pernas, religiosamente se evitando "o pecado mortal da
masturbação". Tal controle total era uma praga, marcando para o resto
da vida. O horário de estudos ia até as vinte e quarenta e cinco. Às vinte
e uma, a oração da noite era feita no mesmo local. Depois, dormitório.
Se o aluno tivesse boas notas, e o mínimo era cinco, poderia sair nos fi-
nais de semana. Felizmente havia as "anistias". Com o Brasil na segunda
guerra mundial e a FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Itália, todas
as vezes que nossas tropas ganhavam uma batalha, o Lara Resende, muito
patriota, dentro do ideal de formação cívica, dava anistia geral. Mesmo
os que não tinham média podiam sair. Genival confessa dever às anistias
muitas das suas saídas. Quando acontecia, ia para a casa de unia de suas
tias em BH. Eram, da parte materna, Helena, no Bairro Renascença, ou
Herotides, tia avó, no Bairro Floresta. As casas eram muito modestas,
mas era muito grande a alegria com que ele era recebido.
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A guerra acabou em 1945. Com ela, as anistias. Genival voltou ao
costumeiro castigo, definitivamente não era disciplinado. Em briga,
nunca rejeitava parada. Lembra-se por exemplo, de uma, ainda no prédio
velho. Um aluno, cujo nome prefere não citar "para lhe evitar esse cons-
trangimento" cismou, um dia, de passar as mãos nas pernas dos colegas,
expostas pelas calças curtas, subindo até as nádegas, regiões sagradas da
masculinidade.

Pensou: "vai sobrar para mim, e vou revidar com porrada". Não deu
outra, e tudo só não degenerou em tremendo bafafá porque interferiu um
colega da turma do deixa disso. O colega veio a ser amigo inseparável
pelos muitos anos que se seguiram, até a sua morte. Foi o Tude (Tupy
Bayard da Fonseca). O Padre Machado tinha excelentes professores, du-
rões quase todos, no estilo do Lara Resende. Os alunos gostavam em es-
pecial do Guilherme Laje, que depois foi ser diretor geral no Colégio
Municipal. Aquela turma que lecionava no Padre Machado, quase toda,
ele foi encontrar anos depois, quando passou a estudar no Marconi. A al-
guns pôde servir mais tarde, como advogado. Lembra o Onofre, professor
de geografia, também de ciências naturais, apelidado de "bode", em razão
de um cavanhaque conservado até a morte, e o Cristóvão, inspetor de dis-
ciplina. Nas paradas de Sete de Setembro, quando o colégio desfilava, era
o professor Onofre que abria a escola, elegantemente trajado a caráter, e
montando um meio sangue árabe, branco, na melhor postura de um cava-
]ariano. Tudo feito muito galhardamente, corno convinha aos postulados
cívicos tão caros ao professor Lara Resende. O Padre Machado competia
com o Colégio Arnaldo em rivalidade tradicional que, cm nome dela pró-
pria, terminava em muita briga, até cacetada, após o desfile. Benone, alto,
magro, macilento, era o professor de latim. O Olavo, filho do Lara Re-
zende, era o de matemática. De português, o Otto (Otto Lara Rezende).
Tinha ainda o Geraldo Magela e o Venâncio, este último, polivalente, le-
cionando com competência mais de uma matéria. Aos trancos e barrancos,
tentava se acostumar ao rigor do Padre Machado. O nível do ensino era
excelente, mas o excesso na religiosidade era uma preocupação para seu
pai que, em 1946, providenciou transferência para outro colégio. Uma
mudança inesperada, que não surtiu maiores resultados, mas foi recebida
com muita alegria. Naquele ano Genival foi estudar no Instituto Granbery,
em Juiz de Fora. O Dr. Tourinho, assumidarnente anticlerical, vivia repe-
tindo uma expressão aprendida de um dos muitos autores franceses que
amiúde lia: "o mundo só tomará jeito no dia em que o último burguês for
enforcado com a tripa do derradeiro padre".
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Assim, por decisão do pai, Genival passou de um colégio católico
com a severidade do Caraça para outro dirigido por religiosos absoluta-
mente liberais, disciplinarmente falando. Para um adolescente de meados
dos anos 1940, era um choque para ninguém botar defeito. Adaptou-se
com gosto e rapidez. Malandro, não deixou escapar a chance de recuperar
o tempo perdido com rigores demasiados. Usou e abusou daquilo que
agora lhe ofereciam sem restrições: liberdade. O Granhery era um colé-
gio protestante, totalmente aberto, que não obrigava ninguém à aula, den-
tro do melhor estilo americano de incutir responsabilidade aos meninos.
Deram-lhe liberdade e ele, não acostumado, acabou recebendo o bilhete
azul, provando que quem nunca comeu melado, quando come se lam-
buza. Um ano depois de entrar, a direção delicadamente avisou que não
mais o queria aluno. No Granbey tinha virado um folgadão. Cismou de
ser craque de futebol. Treinava o dia inteiro, nunca passou de goleiro.
Foi sempre perna de pau. Matava aula para jogar bola, a frequência não
era obrigatória, tampouco os estudos. Achou ótimo, mas em outubro veio
o bilhete azul. Voltou para Montes Claros. Controlado com rédeas curtas,
a custo terminou o terceiro ano ginasial, evitando outra bomba. A mãe
ficou muito chateada. Não demonstrava braveza, apenas choramingava,
dizendo que o pai se sacrificava para mandá-lo para os melhores colégios
e ele - bomba! O processo foi eficaz. Martirizava tremendamente, a tal
ponto que o pai um dia interferiu e disse: "para de supliciar o menino".
Do Granbery recebeu, há alguns anos, diploma de reconhecimento pela
colaboração financeira prestada à Fundação Mr. Moore para restauração
do prédio principal do colégio, edificio Tarbour. (ienival contribui até
hoje com aquela fundação granberiense.

Já adolescente, voltou a Montes Claros, cujos ares respirava com
mais naturalidade. A cidade era seu habitat. Tanto assim que, nas idas e
vindas, e muitas foram, nunca se sentiu ausente de todo. Achou um pouco
complicada a volta. Toda a sua vida fora uma sequência de vaivéns.
Como sempre se relacionou com muita facilidade, guarda amigos de
todos esses tempos, apesar de já estar perdendo muitos, é inevitável.
Hoje, quando se veem, recontam histórias, lembram lugares. Volta e
meia, Genival encontra ex-colegas do Padre Machado, do Granbery, do
Ginásio Municipal de Montes Claros. São tantos que, quando foi casar a
filha, puxou pela memória, para não cometer omissões. Considera falta
das mais graves casar uma filha, dar uma festa com certa pompa, e es-
quecer amigos. Lembrou e, metodicamente, relembrou nomes, por épo-
cas primeiro. Depois, pelos locais de trabalho. Mesmo e ainda assim,
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cometeu falhas i mperdoáveis, amigos muito queridos se queixaram por
esquecidos. Concluiu o curso ginasial em 1949, aos dezesseis anos, por
causa do curso de admissão em um ano e da bomba que tornou no Gran-
bery. O normal seria se formar com quatorze anos. Nessa época, em
Montes Claros, fazia parte daquela meninada na qual todo mundo co-
nhecia todo mundo, a cidade era muito pequena. Iam para o colégio ves-
tindo uniforme, uma farda de cor parda. Mas bom mesmo, muito melhor
que estudar, era andar descalço, jogar bola, ir para o larguinho. Era uma
vida muito boa. Há alguns anos, conversando com um amigo da época,
Roberto Plínio Ribeiro, reviveram passagens. Lembraram-se por exem-
plo, do Tabajara, professor de matemática, que queria porque queria dar
bomba em Genival.

Conseguiu mandá-lo para a segunda época, hoje chamada recupe-
ração. De fato, Genival ficou pendente em matemática. Aí uma profes-
sora particular, Fernanda Ramos, conseguiu prepará-lo em dois meses.
Era uma grande didata. Ele começou até a achar que a matéria lembrava
o latim, que tem lances, pensa, verdadeiramente matemáticos Passou
nos exames. E dizia o Roberto Plínio:

- Se você tivesse levado aquela bomba em matemática, matéria
que nunca teve qualquer importância em sua vida, não teria sido o advo-
gado que é, não haveria sido o político que foi, aquela bomba poderia
ter feito com que desanimasse.

Essa observação o faz conjecturar que o ensino no Brasil tem que
ser totalmente reformulado. As lembranças da adolescência em Montes
Claros são compartilhadas com amigos, dentre eles o João Jacques La-
fetá, companheiro e cúmplice em inúmeras estripulias.

Genival e eu estamos juntos desde o meu nascimento. Posso não
ser seu melhor amigo mas sou o mais antigo. O pai dele, Dr. Mário Tou-
rinho, fez meu parto. Depois, eles se mudaram. Foram para o sul. Mais
tarde moraram perto de minha casa. Minha lembrança mais remota é de
quando eu tinha uns dez, doze anos, e Genival queria verificar se a bici-
cleta japonesa dele era melhor que a minha, inglesa. Veio a toda veloci-
dade, bateu no muro, quebrou a bicicleta toda. Quando voltou do
Granbery, fomos colegas no ginásio e ele aprontava poucas e boas. Tí-
nhamos um professor terrível, o Luiz. Belo dia apareceu uma mesa arru-
mada, toalha e flor, o professor olhou aquilo, intrigado, mas mesmo assim
foi se assentar, só que uma perna da cadeira estava serrada, e ele caiu.
Como se não bastasse, havia um cartaz com o desenho de um copo

d'água, um vidro de sal de Fruta e os seguintes dizeres: "pro1ssor Luiz,
não seja do contra, tome Sal de Fruta Eno". Genival foi apontado como
o autor da façanha. O diretor o pegou pelo braço e mandou que ele apon-
tasse os colegas que participaram do ato. Ele tinha tido um cúmplice que
não se apresentou. Com muita dignidade assumiu, sozinho, a culpa.

A última turma do curso ginasial no Ginásio Municipal de Montes
Claros, em 1949, foi a dele, que continua:

Na minha juventude em Montes Claros, as três maiores institui-
ções da cidade eram: a praça de esportes, a Rua Quinze, e o bar do Zim
Boião, como todos tratávamos o João da Silva Prates. Velho e querido
amigo desde o ginásio municipal, o Zim, com aquele jeito bonacheirão
dele, apenas ria, não se intrometia em nenhum dos comentários que "ro-
lavam" no bar dele, assim uma espécie de termômetro da vida de Montes
Claros. Tudo o que acontecia na cidade, ou mesmo o que não acontecia,
era objeto de comentários no bar do Zim Boião. Quem tinha vendido
uma boa partida de bois, quem tinha feito urna conquista galante, a mu-
lher que estava dando, quem estava quebrando, quem tinha ficado doente,
quem tinha viajado, quem tinha dado o golpe do baú, tudo isso era motivo
de tagarelice, das mais variadas fofocas lá no bar, debaixo de gargalha-
das, e ele, discretamente, rindo, mas sem entrar em nenhum daqueles co-
mentários. Foi, repito, uma das instituições de Montes Claros. E foi lá
no Zim que aconteceu um caso gozadíssimo, com outro personagem, o
Leonel Beirão de Jesus. O Leonel era o homem que, vestido numa bo-
neca gigante, como aquelas dos carnavais nordestinos, fazia vasta pro-
paganda batendo tambores. Era uma figura interessantíssima,
extremamente irreverente, com uma língua muito comprida, mas muito
estimado pela população. Eu, recém-casado com a Esther, ia entrando
no bar, quando vi o Leonel de costas para a rua, gesticulando, abrindo e
jogando os braços, e cheguei no exato momento em que ele dizia mais
ou menos o seguinte: "É preciso trabalhar com a cabeça, é preciso ser
inteligente, principalmente quando se é moço. Olhem o exemplo do Ge-
nival Tourinho. Deu o golpe do baú, casou-se com a filha de João Pacul-
dino Ferreira. O José Maria de Alkmim arrumou para ele um emprego
público muito bom, está ganhando muito bem em Belo Horizonte. Ganha
o que ele quer, recebeu do sogro um carro de presente de casamento, e
ainda ganhou um apartamento dos melhores em Belo Horizonte". Então,
quando eu ia chegando, fiz sinal para o Zim, que percebeu minha entrada,
mais dois ou três perceberam, mas sabendo de meu espírito aberto para

52	 1	 53



essas coisas e quejandos, e que no fundo eu ia me divertir com aquilo,
não falaram nada, esperaram o Leonel parar de conversar fiado. Quando
o Leonel acabou o parlapatório, foi aquele silêncio sepulcral no bar, e
ele então desconfiou de alguma coisa, virou-se, deu praticamente de testa
comigo. E eu então bati a mão no ombro dele, e, rindo, disse: "O Leonel,
mas tanta coisa boa que você está falando de mim, agora você tem de
entrar em maiores detalhes, tem de me dizer onde é o emprego, para que
eu possa me empossar, já que por enquanto eu ainda não me empossei
nesse emprego que você falou que o Alkmim me arrumou. Segundo, você
tem que me dar a chave desse carro e indicar para mim a escola de 'cho-
feragem', porque até hoje eu não aprendi a dirigir e não tenho carro. Ter-
ceiro, você tem que me dar a chave do imóvel também, porque eu estou
morando num apartamento alugado, de dois quartos, na rua Pirapetinga".
Foi uma gargalhada geral e eu acabei pagando a cerveja. São coisas que
aconteciam numa cidade de vinte e cinco mil habitantes, que era talvez
o que Montes Claros tinha naquela ocasião. Também sempre tive uma
vida muito boêmia, sempre gostei de tomar meus goles, bater papo pela
madrugada adentro, então claro que em Montes Claros, ainda mais sendo
Político, conhecia bastante a noite. E se, político, conhecia as raposas,
boêmio, conhecia as mariposas. Isso me lembra que Darcy Ribeiro,
quando voltou do primeiro exílio, vai um dia lá, cisma de ver os amigos
e de comer paca. Vivia sonhando comer uma paca. Então, viramos e me-
xemos, um amigo nosso conseguiu a paca, mas não encontramos nin-
guém que soubesse fazer a dita cuja, a preta velha empregada não mais
trabalhava lá. Aí quem foi cozinhar, foi a dona de uma casa de tolerância,
a comadre Zinha, imensa amiga por sinal. Então lá fomos nós, ele e um
grupo de amigos, todo mundo rindo e achando graça. Nós achávamos
que a coisa ia ficar entre nós. Quando é um belo dia, o Darcy dando en-
trevista a "O Pasquim", um cara perguntou: "Ô Darcy, nós sempre acha-
mos que você fosse carioca, de hora para outra vem esse palavrório sobre
Montes Claros, o que é que tem de especial nessa Montes Claros de que
você fala tanto?.

lhor?
- Tem mil coisas que vocês não entendem, mas sabem qual é a me-

- Então o cara perguntou: Qual é a melhor coisa que tem lá?
É o único lugar do mundo onde se come paca com puta."

Foi aquela gargalhada, mas aí mandaram exemplares do Pasquim
para as mulheres da gente, as casadas com a gente, então não teve graça
não. Teve foi cara fechada e bronca.

Quero aproveitar aqui contar um lito que muito me comove
ainda hoje, pelo profundo significado de calor humano e solidariedade
de que se reveste. É uma das lembranças que guardo com carinho maior.
A Zinha, de quem batizei um filho, e a quem chamava de comadre, era,
quando ainda viva, dona de um bordel em Montes Claros e se conta no
rol das mais puras amizades que fiz na existência. Ela, quando eu estava
em Brasília, no auge de tudo decorrente de minha denúncia da Operação
Cristal, às seis da tarde, na Hora do Ângelus, telefonava para as amigas
dela e pedia para orarem para mim e por mim, rogarem em minha inten-
ção. Naquela hora, as principais mulheres de vida lá de Montes Claros
dobravam o joelho em oração, pedindo por mim. Quando me pergunta-
ram como via aquilo, respondi: "vejo como uma coisa linda, das coisas
mais lindas do mundo. Eu acho que esse negócio, a oração delas, toca
muito mais a Deus do que oração de padre, de irmã de caridade, de mãe
que vive rezando pra gente e que deve até estar enchendo o saco de Deus.
Agora, oração de mulheres como elas em favor de alguém, se há algo
que deve tocar, é exatamente isso". Então, inclusive, eu estimulava esse
negócio das Ave-Marias. E até hoje o pessoal mais antigo de Montes Cla-
ros sabe disso, que eu era objeto de preces na Hora do Ângelus, por parte
das distintas donas de castelos do prazer em Montes Claros. E a Zinha,
muito mais amiga e mais leal do que se possa imaginar, quando adoeceu,
ficou muito mal, só com a empregada em casa. Tinha sofrido um aci-
dente, mas, acamada por longo tempo, logo o pessoal começou a falar
que era AIDS. Ela fora ao médico, porém, muito fragilizada e não tendo
ninguém para acompanhá-la, tomou um remédio e ficou nisso. Então, eu
a mandei para o hospital, mandei interná-la, dar-lhe todo o tratamento a
que ela tinha direito. Ficou 15 dias na Santa Casa, por deferência do Elias
Siuff a mim. Foi um banho geral de hospital. E-lá pouco tempo aliás,
quando completei 75 anos, dei, num programa de televisão, uma entre-
vista descontraída, com liberdade absoluta, irreverente até, rememo-
rando, dentre outras coisas, como era Montes Claros em minha infância
e mocidade. A cidade tinha vinte e cinco mil habitantes e duas mil pros-
titutas cadastradas na saúde pública, evidentemente para manter um certo
controle sanitário por parte da Secretaria de Saúde. Muito se perguntou,
e eu contei, dentre outras coisas, da existência de cinco zonas boêniias
em Montes Claros, falei do Jotii;g às quintas-feiras das chamadas mu-
lheres de vida fácil na antiga Rua Lafaiete, hoje Rua Coronel Joaquim
Costa. Contei mais, do cabaré do João Pena, disse das dificuldades que
as moças encontravam para chegar à praça de esportes, centro de convi-
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um
vio das mocinhas casadoiras com os rapazes; lembrei onde se nadava,
onde se praticavam esportes tinha horário feminino e horário misto
Então, desfilando aquelas histórias todas, alguém me perguntou sobre a
amizade com uma das mais conhecidas donas de bordel na cidade, minha
comadre Zinha. Respondi que ela foi realmente urna amiga preciosa,muito querida, nunca sendo outro nOSSO relacionamento. Algumas vezes,
cansado, voltando de campanhas políticas, eu sabia que tinha dez, quinze
Pessoas me esperando, ora para pedir dinheiro, ora para pedir emprego,
ora para pedir isso ou aquilo. Como pretendia passar apenas algumas
horas em Montes Claros, para fugir de assédios e depois seguir em busca
de Votos em cidades vizinhas, não ia para a casa onde então me hospe-
dava, de Aroldo Tourinho, meu primo, correligionário e Vereador em
Montes Claros naquela época. Ia, então, para a casa de Zinha e falava:
'Zinha me arruma um quarto, não deixa ninguém, nem mulher alguma
se aproximar de mim, eu estou precisando é de dormir. Quando forem
Onze horas você me acorda, faça um frango daquele jeito que eu gosto,
que eu preciso seguir viagem'. E ela ficava na porta do meu quarto.
Quando uma das meninas fazia gracinha fingindo que ia entrar, ela
punha para fora, igual a uma galinha brava.
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Sequência dos estudos,
formatura e casamento

No final da década de 1940, o Brasil entrava nos chamados "anos
dourados". Genival, livre do internato, se mudava para Belo Horizonte,
para ficar. Ainda voltaria a Montes Claros, mas só para fazer o Tiro de
Guerra. Concluído, pois, o curso ginasial, veio. Era 1950. Foi para o
Colégio Marconi, indo morar na pensão de D. [)alva (Dalva Borges
Diniz), na Praça Raul Soares, próxima ao antigo Cine Candelária.
Nunca mais se esqueceu da D. Dalva. Dava-se que o ônibus para o Mar-
coni, volteando a praça, passava pela pensão e parava defronte. Alguém
chegado ao pai ou à mãe dele informou que "tem urna senhora de Cur-
velo que dá uma pensão muito boa". Então seu pai escreveu para D.
Dalva, tudo se arranjou, ele foi parar lá. O Dr. Tourinho mandou logo
uma ordem de pagamento para o primeiro mês, pelo Banco Comércio
e Indústria, o preferido dele. Tudo era feito pelo Comércio e Indústria,
desde a mesadinha até o pagamento dos livros. No Marconi, fez o curso
clássico. Foi aluno do grande Velioso, por sinal seu conterrâneo, irmão
do amigo Mário Velloso, também de Montes Claros. O professor de fi-
losofia Arthur Veiloso era um gigante intelectual, de vastíssima cultura.
Profundo conhecedor da matéria, tinha total aversão a lecioná-la,
quando nada em colégios, onde ela era apenas "mais uma", para satis-
fazer às exigências do Ministério da Educação e Cultura. Argumentava:
"estudo há anos e nada sei, como é que, em oito meses, vou ensinar fi-
losofia a iniciantes como vocês, ainda por cima com míseras duas horas
de aula por semana?" Na prova oral, era extremamente camarada,
dando nota para que os alunos completassem a média final. Havia, é
preciso explicar, duas médias. A mensal, para cada matéria, e a final,
para o conjunto. Numa ocasião qualquer, na prova oral, o Veiloso deu
de fazer só duas perguntas. A primeira: o que é filosofia'?. Todo mundo
respondia com uma definição qualquer, decorada. Vinha a segunda per-
gunta: de quanto você precisa para a média? E dava nota, até nove, no
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máximo. Então, de certa feita, um aluno respondeu á primeira pergunta,
o que é Filosofia?, com um seco: "não sei". Nem houve a segunda per-
gunta. O mestre foi fulminante: "Dez! Desde que sou professor, é o
único a responder certo!"

Todos se lembram de casos do professor que encantava, mas tinha
seus (raros) momentos de carrancismo. Em certa ocasião, em 1953, cis-
mou de exercitar o dito carrancismo corri alunos do terceiro clássico.
Entendeu de fazer provas para valer, dar notas rigorosas, ameaçou, e
foi uma história diferente. Então, Genival teve uma ideia. Por inventiva
sua, combinou com os colegas que, qualquer que fosse o ponto sor-
teado, todos diriam ser o ponto dez, que se limitava a Sócrates, Platão
e Aristóteles. Os colegas ficaram unânimes, ninguém discordou. Todo
mundo preparou a prova antecipadamente, o professor sequer percebeu,
foi obrigado a aprovar todo mundo, dando nove geral. Só foi saber
disso, contado pelo próprio Genival, pouco antes de sua morte. Deu
boas gargalhadas quando soube da maquiavélica articulação.

O Marconi era um colégio muito bom. O curso clássico foi esco-
lhido pela vocação, que já despontava, de estudar Direito, e por influên-
cia -- enfatiza sempre do pai. Já era dono de alguma formação
humanística, recebida no Padre Machado e fortalecida nos outros co-
légios em que estudou. Uma verdade, só anos depois percebida, foi a
tremenda influência do diretor Velloso com suas ideias extremamente
vanguardistas, talvez nem dele próprio notadas.

Genival conta mais uma historinlia:
Tenho outra boa dele. É que ele pegou lá um aluno, isso eu ouvi

dizer, não presenciei, mas contavam e os mais velhos confirmavam.
Que um aluno, meio atrevido, fazendo a prova, escreveu "deinde vi-
vere, doppo philosophare" - (com ph mesmo), e completou embaixo:
"se eu ainda não vivi, como é que vou filosofar? Não entendo nada
dessa matéria". Então o Velloso escreveu na prova assim: "atrevimento,
dez; aproveitamento geral, zero. Média: cinco". E o aluno foi aprovado.
Continua:

- Umbilicalmente ligado ao colégio e aos alunos, era o Poeira,
motorista do ônibus do Marconi. Não se recorda um sem se lembrar do
outro. O Poeira era unia figura extremamente popular entre os alunos.
Nós andávamos num ônibus azul e ele, quando você não tinha dinheiro,
pagava do bolso os 500 réis, ou 50 centavos, já nem sei mais qual a
moeda. Se você não podia, não pagava, ele fiava -- mas nunca se es-

quecia de cobrar. (instavu muito de urna cachacinha, uma pinga. De
vez em quando a gente também bebia com ele. Era uma figura muito
interessante e muito querida de todos os alunos. Eu, anos depois, pelo
menos duas vezes por semana frequentava urna roda, freguês que era
de um bar ali perto do colégio. Naquela esquina tinha urna pracinha a
que demos o nome de Praça do Poeira. Fizemos sua inauguração sim-
bólica, com placa e complementos. Houve - claro, discursos. Frequen-
tavam a nossa mesa o Alvim, velho jornalista do Estado de Minas e o
Chico Antunes, torcedor fanático do Atlético, jornalista também. Fize-
ram publicar, no Estado de Minas e no Diário da Tarde notas da festa,
gozaram muito a inauguração da Praça do Poeira. Fui o orador oficial.
Patuscada, coisa de advogado jovem e de jornalistas eternamente boê-
mios, como eram os casos do Alvim e do Chico, de saudosas memórias.
Então, por algum tempo, a Praça do Poeira ficou conhecida por esse
nome. Há um tempo passei por lá e verifiquei que tiveram o mau gosto
de tirar o nome de Praça do Poeira. Botaram lá: Praça Dr. Fulano de
Tal, que ninguém sabe quem é. Lamentei profundamente. Deveria estar
lá, até hoje, o nome Praça do Poeira.

Meio século depois, por acaso comentando o assunto, um amigo
me chamou a atenção para um fato: ironicamente, a força do nome
"Poeira" se manteve. O local é conhecido como "Praça da Poeira", no
feminino.

No Marconi, Genival teve vários colegas. Com a maioria, formou
laços duradouros de amizade que permanecem incólumes ao passar do

tempo.
- O Daniel da Silva Glória, que se formou comigo, o Olegário

Versiani dos Anjos, o Arthur Orlando Diniz Castro, já falecido, o José
Dalmo de Araújo, hoje dono de urna grande empresa de construção
civil, o Pedro Mameluque da Mota, o Hezick Muzzi Filho, são alguns
deles, do tempo do Marconi. O filho do Daniel é casado com filha de
outro amigo, coincidentemente monies-clarense. o 1 lumberto Plínio Ri-

beiro.

Em 1952 Genival completou dezenove anos. Para fazer o "Tiro de
Guerra" em Montes Claros, teve de cursar lá o segundo ano do clássico.
Assim, regressava para ficar apenas os sete meses necessários a servir
e receber o certificado de reservista. Foram, admite, sete meses mar-
cantes em sua vida.
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Marcantes porque no Tiro a gente conhecia todo mundo, e até
calculava as idades dos rapazes, das namoradas também. Era urna es-pécie de referênc i a, dava base de cálculo. Foi um período muito bom,
de formação de urna turma fraterna, de estreitamento de amizades quedurariam a vida toda.

A birra com a farda é antiga, permanece. Foi fazer o Tiro para não
servir o período regulamentar normal, com a vantagem de ser em sua
terra, perto dos pais e amigos. Fora disso, seria o CPOR Centro de
Preparação dos Oficiais da Reserva -, que tinha duração de dois anos,
espaçados. Ainda assim, Genival achava tempo demais. Não suportaria.
Dessa época datam as primeiras lembranças de Maria Jacy Ribeiro, ca-
sada com Mário Ribeiro, imenso e i nesquecível amigo:

- Eu me casei em 1952 e viril para Montes Claros. Lembro-me de
que a praça de esportes era o rnust da cidade. Lembro-me também de
que urna das pessoas que mais trabalhava, lutava mesmo pela melhoria
da praça de esportes, era Genival. Meu marido, Mário Ribeiro, era o
diretor da praça e me lembro do pessoal dizendo que Genival era filho
de Mário, os dois eram amigos e até parecidos fisicamente, apesar de
meu marido ser mais velho. Semelhantes no tem peran1e1t() igualavam-
se na agitação, ambos hiper ativos.

João Jacques foi da mesma turma no Tiro e lembra detalhes:
- Para quem tinha fama de indisciplinado Genival aceitou bem

as regras do Tiro. Também, é preciso observar, não havia a rigidez do
regime do Exército nem do CPOR. Pelo contrário, era absolutamente
frouxo. Tínhamos de fazer o treinarneilto de tiro, mas acho que cada
um de nós não chegou a dar cinco tiros durante o ano. Nosso sargento
vendia a munição para os fazendeiros da região. Acabou dando pro-
blema. No dia do exame final foi lá um tenente, um tal de tenente
Osmir. Ficou horrorizado com a turma, que era muito ruim, uma coisa
horrorosa. No alvo, ninguém acertava. Alguém disse: "também pudera,
nós só demos cinco tiros!". E o tenente, mais horrorizado ainda, per-
guntou: "como cinco?" Alguém respondeu "o sargento vendeu a mu-
nição". Então não houve remédio senão aprovar a turma toda. No Tiro
tínhamos de seis às nove da manhã, nossas funções coordenadas e su-
pervisionadas por um sargento. Nossa turma era de cento e dezenove,
éramos chamados atiradores. Também praticávamos esportes variados,
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havia uma grande comunhão entre nós. Não podíamos ter faltas acu-
muladas até o exame final. Cada falta contava dois pontos (chamavam-
se deméritos), e um total de trinta e seis deméritos levava ao
desligamento automático. Portanto, se tivéssemos dezoito faltas, atin-
gíamos o total de deméritos para desligamento, não contando deméritos
por outros motivos. Teríamos de completar serviço no Exército. Geri]--
vaI e eu chegamos muito perto do total de faltas. Tivemos um colega
que perdeu por deméritos.

O Montes Claros Tênis Clube, outro nome da Praça de Esportes
Minas Gerais de Montes Claros, foi inaugurado oficialmente em 1941.
A praça, como tantas outras pelo País, resultou de uma das propostas
do Estado Novo: incentivo aos desportos, "visando formar o novo ci-
dadão, de corpo e alma saudáveis, sempre pronto ao serviço da Pátria".
Em Montes Claros, lembra o médico-historiador Hermes de Paula, as
modalidades desportivas mais praticadas na praça eram a natação, o
voleibol, o basquete e o tênis. Foi nessa época que se formou o grupo
dos Três Mosqueteiros que, corno no romance de Dumas, eram quatro.
Genival lembra: "como éramos muito unidos e andávamos sempre jun-
tos, nos autodenominamos Três Mosqueteiros, coisa de jovens".

João Jacques acrescenta:
- Éramos muito ligados e continuamos assim. Um já morreu (o

José Afonso) e atualmente somos só Genival, Wandaick, e eu. De vez
em quando Genival pergunta:" qual de nós vai primeiro?" Genival
ainda se lembra de outro "mosqueteiro", o Rafael Ângelo, filho do sub-
gerente do Banco do Brasil em Montes Claros.

Daquela época em Montes Claros, um episódio vivido quando
ainda jovem, ainda hoje é lembrado com humor. De engraçado, acabou
se misturando um pouco à fantasia e, como quem conta um conto au-
menta um ponto, assim ficou a história, segundo Ferreirinha, grande
amigo, depois cunhado, que presenciou tudo:

- Uma noite, chovia, e estávamos todos no bar do Zim BoIão,
quando Genival, que era viciado em cinema, chegou só de capa, galochas
e um chapéu - eu assino embaixo. Mais nada além da capa, galochas e
um chapéu. Por baixo da capa, ele, nu como veio ao mundo. Segundo
justificou, em castigo por alguma falta grave cometida, sua mãe, D. Ané-
sia, o proibira de sair e, para garantir, escondera suas roupas. Ele não he-
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sitou em sair nu. Mário (Ribeiro) abriu urna garrafa de vinho e começa-
mos a beber. Eu disse a Genivai: "compadre, vá vestir uma roupa". Ele
respondia: "não, eu ainda vou ao cinema". De fato, foi. Em outra versão,
Aroido Tourinho, primo, conta o que ouviu dos pais. Genival foi antes
ao Zim Boião, depois ao Cine São Luiz. Os pais de Aroldo apenas dizem
que já o viram no cinema. Genival deslinda o "imbróglio":

- Eu, quando menino, sempre fui muito aficionado por cinema.
Adorava, ia diariamente, e de maneira muito criativa. Quando o Cine
São Luiz era do meu padrinho, João Paculdino Ferreira, que depois
veio a ser meu sogro, entrava de graça, porque de vez em quando tra-
balhava no cinema, ora como porteiro, ora como bilheteiro. Então, en-
trava de graça. Quando o cinema passou a ser do irmão dele, Juquinha
Paculdino Ferreira, eu continuava entrando de graça porque saltava o
muro. No fundo do cinema, morava a Juju Mala, cuja casa tinha um
muro alto, onde havia um ressalto em que eu podia pôr o pé, galgar o
muro e pular. Depois entrava e assistia ao filme de graça, do mesmo
jeito. Já no Cine Coronel Ribeiro o trabalho era dobrado. Ao lado do
prédio, na esquina, ficava a casa de uma figura muito querida, minha e
de todo mundo, um açougueiro conhecido por Zé Boi. Portanto, eu
tinha antes de saltar o muro da casa dele para atravessar o quintal. De-
pois, saltar outro, o que dividia a casa do José Boi com o Cine Coronel
Ribeiro. Mas tinha um problema: um cachorro no fundo da casa. Aí ca-
tivei o cachorro, jogando pedaços de carne para ele. Em pouco tempo
eu subia no muro, jogava carne, o cachorro vinha e pegava a carne na
minha mão. Ficou meu amigo. Quando vi que dava, saltei o muro pela
primeira vez e entrei no Coronel Ribeiro de graça. Isso fiz inúmeras
vezes, dezenas de vezes, e foi assim que consegui frequentar os cine-
mas sem pagar. Quanto às versões do episódio narrado por Ferreirinha,
o fato foi exatamente o seguinte: meu pai, indignado com aquele ne-
gócio de toda noite eu ir assistir a filmes e não estudar, trancou toda a
minha roupa e me deixou preso em casa, sem vestimenta, para que eu
não fugisse e não fosse ao cinema. Então ele foi, corri minha mãe.
Quando me viu, eu já estava saindo, de galocha, pijama por debaixo
da capa de chuva e mais nada. Aí ele me pegou e voltou comigo, tor-
cendo minha orelha do Cine Coronel Ribeiro até a nossa casa.

Foram bem uns quinhentos metros encabrestado'.

Servido o Exército, Genival volta a Belo Horizonte, termina o
curso clássico e presta vestibular de Direito na então Universidade de

Minas Gerais, federalizada em 1949. Por essa época, observa João Jac-
queS, ele namorava várias meninas, mas já era apaixonado por Esther,
futura cara-metade. Uma das unanimidades sobre Genival, de perso-
nalidade tida às vezes como controversa, é que, desde menino, foi
apaixonado por Esther. Nas inúmeras idas e vindas enquanto estudante,
namoricou ali e aqui, mas em tempo algum teve, ele mesmo diz, pa-
ciência para ligações pouco eficientes'.

- Namorada mesmo só depois dos dezesseis anos, por aí. Antes,
era aquele negócio de mandar bilhetinho, de um olhar para o outro, o
outro baixar o olhar. O namoro, naquela ocasião, era tão ineficiente,
tão vigiado! O máximo permitido era, no cinema, pegar na mão. Assim
mesmo, depois de começado o filme. Era um negócio complicado ter
de ir ao cinema para pegar na mão. Além de tudo, havia aquelas regri-
nhas chatas, aporrinhantes, corno um rígido, consensual e imutável ho-
rário de namoro, das sete às nove, quando a mãe, pigarreando, chegava
ao portão.

Assim pensando, nunca namorou firme até conhecer Esther, a
quem só começou efetivamente a cortejar depois de concluído o curso
de Direito, em 1958. Apaixonaram-se e pouco depois, em 61, seca-
saram e desfrutaram muitos anos de ditosa convivência. Posterior-
mente se separaram. Após o divórcio, Genival teve outras ligações.
Esther, mãe de Marjozinho e Paulinha, fica, para sempre, com a pri-
mazia do primeiro amor. Genival tentou outra união, não deu certo.
Razoável no começo, foi se desgastando nos três anos anteriores ao
rompimento. Quando se deteriorou por inteiro, não havia como
mantê-la.

Veio a separação até que, finalmente, ele encontrou estabilidade
com sua Beth, preciosa, também advogada, procuradora do lpsemg, ba-
gagem cultural muito vasta, uma grande mulher. Muito querida de
Mano e Paula, deles teve a aprovação do romance (pois que tudo Ge-
nival e ela vivem em romance) desde o início. Só mais tarde conheceu
Virgínia, a outra filha de Genival, com quem tem harmoniosa relação
e em cuja legitimação foi ouvida, numa prova inequívoca de seu en-
trosamento na família. Dos amigos, os mais chegados primeiro, teve
admiração unânime e imediata. Extremamente comunicativa, tem a vir-
tude maior de urna grande vivência, de enorme amadurecimento. Dona
de bem-querer transparente e permanente bom humor, é a companheira
definitiva. Con-pletamse, ela e Genival. São felizes, que mais lhes é
preciso?
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Beth assim resume o que representa Genival em sua vida:
- Não é fácil falar sobre Genival Tourinho, ainda mais sendo ele

quem é para mim. Meu companheiro, meu amigo e meu amor.
Instada a dizer mais, reluta, mas prossegue:
- De certa forma, e esta é urna explicação não muito fácil, valeu

demais conhecer Genival, corri quem divido, com muito amor e afeto
ilimitado, esta etapa de nossas vidas. Viúva, vinda de um casamento
extremamente estável e feliz, nunca esperei encontrar alguém que
preenchesse o vazio que o falecimento de meu marido deixou. Conheci
Genival em agosto de 1989,  no batizado de Antônia, filha de nossos
colegas e amigos Walquiria e Álvaro Marcílio. Genival é padrinho de
Antônia. Entre nós surgiu, de imediato, urna grande simpatia. Nessa
época, eu havia recentemente enviuvado, os filhos eram ainda adoles-
centes. Genival era tido e havido como homem mulherengo, volúvel, e
outras coisas mais, e eu não estava preparada para qualquer relaciona-
mento. Então, dez anos depois, ele apareceu, sem nunca ter desapare-
cido, pois sempre nos encontrávamos em festivais da procuradoria do
lpsemg e em cerimônias. Mas, quando nos reencontramos nessa se-
gunda vez, meus filhos já estavam criados, e aí começou o relaciona-
mento, muito prazeroso, com muita confiança, muito carinho, e que
hoje preenche um lado muito especial da minha vida. Tudo se encami-
nhou quando, inopinadamente recebi um convite especial dele. Eu es-
tava trabalhando, Genival ligou, pensei até que ele tivesse alguma coisa
para ajudar a alguém lá no serviço jurídico. Mas não era. Ele estava
me convidando para jantarmos. Jantamos, foi tudo com muita elegân-
cia, gostei muito, ele também. Ficamos conversando durante quatro
horas. Na verdade, encantei-me corri o seu modo e ele com o meu. De-
pois, cada um foi para sua casa, ambos certamente já marcados pela
candura que foi, daí para sempre, marcante em nossa cumplicidade. Já
seduzida pelo modo dele, ele também e certamente - com o meu, os
encontros tornaram-se semanais, jantávamos, conversávamos, só fize-
mos aumentar os sentimentos de afeto, esses jamais deixaram de cres-
cer. Muito especialmente me lembro de certa feita termos ido até a
Praça de Santa Tereza, estava muito romântico, a lua nascendo, então
foi tudo assim muito bom. Estamos há doze anos em nossa casa no
Bairro Cidade Jardim. Genival é uma pessoa humana, com qualidades
extraordinárias e é muito querido pelos meus filhos e por toda a minha
família. Veio preencher um espaço em minha vida que nunca imaginei
que fosse novamente ocupado. Fez e faz de mim uma mulher feliz.
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Beth, imensamente amiga também dos amigos de Genival, é uma
companheira extremamente afável e comunicativa. Além de todas as
qualidades de dona de casa, mãe e, de quebra, avó, tem cristalizadas
em si as virtudes maiores com que a vida a aquinhoou.

Genival e Esther ficaram juntos até 1987, e hoje ela é a sua melhor
amiga.

Carinhosamente, ele se refere a essa importância:
- Esther foi a mulher de minha vida pelos todos anos de nossa

união. Soube me aguentar, foi meu amor maior enquanto casados. Hoje,
sem cair no lugar comum, sem procurar manter aparências, e nem
nunca tive pendores para isso, afirmo que é grande amiga. Tenho-lhe
grande admiração e o mesmo carinho que dedico aos filhos. Agora, ela
pertence ao Grupo Renovação Carismática da Igreja. Sempre foi aquele
tipo de mulher de um homem só, não que eu quisesse ou pedisse. Ou
mesmo impedisse. Até gostaria muito, quando nos separamos, que ela
encontrasse alguém. Ela, por formação e caráter, não. Teve um homem,
acabou, pronto. Era ainda urna mulher muito bonita, muito atraente,
cobiçável até, digo de coração. Sublimou-se talvez no Movimento Ca-
rismático e eu a respeito muito por mais isso. Os tempos de namoro e
casamento foram muito bons, de mansa recordação gostosa, de lem-
branças alegres. Fiquei gostando dela, logo me apaixonei, mas não me
permiti extravasar sentimentos. Tive receios de a coisa não dar certo,
havíamos sido criados juntos, os pais dela eram meus padrinhos. Papai
era amigo e compadre, além de médico de toda a família. Os irmãos
dela, o Ferreira (meu compadre) e o Alberto, éramos amigos insepará-
veis quando meninos em Montes Claros. De hora para outra, falar em
namoro com a Esther me deixava temeroso. Pensava: ela vai rir de
mim. Pelo lado materno, ela é da família Alkmim e, pelo paterno, Pa-
culdino Ferreira. Fiquei gostando dela na surdina, meditando se ia dar
certo. Um dia, velha e querida amiga de Montes Claros, a Suzana Prates
Quadros, com quem me abri meio de pilequinho, soprou para o Lazinho
Pimenta, colunista social, que publicou: "Genival Tourinho ligeira-
mente de pilequinho, esthernando amores". Toda a cidade ficou sa-
bendo, desnudou-se minha paixão secreta. Pública, deu motivo a
fofocas, mas simplificou tudo. Pela irmã dela soube que não seria re-
pudiado, aproximei-me e me declarei. Ela e meus padrinhos já mora-
vam em Belo Horizonte há muito tempo. Na primeira fase do namoro,
ela me "chutou". Sem entender, fiquei perplexo. Depois soube que ma-
drinha Esther, mãe dela, lhe dizia que, embora muito bom rapaz, apesar
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de muito bom filho, inteligente e cheio de predicados, não era "para
casamento sério". Eu, que na época já era extremamente mulherengo e
boêmio, pretendia chegar assim ao fim de meus dias. Mudara de ideia
depois de conhecer Esther. Mas, metidas aquelas coisas na cabeça, ela
resolveu terminar o namoro. Foi quando falei: "se algum dia retornar-
mos, a iniciativa terá que ser sua, você é quem irá me procurar, pois
não lhe dei motivo nenhum". Namoro terminado, fui para a Europa,
passei umas temporadas por lá. Quando voltei, uma prima dela, portu-
guesa, que só me via em fotografias, me reconheceu em plena Av.
Afonso Pena e disse para a Esther, com quem passeava: "olha ali o seu
amoire". Esther me olhou. Parei, cumprimentei. Quando ela perguntou
desde quando eu chegara, foi o gancho. Fomos conversando até o DCE
(Diretório Central dos Estudantes), onde tudo começava e onde tudo
terminava. Começamos a dançar, daí a pouco estávamos de rosto co-
lado, veio aquilo que sempre vem em ocasiões assim: "fala alguma
coisa", ela principiou. E eu respondi: "você é quem tem de falar, foi
assim que combinamos, continuo mudo". Reatamos o namoro e mar-
camos casamento. Namoramos por mais cinco, seis meses. Preocupado
em ganhar dinheiro, botei logo meu escritório de advocacia. Apesar de
preferir Direito Administrativo, fazia mais Direito Penal, precisava de
dinheiro. Na época de oficializar o noivado, surgiu outro problema.
Com a oposição que fizeram ao meu namoro, papai ficara abespinhado,
negou-se a fazer o pedido e era de praxe que o pai do noivo o fizesse.
Pode hoje parecer irrelevante e fora de moda. Na época era o costume,
fora de cogitações não seguir tal protocolo. O argumento de papai era
o de que eu não poderia me casar com moça cuja família me repudiava.
Afinal, era um conceito da ocasião, ninguém se casava só com a moça,
matrimoniava-se com a família também. O impasse estava criado. Para
resolvê-lo, fui atrás do tio Waldir Bessone, um grande amigo meu que
foi comigo à fazenda Santa Bárbara, onde houve aquela reunião solene
para o pedido formal ao velho Paculdino. Foi uma grande expectativa,
presentes irmãs, primas, a família toda. Depois, a euforia. O pedido
fora aceito. Detalhe engraçado: casei-me sem cumprimentar o sogro,
pelo fato de ele haver feito oposição ao casamento. Fiquei mordido
com aquilo. Fiquei noivo oficialmente a vinte e oito de junho de 1960,
casei-me a vinte e oito de junho de 61. Esther, ainda magoada por eu
lhe evitar o pai, relevava tudo. É uma grande mulher. Quando meu
sogro morreu já havíamos, ele e eu, voltado à velha amizade, a ponto
de eu guardar comigo documentos dele, e papéis em branco, assinados.

Afinal, era seu advogado também. Voltara a amizade de vida inteira,
aumentada, e cada vez mais consolidada, agora por recíproca confiança
comercial. E era assim que tinha de ser, pois inclusive os pais de Esther
eram meus padrinhos de batismo. Fomos criados juntos, ela, a irmã Eu-
nice (mulher do Luciano, filho do José Maria de Alkmim) e eu. Vivía
mos, ora em casa dela, ora lá em casa. Havia muita amizade, éramos
mesmo como irmãos. Recordo-me de que, no noivado, fiquei profui-
damente emocionado. Cheguei às lágrimas. Já no casamento, nem
tanto. Considerava o casamento mera formalidade, consequência natu-
ral de um pedido aceito. Comparava-o a um epílogo, um arremate.

Entendia trilhado o caminho mais dificil. Logo veria que remate,
sim, de uma etapa de vida, mas início de outra. Aprendi depois que não
era epílogo, era capítulo. Viver é, diariamente, rematar capítulos, a no-
vela continua. O noivado foi como o abrir de uma porteira e isso eu
tinha conseguido através do pedido do Waldir Bessone, meu tio afim,
por quem, como disse, tive grande consideração e amizade. Apesar da
diferença de idade, fomos sempre grandes amigos, num relacionamento
que durou até quando ele se foi em definitivo.

Tão logo nos casamos, aluguei um apartamento pequeno, de dois
quartos, na Serra, Rua Pirapetinga. Mas, quando voltamos da lua de
mel, eu tinha apenas urna nota de vinte cruzeiros no bolso e comentei:
"vamos para aonde?". Esther, firme: "vamos para o apartamento".
Como minha sogra prometera "dote" dos primeiros suprimentos, per-
guntei:

- Será que sua mãe já fez a despensa? Não tenho dinheiro para
fazer as compras dessa primeira semana.

- Já falei com mamãe, ela botou tudo para dentro.
- Então vamos, tenho uma semana para ganhar dinheiro, senão...
Tínhamos gasto tudo no Rio, tudo mesmo. Havíamos torrado até

o último centavo, mas tivemos urna lua de mel das mais requintadas.
Fomos às melhores boates, aos melhores restaurantes, o negócio era
torrar a grana. Inicialmente ficamos no Hotel Olinda, em Copacabana.
Depois fomos, de avião, para outro hotel, numa cidadezinha perto.
Muito bom, tinha urna varanda avançando para o mar. Eu pescava da
varanda, era uma maravilha. Era o Hotel Imbetiba, em Macaé. Eu es-
tava abonado, lá gastamos todo o resto do dinheiro, todinho. Voltamos
de ônibus. Esther veio enjoando, já grávida, tanto que nove meses e
dez dias depois do casório, nasceu nosso Mário. O pessoal então dizia,
gozando: "os dez dias foram para evitar o lingueiro".
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Como já disse, voltamos a zero. Quando encontrei a casa suprida
de alimentos para uma semana, bateu insegurança. E se não ganhasse
dinheiro para as próximas compras? Acredito que todos os casais jo-
vens que dependem exclusivamente do trabalho têm esse tipo de inse-
guridade. No meu caso, a consorte era rica, aliás potencialmente rica,
porque os pais eram ricos. Mas eu jamais dependeria deles. Logo que
chegamos ao apartamento, aprontei-me todo e voltei para o escritório.
Tinha acabado de me assentar quando apareceu um cliente. Adiantou-
me dez mil cruzeiros e ficou devendo dez, para serem pagos em duas
parcelas. Estava garantida a tranquilidade para os próximos dois meses,
foi um alívio. Daí para a frente, mercê de muito trabalho, nunca tive
aperto financeiro, foi tudo dando muito certo. Nosso casamento foi
muito feliz. Nasceu Mário, Paulinha veio um ano e três meses depois,
aos dois anos do casamento. O primeiro apartamento, primeiro imóvel
que comprei, foi na Rua Cura D'Ars, 1 .375, onde morávamos quando
nasceu a filha. Mário é montes-clarense. Eu tinha a certeza de que o
primeiro filho seria varão e queria que nascesse em Montes Claros, O
segundo, tive premonição de que seria filha e pensei: "essa pode nascer
em Belo Horizonte, não precisa ser tão bem titulada quanto o varão".
Planejávamos seis filhos. Contudo, depois do segundo parto, Esther co-
meçou a tomar anticoncepcionais, aquilo na época estava começando,
acho que nem era muito bem recomendado. O fato é que ela teve dois
partos inteiramente normais, fáceis mesmo. Depois, começaram as
complicações, urna atrás da outra. Foram abortos sucessivos, até que o
médico dela, Dr. Lucas Machado, chamou-me ao consultório e disse:
"Sua mulher me contou que tem um acerto com você para terem seis
filhos. Quero adverti-lo de que esse é o quarto aborto e ela está com
um mioma que precisa ser retirado". Sequer hesitei: "então opera ama-
nhã, não tem nada disso". Ela estivera todo aquele tempo resistindo,
para ver se conseguia superar o obstáculo e me dar mais filhos. Fez a
cirurgia e ficamos apenas com os nossos dois. O início da vida foi como
o de tantos outros casais: o sujeito querendo trabalhar, dar duro, crescer,
subir, escalar degraus na carreira. No meu caso, a sensação era mais
forte, não era dono de fortuna que me permitisse vida mansa ou deva-
neios. Esther não gostava de política, mas sempre me apoiou, mostrava
a mesma firmeza do início do casamento. Sempre que eu chegava em
casa, ela estava disposta. Às vezes, eu chegava com quatro ou cinco
pessoas para almoçar e dizia, apenas: "bota mais quatro pratos na
mesa". Ela não reclamava, às vezes ponderava: "essa comida não vai
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dar--r, deixa di ido
mostrava se divertir com meu senso de humor. Certo dia, estava almo-
çando, já me havia servido quando entrou um amigo, sentou-se à mesa,
pegou meu prato e dividiu a comida. Jogou metade no dele e ela ficou
olhando, meio entre surpreendida e assustada. Minha mulher sempre
recebeu bem meus amigos e todo mundo que ia à nossa casa. Mesmo
em época de eleições, não saía pedindo votos, batalhando, mas segu-
rava, e como, a retaguarda. Dava-me tranquilidade, firmeza. Amigos e
amigas tinham sempre acesso fácil a nós e à casa. Fomos tocando a
vida, criamos nossos filhos, éramos muito felizes. Depois, em algum
ponto, houve um quiproquó qualquer, provocado por mim, separamo-
nos. Para ser sincero, a vida toda "pulei a cerca" e, devo dizer, com
muita matreirice e rara competência. Daquela vez pulei mal e, sendo
apanhado, ela se revoltou, era bem de seu caráter. Sem lugares comuns,
sem chavões, tornamo-nos bons amigos desde então. As lembranças
fortes da união não permitiram as melancolias, às vezes até rancores,
de muitas separações. Em matéria de casamento, faço questão de afir-
mar, vivi em extrema felicidade com minha mulher durante vinte, vinte
e dois anos. Depois, três anos já com constantes desentendimentos, Es-
ther foi descobrindo as pequenas malandragens do marido, um dia não
tolerou mais, veio o divórcio. Ela, sem tocar no divórcio declara:

- No começo, ainda meninos, Genival era muito encantado com
minha irmã. Depois é que se bandeou para o meu lado. Minha família
se havia mudado para Belo Horizonte, fazia tempo. Ele estudava no
Marconi (Colégio Marconi), íamos àquelas horas dançantes mas meu
irmão estava sempre conosco. Mamãe só nos deixava sair levadas pelos
irmãos. Meu irmão Beto preferia não ir a lugar algum se tivesse que
nos acompanhar. O Ferreira era mais accessível. Ninguém desconfiava
de nosso namoro e o mantivemos muitos anos assim, sem que meus ir-
mãos soubessem, sem ninguém desconfiar. Certo dia, a Nice, que já es-
tava noiva, convidou: "vamos tornar um cuba libre'?" Tomei, criei
coragem, contei tudo. Meu irmão, que estava junto, arregalava os olhos
e dizia: "o quê? Vocês estão namorando?". Foi um rebuliço total, ele
contou para a mamãe, virou aquela confusão. Quando terminamos o
namoro, Genival foi para a Europa. Quando voltou, fizemos as pazes.
Meu pai não queria que a gente se casasse, de jeito nenhum. Antes, Ge-
nival tinha papai como ídolo e o admirava muito, mas quando soube
que briguei porque papai não queria o namoro, ficou seu desafeto. A
família dele também era contra o casamento, fiquei meio desarvorada.
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Depois do casamento, Genival e papai fizeram as pazes, na verdade os
dois se adoravam. Casamos, voltou tudo ao normal.

João Jacques detalha:
- Quando vim para Belo Horizonte, não queria estudar, fui ser

bancário. Por isso me formei mais velho, mas frequentava a turma.
Acompanhei um namoro dele, com a Ana Maria (Ana Maria Monteiro
de Castro), apesar de que sua paixão, desde menino, era por Esther.
Cito o namoro com a Ana Maria por haver sido exatamente no dia do
baile de formatura dele, no late, ainda namorando a Ana, que começou
o namoro com a Esther. Genivai havia convidado a Ana, aliás uma
moça fantástica. À mesa, ela, a mãe, senhora José Monteiro de Castro,
e eu. Genival já estava querendo acabar o namoro corri a Ana, mas não
sabia como, ela era absolutamente encantadora. Por coincidência, ela
também queria terminar, mas também não sabia como, não queria ma-
goar Genival. Os dois me procuraram para falar no assunto, tive de ban-
car o cupido às avessas. Mas tudo terminou bem, e naquela mesma
noite, no baile, com a mãe da Ana presente, ele já fez companhia a Es-
ther.

Aproveito o embalo para contar um divertido episódio de prin-
cípio de carreira, ocorrido com o Viotti, amigo, ex-colega de curso
de Direito. Alto, cabelo loiro, olheiras fundas, Genival o chamava
"Conde Húngaro Decaído". Deu-se que, logo depois da formatura,
Genival foi participar de seu primeiro júri, em Sabará, e nos chamou,
ao Viotti e a mim, para assistir. Fornos de trem e o júri foi urna coisa
engraçada. Mais parecia simulação, com um professor dando aula.
Genival saiu vitorioso e, quando terminou, fomos jogar pôquer no
sótão de uma daquelas velhas casas de Sabará. Quando olhamos a
hora, já havíamos perdido o trem de volta e tivemos de passar a noite
lá. Ficamos jogando a noite inteira, com o Viotti perdendo fortunas.
Eu, quantias menores. Fiquei apavorado, segurando as cartas, e eles
jogando com a maior tranquilidade, corno se nada de mais estivesse
acontecendo. E não estava mesmo, menos para mim, que não sabia
que o jogo não era para valer, era de brincadeira, passatempo. Só des-
pertei do pesadelo quando no fim, Genival, em gesto teatral, jogou
as cartas para cima e declarou: audacestbrti,,ja juvat, hodie inihi,
crus tibi (a sorte ajuda os que arriscam, hoje para mim amanhã para
ti). Como vencedor, proclamo quitação ampla, geral e irrestrita, nin-
guém deve nada.

Pai extremamente afetuoso, (jenival se emociona deveras ao lilai
dos filhos.

Meus filhos são criaturas maravilhosas, muito apegados à mãe,
muito apegados a mim. Mariozinho, sem curso preparatório nem coisa
nenhuma, com dezessete anos e meio, fez vestibular de sociologia na
UFMG. A instâncias da mãe, apoiada no argumento de que o pai era
advogado conhecido e poderia passar o escritório para ele, fez também
vestibular de Direito, na Católica. Foi aprovado em segundo lugar no
vestibular global da UFMG e em primeiro lugar no global da PUC, o
que provocou um telefonema do Afonso Prates Correia, grande amigo
meu e à época diretor da Faculdade de Direito da PUC, dizendo: que
coisa o Mariozinho, hein? Ainda bem que ele não puxou sua burrice.
Puxou a inteligência da mãe. O moleque disparou aqui em primeiro
lugar no vestibular global'.

Fiquei muito orgulhoso, não era para menos. Diplomado, Mano-
zinho submeteu-se ao exame da OAB (Ordem dos Advogados do Bra-
sil), no qual passou "de cara". Ainda cursando sociologia e Direito,
logo começou a fazer também política estudantil. No segundo ano, che-
gou a presidente do DA (Diretório Acadêmico) da Escola de Direito da
PUC. Sempre teve formação marxista e foi um dos fundadores do PT
em Belo Horizonte. Estava no auge de suas ideias marxistas quando
abandonou o curso, dizendo que advogado era profissão de pequeno
burguês. Anos mais tarde, entendeu que sociologia no Brasil só deu
certo para o Fernando Henrique Cardoso e voltou ao Direito. Formado
nas duas faculdades que cursou, é também um leitor compulsivo e sem-
pre teve uma cultura muito vasta. Sua vida, desde menino, era lendo
tudo e de tudo entendendo. Aos dezesseis anos fazia, às teorias econô-
micas de John Kenneth Galbraith críticas que me impressionavam pro-
fundamente. Meu filho tem uma história muito bonita, fez parte da
primeira diretoria do MDB Jovem de Minas na época da ditadura. Era
secretário, e vivia em divergências com o Aécio, porque o Aécio é
muito ponderado, tem muito das coisas do avô Tancredo. Já Mariozinho
era mais influenciado pelo meu estilo político. Sempre entendi que opo-
sição tinha de pegar, de morder sem largar, de ser mais para carcará do
que para gavião-pega-Pinto. Tancredo já não entendia assim. Achava
de fazer oposição de uma maneira mais amena, daí essa obra de enge-
nharia política dele, que fez com que os militares retornassem aos quar-
téis, culminando com a eleição dele pelo colégio eleitoral, derrotando
Paulo Maluf. Maniozinho teve uma das mais marcantes de suas expe-
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riências certamente a mais rica de sua mocidade, quando participou
do grande movimento jovem da política estudantil mineira em oposição
ao regime militar. Foi sempre um filho extremamente amoroso e ape-
gado, não só a mim, de igual modo à mãe. Também entre ele e a irmã
há um afeto imenso, amam-se profundamente, um não fica um dia sem
notícias do outro. É pai solteiro, tem um filho lindo. Ignoro se é opinião
pessoal ou geral, mas, seguramente sem laivos narcisistas, acho o neto
muito parecido comigo quando era menino. O garoto, Francisco José,
mora em Montes Claros. Quando vem a Belo Horizonte, fica corri o pai
na casa da avó Esther, visitando amiúde a tia Paulinha os primos, evindo a minha casa,

Assim Genival falava de Mariozinho Agora, ao término destas
suas memórias, eu, amigo e colaborador na redação, peço a ele permis-
são para continuar com palavras minhas, por razões de forte amizade e
Profundo respeito ao momento que Mariozinho vive:

- Meus encontros com Genival, depois que ele se formou e antes
de se dedicar à política, sempre foram visitas em seu escritório no cdi-
ficio Dantés. Lá ia frequenteme,	quase sempre fora do horário de
expediente. Herdei parte do hábito de meu pai, inconteste admirador
de Genival. Papai tinha-lhe imensa amizade, com fundas raízes em
Montes Claros. Entre meus pais e os de Genival havia, ademais, fortes
laços de união pelo fato de papai e o Dr. Tourinho trabalharem na Cen-
tral do Brasil e partilharem as mesmas tendências políticas, O Dr. Tou-
rinho mais abertamente, papai corri bastante reserva. Além disso, eram
ambos portadores daquela integridade de caráter hoje rara, raríssima
Meus contatos maiores com seus filhos Mariozinho e Paulínha vêm do
tempo em que o pai, já sem mandato, cassado, voltou a ficar mais
tempo em Belo Horizonte. Nessa época, passei a visitar muito sua casa
na Rua ltacolomy. Seus filhos, crianças travessas, transpareciam já naadolescência toda a independência de caráter herdada dos pais e avós.
Mariozinho, rapazote, era instruído, bonito, simples, bem educado. Um
belo tipo masculino despontava nele, que desde cedo se mostrava ar-
doroso defensor de ideias vanguardistas. Foi unia explosão de idealis-
mos revelando ardor incomum na defesa de um mundo mais equitativo.
Era sua crença inabalável que aquela geração o conseguiria e ele foi
uma das maiores vontades de participar que conheci. Mas, a partir dos
vinte e quatro anos, sofreu sucessivos acidentes cerebrais. Desde o pri-
meiro, corri crescente e extrema coragem, lutou contra o mal. Com  o
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passar do tempo, outros AVCs vieram, e sua pertinaz resistência se tor-
nou comovente. Mesmo no evoluir da enfermidade, era de vê-lo, pre-
sença constante nas reuniões e festinhas familiares, discutindo,
argumentando, e veementemente defendendo seus pontos de vista. Por
fim, a contenda tornou-se heroica. Mas, como toda luta desigual, in-
glória. Acompanhá-la tem sido, para todos os amigos de Genival, uma
pungente experiência. Não creio que um só de nós haja deixado de par-
tilhar o drama, embora todos houvéssemos conservado respeitoso si-
lêncio, pela evidente percepção da mágoa que vinha á tona com o
assunto. Agora, perto de algum fim, não há, não pode haver, palavras
que amenizem ou tentem consolar. Não aceitamos que a natureza siga
seu curso, indiferente, desdenhosa até. Para nós, ela é implacável. Ao
mesmo tempo é torpemente brutal constatar que nada podemos, sim-
plesmente nada podemos. Como Genival, sou agnóstico e, como ele,
tenho profunda admiração pelos que comungam opinião diversa. Pes-
soalmente, não acredito que crença ou fé minorem a dor. Entendo que
só a consciência do dever cumprido, na imagem da probidade que her-
damos e que fazemos por legar, possa trazer alívio das dores existen-
ciais. Não existe acordo quanto ao custo de viver, nenhuma barganha.
Apenas, e simplesmente, a existência segue. E, no fim dos tempos,
quando nem mais houver o pó da terra, se em alguma parte do universo
restar a alma, a dor persistirá, do sofrimento de sentir padecer um filho
muito amado.

Neste ponto, Genival retorna o fio da fala:
—A Paulínha, minha filha, certamente, dos dois filhos corri Esther,

é que herdou completamente o meu temperamento agitação, meu modo
de ser. É profundamente semelhante a mim, embora o Mário, fisica-
mente, se pareça muito comigo, mas é mais ponderado corri as coisas
dele, puxou a família materna, não é muito de conversar. Desde menino
sempre foi mais introspectivo, mais à mãe. Já a Paula é mais exube-
rante, mais ao pai. Toda a vida foi também, como eu, muito apegada.
O Mário é igualmente afeiçoado. São dois filhos muito extremosos e
vitoriosos na vida, apesar de que meu filho, a vida não lhe deu o mesmo
tratamento de ventura que à Paula, uma filha extraordinária, que se for-
mou há alguns anos em Direito. Mãe de família, divorciada, traba-
lhando, ainda teve tempo de cuidar da Esther nos seus momentos de
doença, de dificuldade, como também tinha tempo de se dedicar a mim
nas vezes em que me hospitalizei, quando corri até risco de morrer.
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Então, são dois filhos extraordinários, lamento apenas que o destino
não tenha dado ao Mário o mesmo tratamento que deu a Paula. Agora
separada do marido, está tudo em perfeita harmonia. Fazer o quê,
quando eles querem a separação? O Paulo Ribeiro é filho do grande
amigo de quem já falei, o Mário Ribeiro, falecido em Montes Claros
cm 7 de dezembro de 1999. É também sobrinho do Darcy Ribeiro.
Deram-nos, Paulinha e ele, dois netos lindos, Júlia e André. Citei a as-
cendência para justificar a descendência. É prole da melhor estirpe. O
casamento dos Paulinhos trouxe muitas alegrias para as famílias. Mário
Ribeiro foi sempre tini muito querido. Tem oito filhos. A casa
de meus pais, lá em Montes Claros, era de frente para a de D. Fininha,
mãe do Darcy e do Mário Ribeiro. Mamãe era muito ligada a ela, eram
vizinhas. Queriam-se muito bem, estimavam-se muito. Éramos todos
meio aparentados. Tia Olivia casou-se com o Waldir Bessone, de fa-
mília bocaiuvense, urna irmã de Fininha era casada com um Alkmim
lá de Bocaiuva. Alkmim também era Froes. Parente para lá, parente
para cá, todos ali nesse cadinho de amizade a vida toda. Mário tinha
na minha casa a mesma intimidade que eu tinha na dele. Chegar na hora
do almoço, na hora do jantar, dormir depois das refeições. Sempre
fomos extremamente ligados. Nós, o Mário Ribeiro e eu, assim como
nossas esposas, ficamos muito contentes quando nossos filhos se casa-
ram. É muito bom ver a filha da gente se casando com o filho de um
amigo a quem se quer tanto bem. O casamento não foi combinado, mas
foi unanirnemente aplaudido, sobretudo pelos pais. Ser avô é muito
bom. Achava repetição, e viciosa, falarem que avô era isso, era aquilo.
Considerava tudo lugar comum e pensava: como vou me afeiçoar mais
a netos do que a filhos? Hoj e é para mim pura verdade. Peguei um ca-
rinho impressionante pelos meninos, de não se acreditar. A gente quase
quer mais bem a eles do que aos filhos, esquisito isso. Mas não entendo,
nem pretendo. Amo-os verdadeiramente, isso me satisfaz, e também a
eles, nessa relação maravilhosa.

No momento em que me referi aos filhos, falei apenas em Mário
e Paula porque, até recentemente, eram os únicos  que eu tinha como
tais. Posteriorrnentc, em 2001, vim a reconhecer, comprovada por dois
exames de DNA, a paternidade sobre Virgínia Mendonça Tourinho,
então uma bela jovem com vinte anos de idade. Não tive dúvida ne-
nhuma em fazer o reconhecimento, sobretudo depois de receber o apoio
de minha mulher Elisabeth e de meus dois filhos, Mário e Paula. Tudo
é, aliás, interessante. Tive realmente, muitos anos atrás, um caso amo-

roso com a mãe da Virgínia que, quando a menina nasceu, imputou a
mim a paternidade. Aceitei, pensionava a menina, e montei um aparta-
mento para que a mãe pudesse, com mais conforto, criar e educar nossa
filha, dar-lhe carinho doméstico. Então, de uma hora para outra, quando
em 1976 eu tentava retornar à política, essa senhora com quem eu man-
tive um relacionamento extraconjugal, abruptamente entra em juízo
contra mim, pleiteando tudo aquilo que eu já dava à filha. A isso ela
foi, tenho absoluta certeza, induzida por um juiz de Direito, já falecido,
com o qual ela mantinha relações de amizade, já que ao tempo era fun-
cionária do Fórum Lafaiete. Aquilo assaz me surpreendeu, me chocou,
e, por que não dizer, me irritou profundamente. Por isso, contestei a
ação, neguei a paternidade, mas achava, tranquilamente, que se conse-
guiria prová-la, mesmo porque em nenhum momento neguei perante o
juiz ter tido relações com ela. Confirmei que tinha tido, mas aleguei o
chamado pluriuni concubentiuni ou, em linguagem clara, que ela tinha
relacionamentos outros e não tão somente comigo, e que não havia tam-
bém na realidade o chamado amancebamento, para caracterizar ali uma
união de certa maneira estável. Mas fiquei desconcertado e irado com
o pedido de investigação da paternidade. O juiz, pela experiência dele,
pelo modo como via a coisa, até mesmo pela semelhança fisica da moça
comigo, achava que ela era mesmo minha filha e entendia que, para
mim, seria menos penoso um reconhecimento daquela paternidade que
levar adiante um processo. Mas eu, irritado, repito, puto, não reconheci
a paternidade, parti para a briga. Por decisão judicial me submeti, ex-
ofício, a exame de sangue no laboratório de um geneticista famoso,
Sérgio Danilo Pena Júnior. Para surpresa minha, o laudo afirmava que
era peremptoriamente impossível a alegada paternidade de Mário Ge-
nival Tourinho em relação à menor Virgínia. Anos depois, corno Virgí-
nia insistia muito em que eu era o pai dela, resolvi me submeter a dois
exames, desta vez DNA, em dois laboratórios diferentes, um escolhido
por ela, o outro por mim. Continuei com o Danilo Pena, ela escolheu o
Hermes Pardini, que com urna semana me entregou o laudo, afirmando
ser eu o pai dela. O Laboratório Sérgio Danilo Pena demorou quase um
mês para me entregar o outro laudo, com duas páginas, aliás se descul-
pando pelo erro cometido em 1986, quando dizia que o estado da arte
(expressão usada no laudo) teria levado à falha de afirmar da impossi-
bilidade total de minha paternidade sobre ela. Agora, pelo contrário,
asseverava que havia noventa e nove vírgula nove por cento, noves a
perder de vista, de possibilidades de eu ser o pai biológico de Virgínia.
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Então, constatado nos dois exames a certeza da paternidade, com mar-
gem de erro de um "deita x", o que significa chance de uma falha em
um milhão, reconheci a paternidade, após o apoio de meus dois filhos
que chegaram a me dizer: "se você não fizesse isso, reconhecer essa
paternidade, você não seria o pai que nós achamos que você é". Virgínia
tem, graças a Deus, boa convivência com Mário e Paula, ejá se formou
em Direito. Com tudo a favor, vai melhorar bem a vida dela que, ha-
vendo se casado no princípio de 2005, com uni moço excelente, filho
de conhecido engenheiro em Belo Horizonte, já me deu mais dois
netos.

Então, em face desses dois laudos, reconheci a paternidade, o que
fiz exatamente no dia dezenove de setembro de 2001. Assim devo dizer
que, na verdade, tenho três filhos. Mário e Paula, havidos de meu ca-
samento com a Esther, e Virgínia, hoje Mendonça Tourinho Vieira, de
outro relacionamento A constituição de 1988, felizmente, acabou com
a figura do filho bastardo, extinguiu a do filho adulterino, acabou com
o estigma do filho natural, para consagrar a figura única, extraordinária
e amorável do filho. Virgínia é minha filha, da mesma maneira como
são meus filhos Mário e Paula. E, da mesma maneira como amo Fran-
cisco, Júlia, e André, amo também o fofo do Lucas e seu irmão João
Pedro.

Getúlio, JK e Lacerda

O ano de 1954 foi politicamente marcado, desde o início, pelos
fatos que precederam ao suicídio do Presidente Vargas. Primeiro, o
"Manifesto à Nação", em seguida o "Memorial dos Coronéis". Depois,
o pedido de impeachment de Vargas. Culminando, a tentativa contra a
vida de Carlos Lacerda, que ficou conhecida como "O Atentado da Rua
Toneleros" e que resultou na morte do major Vaz.

- Quero aqui debuxar Lacerda. Era uma figura impressionante.
De uma cultura sem medidas, inteligência agudíssima, retórica diabó-
lica, era um demolidor, um "tombeur de présidents", no dizer de Dano
de Almeida Magalhães.

Era "bem visto e bem ouvido por jovens estudantes, sempre pron-
tos, no seu idealismo, a receber doutrina nova. ( ... ) não era um orador,
era um pregador ( ... ). Era uma voz sonante, clara e limpa, que arrazoava
e não bradava ( ... ) um dos homens que mais influíram com eficácia na
história brasileira entre 1945 e sua cassação em 1968, quando ainda
sonhava ser Presidente da República". (apud José Flonório Rodrigues,
in "Carlos Lacerda" - Discursos Parlamentares— Seleta 'Introdução'
- Nova Fronteira, 1982).

- Aqueles acontecimentos mudaram a história do Brasil quando
culminaram, a vinte e quatro de agosto, com o suicídio de Getúlio. Es-
querdistas mais radicais, inclusive alguns do PTB, tentavam depredar
jornais que atacavam o Dr. Getúlio, enquanto udenistas temerosos das
manifestações de revolta populares se mantiveram em recolhimento.
Foi uma confusão dos diabos, um quebra-quebra geral. Os estudantes
queriam participar. Muito influenciados por Carlos Lacerda, já vinham
pedindo a saída do presidente. Sobre o atentado da Rua Toneleros,
nunca se escreveu a realidade. Em resumo, alguns historiadores afir-
mam que Lacerda, em meio ao tiroteio, cercado de disparos, ficou com-
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pletarnente perturbado e começou também a atirar. Sob pesada artilha-
ria, num reflexo, empurrou o filho na direção da garagem do prédio
onde morava, ao mesmo tempo em que procurava revidar os tiros dos
atacantes. Portava um revólver calibre 32, mas não sabia manejar armas
de fogo e a sua, de cano curto, era mais própria para tiro à queima
roupa. Teria atingido, em consequência, o próprio pé. Outros historia-
dores afirmam que a bala que matou o major Vaz teria partido da arma
de Carlos Lacerda. Até hoje há dúvidas se ele fo i mesmo ferido no pé
durante o atentado. Na verdade, o episódio nunca teve urna explicação
satisfatória, nem mesmo com a rigorosidade do célebre "Inquérito do
Galeão", que foi instaurado logo após. Lacerda, segundo ele mesmo,
tinha uma arma de cano curto, mas não quis perícia nela. Quando, em
outras ocasiões, relembrou o episódio, apresentou depoimentos suces-
sivarnente contraditórios. Noutras versões, houve até quem falasse em
um revólver calibre 45. Quero acrescentar que, andando com o Lacerda
aqui em Belo Horizonte e, principalmente em Governador Valadares,
não percebi nele qualquer sequela no pé supostamente atingido pelo
famoso disparo. Isso é muito importante ressaltar porque, se ele por-
tasse algum resquício, eu claramente perceberia. Acompanhei uni
homem pra lá de lépido, que andava com muita rapidez e agilidade, a
ponto de que uma pessoa mais idosa ou obesa não conseguiria nunca
acompanhá-lo. Esse depoimento dou, de que o tal pé no qual foi dado
um tiro por homens do "Anjo Negro" (como era conhecido Gregório
Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas) ou pelo próprio Lacerda,
inadvertidamente ou não, jamais teria sido disparado por uni revólver
45. Aliás, o filho do Dr. Getúlio, o traurnatologista Lutero Vargas, for-
mado na Alemanha e com curso de doutorado, cirurgião chefe do Cen-
tro Médico Pedagógico Oswaido Cruz no Rio de Janeiro, enfaticamente
declarou: "a minha experiência de revoluções e guerra leva-me a crer
que não houvesse ferimento algum, pois unia bala de 45, maior que al-guns 05505 do pé, o teria estraçalhado, exigindo amputação".

Aumentando as dúvidas, Armando Falcão, no seu livro "Tudo a
Declarar", editado pela Nova Fronteira, conta que na noite de cinco de
agosto de 1954, recebeu um telefonema de Murilo Meio Filho, dizendo
que Carlos Lacerda, vitimado num atentado e ferido à bala, estava no
Hospital Miguel Couto. Para lá seguiu, dando com o Lacerda numa
mesa de curativos, com o pé e a perna já enfaixados. Estava calmo, mas
ligeiramente emocionado quando começou a conversar. Ficando em
condições de voltar para casa, prov i denciou-se, no relato de Falcão, "a
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chamada de um táxi, no segundo banco do qual foi colocado o Carlos
Lacerda, corri a perna enfaixada, apoiada no encosto do assento da
frente, enquanto eu tomava lugar junto ao chofer. O carro de praça se
movimentou, lentarnente, e atrás de nós se formou uma caravana de
veículos, todos com destino à Rua Toneleros. Até ser colocado no táxi,
Lacerda se mantinha calmo e silencioso. Segundos após, porém, como
que saindo de um estado semiletárgico, parecia que se ia dando conta
de toda a gravidade do que tinha acontecido. Praticamente virado para
trás, eu lhe vinha notando a inquietação crescente, que explodiu nestas
frases: 'Acho que vou enlouquecer! Foi urna enorme desgraça o que
acaba de acontecer. Penso que fui eu quem matou o Vaz. Dei uns tiros
a esmo, já sem óculos, e tenho a impressão de que ele estava na minha
frente. Que horror! Que tragédia. meu Deus!' Cuidei de tranquilizar
Carlos Lacerda, inclusive lembrando-lhe que nenhuma conjectura po-
deria ter base segura antes de realizada a autópsia no cadáver do oficial
assassinado, e antes que a perícia criminal concluísse o trabalho que já
certamente iniciara. Lacerda ficou menos excitado, e chegamos à Rua
Toneleros, onde o edifício de sua residência se achava isolado por um
cordão policial. Subi até seu apartamento, acompanhando o jornalista
ferido, e, ficando ele em companhia dos seus familiares e de muitos
amigos ali reunidos, voltei à calçada da Rua Toneleros e lá encontrei,
trabalhando na perícia criminal, os funcionários da polícia técnica, Car-
los de Meio Éboli e Osvaldo Lage, que eu conhecia pessoalmente. Em-
penhando-me em esclarecer, sem perda de tempo, a dúvida e a
preocupação que assaltaram o pensamento de Carlos Lacerda sobre a
autoria da morte de Rubens Vaz, dirigi-me a ambos os peritos e lhes
perguntei se já era possível saber que tipo de bala atingira o corpo do
inditoso oficial, prostrando-o sem vida. Éboli me esclareceu: 'a muni-

ção usada é de calibre 45, correspondente a um tipo de revólver priva-
tivo do Exército e do qual "cinquenta foram cedidos à guarda pessoal
do presidente da república'."

Acrescente-se que a versão oficial, validada pelo júri que con-
denou os indiciados em 1956, continua sendo contestada por estudio-
sos, que apontam inconsistências na investigação, além de perguntas
que permanecem sem resposta. Tudo isso ganha força quando se atenta
para o fato de, durante o desenrolar do inquérito policial, não haver
sido feita reconstituição do crime ou acareação entre Lacerda (que mi-
cialmente teria afirmado serem três as pessoas que atiraram contra ele)
e o pistoleiro Alcino, contratado para matá-lo. Reforçando, lembremo-
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nos de que, sem qualquer explicação plausível, toda a documentação
sobre o ferimento de Lacerda boletim de socorro, registro no livro de
ocorrências e as radiografias - desapareceu do Hospital Miguel Couto.
Deve-se ainda acrescentar, com relação a isso, que o ambiente era de
profunda desconfiança, medos, acusações falsas. Lutero Vargas foi um
dos acusados como mandante do atentado da Toneleros, o que é sabi-
damente falso. A versão se prende a que ele tinha horror profundo do
destempero verbal do Carlos Lacerda, que havia ameaçado abrir man-
chete em seu jornal, Tribuna da Imprensa, com os seguintes dizeres:
"Corno de Mulher". Essa infâmia teria desesperado Lutero de tal ma-
neira, que levou algumas pessoas a pensar até que ele teria sido o man -
dante do nebuloso crime. No episódio, batizado de "caso da República
do Galeão", consagrou-se e se popularizou a expressão "deu um tiro
no próprio pé".

Lutero havia conhecido sua futura mulher, lngeborg Ten Haeff,
quando era estagiário da equipe de cirurgia do mundialmente famoso
Dr. Ferdinand Sauerbruch, em 1939, num almoço promovido pelo ar-
tista plástico Hugo von Habben. Eles se sentaram lado a lado e, se-
gundo ela, a paixão foi avassaladora, dando imediato início ao romance.
Entretanto, no início de 1940, Lutero se viu obrigado a voltar para o
Brasil. Três semanas depois, um emissário, em nome dele pedia, em
Dusseldorf, a moça em casamento. A cerimônia civil foi em setembro
de 1940, no palácio da Guanabara e a religiosa, no convento de Santa
Teresa. O casal teve a filha Cândida Darcy. Em 42, diz-se, lngeborg foi
flagrada pelo marido em libidinagens com outra mulher. Para não man-
char a imagem da família Vargas, ela foi, falsamente, acusada de tra-
balhar como espiã para os nazistas, sendo deportada dois anos depois
para Nova York. Casou-se mais duas vezes, havendo se tornado numa
bem-sucedida artista plástica. Já nonagenária, viveu seus últimos anos
em Washington. Ingeborg, a propósito, sempre desmentiu ser lésbica.

O atentado da Toneleros e suas consequências mudaram a história
do Brasil quando culminaram, a vinte e quatro de agosto, com o suicí-
dio de Getúlio. Quando o presidente do Centro Acadêmico Afonso
Pena, o CAAP, Heitor Gentil Montadon, que anos depois faleceu como
desembargador no Rio de Janeiro, chegou, num sábado, à república
onde Genival morava e o acordou, dizendo que o Dr. Getúlio havia
dado um tiro no próprio peito, saiu meio mundo para as ruas. Os cha-
mados "marmiteiros", como era conhecido o operariado, desvairados,
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enfurecidos, arrebentavam faixas. Mas essa revolta dos operários, gente
que comia em marmitas, daí "marmiteiros", não deixava de ser inquie-
tante, poderia degenerar em manifestação mais séria. "Marmita", a pro-
pósito, era também o nome pelo qual se designavam os envelopes onde
se punham as cédulas de votação. A palavra marmiteiros foi uma en-
genhosa associação do trabalhista Hugo Borghi, pode-se dizer que uma
invencionice de avassaladora devastação na campanha do brigadeiro
Eduardo Gomes, candidato da UDN que, num discurso em comício no
Rio de Janeiro, teria dito não necessitar "dos votos dessa malta de de-
socupados que apoia o ditador, para me eleger presidente da república".
Borghi conta que consultou um dicionário, fez uma associação e, na
noite seguinte, em cadeia de cento e cinquenta estações de rádio, di-
vulgou o fato a seu modo, alardeando: "o brigadeiro dispensa os votos
dos marmiteiros".

Genival lembra seu único contato com Borghi:
- Foi durante o congresso trabalhista de Lisboa que, no hotel em

que nos hospedávamos, eu e o Brizola pegamos o elevador para ir ao
restaurante, no último andar. Por coincidência, num andar intermediá-
rio, entrou o Borghi. Assustei-me quando dei de cara com ele. Brizola
não o havia reconhecido, eu é que o fiz e me dirigi a ele: o senhor é o
deputado Hugo Borghi, pois não'? E ele respondeu: sou eu, sou eu
mesmo e percebo que o Brizola não me está reconhecendo. Ensejou-
me assim declarar a ele que eu, somente o conhecendo por fotografias,
estava ali tendo o prazer de fazê-lo pessoalmente. Então chamei a aten-
ção do Brizola: Brizola, olha o Hugo Borghi aqui. Acabamos de subir
e jantamos juntos. Como disse, foi a primeira e única vez em que vi o
Borghi e, por incrível que pareça, eu é que avivei a memória do Brizola.
Borghi foi pioneiro no uso de slogans e do rádio em campanhas políti-
cas.

Em 45, os destinos da política brasileira pareciam já estar traçados.
Vargas fora deposto e o queremismo desmobilizado. Queremismo era
o nome do movimento popular que, com os gritos "Queremos Getúlio",
pedia sua permanência no poder. Surgiu em maio de 1945, com o ob-
jetivo de defender que ele continuasse presidente, mediante convocação
de uma Assembleia Nacional Constituinte. A campanha do candidato
Eurico Dutra, apoiado por Vargas, ocupava pequenas notas nos jornais,
enquanto o candidato udenista Eduardo Gomes tinha o respaldo da
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grande imprensa e sua eleição era tida como favas contadas. Faltando
poucos dias para as eleições, a campanha do marmiteiro, lançada pelo
Hugo Borghi, causou forte impacto na opinião pública. Acusando o bri-
gadeiro de desdenhar votos de "marmiteiros", Borghi acendeu o ânimo
popular e estimulou uma imagem extremamente negativa do candidato
da UDN, a de defensor dos grã-finos. Na luta simbólica, trabalhadores
e populares se identificaram com o símbolo da marmita, dando aos
fatos políticos rumo totalmente oposto ao previsto. A qualquer comando
mais sectário, as reações seriam imprevisíveis. É necessário frisar que,
naquele tempo, os ânimos mais exaltados eram até comedidos em re-
lação ao que se vê hoje. Havia quebra-quebra, mas não se chegava ao
massacre, não havia sacrifício de vidas. Nitidamente, a juventude es-
tudantil se dividia entre esquerda e direita, não havia espaço para mo-
derados. Ao contrário dos políticos, por sua matreirice chamados de
"raposas", os estudantes não tinham a mesma sagacidade, quase niaro-
tagem, e expunham abertamente suas ideias.

Genival, esquerdista desde a juventude, confessa que não com-
preendeu "aquele negócio do Dr. Getúlio, de uma hora para outra". Foi
só depois do suicídio que a esquerda começou a entender o presidente
e seus ideais. Houve marxistas radicais que nunca o perdoaram pela
prisão de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança'. Eram os co-
munistas roxos, cm muito maior número do que os roxos de hoje, já
quase sem expressão depois da queda do Muro de Berlim. Getúlio,
enigmático em vida, morto virou esfinge. Por mais que estudemos sua
personalidade, por mais que lhe agreguemos atributos à figura, algo
sempre fica no ar, sem possibilidades de interpretação. Nem os mais
chegados jamais lhe perscrutaram o íntimo. Se se fizer justiça, o pri-
meiro projeto quanto ao petróleo era udenista. Eu mesmo, que nunca
fui udenista, levei borrachada aqui, escrevendo nos muros o slogan "o
petróleo é nosso", mas o primeiro projeto verdadeiramente nacionalista
foi da I.JDN. O brigadeiro Eduardo Gomes, homem seriíssirno, nome
de proa do partido, era seu candidato em potencial nas eleições que vi-
riam. Mas, se baixarias não têm idade, em política são ainda mais ve-
lhas. Não é novidade denegrir um nome. O brigadeiro era tido por
grande parte da população como figura bonitinha, muito simpática,
mas, como nunca se casara ou deixara filhos, tinha questionada até sua
virilidade. São nada sutis certas insinuações. Veneno puro, o fato era
motivo de gozação por parte de um grande e saudoso amigo meu, De-
deto Barrigudo, o Gilberto Prates Barbosa, de Montes Claros. E o Gil-

berto alardeava isso sempre que se referia ao brigadeiro. Dizia para
todo mundo que ele "não tinha saco", que quando foi ferido naquela
história dos dezoito do forte de Copacabana, uma bala lhe tinha arran-
cado os testículos. Então, quando o Brigadeiro foi fazer um comício lá
em Montes Claros, não é que o Dedeto, resolveu tirar a prova dos nove?
Na época, era de praxe aquele negócio de carregar candidato. Aprovei-
tando-se, o Dedeto apalpou-o por baixo e, depois, candidamente, con-
fessou: 'bago ele tem. Agora, se tunciona, iuo sei".
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Retorno a casos da infância
e adolescência - estudos na
UFMG

Foi na faculdade que Genival tomou gosto pela política. Nunca foi
udenista, mas chegou a ter ligeira simpatia pela sigla, por influência do
pai, declaradamente partidário, e de algumas pessoas decisivas em sua
formação, Darcy Bessone, por exemplo. Mas sempre se ateve à esquerda,
sempre também fazendo amizade cm todos os partidos. Como lembrou
Ferreirinha, amigo de infância e compadre, "Genival tinha amigos em
todos os partidos e sempre teve carta branca em todos eles". Começou
cedo. Sempre vocacionado para a política, ainda em Montes Claros lhe
despontaram os pendores, como se verá, em suas próprias palavras:

- Em 49, vencera o contrato de locação do ginásio com o Dr. Al-
fredo de Souza Coutinho. A dona do prédio era a Mitra Diocesana. Então
o bispo, Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, retomou o imóvel, ne-
gando a renovação. Ostentando empáfia e intolerância ímpares, Dom An-
tônio foi talvez o cara mais orgulhoso que conheci no clero de Montes
Claros. Seria posteriormente arcebispo de Niterói, Olinda e Recife. Di-
ficil imaginá-lo substituído, anos mais tarde, pela figura diametralmente
oposta de Dom Hélder Câmara. Fato é que retomou o colégio e começou
a pressionar os formandos, primeira turma do ginásio municipal sob sua
gestão, a aceitá-lo como paraninfo. Rebelei-me, e os estudantes lançaram
a candidatura do Dr. Alfredo, que durante vinte anos, tinha sido discipli-
nador, diretor e amigo. Deu urna confusão... O bispo Dom Antônio pres-
sionava os pais católicos. Papai não foi pressionado, era ateu. Não o
fosse, tampouco admitiria pressões, simplesmente por não gostar, nem
um pouquinho, de padres. Detestava-os, ao contrário. Criou-se tal tensão
que as moças, mais influenciáveis, concordaram em votar no bispo. Os
meninos, não. Para evitar divisão da turma, surgiu corno solução conci-
liatória a candidatura do padre Osmar, vinculada à diretoria do Dr. Cou-
tinho, que recebeu homenagem especial. Outra homenagem ficou
reservada ao bispo, numa solução pessedista.

Foi a primeira manifestação concreta do espírito inconformista de
Genival, depois ferrenho oposicionista na política. Era ainda adolescente,
com seus quinze anos. Já discutia ideias, mas rejeitava dogmas. Antes,
tivera surtos intimistas de inconformismo, sempre no tocante a si mesmo,
como no colégio interno, naqueles episódios do Padre Machado, quando
ficava incornunicável'. Em termos de participação coletiva foi a primeira
vez, foi o desabrochar cívico, por assim dizer. No Marconi, ainda muito
inexperiente, iniciou-se na política estudantil. Na universidade, atingiu
patamar mais elevado, com participação intensa, em oposição efetiva à
UEE (União Nacional dos Estudantes), controlada por pessoal vinculado
à UDN, de ideias conservadoras. Era da turma ligada à UNE (União Es-
tadual dos Estudantes), meio fortemente saturado pelas ideias marxistas.
O DCE (Diretório Central dos Estudantes) tinha um jornal, de que ele
foi redator chefe, e que circulou durante um ano e meio. Era diretamente
vinculado à UNE, esquerdista; não tinha qualquer ligação com a UEE,
direitista. Nesse cadinho floresceu sua paixão por política, fortalecendo
o que já se fazia na Escola de Direito por nomes mais tarde destaque nos
meios jurídico e político de Minas e do Brasil, como José Paulo Sepúl-
veda Pertence, ministro aposentado do STF; Segismundo Gontijo, já fa-
lecido, grande advogado de família; Marcos Afonso, José Machado
Sobrinho, também falecido; Aristóteles Atheniense, Obregon Gonçalves,
advogado criminalista de renome; Raul Araújo Filho, o maior civilista
de sua geração; Ariosvaldo Campos Pires, José Edgar Amorim, e muitos
outros. Na época, ficou famoso o CAAP, Centro Acadêmico Afonso
Pena, do qual Genival era integrante, "num cargo qualquer". Do Centro,
fazia parte o grupo que comandava a política na Faculdade de Direito.
Chamava-se UDU (União Democrática Universitária) e só perdeu uma
eleição. A divisão clássica de ideias, na época, era entre esquerda e di-
reita. Aquela se fascinava pela doutrina marxista, esta não a admitia. A
esquerda sofria influência do Partidão, de ideário radicalmente comu-
nista. Todo seguidor era militante - ou aspirava a sê-lo.

Prossegue Genival:
Quando do congresso da UIE - União Internacional dos Estudan-

tes -, a Faculdade mandou um representante, o Maurício Junqueira, que
enfrentou acusações, discussões, denúncias, teve entreveros sérios com
os componentes da ala direitista. Dessa era representante o Murilo Ba-
daró, conservador por formação, de antes, durante e depois da faculdade,
assim permanecendo até seu recente falecimento. Famoso, era simpático,
inteligente, preparado, fino. Virtudes natas ou adquiridas, nunca as per-
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deu. Pessedista, teve na época divergências muito grandes com o Mau-
rício Junqueira e com outro colega de faculdade, o Hélio Pontes, mais
tarde reitor da UFMG. Badaró, que foi prefeito de Minas Novas, sua ci-
dade natal, foi também escritor virtuoso, membro da Academia Mineira
de Letras e seu presidente.

O final da era Vargas, no início de 1954, foi marcado fortemente
pelo aumento na movimentação dos trabalhadores, com cada vez maior
número de greves. O quadro se agravou, com proposta de um aumento
de 100% do salário mínimo. A oposição, alvoroçada, ficou em pé de
guerra. A UDN, sobretudo, punha lenha na fogueira. O caos beirava, for-
temente instigado pelos açodados de plantão. Sentia-se a subversão da
ordem constituída. Atentados se radicalizaram. Oposicionistas civis se
aproximaram dos setores militares que assumiam postura intervencio-
nista. Nessa época, após algumas hesitações, Genival começa o curso na
tradicional Faculdade de Direito da UMG (Universidade de Minas Ge-
rais), hoje UFMG.

Continua seu depoimento:
Na época, após minha aprovação em Direito nos vestibulares da

federal e da católica, tendo, corno já disse, optado pela UFMG por ser
mais tradicional e de graça, eu já havia deixado a pensão de D. Dalva,
indo morar na casa de D. Quininha (Quinhinha de Oliveira Mala), tia
Rua Curitiba, 1.800. Aqui um parêntese mais que merecido para esta
grande criatura, verdadeira mãezona de todos nós, D. Quininha, também
chamada de D. Vela, casada com o Juquita Mala. Era irmã de Jair de Oli-
veira e tinha dois filhos: Frederico há poucos anos falecido no Norte
dos EE.UU., onde residiu por quase cinquenta anos - e Thomaz, funcio-
nário público aposentado. Com eles morávamos Rodrigo Costa Oliveira,
Carlos Antônio Veloso Costa, Mário Veloso Costa, Felisberto Costa Oli-
veira e Celso Fernando Dutra Nicácio, todos falecidos, além de Carlúcio
Avelino Pereira, Roberto Rodney Ferreira, Afonso Prates Correia, Mar-
tim Afonso Costa dos Anjos, Carlos Alberto Prates Correia, Raimundo
Tourinho, João Carlos Sobreira, a maioria se preparando para o vestibu-
lar, e eu, como disse acima, já cursando a faculdade. Quase ao lado, em
outra pensão de estudantes, estavam o Haroldo Froes Veloso e seu irmão
Ricardo. Só não moravam conosco porque preferiram a pensão de D. Biá
Froes Laudo, tia deles por sinal. Vivíamos todos, inclusive Haroldo e Ri-
cardo, que chamávamos de agregados, na mais estreita comunhão, numa
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amizade que permaneceu vida afora, sempre com doces lembranças de
D. Quininha e do seu marido Juquita Mala. Mudamo-nos depois para a
Rua Quintiliano Silva. Por ordem de idade, morávamos nessa república
o Caio Lafetá, o Newton Sobreira, eu, João Jacques Lafetá e o João Car-
los Sobreira, todos de Montes Claros. Os de Divinópolis, também por
ordem de idade, eram Renato Gontijo e Daniel Teixeira Machado, ambos
mais tarde formados em Direito, o Galileu Teixeira Machado, depois pre-
feito de Divinópolis por duas vezes, o Geraldo Martin, também conhe-
cido por Geraldo Capeta, e o irmão do Renato, Riiialdo Gontijo. o Tuca
Gontijo. Nossa república se chamava "Stalag 17", influência de um
filme, famoso na época. De lá fomos para a Praça Mari lia de Dirceu, éra-
mos todos já universitários.

Quando o Dr. Tourinlio se mudou para Belo Horizonte, o filho con-
tinuou na república, onde era livre de peias familiares. Isso condizia per-
feitamente com seu temperamento liberal, às vezes libertário, libertino
jamais. Já se acostumara à vida de república e a seus quase desregramen-
tos. Um dia, em 56, quando cursava o terceiro ano da faculdade, o pai
chamou, deu bronca: "você se esqueceu de que tem casa aqui'?" Então
deixou a república que, depois, foi para a Av. Amazonas.

Retomando a dissertação:
- Ficamos, nós da república, amigos para o resto da vida. Às vezes,

anos se passam sem que nos encontremos. Mas na hora em que acontece,
é uma festa, verdadeiro encontro de irmãos. Resumidamente, aqui em
Belo Horizonte, morei em vários locais, mais demoradamente nas casas
de D. Dalva e de D. Quininha. Fora disso morei com outras senhoras
também, donas de pensão, e faço questão de ressaltar que todas estiveram
à altura de nossas mães, eram verdadeiras mãezonas. Cito, de inteira jus-
tiça, Helena de Melo Franco, Iracema Saffè Carneiro, Conceição Pimenta
e Diria Ferrante.

João Jacques, conterrâneo, companheiro de república e amigo de
todas as horas, recorda:

- Vim para Belo Horizonte depois de Genival. A república na Ma-
rília de Dirceu foi palco de muitas histórias. Muitas vezes ficávamos até
tarde na casa de umas conterrâneas, amigas, da família de Mário Prates,
moravam na Rua Ceará. Era urna de nossas diversões prediletas, num
ambiente estritamente doméstico. E de graça, numa época em que a ca-
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pita] oferecia quase nada em matéria de lazer ou de fazer. Sem dinheiro
para aventuras, poucas que fossem, era um recurso. Tocávamos violão,cantávamos, o pessoal de Montes Claros ia também. De certa feita, vol-
tando de uma daquelas festas na casa das moças, lembrei-me de ter um
cigarro guardado. Genival também se lembrou. Quando chegamos,
fomos correndo pegar o cigarro. Foi quando, acho, Genival esbarrou,
coisa assim, no Sobreira, o Sobreira reagiu, quase foram às vias de fato.

Só muitos anos depois Genival largou o cigarro, após inúmeras ten-
tativas. Por inúteis os tratamentos paliativos, apelou para o radicalismo,
num processo que achou violento, quase traumatizante Mas parou de
fumar. Foi posto à prova na pior circunstâlicia possível quando perdeu o
irmão Mário, o Marão. Fumava desbragadam ente. Então entrou, com ou-
tros, num curso para se livrar do vício. Dos trinta participantes, só dois
conseguiram parar. Recebeu diploma, "Instituto da L iberdade", do qualmuito se orgulha. Prova de haver derrotado o " adversário" que, brin-cando, chamou muita vez de "senhor".
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,A vida universitária

Volta a falar de sua vida universitária:
- É um momento muito marcante. A gente sai do colégio, entra para

um mundo novo na universidade. Sonha-se, por quase urna vida, entrar
naquilo. A batalha do vestibular é uma etapa de preocupações e muitos
estudos. Desdobrarno-nos de verdade, por inteiro. Vencida a luta, fica,
perene, urna lembrança mágica que jamais conseguiremos descrever. É
soma de esforços e sumo de sonhos, mas realidade enfim. Quando fiz o
vestibular, em Belo Horizonte havia apenas duas faculdades de Direito,
a que cursei e a Católica, que tinha três anos de existência. Funcionava
ainda no edificio "Balança Mas Não Cai", ali na esquina de Amazonas
com Tupis. Ocupava dois ou três andares. Passei muito bem no vestibular
da Católica, em terceiro lugar. Logo depois fui aprovado também na Fe-
deral, em trigésimo lugar. A Católica, pela necessidade de se afirmar,
oferecia gratuidade de curso aos três primeiros colocados. Entretanto,
nenhum de nós aprovados aceitou desistir das restantes provas na Fede-
ral, devido à exigência de matricula imediata. Os três que passamos as-
sumimos o risco, persistimos tentando a Federal. Lembro-me de que o
primeiro colocado na Católica foi, como chamávamos os seminaristas,
um padreco. Dele, o Brasil inteiro conheceu as estripulias. Hoje, ele as
faz no exterior, internacionalizou-se. Um montes-clarense chamado
Múcio Athayde, muitíssimo inteligente, mas picareta de primeira linha.
O Múcio foi o primeiro classificado, eu, o terceiro. Não me recordo de
quem foi o segundo. Fomos os três para a Federal, que era de graça. Bem
me lembro do dia em que saiu o resultado das provas. Fui andar pela fa-
culdade velha, demolida em junho de 1958. Olhava, e tinha aquela ale-
gria, aquela emoção de conquista, sentimento de instante apenas, mas
gravado para o resto da vida. Divaguei: é uma glória, um presente dos
deuses. Devaneava, e eram lindos os devaneios, quando uma pessoa, ba-
tendo em meu ombro, me fez retornar ao mundo. Era o professor Lincoin
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Prates meu conterrâneo Eu o reconheci ele perguntou:

	

conhece)" Respondi	 "o senhor me
"conheço, e até mesmo sou conterrâneo do senhor"

Inquiriu o nome, disse que conhecia meu pai, também de nome, nãopessoalmente E prosseguiu: "pois é, agora o senhor vai ser acadêmico
de Direito bacharel em Direito Então, tenha como primeira coisa se
compor. Corno o senhor está, não está composto". Eu estava em mangasde camisa e, enquanto ele foi diretor, ass i stíamostíajo5 às aulas de paletó e gra-v	Com sua saída, assum it o Alberto Deodato Com outro jeito abertoe totalmente irreverente, isso acabou. Depois que saicoln, Deodato foi

	

	 u o professor Lin-o diretor. Naquela ocasião a uni
federalizada, era ainda chamada UMG, 

U
,versidade, mesmo já

ni versidade de Minas Gerais.Éramos cento e trinta e dois alunos, nossa turma fo
1 952 foi sancionada a lei que dava equivalência 	

muito grande. Em
de i

	

nário ao curso clássic	 nove 	anos de semi-
o. Daí o padreco Foi quando todos os padrccos que

estavam sem saber o que fazer, dando aulas de latim, português e francês,
deram de estudar Direito. Entre meus colegas de turma havia, pelo
menos, trinta padrecos. Falávamos padrecos porque, antes de ordenadoslargaram a batina para estudar Direito.

Acho que, na minha época, havia alunos de todos os níveis sociaisJá f
uncionava o curso noturno Mesmo no diurno muita gente traba-

lhava, não existia mais aquele negócio de ser apenas estudante
. Só trêsou quatro tinham carro, fácil lembrar Hélio Garcia, formado em 

1957Maurício Ferreira de Carvalho, colega de turma, e o José Dalmo de
Araújo. Não me lembro de outro motorizado Com a saída do prof Lin-coin Prates, foram suprimidos paletó e gravata, o ambiente ficou umPou co mais liberal Mas os professores não deixaram de ser tratados
como semideuses Do alto de sua cátedra, olhavam os alunos de cima
para baixo. Raros davam li berdade. Um deles, Washington Albino.Outro, o Rui de Souza. O resto mantinha 

di stância, sempre exigindo"senhor" no tratamento Os "papas" do	
os havia. EramDireito, tambéiii

o Darcy Ressone o José Olympio de Castro o próprio Lincoin ainda oMário Casassanta e o Caio Mário da Silva Pereira	t. À pare,	
r o nome do

, ao lado daengenheira Fernanda Ramos faço questão de cita maior 
PC-dagogo que conheci em todo o meu tempo de estudante

, Amilcar Vianade Castro, nosso professor de Direito Internacional Privado. Com eles,falávamos mantendo d istância. Agora, quando vejo o rel acionamentomeus filhos tiveram com seus professores, 
simp lesmente professores, sem auras de mestre, não chego a dizer que vi

para

	

	 rou avacalhação Mas,mim, ficou esquisito
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Ainda na nossa época, a escola começou a se modernizar. Por exem-
plo, com o Renato Diniz Santos, colega de turma na gestão do centro
acadêmico, fundamos o restaurante da faculdade e instituímos o Curso
Prático de Assistência Judiciária. Os estudantes começavam a peticionar
orientados pelos professores, saindo, portanto, da escola corri algum co-
nhecimento prático.

Afigura mais marcante de minha época, repito, Ibi nosso professor
de Direito Internacional Privado, o Amilcar de Castro. Costumo dizer
que, com ele, a turma aprendeu todas as noções básicas de Direito, o que
os colegas corroboram. Outros mestres influenciaram definitivamente
minha geração: Caio Mário da Silva Pereira, Washington Peluzzo Albino
de Souza, Rui de Souza. Com variações, deixaram marcas: Alberto Deo-
dato, pela sensibilidade transmitida, Lincoln Prates com sua severidade.
Mário Casassanta também marcou. Outra figura foi o Bandeira de Melo,
grande professor, daqueles que nos entram tia alma e ficam na memória,
tornando cativa sua lembrança. Gostava de usar nomes gozados: Tran-
quilino, Felismino. Citava exemplos de crimes e adotava um nome qual-
quer, condizente com o crime cometido. Em suas aulas, a gente ria muito.
O professor gostava da chamada nominal. Os colegas contam que,
quando eu faltava a alguma de suas aulas e ele chegava a meu nome, le-
vantava o olho e, não me vendo, comentava: "ele deve estar na exposição
da Gameleira". Muita gente jamais entendeu se ele me punha entre os
bovinos ou me qualificava corno aluno gazeteiro, que matava aula, mas
era inteligente. O professor foi grande, marcou época. De mim, posso
dizer que nunca fui aluno brilhante, medíocre também não. Passei sempre
por média. Faziam-se duas provas, uma escrita, outra oral. Atingida a
média aritmética mínima exigida, estávamos aprovados. O critério, na-
quele tempo, era esse. Urna boa nota na prova escrita dispensava o aluno
da oral. Não me recordo de haver feito prova oral lia faculdade, não tinha
qualquer preocupação em disputar prêmios. Havia dois na ocasião. Os
alunos que os disputavam, faziam todas as provas, incluindo a oral. Era
a única certeza de sornar pontos para o prêmio primus inter pares: o Rio
Branco, o melhor.

José Edgar Amorim foi o nosso vencedor.

Genival tão somente ansiava pelas férias. Dez dias antes de elas
Comochegarem, já as gozava. Com para tanto bastava a nota sete, pouco se

lhe dava passar disso, chegar a nove ou dez. Não se exigia do estudante
da época tanto quanto se cobra hoje. O hábito arraigado da leitura, a cul-
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tura humanística atrelada, facilitavam  estudo do Direito corno um
todo. Muito bom para ele, leitor compulsivo, até mesmo exagerado.
Leitura e cinema diga-se de passagem - eram, naquela época, únicas
formas de lazer, à parte vagabundagem mesmo. Não havia deveres de
leitura ou indicação de obras de consulta compulsória. Sem essa obri-
gação além do que estipulava o currículo, liam-se os clássicos, sobre-
tudo os portugueses e franceses. Alguns daqueles livros ele conserva
até hoje, lembranças quase sobejadas de sua primeira biblioteca, ini-
ciada na época. Tem ainda livros de Dostoievski, guarda a obra com-
pleta de Machado de Assis. Leu Herculano, Eça. Lia-se, lia-se muito,
lia-se porque era o divertimento daqueles tempos. Lia-se, numa palavra,
até por ler. A cidade não tinha maiores atrativos. A televisão chegou
em 56 e logo apresentava, ao vivo, júris simulados, feitos na faculdade.
Faltavam os recursos que existem hoje, mas era urna boa fonte de for-
mação humanística.

—A escola de Direito era modelar, muito dura, havia imenso respeito
pelos docentes, todos catedráticos. Não se permitia a intimidade de hoje,
quando os alunos chamam os professores de você, e a palavra mestre
nem tem mais a mesma conotação. Aos alunos daquela época, o trata-
mento de hoje horroriza. Mas era tudo temperado corri casos pitorescos.
Um deles: Afonso Vieira Murta era um aluno muito inteligente, muito
espirituoso, mas muito bagunçado. Não estudava e queria levar a coisa
na flauta. Normalmente, prestava exame oral em todas as matérias. Um
belo dia, o professor de Direito Civil, Caio Mário (da Silva Pereira), exa-
minador e gentleman, também muito camarada, dando nota para que os
alunos completassem a média final, mandou-o sortear o ponto. Sorteado,
o Caio Mário falou:

- Mas o colega teve muita sorte, pegou um ponto muito fácil, o co-
lega vai falar sobre o casamento. Naturalmente, sabe o que é o casa-
mento.

O Afonso, gago, que era, respondeu: "po-pois eu so-sou casado".
O examinador riu, continuou:
- Então o senhor vai me responder -- casamento é um ato ou um

fato jurídico?
E o examinando, sem gaguejar:
- Professor, não é um ato, não é um fato; é uma droga.
O Caio Mário riu, o Afonso foi levando a prova desse jeito. Acabou

recebendo a nota de que precisava para passar. Era o rei dos avoados.
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Outro professor, o Carlos Campos, era um gênio. Lecionava o que
é, hoje, Filosofia do Direito. Mantinha correspondência com Bertrand
Russel, o que dá medida de sua vastíssima cultura. Tornei-me seu amigo,
em razão da proximidade com os filhos dele, um dos quais o falecido se-
nador Lauro Campos, nascido em Paracatu e eleito por Brasília. Todo
mundo falava na genialidade do Carlos Campos, ele era gênio mesmo.
Só que não se entendia o que falava. Erudito demais para nosso nível,
não compreendíamos bulhufas das aulas. Tão elevado era o nível, que
deixava os alunos boiando. Então todo mundo colava nas provas da ma-
téria, levando uma "benta" (resumo datilografado de determinada maté-
ria, em formato de uma cadernetinha). Daí que um dia, por erro de
impressão na benta, trocaram '1' por 'B'. Onde deveria ser "von lhering"
saiu "von Bhering". E todo mundo escreveu Bhering. Passou batido, só
muitos meses depois se soube da coisa. Em outra arguição, o Carlos
Campos, que por sinal já não ia muito bem de saúde, apontou não espe-
cificamente para o Afonso, mas na direção dele, e começou dizendo:
"você...". Não chegou a completar. O Afonso, assustado, atalhou: "Eu?"
O professor havia apontado apenas no rumo, para qualquer aluno naquele
grupo, mas firmou o dedo. O Afonso se levantou, muito sem graça, tirou
um livro do paletó, tirou outro, por fim tirou urna benta. O Carlos Cam-
pos ficou olhando, sem entender, meio assustado com a reação. "Moço,
sorteie o ponto". É que o Carlos o chamara para sortear o ponto, e o
Afonso achou que o professor tinha descoberto que ele estava com a
benta.

Havia também o Washington Pires, de medicina legal. Era grande,
majestoso forte, tipo bonito de homem. Usava gravatinha borboleta,
fora por três anos Ministro da Saúde do primeiro governo Getúlio Var-
gas. Queria nada com nada, limitava-se às aulas, abominava perguntas,
dizia mesmo: "vocês não têm qualquer interesse por isso, não sei por
que essa matéria no currículo. Tudo vai ser exercido futuramente por
técnicos e vocês vão ter que se socorrer deles". Mas dava as aulas e
explicava a matéria. Chegado o dia da prova, era taxativo: "os alunos
que quiserem colar no Flamínio Fávero, encontrarão tudo nas páginas
tais e tais. Os que quiserem colar do Afrânio Coutinho (sei lá, outro
professor de medicina legal), consultem as páginas tais, tais e tais.
Estou saindo. Por favor, deixem suas provas do lado direito da mesa,
o último recolha todas e as entregue ao bedel, o Samuel, que vai levá-
las à minha casa". E, solene: "boas tardes, boa cola e felicidades".
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Mas a vida universitária não eram só estudos. A faculdade de Di-
reito daqueles tempos guardava "causos" contados por gente que se for-
mou nela e por alunos de outras faculdades, a de medicina sobretudo.
Histórias para tertúlias na madrugada. O Wênio (Balbino de Carvalho),
por exemplo, fundou a Academia do Beirão, com sede no bar de mesmo
nome - Beirão era o dono. Frequentadíssirno. Ali o pessoal bebia sempre,
muito se embriagava, fazia discurso. Outra, era a Academia dos Manu-
metidos, num salão do pai de um amigo, na Av. Afonso Pena. Era uma
rivalidade muito grande entre as duas "academias". Nelas se davam as
libações alcoólicas, seguidas de intelectualismos etílicos. Ainda outra
academia, fundada por estudantes de séries mais adiantadas, era a OPA,
Organização dos Pinguços Acadêmicos. Uma sátira à Organização Pari
Americana, movimento político da América Latina, criado por Juscelino.
Os fundadores da OPA dos pinguços, dois dos quais, os inesquecíveis
amigos Antônio de Oliveira Lins e Adônis Moreira, diziam que ele lhes
copiara a ideia. De vez em quando ainda encontramos antigos frequen-
tadores de urna dessas academias. Anos depois, quando eu contava isso
para JK,já presidente, ele ria a bandeiras despegadas, achava urna graça
extraordinária a OPA— a sua Organização Pari Americana haver sido ins-
pirada na outra, a OPA dos pinguços acadêmicos da Faculdade de Direito.

Os formandos de 1958 escolheram paraninfo o professor Alberto
Deodato Barreto, "homem que liberalizou a Faculdade de Direito e abo-
liu o uso obrigatório de paletó e gravata, símbolos de atrelarnento aos
costumes, reconhecimento tácito de subordinação aos mais velhos".
Além do paraninfo, o diploma da turma foi ainda assinado pelo professor
Pedro Paulo Penido, reitor da então EJMG. Deodato foi depois padrinho
de casamento de Genival. De ideias absolutamente arejadas, quase um
libertário intelectual, teve enorme influência sobre a estudantada da
época. Era um notável, urna figura marcante, casado com outra figura
que também sobressaía, D. Maria Augusta. Célere, aproximava-se a for-
matura, e era de praxe, antes da diplomação, coroar o curso corri uma
viagem ao exterior. Campanhas de arrecadação de fundos se iniciavam
antes, muito antes, depois de planejamento efetivo e cuidadoso. E eram
verdadeiras gincanas, a que só faltava a multiplicidade das tarefas carac-
terísticas da modalidade atual. O início da campanha de arrecadação, em
muitos casos, coincidia com o início do curso. Eram cinco anos buscando
recursos. Rifas de carros, tardes dançantes, criatividade à prova, tudo
contava pontos e era feito corri muita ousadia. Eram excursionistas os

vencedores, aqueles vinte e cinco alunos que obtivessem o maior número
de pontos na gincana. Pompa, na época, era a Europa mesmo, claro que
de navio. O dinheiro conseguido com o esforço dos que não entravam
no grupo, revertia em favor dos que iam. Era a regra. Em certa ocasião,
um dos carros foi apreendido pela receita federal, com justificativa de
que os estudantes não tinham a indispensável autorização. Coincidência
ou sorte, ou ambos, o Dr. José Maria de Alkmim, protagonista, sem dis-
cussão, do melhor anedotário político de Minas, era ministro. Influentís-
simo pois. Diga-se de passagem, era também amigo do pai de Genival e
primo de Esther. Alkrnim deu, ao já falecido Dr. Sebastião Reis Alves,
na época delegado da receita federal em Minas, autorização verbal para
liberar o carro que, com isso, foi "desapreendido", depois exibido e sor-
teado. O ministro não podia dar autorização expressa, mas deu ordem
verbal que o delegado aceitou.

- O Dr. Sebastião foi, posteriomniente, juiz por muitos anos em
Belo Horizonte e se aposentou como Ministro do Superior Tribunal de
Justiça. Gente boa que sempre foi, por entender a motivação da moçada
acadêmica, aceitou a autorização não escrita, devolveu o carro. Tempos
depois, seria o juiz de uma famosa demanda minha com o general Fas-
sheber, adiante relatada. Dr. Sebastião tornou-se um grande amigo.
Com o sucesso financeiro obtido, a turma convidou para acompanhá-
la, além do Dr. Deodato, sua esposa, D. Maria Augusta. O paraninfo e
ela ficaram grandes camaradas dos formandos, que estiveram pratica-
mente dois meses em excursão. Foram de avião e visitaram, de ônibus,
onze ou doze países. No Natal, estavam na Itália, onde festejaram a
data. Mas o status da turma foi caindo. Todo mundo veio, de Lisboa ao
Rio, de terceira classe, no navio Conte Biancamano. O Dr. Alberto Deo-
dato e D. Maria Augusta voltaram de navio também, fazendo compa-
nhia às moças, que não aceitaram voltar de terceira classe. Vieram de
segunda, pagando a diferença. Uma das moças, das dez ou onze for-
mandas de 58, era Leonor Gonçalves, que veio a se casar com o José
Aparecido de Oliveira, mais tarde embaixador. As mulheres eram então
em número reduzido na universidade. Na faculdade de Direito, entre
os cento e trinta e dois formandos, elas não chegavam a uma dúzia. As
cariocas que se uniram ao grupo, na Itália, logo no princípio do tour,
também voltaram de segunda classe. Houve até casamento de colega
nosso com uma delas, namoro começado na viagem. O Thales José
Campos, um goiano com quem nunca mais a turma teve contato, con-
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sorciou-se com uma moça chamada Heloísa. Da nossa turma, além da
Leonor, as mulheres eram a Salua Cozack e a Dodora Brito, esta minha
madrinha de casamento.

Na formatura, Genival recebeu inúmeros votos de congratulações,
um deles de José Monteiro de Castro. Beleza de informalidade, pérola
de Síntese.

"Prezado Genival.

Aqui vai um abraço, mas corri força, meu abraço por sua formatura.
Seria inútil dizer-lhe algumas palavras convencionais a propósito

disso. Você me parece suficientemente céptico para não aceitá-las e eu
suficientemente vivido para não dizê-las. A verdade é que nossa profissão
é áspera e sofre urna série de retificações nesta hora pouco clássica. Seu
exercício é duro, muitas vezes pouco compensador, a não ser que se con-
siga encontrar, cru 	belezas escondidas, a própria razão para exer-
citá—la.

Espero que isso aconteça com você.
Abraços, José Monteiro."

No último ano do bacharelado Genival fez, à noite, o doutorado,
que terminou no ano seguinte. Ficou devendo defesa de tese.

- Eu teria que defender tese e nunca defendi. Fui deixando para
amanhã, amanhã e, mais de cinquenta anos depois, ainda estou devendo
a defesa que nunca fiz.

O "Prefeito Furacão" e o
progresso de Belo Horizonte

A capital mineira !bi pensada para 300 mil habitantes. .Já 110 illÍCi()

dos anos 1950, beirava isso. Era ainda pequena, continha-se no perí-
metro urbano, circunscrito pela Avenida do Contorno. Tinha pouquís-
simos edifícios, um deles o Bleriot, de três ou quatro andares. De seu
terraço, à noite, um holofote iluminava toda a cidade. O Bieriot existe
até hoje, ilustre esquecido, ali na Rua Rio de Janeiro, entre Tupinambás
e Caetés, a quadra e meia do Pirulito da Praça Sete. Outro, o Chagas
Dória chegou a ser o prédio mais alto da capital. No início da Avenida
Tocantins (hoje Assis Chateaubriand), fica numa ponta do viaduto
velho. Foi, naqueles tempos, orgulho da cidade. Seus cinco andares
hoje, cabisbaixos pudessem ficar, por certo de cabeça baixa estariam.
Ao orgulho matou o progresso. Gcnival trazia, para urna Belo Hori-
zonte meio interiorana, a sisudez dos costumes da cidade menor. A ca-
pital era ainda muito pouco metrópole, caracteristicamente
conservadora em usos e usares. Era uma época em que funcionário pú-
blico era sinônimo de status. Corrigindo: era o próprio status. Pincele-
mos um pouco aquela Belo Horizonte. Na primeira metade dos anos
1940, Juscelino, prefeito, deixara, indelével, a marca de seu dinamismo.
Sem precedentes - e sem medo de consequentes. Exemplo frisante foi
a Pampulha, com seu conjunto arquitetônico. O cassino, hoje Museu
de Arte Moderna, a Casa do Baile, o late Golfe Clube, foram inaugu-
rados em 43. A Igreja São Francisco de Assis, só em 59. Eram os tem-
pos do novo: bossa nova, cinema novo, nova capital, novos caminhos.
Belo Horizonte consolidava sua imagem de metrópole. Outros costu-
mes iam deixando para trás o ranço do conscrvadorismo. Ainda assim
se podia sentir o perfume das magnólias nas ruas.

Numa ideia da vida da rapaziada de então, escreveu o jornalista
Humberto Werneck:
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"... o panorama era mais alentador. Não o bastante, porém, para
rapazes que sonhassem com voos mais altos com as namoradas. Pode
não corresponder exatamente a um fato acontecido, mas é bastante ve-
rossímil, no romance de formação de Autran Dourado, o episódio em
que João da Fonseca Nogueira, a personagem principal, não tendo onde
estar mais à vontade, recorre ao consultório de um amigo dentista. É o
mesmo João que vai observar, com doses iguais de grosseria e precisão,
que a mulher mineira, naqueles anos 40, é como a Loteria Estadual, di-
ficilmente dá. Aquecida no portão de uma casa de família, ou no
'footing' da Praça da Liberdade (onde havia uma aleia para gente 'bem'
e outra para o populacho), a noitada de um moço belo-horizontino,
como nas gerações anteriores, geralmente ia ferver na cama de uma
profissional. Quando se tratasse de amadora - uma 'bagageira', mulher
que se capturava na rua -, rapazes como João da Fonseca Nogueira ali-
viavam suas urgências em lugares então ermos: em mais de um sentido,
na moita. Bebia-se no Montanhês Dancing, na Rua Guaicurus, ao som
da orquestra de Castilho, espécie de Glenn Milier local, que abria a
noite, às vinte e duas horas, com a protofonia de 'O Guarani' em ritmo
de samba. Ao lado ficava a Pensão Inglesa. Na esquina, bem à mão, o
Maravilhoso Hotel, outra casa concorrida, em cujo quarto 304 um ro-
mancista de outra geração, Roberto Drummond, hospedará a sua per-
sonagem Hilda Furacão".

Nos anos cinquenta, a Rua da Bahia era caminho forçoso de inte-
lectuais. Não de se estranhar, era o único para eles, que tinham ali os
pontos de encontro para o bate-papo. Entre o Bar do Ponto e o Grande
Hotel (hoje edificio Maletta), estavam -- por exemplo, a Charutaria Flor
de Minas, a Elite, a Casa Giácomo, muito conhecida pelo slogan: "você
era criança e Giácomojá vendia e pagava a sorte grande". A charutaria
era passagem obrigatória da gente pensante. A Elite, uma confeitaria/lan-
chonete frequentada pelo "society" de então. A Casa Giácomo, uma lo-
térica que compunha o comércio da região.

Para Genival, a vida em BH era naquela época, mais que tudo, di-
vertida:

- A vida era muito interessante, a Rua da Bahia recebia uma pre-
sença muito grande, oferecia divertimento. Aquela estudantada que tinha
um dinheirinho mais farto se reunia na Elite, confeitaria, ou na Campo-
nesa, churrascaria que se instalou primeiro na Rua da Bahia, depois se

mudou para a Rua dos (joitacazes. quase esquina da mesma Bahia.
Então, a estudantada se reunia muito ali. Aos sábados e domingos, a dis-
puta por mesas era muito grande. A Gruta Metrópole era desse tempo,
também já existia o Bar do Ponto, que ficava no ponto do bonde, na Av.
Afonso Pena, tal como citado por Drummond e Pedro Nava. O nome,
por sinal, provém de "bar do ponto do bonde", esclarece o escritor e his-
toriador Luis Góes. Aliás, naquele local, na Rua da Bahia e também na
Goitacazes, aconteciam muitas vezes coisas hilariantes, porque no final
da semana, parte da mocidade que tinha um cobrinho a mais, a "jeunesse
dorée" de Belo Horizonte, ia frequentar a Elite e outra parte, a Campo-
nesa, locais preferidos de encontro, não só da estudantada como da
"gente bem" da época. Não consigo, por exemplo, me esquecer de um
fato meio tragicômico, mas realmente hilariante, ocorrido num sábado,
cerca de dez horas da noite, com a Elite completamente lotada. Havia
um mundaréu de gente do lado de fora esperando lugar, quando irrompeu
por entre as mesas, rumo ao centro do salão, uma mulher a gritar: "me
perdoa, Protásio, me perdoa, Protásio. Protásio, me perdoa". E o Protásio,
que era garçom, e que tinha um orgulho muito grande de ter trabalhado
no "Conte Biancamaflo", grande navio italiano daquela época, impertur-
bável e impassível, com aquele guardanapo branco que os garçons car-
regam no braço esquerdo, senhor absoluto de si, levando os aperitivos,
as bebidas, os petiscos que lhe eram solicitados. Ai a moçada, "entrou
no clima" e começou a gritar: "Perdoa, Protásio, Protásio, perdoa, per-
doa". A mulher não parava de gritar, mas ele não dava a menor atenção.
Finalmente ela saiu, deitou-se nos trilhos por onde passava o bonde
Bahia-Floresta, e disse que ia se suicidar. Foi quando todos corremos
para a porta. O bonde veio descendo, o motorneiro batendo aquela sineta,
freneticamente badalando até que, um metro antes da mulher, conseguiu
parar, com a meninada toda a essa altura mais do que gritando em refrão:
"Perdoa Protásio, porra, perdoa". Impávido, ele se dirigiu à mulher, es-
tendeu-lhe a mão e disse exatamente isso: "Levanta-te, mulher. Eu não
sou Deus para perdoar!". Então, triunfalmente, carregamos o Protásio no
ombro, pela Rua da Bahia abaixo, em coro aclamando: "Protásio, Protá-
sio". Foi uma das coisas mais hilárias que já vi em minha vida, essa his-

tória do Protásio.
Conto outra: no Maleta, edifício onde ficava o Grande Hotel, o mais

grã-fino de Belo Horizonte antes do surgimento do Hotel Normandy, mo-
ravam alguns estudantes, filhos de pais abonados, que não careciam ficar
em pensionato ou em república. A rapaziada daquela época, como a de
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qualquer outra, tinha uma inventividade sem raias, fruto de um enxeri-
mento também sem limites. Como as divisórias entre os andares do pré-
dio não eram de concreto, eram de madeira, a molecada costumava abrir
nelas orifícios que permitiam ver os casais em lua de mel, e muitas vezes
alguns estudantes até cobravam de quem quisesse ver, "ao vivo", cenas
de sexo explícito. Cobrava-se por minuto. Então, tem muita gente por aí,
hoje vovôs e vovós, ou até bisavós, que jamais poderia imaginar que há
cinquenta, sessenta anos, foi vista fazendo amor na lua de mel, no Grande
Hotel de Belo Horizonte.

Perto, quase colada, a escola de Direito. Tínhamos colegas, alguns
mais bem aquinhoados cm termos de dinheiro, que moravam no citado
Grande Hotel. Filhos de gente rica, podiam. Outro ponto de encontro era
o Minas Tênis Clube, cujas horas dançantes aos domingos pela manhã,
na chamada "missa dançante", frequentei muito. As meninas mentiam
para as mães que iam à missa, e iam para o Minas, dançar. Daí o nome. E
era bom, porque longe da fiscalização das mães. Já na "hora dançante",
aos domingos á noite, no salão, ficavam aquelas cadeirinhas, tenho a li-
geira impressão de que permanecem até hoje, embora outros os tempos.
Os mineiros temos um enorme respeito pelas tradições. Naquelas cadei-
rinhas, as mamães ficavam assentadas, olhando as filhinhas do umbigo
para baixo. Na missa dançante, esses olhares não existiam. Não sei se era
bom dançarino, sei que ia dançar cm toda oportunidade que aparecia, fosse
na missa dançante, hora dançante ou no Montanhês Danças, aliás de seleta
frequência, preferido que era da estudantada. Mas quero crer que dançava
bem, porque no Montanhês, quando o sujeito era ruim e pisava no pé da
mulher, ela fazia um sinal para o picotador, que perfurava o cartão todo.
Era para afugentar o cara. Nunca tive um cartão perfurado inteiramente.
Funcionava assim: as mesas ficavam em volta do salão, que tinha quatro
entradas. Em cada uma delas ficava um picotador e quando a gente en-
trava no salão, recebia um cartão que ia numerado de um a vinte, ou de
um a vinte e cinco, coisa assim. Na saída, o picotador marcava quantas
vezes se tinha dançado. Para os que eram ruins de dança, as mulheres fa-
ziam sinal para acertar, carregar a mão no picote. O sujeito só dançava
pagando. Cada furo custava quinhentos réis. Não me lembro de ter o car-
tão todo perfurado. Mas me lembro de um colega que dançava o mesmo
tanto que eu e ficava bravo comigo: "picotou o meu cartão todo e o seu
não!!!". E eu: "esquecimento". Mas o certo é que ele era cintura dura.

Em Belo Horizonte, naquela época, aconteciam coisas que pessoas
de gerações anteriores à minha já haviam vivenciado. Nós, nossa gera-

ção, pegamos o final - o cabaré, a zona boêmia, os rendez-vous. O mais
famoso era o da Zezé, na Rua ltambé, 17, lembro-me do endereço até
hoje. Pertinho da usina de leite da CCPL. Lembro-me também da Mar-
garida, que era na Rua Uberaba, 46, e da Maria Leite, na Av. Antônio
Carlos, 600. Eram endereços que ficavam na cabeça da gente. A frequên-
cia dos habitués era praticamente no Montanhês Danças. Tinha um di-
nheirinho qualquer e ia logo para lá. E tinha aqueles restaurantes que
varavam a noite, alguns nem fechavam a porta. Havia ainda o Dancing
Mariana, no coração da zona boêmia. Era tudo assim, bem efervescente.
E, lá pelas bandas de um então longínquo Bairro São Cristóvão, o Lan-
terna Azul, em um ambiente de meia-luz que, sei lá por quais cargas
d'água, fazia sonhar contidas lascívias parisienses, e até leves bacanais.
Esbórnias, orgias, surubas, nem no recôndito da ideia. Eram muito fortes
as raízes comportarnentais.

Aquilo que aparece no livro Hilda Furacão é um exercício literário
de um escritor primoroso, mas na realidade a personagem nunca existiu.
O local que o Roberto Drummond descreve, é o Hotel Maravilhoso,
muito frequentado na época. Nunca houve aquela história. Contava-se
que uma mulher da sociedade, frequentadora do Minas (Tênis Clube) se
casou, depois descasou e passou a frequentar o Maravilhoso. Na minha
geração isso não aconteceu. É lenda. O autor do livro pegou a lenda e a
transportou para um livro que é, aliás, de deliciosa leitura. Depois foi
adaptado para a televisão como minissérie que também foi ótima. Mas a
tal mulher nunca houve. Colocaram na novela, no livro nem tanto, um
travesti, nem era bem um travesti. Era mesmo um veado que havia na
zona boêmia naquela ocasião, o Cintura Fina, como era conhecido o José
Arimatéia da Conceição. E me recordo muito bem, porque raro era o dia
em que o Arimatéia não comparecia ao Fórum de Belo Horizonte para
ser interrogado. Era um tipo forte, jogava navalha (naquele tempo im-
portada, Solingen), brigava com a polícia. Era uma confusão. Jogar na-
valha, para quem não sabe, era prender seu cabo num barbante e lançar.
A navalha se abria e ia cortar a vítima. Era, por isso, muito temida. Hoje,
já indústria brasileira, é ainda muito usada como arma branca, sobretudo
por homossexuais. Voltando ao Arimatéia, ele aprontava e, quando de-
tido, resistia. E como... Quatro carros de rádio-patrulha, no mínimo, eram
mobilizados para prendê-lo. Era um negro de quase dois metros de altura.
Eu era advogado, assistente judiciário no Fórum Lafaietc. O cargo é hoje
chamado de defensor público. Eu era defensor público da Quinta Vara
Criminal, na época éramos quatro ou cinco. Pela idade, Renato Zuppo,

100	 1	 101



que era o "becão" de todos nós, depois o José Murilo de Castro, o Carlos
Alberto Portela, todos já falecidos, e eu. E ainda tinha mais um, de cujo
nome não me recordo. Certa vez, lembro-me, o Cintura Fina foi interro-
gado pelo Dr. Mayrink, um juiz extremamente severo da Quarta Vara
Criminal. Quando o Cintura Fina chegava, era a sensação do fórum. Todo
mundo queria presenciar o interrogatório, porque ele era muito irreve-
rente, muito espirituoso. Havia sempre uns dez ou doze advogados as-
sistindo aos interrogatórios. Num deles, o Dr. Mayrink fez a pergunta de
praxe:

"- Senhor Arirnatéia, o senhor tem advogado constituído? E ele res-
pondeu, com seus trejeitos de mulher, voz de falsete:

- Eu não, eu sou pobre.
- E o senhor é pobre no sentido legal'?
- Sou pobre no sentido legal e sou pobre no sentido ilegal também.

Sou pobre de todo e de tudo".
Então o Dr. Mayrink ditou para o escrivão: "pelo Juiz de Direito foi

declarado que fica nomeado defensor dativo do réu aqui presente, por
ser pobre no sentido legal, o Dr. José Murilo de Castro". O José Murilo
era um advogado gordinho e baixinho e a essa altura estávamos no in-
terrogatório, ele, o Carlos Alberto Portela, o Renato Zuppo, que era um
italianão forte, bigodudo, e eu. Aí o Cintura Fina ouviu e perguntou:
"quem é o meu advogado?" E o Dr. Mayrink:

"—Aquele ali.
- O baixinho ou o bigodudo?
O Dr. Mayrink não respondeu. Disse, apenas:

- Doutor Murilo, apresente-se ao réu".
Ao que o Dr. José Murilo caminhou em sua direção, o Arimatéia,

batendo uma mão na outra, começou a exclamar:
"- Não quero, não quero, não quero!!! Quero aquele bigodudo bár-

baro".

O Dr. Mayrink mandou retirá-lo da sala. Foi uma gargalhada geral.
Dali por diante, quando o Renato Zuppo passava, o pessoal brincava: "ô
bigodudo bárbaro". Eram coisas assim que aconteciam em Belo Hori-
zonte naquele tempo.

Esses tipos, aliás, eram gozadíssimos. Em Montes Claros havia um,
homossexual também, igualmente brigador, mas que não aprontava tanto
quanto o Cintura Fina, Os que, sabidarnente, aprontavam mais naquela
ocasião eram o Madame Satã, pavor das autoridades no Rio de Janeiro,
e o Cintura Fina em Belo Horizonte. Em Montes Claros, o Remelexo fi-

cava na porta do cabai-C do .1 ouo 1 ci. C1l IRIO	quc iiin dinçti com

as mulheres. Quando saía alguém que tinha sido seu namorado, ele em-
purrava o cara e dizia para a mulher: "sai pra lá, cobra de saia, você pode
ser melhor do que eu na beleza, mas no remelexo eu du-vi-dê-o-dó". Aí
botamos apelido nele de Remelexo.

Frn outro caso, também digno de nota, logo depois de formado de-
fendi urna pobre de uma meretriz que, desesperada por não ter encon-
trado freguês no decorrer da noite, se embriagou e, pela madrugada, em
plena Rua Guaicurus, arrancou a roupa, rasgou as vestes e ficou a desfi-
lar, nua. Passou uma rádio-patrulha, prendeu-a, levou-a à delegacia de
plantão e um delegado lá, imbecilmente, atuou a coitada por atentado
violento ao pudor. O caso me foi encaminhado e eu imediatamente pedi
ao juiz, que era o Dr. Carlindo Mayrink, grande nome da Quarta Vara
Criminal daqui de Belo Horizonte, o relaxamento do flagrante. Aleguei
que não havia nenhum atentado violento ao pudor, às três horas da
manhã, naquela rua, notoriamente o centro do prostíbulo maior de Belo
Horizonte na época. E ele, atendendo às ponderações que fiz, relaxou o
flagrante, a mulher deixou a prisão, mas o processo prosseguiu. No final
do processo, com as mesmas razões, consegui a absolvição dela. Era pro-
motor naquela vara o Sizenando de Barros Filho, uma figura sardônica,
que gostava de me provocar, e com quem, aliás, muito aprendi. O pai
dele tinha sido amigo de meu pai e havia entre nós uma afeição muito
grande, mas ele sabia que eu tinha o estopim meio curto, então gostava
de me provocar, me arreliar. E então, brinquei com ele:

- Sizenando, você não vai recorrer dessa sentença". E ele: "Pelo
contrário, vou. Se sua tese pegar, daqui a pouco todas as mulheres, sob
a alegação de que podem fazê-lo, estarão desfilando aqui em Belo Hori-
zonte, na Rua Guaicurus e adjacências, na Rua Rio de Janeiro, Tupinam-
bás e demais", mas tudo assim na base de irritante sardonismo para
comigo. Aí ele entrou com a apelação e comentou comigo, com aquele
seu risinho, também muito sardônico: "a apelação já está lá, na Quarta
Vara".

Então eu fui lá e apresentei as contrarrazões, a mão mesmo, nem
me detive em datilografar coisa nenhuma. Escrevi: "Egrégia Corte. Man-
tenho todas as razões aqui expendidas em favor da ré Fulana de Tal, de
que não há nenhum fato escabroso, nada a causar preocupação à socie-
dade o fato de uma mulher aparecer nua no centro, no coração dos lupa-
nares (usei esta palavra, lupanares) belo-horizontinos às três horas da
manhã, nua. Não há qualqucr ra/ão. Peço portanto a essa Egrégia Corte
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que diga com quem está a razão: se com o apelante, se com a apelada".
Esse trocadilho provocou muita gargalhada. Há muitos desembargadores
já aposentados que quando se encontram comigo estão sempre a recordar
essa coisinha do meu princípio de carreira, no primeiro ano em que exerci
a profissão de advogado.

Coisas do Bias

Genival conheceu Juscelino quando iniciante na militância partidá-
ria. Seu pai, Dr. Mário Tourinho, do PR Partido Republicano era muito
amigo de José Estevcs Rodrigues, deputado federal, homem muito sério,
que foi, ao lado de JK, fundador da Cemig. Esteves era secretário de Via-
ção e Obras Públicas, e Juscelino, num bilhete, mandou-o procurar o
Júlio Soares e o Lucas Lopes, para fundar a holding. O bilhete está hoje
no Memorial JK. Guardado por Genival por muitos anos, marcou o nas-
cimento de seu interesse pela política, logo mudado em entusiasmo, cedo
em paixão. Ele cursava o secundário e viajou muito com JK na campanha
para governador do estado. Nem eleitor era, mas abria, com discursos
inflamados, comícios em várias cidades, claro que Montes Claros tam-
bém. Ainda estudante, se candidatou à vereança em Belo Horizonte.
Como filiado ao PTB, pleiteou o nome na chapa e conseguiu. Teve,
para um universitário de Direito, que nem era daqui, portanto sem maio-
res vinculações com a cidade, surpreendentes seiscentos e quinze votos.
Ficou na quarta suplência. Chamaram até o terceiro suplente, quase exer-
ceu o mandato. Conseguiu, com isso, se impor. Dessa primeira campa-
nha, e de todas as outras, além de novos companheiros, participaram
velhos amigos, que não pouparam esforços para ajudá-lo. No convívio
político, Genival aprofundou ligações com Juscelino, cuja presença em
sua vida foi, no decorrer do tempo, crescente, vigorosa e permanente.
Em 1956 também participou da campanha do Dr. (José Francisco) Bias
Fortes, como conta:

- Em 1956, já estudante de Direito, participei intensamente da cam-
panha política do Dr. Bias Fortes. Naquela ocasião, aviões não pousavam
à noite no norte-mineiro. Ainda hoje, acho, o único aeroporto que tem
tráfego noturno é o de Montes Claros. Naquela ocasião não existia ne-
nhum. Então. a caIavafl1 políticas se formavam para ir, no máximo, a
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lo que o (iO\ eriutd
itico conclave que realizamos aqui, presente essa mocidade toda,
das melhores universidades deste País. Ninguém, reitero, melhor

te um velho e renomado fazendeiro na região da Mata, o Dr. José
iseo Rias Foiie. pecuarista tradicional na região de Barbacena".

Aí hou' e o aplausos, o Dr. Bias tomou assento na presidência e
latamente começou o discurso de encerramento do conclave, di-

D 
mais ou menos o seguinte, sempre com aquele vozeirão grosso,

toroso:
Minas Gerais fica muito satisfeita em ter aqui presente essa es-

nada dos problemas do campo, meninada que veio de Viçosa e de
as, também essa mocidade paulista, que veio da universidade de Pi-
aba, perto da de Campinas. Fico igualmente muito satisfeito em ver

El 
essa garotada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qui-

tro 45. Bom, muito bom, o que essa rapaziada aqui andou falando
e as sementes gigantes e os desenvolvimentos que se fazem na área
ricultura e da pecuária. Quero, porém, nesta oportunidade lembrar,
que a guardem bem, a afirmação do velho fazendeiro mineiro. Na
dade, o bicho que joga o dono pra frente, é o bicho que mija pra trás:

iaca".

IM

três cidades. Naquela aonde se chegava à noite, ali a comitiva pernoitava
Após o jantar, o pessoal realizava o comício e dormia. De certa feita
quando a comitiva do Dr. Rias Fortes chega a Januária, foi oferecjdoun
jantar pela Inês Generoso, minha parenta querida, casada com o Márj
Lisboa, chefe político da cidade, ambos aliás falecidos. O jantar fo
aquele exagero de comida: peixe frito, assado, ao molho, peixe de tu
quanto é espécie e para todos os gostos. A pesca era abundante por aque.
las bandas. E mais, tinha carne de todo tipo, de vaca, de porco, tinha 
tudo. Havia uns trinta pratos à mesa, não faltando a inevitável e, para
meu gosto chatíssima, maionese. O pessoal do interior, naquela ocasiào
entendia que maionese era comida de político, que político gostava da-
quela droga. Então, no segundo pavimento, na sala mais alta da casa, os
mais chegados ao governador sentaram-se em volta de uma mesa grande,
onde se podiam reunir umas vinte pessoas. Os demais, numas poltronas
em semicírculo. No térreo havia duas salas grandes, separadas uma da
outra por um ou dois degraus e o jantar foi servido numa delas. Bias For-
tes, além de extremamente simpático, era um glutão, comia feito um de.
sesperado, a olhar para a comida corno se ela pudesse sumir da mesa,
desaparecer. Quando acabou, a Inês chamou, "olha vamos fazer o se-
guinte, a sobremesa e o cafezinho vão ser servidos na parte de cima".
Tão logo o pessoal começou a caminhar para lá, o Dr. Bias me fez um
sinal, eu me aproximei e ele, com aquela voz forte e cavernosa, própria
dele, caracteristicamente enrouquecida, me perguntou: "onde é que fica
o negócio?", apontando para a barriga. Achei graça, ri, conduzi o gover-
nador. Pegando uma lanterna, falei: lá no fundo da casa, fica um buracão,
onde está a famosa casinha. Na época ainda não existia no interior a mo-
dernidade do vaso sanitário, nada disso. Fui iluminando o caminho para
ele e, chegada urna certa distância, apontei-lhe com a luz a casinha. De-
morou uns cinco ou seis minutos e saiu às gargalhadas, exclamando, por
mais de urna vez:

"- Estas Minas Gerais são impagáveis. São sensacionais estas
Minas Gerais. Come-se bem, mas como se caga mal!".

De outra feita, reajiiava-se em l3elo 1 lorizonte o Congresso Na-
cional de Agronomia e Pecuária. O secretário de Agricultura, com quem
eu trabalhava como auxiliar de gabinete, era o Dr. Álvaro Marcílio, que
advogou por mais de 30 anos em Montes Claros. Meu quase conterrâneo,
Pois. Quando do encerramento do congresso, o Dr. Marcílio fez uma
apresentação, num discurso bonito por sinal, e disse que "ninguém me-
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O furacão vira presidente

Ainda no Marconi durante o movimento estudantil, Genival conhe-ceu Juscelino, cuja ascensão na política foi um "negócio de
1945 era prefe	 louco". Emito de Belo Horizonte, dez anos depois, Presidente da Re-pública Detalha:

Influenciaram na ligação amigos comuns que trabalhavam comele e me sabiam um jovem agitado, que gostava de fazer discursos e par-
ticipar de política. Ciro dos Anjos mesmo foi um dos 

responsáveis pelaaproximação. Ainda estudante, participei da campanha de JK para o go-
verno do estado, e nem eleitor era. Já na Faculdade de Direito, entrei nacampanha dele para a presidência Fiquei extremamente ligado a ele,principalmente depois da cassação Tornamonos amigos muito próxi-
MOS, inclu sive com troca de correspondência. Tenho várias cartas dele,a mim dirigidas em momentos difíceis de sua vida. Bem antes, eu já eraamigo daquela turma de Diamantina. Mais que tudo, o que me aproximoudos amigos de Juscelino e nos uniu, foi o espoe. Eu jogava basquetebolera da seleção de Montes Claros, e havia uma rivalidade muito 

grandeentre as duas cidades. Volta e meia, aque lepessoal estava em MontesClaros. Quando mais tarde nos unimos politicamente, fomos todos parao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), antecessor do PMDB. Emconsequência da cassação de Juscelino, o pessoal todo de Diamantinafoi para o MDB. Se não houvesse a cassação, a história se contaria demaneira diferente.

Uma das minhas lutas mais antigas, hoje vitoriosa, na qual viva-
mente me engajei, foi na campanha pelo monopólio estatal do petróleo.No princípio dos anos 1950, quando vim estudar em Belo Horizonte,no externato do Colégio Marconi, nela entrei de corpo e alma, de peitoaberto, com muito destemor, como é de meu feitio. E saía, nas madru-gadas, pichando esse sedutor slogan "o petróleo é nosso", que galvani-
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zou inteiramente o povo brasileiro. Na época, o movimento era muito
mal compreendido pelas autoridades, que entendiam que aquilo era
coisa de comunista. E era mesmo. Era de comunistas e de outros pa-
triotas também que, não sendo comunistas, eram socialistas. Então saía-
mos, um bando de moços, pintando as ruas, pichando, e tínhamos
apoio, patrocínio. O Renato Falci, dono da Casa Falei, por exemplo,
era homem de muita sensibilidade social, um nacionalista extremado,
um patriota. Muitas vezes nos deu tinta para pichação. Também muitas
vezes, outras tantas e mais outras, quando a polícia vinha forte, que-
rendo bater, os estudantes entrávamos na Casa Falei. O Renato baixava
as portas, ficávamos em segurança. Depois nos acobertava a fuga tam-
bém, saíamos pela porta dos fundos, em outra rua. Naquela época os
homens da Associação Comercial nos estimulavam. Havia vários ou-
tros, gostaria de sublinhar isso. O Nirlando Beirão, por exemplo, foi
uma figura que fascinou muito nossa mocidade com seu espírito na-
cionalista. Um outro, cristão fervoroso, e que portanto não poderia
nunca ter acentuados pendores para o marxismo, era o Celso Mello
Azevedo, figura extraordinária, pelo espírito nacionalista e pelo apoio
que dava às causas. Na minha época de faculdade, em 54, os estudantes
apoiávamos o Celso Mello Azevedo, figura muito evoluída em que pese
filiado ao PDC, Partido Democrata Cristão, bastante ligado à UDN.
Mas era visivelmente homem de esquerda, aquela esquerda católica,
exatamente a que sustentava aquele posicionamento. Também ligado a
nós era o padre Laje, virtuoso esquerdista. Nossa geração inaugurou a
torre da Petrobras, ao lado da velha Faculdade de Direito, quando Re-
nato Diniz Santos era presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, o
CAAP, e fui um dos oradores na solenidade de inauguração, no ano de
1956. Ao lado desses nomes que já citei, não poderia deixar de falar
também do Justo Pinheiro da Fonseca, do Jorge Ferraz, do Ivon Leite
de Magalhães Pinto, do Jayme Peconick, e também do grande professor
Osório da Rocha Diniz. Empolgaram a nossa mocidade e a dos homens
que hoje, já ultrapassada a casa dos setenta anos, estão próximos dos
oitenta ou deles passando.

Genival muito se orgulha de ter sido amigo de Renato Falei, Osório
Rocha Diniz, Washington Albino (falecido recentemente), e tantos outros.

Eterno combatente na luta pela comprovação da existência de pe-
tróleo e gás em Minas, em 2007 viu publicado em vários jornais, de sua
lavra, o artigo "Gás e Petróleo no Norte e Noroeste de Minas - a Criação
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da Califrnja Brasileira" escrito em 2007, e publicado em vários jornais
mineiros:

"Há cinquenta e cinco anos, assim bem mais do que João Batista
clamou no deserto contra os desacertos dos homens para com o Criador,
venho eu clamando contra os dirigentes do CNP, hoje ANP, Agência Na-
cional de Petróleo, que nada se importavam com as evidentes provas de
gás e, possivelmente, petróleo na margem esquerda do Rio São Fran-
cisco, se estendendo pelo Noroeste Mineiro, chegando aos contrafortes
do Planalto Central, ultrapassando-os para incluir terras de Goiás e de
Tocantins, num total de cento e noventa mil krn2. Até quatro anos atrás,
eu chorava e clamava sozinho, só não comendo gafanhotos, tal qual João
Batista. Mas depois comecei a ser ouvido. Conto como foi. Auxiliar de
gabinete do então secretário da Agricultura, no longínquo 1954, cursando
o primeiro ano da Faculdade de Direito da IJMG (hoje UFMG), era eu a
pessoa encarregada da correspondência do secretário Aloísio Costa que,
com o afastamento de JK para a disputa presidencial, foi substituído pelo
paul i sta-montesclarense Álvaro Marcílio, continuando eu no gabinete e
com as mesmas tarefas. Havia àquele tempo na secretaria, subordinada
ao Departamento de Produção Mineral (DPM), a Escola de Sondadores,
criada na época de Benedito Valadares para pesquisar águas subterrâneas
no chamado árido mineiro. Volta e meia, o DPM comunicava ao gabinete
a ocorrência de gases exalando das perfurações, assim impedindo o pros-
seguimento das mesmas, tal era o mal-estar produzido entre os perfura-
dores. Comunicavam, também, o local exato da ocorrência, todas as
coordenadas e profundidade alcançada. Partícipe que fui da campanha
encetada nos anos cinquenta em fivor da estatização do petróleo sob o
sedutor slogan "o petróleo é nosso" que, nascido no Part idão (PCB), veio
a empolgar toda a nação brasileira, tirava eu cópia dessas ocorrências e
as encaminhava ao então Conselho Nacional de Petróleo, hoje Agência,
corri outra cópia para o presidente da União Nacional dos Estudantes,
meu fraternal amigo Augusto, cruelmente assassinado em 1973 na cidade
de Cataguazes. Do último recebia resposta estimuladora e o nosso jor-
nalzinho (da UNE) noticiava as constantes ocorrências como resposta ao
tristemente lembrado Mister Link, agente da CIA, que se dizendo geofi-
sico, afirmava a total impossibilidade de se encontrar petróleo no Brasil.
Os anos se passaram, o jovem estudante de Direito, agora no exercício
da sua profissão, torna-se advogado e amigo do saudoso Dr. Custódio
Braga, dono da Construtora Alhambra. Em uma das muitas conversas
deliciosas que tínhamos em Belo Horizonte e no Rio, recordando eu da
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luta pelo "petroleo é nosso", dele ouvi que, sendo ele um jovem enge-
nheiro do CNP, era quem recebia minhas cartas, mandando-as para o ar-
quivo por ordem superior, superdeterminante por ser "coisa de
comunista". E o velho Braga então comentava: "ora, ora, então era você
o temido comunista". Eleito primeiro suplente de deputado estadual em
1966, exerci o mandato por um ano no glorioso MDB (não confundir
com o PMDB), oportunidade em que continuei bancando o João Batista,
sempre clamando e jamais sendo ouvido pelo deserto que me cercava.

Com uma pequena pausa, por isso que não fui candidato em 1970 já que,
radical e erroneamente, pregava a anulação do voto pelos que combatiam
a ditadura militar sob a alegação tola de que a estávamos coonestando
ou legitimando aos olhos do mundo. Voltei ao cenário político como de-
putado federal em 1974, sempre desmascarando a ditadura militar. E
sempre que sobrava um tempinho copiava João Batista, reclamando aten-
ção para a prospecção de gás e petróleo no território mineiro quando, di-
zendo dos benefícios de um evento positivo para a região Norte e
Noroeste, cunhei a expressão "futura Califórnia brasileira", hoje feliz-
mente sentida e repetida pelos que conhecem o assunto. Há uns quatro
ou cinco anos, através da minha amiga Elbe Brandão, comecei a deixar
a postura de João Batista, já que comecei a ser ouvido. É que a Elbe,
como secretária especial da nossa região, levou fotos, reportagens, noti-
ciário da matéria, discursos meus, uma maçaroca documental ao Gover-
nador Aecinho e este acreditou na coisa, acionando a AN P. Há dois anos,
esta agência levou a leilão vários lotes de terrenos, visando a serem pros-
pectados. Dez ou doze dos mais importantes, os mais próximos ao Re-
manso do Fogo e Montalvânia, foram arrematados por uma empresa de
Sete Lagoas, que logo desistiu do planejado, por incapacidade financeira.
Entrementes, levei a Montes Claros o geofísico Levínio Cunha Castilho,
que pronunciou longa e esclarecedora palestra na AMAMS para prefeitos
e interessados no assunto gás/petróleo, com ênfase em abundante exibi-
ção de slides, fotos e exposição de fatos evidenciando e ressaltando que
ali, os trezentos e nove mil quilômetros quadrados têm o subsolo muito
semelhante ao da Sibéria, região russa maior produtora de gás no mundo.
O "Jornal de Notícias" de Montes Claros e o "Hoje em Dia" deram ampla
cobertura ao evento, principalmente à euforia dos participantes. Por isso
me causou estranheza não terem eles protestado contra a cochilada do
governador ante a omissão da ANP. Estranheza esta que aumentou ao
ver o noticiário sobre a recente e histórica reunião política, de caráter
eclético, da bancada norte-mineira com o governador, quando assuntos
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bem menores foram objeto de reivindicação, sem qualquer alusão a gás
e petróleo. Semana passada, entretanto, a imprensa da Capital noticiava
o despertar do governador que, em reunião com o presidente Gabrielii,
da Petrobras, dele cobrava gestões junto âANP, bem como novos leilões
e abreviação das prospecções. Investigando o que ocorrera, descobri que
o Paulinho Abi-Ackel, sem qualquer ligação política com a região, mas
visando ao atendimento legítimo de um amigo interessado nessas pros-
pecções, levou a reclamação ao governador, sendo prontamente atendido
por ele. Jogo muita fé em nossa representação política, razão da crítica
construtiva que aqui faço. Não tenham dúvidas os que me icem: os dois
itens mais importantes para o Norte de Minas hoje são a Unirnontes, dis-
seminando cultura, e gás e petróleo distribuindo riqueza, assim iniciando
a "Califórnia" brasileira, com que sonhei e sonho há mais de cinquenta
e cinco anos".

(Genival Tourinho, Jornal de Notícias, MOC, 05/set/2007)

Hoje, acrescenta:
- Em muitas regiões do norte-mineiro, o gás vem à superficie de

maneira natural. É o que ocorre em Remanso do Fogo, em Buritizeiro,
próximo ao Rio Cochá, em Montalvânia, e vários pontos dos rios Arinos
e Paracatu. Perfuraram, nos anos 1970,  quatro poços. Três, com resultado
positivo - em Remanso do Fogo (Buritizeiro), em Montalvânia, próximo
ao Rio Cochá, e em Januária, depois mais alguns em vários pontos dos
rios Arinos e Paracatu. Lamentavelmente, foram abandonados sob a vaga
explicação de que não teriam importância comercial. Juro que não morro
enquanto não ver resolvida a questão do gás. Fui chamado de louco,
como os irmãos Rosado, insistindo na busca de petróleo e gás no Rio
Grande do Norte, hoje realidade.

Depois, o noticiário se tornou mais presente, como se vê pelo artigo
publicado em 24 de novembro do mesmo ano por Manoel Hygino dos
Santos, sempre atual, e combativo defensor do Norte de Minas:

"Confessei meu entusiasmo porque, enfim, o governo federal se
lembrava do norte-mineiro e se dispusera a mandar fazer prospecção de
gás na região, que tem historicamente demonstrado, ao vivo e em cores,
por emanar naturalmente da profundeza da terra. Há anos as gentes dali
sabem que gás existe, usam-no para cozimento de refeições, costumaram
a vê-lo aparecer a céu aberto, corno se dissesse: 'Eu existo'.

Mas o pior cego é o que não quer ver. ( ... ) Corno na época em que
se afirmava que o Brasil não dispunha de reservas de petróleo, o Norte
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de Minas conviveu corri a hipocrisia ou a mentira de que ali não havia
gás... Identificava-se o produto em vários estados - Rio Grande do Norte,
Ceará, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, na orla marítima - mas aqui era
proibido. Terminantemente proibido. Minas Gerais não dá somente leite,
como insinuava Noel, ou apenas ouro e minério de ferro. Também gás
há, e não se compreende a pertinaz resistência oficial em negá-lo. Foi
quando a Petrobras, em 2007, resolveu admitir o contrário, autorizando
o início da prospecção. O presidente da grandiosa estatal decidiu, assim,
autorizar que se faça o que deveria ter feito há muito: a prospecção. Mas
o presidente Gabrielli alertou, de antemão, que -- se confirmada a pre-
sença do produto ainda haveria necessidade de oito anos para ser co-
mercializado. Parece um complô contra a região e urna população
humilde e operosa. Se havia necessidade dos oito anos, por que não se
começou o trabalho preliminar mais cedo? Estou certo de que há grandes
empresas mineiras interessadas na distribuição e comercialização do gás,
e que se disporão a lançar-se ao empreendimento logo, obedecidos os
trâmites legais e prazos. Aliás, existe uma empresa que rematara dez ou
doze áreas a serem prospectadas, como lembrou Genival Tourinho e
Edgar Antunes Pereira reiterou, mas abriu mão do trabalho. Assim po-
deria perfeitamente a Agência Nacional do Petróleo antecipar o projeto,
apenas promovendo a licitação de tais campos. Por que não o faz?

Minas não pede esmola, apenas quer que seus recursos sejam apro-
veitados, o mais rapidamente possível, o que beneficia o Brasil e os bra-
sileiros. O Norte de Minas compreende 89 municípios e nele há 2,7
milhões de habitantes. Não são brasileiros de segunda classe e não dese-
jam ser tratados como tal. A exploração desse imenso manancial será
uma redenção. A consequência será a implantação de grandes indústrias,
inclusive de cerâmica e metalurgia. Minas não pretende continuar utili-
zada para fornecimento de madeiras, ferindo o meio ambiente e atrasando
o desenvolvimento.

( ... ) segundo o deputado Paulo Abi-Ackel, somam em torno de um
trilhão de metros cúbicos de gás, suficientes para abastecer o Brasil du-
rante 60 anos e assegurando sua auto-suficiência".

Em 23 de dezembro, ainda de 2007, no Hoje em Dia e no Jornal de
Notícias, de Montes Claros, sob o título - GÁS NO NORTE DE MINAS,
também o conhecido colunista social Theodomiro Paulino assinala:

"As reservas de gás do Norte de Minas estão despertando muitas
ambições, tanto econômicas quanto políticas, pois, se há empresas inte-
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ressadas em explorá-las, também existem políticos que querem ser pais
da 'criança'. No entanto, os primeiros passos foram dados por Genival
Tourinho, que durante décadas estudou o assunto. Depois, vieram o en-
genheiro Nestor Mallard e, por fim, o então presidente da Associação
dos Municípios do Médio São Francisco (Ammesf), Cristóvão Colombo
Vita Filho, que levou o projeto ao governo federal, dando sequência ao
processo".

Genival volta ao assunto:
Recentemente, por sugestão minha, o senador Eduardo Azeredo,

que nutriu sempre profundo interesse pelos assuntos do Norte de Minas,
particularmente pelo que acontece em Montes Claros, onde tem vários
amigos entre os quais me incluo, convocou o Haroldo Lima, presidente
da Agência Nacional do Petróleo para, perante a Comissão de lnfraes-
trutura do Senado, esclarecer da razão ou motivos pelos quais não se ini-
ciaram estudos mais aprofundados com relação à mais que provável
existência, no noroeste brasileiro, de gás. Dele existem, segundo o site
"Gasnet", 400 bilhões de metros cúbicos na região do São Francisco. Lá,
trezentos e nove mil quilômetros quadrados de terra que se estendem até
atingir o altiplano de Brasília, descem para as planícies do estado de
Goiás, chegam até mesmo a Tocantins e oeste da Bahia. Aquelas terras
têm, já se comprovou, as mesmas qualidades do subsolo siberiano, com
absoluta identidade de componentes orgânicos. A extinta Secretaria de
Minas e Energia tinha todos esses dados, o Ministério de Minas ainda os
guarda. Na mesma ocasião, o Eduardo convidou quarenta ou cinquenta
prefeitos da região mineira, além de pessoal de Goiás, até mesmo de T-
cantins, para assistir à fala do l-Iaroldo, urna oportunidade para ele escla-
recer por que tanta preocupação e dor de cabeça com esse gás boliviano,
se dentro de dois ou três anos podemos vir a ter aqui, talvez a maior de
todas as jazidas, maior até do que aquela encontrada na Bolívia. Fato é
que, depois de cinquenta e cinco ou mais anos de luta, estou vendo que
meus sonhos caminham para se tornar realidade. Tenho até sérias espe-
ranças de poder ver aproveitamento de gás gerando eletricidade no pró-
prio local onde será produzido por alguma grande usina. Vários desses
pontos onde tenho certeza absoluta da existência de gás, pelo menos de
gás, estão muito próximos de Três Marias, que é o centro de distribuição
elétrica no Brasil. Então, em Três Marias pode ser construída urna grande
termoelétrica, com um aproveitamento que não dá margem sequer a se
falar em gasoduto, nada disso. Ali também poderá ser construída unia

grande fábrica de ureia, de que o gas e um dos Ma'-, compo-
nentes. Então é "sopa no mel" a localização de Três Marias dentro desta
área, com enormes perspectivas de imenso surto de progresso para toda
a região. Parece que finalmente consegui sensibilizar o governo Aécio
Neves, haja vista que várias prospecções novas foram determinadas pela
Agência Nacional do Petróleo, ANP, com o sorteio de vários lotes para
aquisição por empresas não só brasileiras como multinacioliais também.

Logo depois de eleito o Governador Anastasia, o jornal Hoje em
Dia, sob o título "GÁS. MINAS AGORA TEM" publica:

"É bom demais para ser verdade. Esperava-se que fosse mesmo viá-
vel economicamente a reserva de gás natural descoberta na Bacia do rio
São Francisco, em Morada Nova de Minas. Mas não é que a dimensão
do poço perfurado pela empresa Orteng provocasse tamanho entusiasmo,
ao ponto de ser comparado pelo Governador Antônio Anastasia, aos da
Bolívia e semelhante aos descobertos recentemente no Maranhão pela
OGX. Os sócios do projeto garantem que já no ano que vem a comercia-
lização será iniciada. O estranho é que esta história parece com a do pe-
tróleo no Brasil. No meio do século passado, técnicos norte-americanos
garantiram que não existia petróleo no Brasil. Não fosse a campanha na-
cionalista 'O Petróleo é Nosso' e por pouco o 'ouro negro' não teria ido
parar em outras mãos. Na Bacia do Rio São Francisco, o ex-deputado
federal norte-mineiro Genival Tourinho há décadas proclama que existe
gás, em especial na região mais a Noroeste, conhecida como Remanso
do Fogo. São lendárias as histórias dos tropeiros que esquentavam suas
matulas em buracos feitos no chão, de onde emanava gás. Ninguém deu
ouvidos ao gás de Minas e foi praticamente à força que o presidente da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), o ex-deputado federal baiano Ha-
roído Lima, companheiro de lutas de Genival Tourinho, conseguiu levar
meia dúzia de empresas para perfurar alguns poços, entre elas a Petro-
bras, como vem registrando este HOJE EM DIA ao longo desta epopeia.
Eis que, de repente, o consórcio formado pela Orteng, Imetame e Delp
Engenharia (51%), além do Governo do Estado, através da Codemig
(49%), anuncia a descoberta de um poço supostamente fenomenal, capaz
até de mudar a história mineira. Em Minas Gerais, agora, só falta petró-
leo, pois gás tem bastante. Para dar e vender.

'Há gás, muito gás, e de natureza comercial', garantiu ontem o go-
vernador do Estado. O poço teria potencial para centenas de bilhões de
metros cúbicos. A euforia foi tanta em alguns gabinetes da capital mineira
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que se lembrou que a Pctrobras compra diariamente, da Bolívia, 30 mi-
lhões de metros cúbicos de gás a US$ 9 cada. E que a expansão industrial
da Europa ocorreu a partir do gás da Rússia. Qual futuro o gás reserva
para Minas Gerais? É esperar para conferir!".

Para que se faça urna ideia da duração e alcance da luta, transcre-
vemos a seguir "OPINIÃO", artigo de Luiz Eugênio Antunes Pereira,
publicado a 23 de agosto de 2010 no Jornal de Notícias, de Montes Cla-
ros. Título: "O melhor deputado do Brasil".

(...) Entre os ilustres, orgulhemo-nos de um norte-mineiro. Cidadão
de reputação ilibada, Humberto Guimarães Souto possui experiência le-
gislativa incontestável. Souto foi vereador, deputado estadual e é depu-
tado federal pela sétima vez. Ministro aposentado do Tribunal de Contas,
o advogado Humberto é um dos melhores deputados do Brasil. ( ... ) Hum-
berto, ao lado de um esplendor da democracia brasileira, o advogado e
ex-deputado Genival Tourinho, conseguiu erguer o estandarte de um
grande potencial desta região, o gás natural. Grande defensor da explo-
ração do petróleo no Brasil, Genival construiu uma grande mobilização
em prol da produção e exploração desta riqueza. Tal bandeira foi ime-
diatamente endossada pelo deputado Humberto Souto. Desde então,
Souto cobra de forma inexorável pesquisas e prospecções da ANP
Agência Nacional do Petróleo, estudos que viabilizariam a exploração
de gás e petróleo neste solo. O vídeo de recente Audiência Pública rea-
lizada no Congresso, com forte argumentação de Genival e Humberto
abrilhanta e engrandece o Norte de Minas no cenário nacional.

Muito se escreveu e há de escrever sobre o papel de Genival nesta
luta. De modo especial, foi muito feliz seu velho e fraterno amigo Edgar
Antunes Pereira quando lhe dedicou a crônica a que intitulou "O
HOMEM DO GÁS", sobre a qual assim fala o homenageado:

O reconhecimento de minha grande participação na luta pela des-
coberta de gás em território mineiro veio também numa "crônica musi-
cal", à guisa de editorial, escrita pelo Edgar e publicada em seu Jornal
de Notícias. Aqui a reproduzo:

Em São Paulo, quando se ouve a bagatela para piano, n ° 25, com-
posta por Beethoven, 'Für Elise ", sabe-se da presença do caminhão de
gás. Em qualquer reunião, quando se ouve a voz do ex-deputado Genival
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Tourinho, sabe-se da presença £10 homem do gás. Rapazola ainda, Ge-
nival/bi pescar com o primo, Antônio Lopo Montalvão, às margens do
Rio Cochá, Norte de Minas, quase Bahia, e, em dado momento, Antônio
o chama, de caçarola em punho, para ir fritar o que seria o almoço, uma
curimatã. Mas como? Sem jb go? Estranhou.

Nisto, Antônio puxa do chão um toco que tampava o buraco, pega
o isqueiro e o acende sobre a abertura. Como mágica apareceu de re-
pente uma vigorosa chama. Mistério desfeito.- brotava gás do subsolo.

Este episódio marcou Genivai para sempre. Naquele momento, nas-
ceu a certeza de que Minas era rica em jazidas de hidrocarboneto, o que
inspirou a sua luta em de-fésa cio petróleo brasileiro. Estudante ainda,
participou ativamente da campanha O Petróleo é Nosso ", patrocinada
pelo Centro de Estudos e De es do Petróleo que, vitoriosa, culminou
com a criação da Petrobras. Tomou parte ativamente de passeatas, pi-
chou muros, editou jorna izinhos clandestinos, levou borrachadas, mui-
tas. Tais atitudes naqueles tempos, idos de cinquenta, eram coisas de
comunistas, portanto reprimidas. A campanha batia frontalmente com o
relatório elaborado pelo geólogo americano Walter Link, que dava conta
de resultados pouco animadores de reservas petrolí,feras nas bacias se-
dimentares brasileiras.

Anos mais tarde, vencida a primeira contenda do petróleo, já de-
putado, virou um ardoroso defénsor da existência e exploração de /ii
drocarbonetos em Minas. Pugnou contra a descrença da ANP - Agência
Nacional de Petróleo. Promoveu palestras, oiganizoufóruns, incitou li-
deranças regionais, congregou políticos e insistentemente debateu e co-
brou da Petrobras realizações em iáce da negligência e omissão estatal
fincada na descrença "linkiana" de seus dirigentes quanto à existência
de reservas mineiras de hidrocarbonetos.

Em recente encontro em Belo Horizonte, onde estiveram presen-
tes o presidente da Petrobras, José Sérgio Gahrielli; o presidente da
Agência Nacional de Petróleo, 1-laroldo Lima, e o governador mineiro
Antônio Anastasia, Genival, como é de seu féitio cobrou, bravo, ações
da estatal em dinamizar a exploração das jazidas mineiras de gás.
Foi respondido pelo presidente, que em virtude das baixas reservas
mineiras a Petrobras não dedicaria maiores estórços à pesquisa e ex-
ploração no estado.

Genival retrucou sua posição, alertando-o para rever suas posi-
ções, ou seria conhecido como um novo Walter Link, Já que reservas de
gás economicamente viáveis foram encontradas em Morada Nova de
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Minas e gás brotava naturalmente ao longo de toda a bacia do Rio São
Francisco Posteriormente a esse encontro, Gahrie//i em conversa com
o Governador Anastasia dcii razão a Genival e anunciou a construção
na região de Paracatu de uma usina lermoelétrica.

Pesquisas realizadas ao longo de 25 anos apontam que as reservas
do São Francisco chegaram a ser estimadas por experts cmii um trilijão
de metros cúbicos de gás. Sua luta começa a dar os primeiros resulta-
dos.

Que se anuncie Geniva/, o homem do gás, também com a bagatela
Fiir Elise, mas, também e, Principalmente, com a Terceira Sin/ánia, a
Heroica. Pela sua luta e trajetória Beethoven aplaudiria.
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Retorno aos tempos de
mocidade

Ainda estudante. (icnival teve seu primeiro emprego na Secretaria
de Agricultura. Um ano depois foi, como escrivão de polícia. para a
delegacia de Segurança Pessoal, onde ficou por quase cinco anos, até
a formatura. Tinha aulas pela manhã, almoçava no refeitório da escola,
e ia diretamente para a secretaria, na Rua Santa Rita Durão, quase es-
quina com a Praça da Liberdade. Podia chegar mais tarde, era prerro-
gativa que tinham estudantes de curso superior. Assim, dava expediente
normal, das treze às dezoito. Eventualmente, plantão noturno, porque
os delegados gostavam de seu trabalho, julgavam-no bom escrivão.
Quando convocado, saia, andava um quarteirão, chegava ao prédio da
Secretaria do Interior e Justiça, onde funcionava o plantão. Além de
bom datilógrafo e ainda melhor redator, era rápido nas decisões, o que
muito o valorizava. Fazia também relatórios. Os delegados tinham
muita confiança no seu serviço, então o preferiam. Sistematicamente,
por exemplo, o Dr. Mário Pinto Correa. Também regularmente lhe Pe-
diam plantão o Dr. Lauro Pacheco de Medeiros, o Dr. Luiz Soares da
Rocha e o Dr. Helvécio Arantes, dentre outros. Deles, hoje, só resta a
lembrança. Mas fizeram escola, foram todos modelos de honradez e
competência. Muitas vezes Genival substituía colegas que tinham um
compromisso qualquer. No dia do pagamento, estava firme na Pagado-
ria Geral do Estado, na Av. João Pinheiro, onde hoje fica o Museu Mi-
neiro. Tinha geralmente para receber, quatro, cinco plantões, que fizera
como substituto. A então pacata noite de Belo Horizonte era, às vezes,
palco de alguma ocorrência irregular, incomum, urna ou outra testemu-
nhada por ele, corno escrivão. Belo Horizonte tinha cerca de trezentos
e cinquenta mil habitantes e toda a característica de cidade interiorana.
Nem se poderia esperar outra coisa naquela época de tradições passadas
de pai para filho, costumes enraizados por incontáveis gerações. A ca-
pital contava com cinco carros de rádio-patrulha. O plantão de polícia
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funcionava numa central de atendimento, no quarto andar da Secretaria
do Interior e Justiça, onde era feito todo o comando das viaturas, a
cargo dos delegados plantonistas. E era muito comum o delegado dizer:
"vou dormir um pouco, você vira o dono da noite".

Ali, lembra Genival, atendendo o rádio, verificando ocorrências,
vimos muitos fatos pitorescos. De certa feita houve um tiroteio na Rua
Conquista, no 50, exatamente numa propriedade do lendário (e bilio-
nário) Antônio Luciano. Era o endereço de uma de suas casas, essa so-
mente para seus rendez-vous particulares, seus encontros privados. A
RP (erre-pê, como chamávamos a rádio-patrulha) comunicou ter ouvido
vários tiros, disparos de arma de fogo, o que sinalizava possibilidade
de algum crime. Pediu instruções de procedimento. Eu estava no plan-
tão, mandei que apertassem a campainha, se identificassem como po-
liciais e pedissem para abrir a porta. Se não quisessem abrir, que
aguardassem até as seis horas da manhã - ninguém podia invadir à
noite o asilo inviolável do cidadão - e então tocassem novamente e pe-
dissem permissão para entrar. Caso fosse negada, a ordem então era
meter o pé na porta, arrombar e levar todo mundo para o plantão. Aí
começou um rápido diálogo, com o patrulheiro perguntando:

"Estou falando com o ' majura' ou com o 'cardeal'? (em linguagem
policial, 'majura' é o delegado de polícia; 'cardeal', o escrivão, e 'tira',
o detetive). Eu quero falar com o majura, não quero falar corri o cardeal".

"Dr. Mário Pinto Correa, delegado de plantão, me falou para só
acordá-lo em caso extremo."

"Está virando caso extremo, porque batemos, nos identificamos,
e o Antônio Luciano nos mandou à puta que pariu, nos desacatou, etc."

Corri isso, acordei o Dr. Mário e expliquei o que estava aconte-
cendo. Ele pegou no rádio e falou:

"Está absolutamente certa a orientação do cardeal, tem que fazer
o que o escrivão Tourinho mandou. Cerquem a casa e fiquem aí até as
seis horas da manhã. Se precisar, tragam o pessoal para cá e não me
aborreçam mais".

Às seis horas eles fizeram o ordenado e o Luciano destratou os
patrulheiros, que arrombaram a porta e flagraram duas de suas amantes,
irmãs por sinal, e ele próprio. Elas faziam revezamento na cama, e o
rodízio fora quebrado nesse dia. A preterida, indignada, fez seis dispa-
ros na fechadura do quarto, reclamando que era a vez dela. Aí, prende-
ram o Antônio Luciano. Já no plantão, lívido, ele gaguejava um pouco
e começou a xingar, desacatar. Minha tendência era ouvi-lo, às duas
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moças, fazer a ocorrência e mandá-los embora, mas ele engrossou. Foi
quando eu disse, seco: "mete no xadrez". Era junho, fazia um frio
muito grande. Completei: "vai ficar no xilindró até as onze horas,
quando acaba meu plantão. Enquanto estiver no meu plantão, você não
sai". Havia uns dois ou três corri ele, rematei: "vão procurar habeas cor-
pus porque ele está querendo bancar o gostoso - e comigo não fun-
ciona". O delegado estava dormindo, e com ele também não
funcionaria. Antônio Luciano ficou lá até as onze horas, quando saí do
plantão.

Luciano, fácil deduzir, tornou uma raiva hidrofóbica de Genival,
de quem passou a não gostar de jeito nenhum. Genival aproveita o em-
balo:

Logo depois, em 1957,  Montes Claros comemorava o centená-
rio. Num clube, na época o que congregava a nata da sociedade mon-
tes-clarense, houve um baile comemorativo. O Clube Montes Claros
se julgava o mais puritano do mundo, e seguia aquelas regras todas, de
as menininhas ficarem sentadas nas cadeirinhas esperando serem tira-
das para dançar. As mamães, zelosas guardadoras dos costumes, a tira-
colo, vigilantes, ficavam circulando no salão. Todas olhando os pares
do umbigo para baixo. A gente estava com uma moça e logo vinha o
fiscal de salão: "moço, toma tento; moço, não sei o quê lá", uma en-
cheção de saco, um puritanismo tremendo. Quando cheguei àquela
festa solene, vi o Luciano corri uma das tais duas irmãs. E, naquele
clube, não podia entrar quem não fosse casado. Naquela época se exigia
certidão de casamento quando um casal chegava para ocupar um quarto
em hotel, qualquer hotel. Isso não tem tanto tempo, era assim até trinta
e poucos anos atrás. Quando me casei, levei minha certidão de casa-
mento, sabia que iam pedir na Central do Brasil, no Vera Cruz, aquele
trem de luxo de Belo Horizonte para o Rio. Se o homem estava acom-
panhado de mulher, o camareiro pedia a certidão de casamento. Quando
vi o Luciano, chamei o presidente do clube e disse: "o pessoal aqui,
tão puritano e tão cheio de coisas... Fulano não foi admitido como sócio
porque tem uma amante, beltrano suspenso porque dançou de rosto co-
lado, já me chamaram a atenção um monte de vezes... E o Antônio Lu-
dano, que foi preso corri uma amante há dois pares de meses está aí..."

"- Tem certeza disso?
Absoluta.
Confirma na presença dele?

- k pra á."

121



Aí o presidente foi andando na direção do Luciano, comigo ao
lado. O Luciano, muito inteligente, percebeu que seria convidado a
sair. Levantou-se, cumprimentou, acenou a cabeça e disse: "está fa-
zendo muito calor, vou voltar para o hotel". Saiu antes de ser convi-
dado a se retirar porque estava com a amante. Tinha uma raiva danada
de mim.

Eu ainda trabalhava como escrivão de polícia quando ocorreu uni
crime que ficou nos anais da crônica policial belo-horizontina, o assas-
sinato do milionário Aziz Abras, jamais esclarecido. Aconteceu quando
assumi a chefia do cartório, substituindo Jaci Vilela, que se aposentara.
Meu primeiro chefe se chamava Washington, não sei mais o sobre-
nome. Era escrivão de polícia e dentista. Trabalhei com ele cerca de
seis, sete meses, antes de sua substituição pelo Jaci Fernandes, muito
meu amigo até seu falecimento, já nonagenário. O Jaci trabalhava corno
um desesperado, aos berros, palavrão para lá e para cá. Ficava em cima
dos subordinados, atenazando. Sempre me lembro muito de que o que
aprendi como escrivão foi com ele. Quando se aposentou, repito, as-
sumi a chefia. Na época ocorreu o crime a que me referi, que longa-
mente ficou no noticiário.

Aziz era um libanês, conhecidíssimo por sua fortuna, da qual um
dos símbolos de ostentação era o palacete na Av. Olegário Maciel, ali
junto ao Diamond Mali, antigo campo do Atlético. Pois bem, mataram
o Aziz e fui lá cuidar do caso. O delegado era o Dr. Mário Pinto Correa,
que tinha tirado férias e viajado. Para substituí-lo, foi designado um
delegado da Furtos, que não tinha maiores contatos com a delegacia de
Segurança Pessoal, considerada de salão. Ali não se batia em ninguém,
não havia espancamento. Na Furtos, pelo contrário, dava pau de arara
mesmo, até hoje não mudou nada. Aí foi para lá um tal de Geraldo,
apelidado Geraldo Coquinho. O homem estava impedido de usar mé-
todos violentos numa delegacia de elite. Ainda mais em se tratando da
família do Abras, milionário da Capital, cuja senhora, D. Madeleine,
tinha como advogado ninguém menos que o Dr. João Pimenta da Veiga,
na época chefe de gabinete do Governador Bias Fortes. A delegacia era
perto do palácio. Quando o Dr. Pimenta saía do gabinete e chegava à
polícia, era como se o próprio governador estivesse chegando, tão im-
portante era.

Um dia, citada por outra, ouvi uma testemunha que surgiu com
um nome. Josef Basile Cury haveria assassinado Aziz Abras por ques-
tões passionais. O Dr. Pimenta da Veiga olhou, viu aquele depoimento,

notei que não gostou. Conversou com o delegado, que me perguntou:
"com ordem de quem você está tomando esse depoimento'?"

Sempre agi assim, com todos os delegados corri quem trabalhei,
Luiz Soares da Rocha, Mário Pinto Correa, Helvécio Arames, Lauro
Pacheco de Medeiros, esse pessoal todo. Sempre me deram liberdade,
e quando a testemunha é referida, tem de ser ouvida. Fui afastado do
caso, substituído por um escrivão da Delegacia de Furtos. Fiquei bi-
canca com aquele afastamento. Em 'off', contei a história para uni jor-
nalista policial, o Felipe Drumond, que levantou a notícia toda, pegou
o depoimento da testemunha e publicou. Mas o Josef Basíle fugiu para
o Líbano, que não tinha tratado de extradição com o Brasil, o crime
nunca foi apurado. A tal testemunha foi perseguida. O Felipe Drumond
a defendia, mas a família Abras caiu em cima dela. Chamava-se Peru-
des, tentaram envolvê-la no crime, o que a levou a contratar o Menelick
de Carvalho Filho para defendê-la. A esta altura fiquei em disponibili-
dade, vendo o circo pegar fogo. Houve uma repercussão enorme e a
coisa não convencia. O Aziz teria sido assassinado com a quina de uma
perna de cadeira, mas não entrava na cabeça de ninguém que Perildes
teria sido a autora do crime.

Dois anos depois Genival já havia montado seu primeiro escritório
de advocacia, com alguns colegas, na Rua Tupinambás. Ficava num
prédio velho, em frente ao Café Palhares, que já servia o KAOL (o 'K'
substituindo o 'C' de cachaça, 'A' de arroz, 'O' de ovo e 'L', de lin-
guiça) pelas vinte e quatro horas do dia. É interessante lembrar que o
nome, hoje consagrado, foi sugestão de Rômulo Paes, compositor e
boêmio largamente conhecido na época. E a letra K serviu como cha-
mariz, diferenciadora. Era corriqueiro ver, na madrugada, os últimos
boêmios se despedirem da noite com um KAOL e um ou mais chopi-
nhos. O Palhares está lá até hoje, mas nada guarda da tradição noturna.
No clima de insegurança que vive Belo Horizonte, fecha às dez da
noite. Com a invasão das drogas e aumento da violência decorrente, as
madrugadas são perigosas, sem lugar para saudosismos. O escritório
ficou pouco tempo ali, logo se mudou para o Edificio Dantés, ocupando
uma sala única. Menos de quatro anos depois mudou-se novamente,
desta vez para o quarto andar do mesmo prédio, quadruplicando o nú-
mero de salas. O nome Genival Tourinho já se tornara conhecido, já
impunha. Finalmente, foi para o oitavo andar, onde ocupou pratica-
mente o lado direito. O endereço tinha um certo charme, os advogados
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de maior gabarito na Capital tinham salas lá, no Edifício Acaiaca, ou
em outros endereços próximos e conhecidos. Nessa época, com o titular
já formado há cerca de doze anos, o escritório tinha uns dez advogados.
Urna colega era a Dra. Eny Rocha Mala Gresta. Genival era vizinho de
sala do Dr. Marcos Afonso de Souza, formado um ano depois dele, seu
conterrâneo por sinal. Outro vizinho foi o Dr. Jair Leonardo Lopes, que
havia deixado a magistratura e voltado a advogar.

Tudo isso por volta de 1958/60.
Também, entre os primeiros colegas, o Renato Diniz Santos, a

Zely Coutinho, o Carlos Dennis Machado e o estagiário Adherbal Es-
tevês, filho do deputado Esteves Rodrigues. Depois é que o escritório
cresceu de verdade. No final dos anos 50 Genival passou à função de
assistente judiciário, advogando no Departamento Jurídico do Estado,
mais tarde Procuradoria Jurídica do Estado.

Como escrivão, colocado à disposição do jurídico pelo Governa-
dor Bias Fortes, recebeu a carteira da Ordem dos Advogados. Nojurí-
dico ficou por cinco anos, até que pediu demissão em 1963, ocasião
em que foi nomeado procurador do Ipase pelo Jango, João Goulart, a
quem muito admirava e respeitava. No ano seguinte, com trinta e um
anos de idade, estava engajado na política, não era mais estreante e se
preparava para disputar uma cadeira de deputado estadual pelo PTB.

Da formação cívica, iniciada na adolescência, as lembranças são
difusas. Recorda que suas tendências se digladiavam, mas, ao fim e ao
cabo, soube se definir. Moldou-se mais radical e, de quebra, mais irre-
verente. Tinha os rumos traçados. Era, declaradamente, homem de es-
querda. Pouco antes da "quartelada" de 64, Darcy Ribeiro veio a Belo
Horizonte fazer uma conferência na Faculdade de Ciências Econômi-
cas. Paralelamente, manifestações de gente da direita preocupavam,
dando mostras de movimento organizado. Era a linha dura do CCC,
sigla do Comando de Caça aos Comunistas, da direita mais radical.
Com o correr dos anos, descerrando-se as cortinas digamos assim -
sabe-se, cada vez mais, que foram ações coordenadas, muito bem or-
questradas, já insinuando o golpe. Receoso do que pudesse acontecer
ao conferencista, Genival telefonou para ele, que retrucou: "ligue para
o almirante Aragão e explique a situação". Aragão, esclareça-se, era
de esquerda. Então vieram uns duzentos fuzileiros navais, fortes, pato-
Ias. O capitão no comando apresentou-se, bateu continência e se perfi-
lou perante Genival, que mandou fosse feito um corredor polonês
impedindo agressões a Darcy, que era Ministro da Educação, e a Aluí-
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sio Pimenta, então reitor da UFMG. Tudo aconteceu na Rua Curitiba,
onde estava a Faculdade. Na época, Genival liderava um 'Grupo dos
Onze', como eram chamados aqueles grupos caracteristicamente de
guerrilha, idealizados e liderados por Brizola, governador do Rio
Grande do Sul. Quando veio o golpe militar, o grupo teve orientação
para resistir. Cinco componentes chegaram a comprar armas e se pre-
paravam para ir para o Sul, quando o líder, Sereno Chaise, pediu a de-
posição de armas, por inútil qualquer resistência. Veio a frustração,
jogaram-se as armas na Lagoa da Pampulha, atrás do Cassino. Vários
outros grupos, aliás, jogaram lá também suas armas, deixando até uma
impressão de que, se algum dia esvaziassem a lagoa, iriam encontrar
muita arma velha e enferrujada.

Genival detalha:
Naquela época o Parque Municipal não era cercado, e eu esta-

cionava o carro ali dentro, porque o fórum funcionava na Rua Goiás.
Recordo-me de que, num daqueles primeiros dias depois do golpe,
saí do fórum, fui para o parque, entrei no carro e liguei o rádio. Sin-
tonizei a Rádio Guaíba e ouvi o pronunciamento do Sereno Chaise.
Deu-me um acesso incontrolável de choro. Debrucei-me no volante
do carro, um Fusquinha, e chorei feito um desesperado, desabrida-
mente. Era inútil qualquer resistência. Brizola já estava no Uruguai,
não adiantava mais resistirmos. Até hoje fico emocionado com minha
própria imagem: curvado ao volante de um Volks, em pranto descor-
çoado, numa das vielas do Parque Municipal. De certa maneira, em
lágrimas, debruçado, antevia o que estava chegando em matéria de
ignorância e de violência, de afronta aos direitos humanos, de tortura,
de corrupção, de medo, no triste destino em que se amalgamam todas
as ditaduras.

No decorrer dos acontecimentos, entretanto, não foi preso. Até
hoje ignora as razões, já que não faltou gente para dedurá-lo. Um dia,
ainda no auge das confusões, o Leopoldo Bessone, muito jovem na
época, foi a sua casa, mandando que ele "tirasse o time", saísse de
cena. Na Secretaria de Segurança diziam que todos os comunistas de
Belo Horizonte haviam sido presos, exceto ele, Genival. E vinham
pegá-lo. Leopoldo, que era oficial de gabinete do secretário Mauro
Gouvêa, da Segurança Pública (muito amigo também) tinha sido avi-
sado por um terceiro amigo de Genival, o cel. PM Sílvio de Souza, já
falecido.
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Acredito que muito contribuiu para a minha não prisão o fato de
eu ter sido namorado da já falecida Ana Maria, filha do também fale-
cido José Monteiro de Castro. Corri ele e sua senhora mantive relações
de amizade por muitos anos, até a morte de ambos. Influiu também eu
ser casado com a Esther, parente de José Maria Alkmim, que fazia parte
do comando político de Minas nos dias que se sucederam ao golpe de
64. Devo basicamente não ter sido preso a José Monteiro, a Oswaldo
Pierucetti, com quem eu me dava muito bem, ao Mauro Gouvêa, a
Darcy Bessone (esse não apoiou o golpe), ao Alkmim e ao já citado co-
ronel Sílvio de Souza.

Ana Maria, a ex-namorada, estava casada com outro grande amigo
dele, o Raul Araújo Filho. Eram tão amigos, que o casal foi padrinho
da filha de Genival, a Paula. Então, quando ele viu aquela confusão,
certo de que ia ser preso, foi para o prédio ao lado, onde moravam Raul
e Ana Maria. Foi conversar com a Ana, se possível saber do pai dela o
que estava acontecendo. Ela veio esbaforida, dizendo: "cai fora, que o
pessoal está lá e daqui a pouco tem gente aqui para prender você. Já
tem gente lá em casa exigindo a sua prisão". Genival saiu e foi se es-
conder com a mãe, D. Anésia. O pessoal que o procurava revirou is
coisas, pegou livros de lombadas vermelhas, levou tudo, fez uma pati-
coada tremenda. Aí ele se resguardou um pouco, indo para a casa de
um tio na Barroca e ficando três ou quatro dias. Movimentou-se nesse
meio tempo, evitando ser preso. O filho do Dr. Alkmim, Luciano, con-
cunhado de Genival, também interferiu, cessaram finalmente as buscis.
Genival, como dito, não foi preso, mas várias vezes chamado a prestar
depoimento. Repete que, naquelas circunstâncias, o Dr. José Monteiro
de Castro ajudou muito. Acha, entretanto, que outro amigo fez corpo
mole, mas prefere ignorar. Como a ditadura era implacável, releva e
passa por cima, não lhe cita o nome. Na Secretaria de Segurança Pú-
blica, o coronel que o interrogou chamava-se Barsante. O delegado do
DOPS na ocasião era o prudente Dr. Fábio Bandeira de Meio, que evi-
tou muita coisa. Homem bom, equilibrado, bela figura humana, conse-
guia conter todo o pessoal na ocasião, quando facilmente se
exacerbavam os ânimos e, muito mais facilmente ainda, vinham à tona
recalques, sem quaisquer peias ou controles. O delegado foi uma rara
figura humana na ocasião, "a mão que protegia, que não permitia exa-
geros". Houve também um atrito com um capitão Gomes Carneiro,
num bate-boca feroz. O capitão, naquela época, já se fazia acompanhar
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do Marcelo Paixão Araújo, um dos torturadores denunciados antes até
que se iniciasse a derrocada da ditadura. E foi Genival quem os acusou.
Havendo trabalhado como escrivão quando era estudante, soube usu-
fruir da experiência adquirida na função. A ditadura não conseguiu (ou
não quis) alterar a estrutura policial montada. Tão somente a incorporou
e subordinou, mantendo o modelo, prático e conveniente, herdado do
Estado Novo. Guardava assim os mecanismos básicos que ele, Genival,
conhecia bem. Tal conhecimento, e mais um bom relacionamento com
algumas autoridades policiais foram, de certo modo, muito úteis na
conjuntura pós-64. No DOPS, o famigerado Departamento de Ordem
Política e Social, legado da era Vargas, havia gente que prestava e gente
que não prestava. Esse pessoal também tinha medo de represálias, tanto
que a frente do prédio esteve fechada por mais de um ano, impedindo
acesso direto. Quem descia de carro do alto da Afonso Pena, tinha de
se desviar, tinha de entrar, antes, à direita. Não perder tempo em inqui-
rições virou norma e os interrogatórios se tornaram cada vez mais
violentos. Não havia medidas, sequer meias medidas, a bestialidade se
mostrou integralmente. Houve, é bem verdade, delegados que assim
no agiram ou permitiram que se agisse.

O Davi Hazam, por exemplo, nunca foi torturador. Fui advogado
de presos políticos, fui também policial até 58, portanto seis anos antes
do golpe. Um dia o Hazam me confessou: "você imagina corno é que
são as coisas, qualquer delegadozinho de um condado vagabundo dos
Estados Unidos se transforma em dono da polícia, manda aqui no
DOPS. E eu, que tenho escola superior de polícia exatamente nos Es-
tados Unidos, sou obrigado a ver esse animal prender, arrebentar e en-
sinar como é que se tortura". O animal a que ele se referia era o Dan
Mitrione, que mandou no DOPS durante muitos anos. A Lei de Anistia,
de 1979, valeu também para os torturadores, que estão aí, livres. Seus
nomes apareciam já naquela ocasião. Eu mesmo forneci muitos deles.
Cito um dos casos. Gilze Cocenza, de Belo Horizonte, casada com um
conterrâneo meu, Abel Avelar, foi barbaramente torturada, ameaçavam
até afogar uma filhinha dela. Mole assistente social aposentada, Gilze
era militante da "Ação Popular", e foi presa em 1969, quando a filha
tinha quatro meses. Em 3 1 de março de 2005, na audiência pública da
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, no auditório da ALMG,
representando os torturados, disse que era um "absurdo bestial" sub-
meter pessoas a tortura e que dinheiro nenhum "nem RS 30 mil, nem
R$ 300 mil. ncni RS O() ni!hõc pagaria a dor que sofreram". E, em
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depoimento que está no livro "Luta, Substantivo Feminino", da série
"Direito á Verdade e á Memória", declara: "Eu estava arrebentada, o
torturador me tirou do pau de arara. Não mc aguentava em pé, caí no
chão. Nesse momento, fui estuprada".

Denunciei todos esses maus-tratos e dava os nomes dos tortu-
radores num jornaizinho clandestino, mimeografado por mim e alguns
amigos. Fazíamos 500 cópias e púnhamos por baixo das portas dos es-
critórios mais importantes de Belo Horizonte que, naquela ocasião, es-
tavam nos prédios centrais. Eram os escritórios dos profissionais
liberais, formadores de opinião. Madrugada adentro, muitas e muitas
vezes, eu e companheiros do "Grupo dos Onze" fazíamos isso. O mi-
meógrafo estava, até há pouco tempo, na casa de minha irmã. Nas re-
lações dos torturadores estava o nome do capitão Portela, assim como
estavam os do Gomes Carneiro, Marcelo Paixão, Thacyr Menezes Sia.
Mas nunca ninguém viu nessas publicações citados o Davi Hazam ou
o Dr. Luiz Soares da Rocha, este um delegado que não dava moleza a
bandido, mas nunca foi um torturador. É voz corrente que a tortura para
valer só teria começado em 68, mas em 640 pau já comia. Havia mui-
tos casos de suplicio. Acusei vários. Havia torturadores no Colégio Mi-
litar, no 12 RI, no DOPS, na penitenciária Ma2alhàes Pinto.

Por intermédio de Darcy Ribeiro, Genival linha conhecido, nos
tempos do PTB, João Goulart, de quem se tornou amigo. Pelos man-
damentos do golpe militar, a chamada revolução, isso complicaria sua
vida no decorrer do regime. A amizade com João Goulart já existia,
mas, com ele na presidência, encontraram-se uma única vez, na Granja
do Torto, onde foram jogar baralho. Waldir Pires (mais tarde governa-
dor da Bahia), Darcy, Camilo Nogueira da Gama (na época senador e
presidente estadual do PTB), Jango e ele formaram uma roda de buraco
com um ou dois membros da guarda do presidente. Foi quando Jango,
atendendo a pedido do Camilo lhe disse: "vou nomear-te procurador".
Vendo-o reticente, acrescentou: "Todo mundo escolhe o melhor que
tem no governo federal e tu não queres?"

- "Não estou dizendo que não quero, estou é pensando, fazendo
as contas, para ver se dá ou não dá."

Lembrando-se de que as demandas maiores que tinha contra a
União já estavam praticamente encerradas, aceitou. "Pode nomear, que
tomo posse." Substabeleceu as causas que tinha contra órgãos federais
e passou a advogado do Ipase Instituto de Previdência e Assistência
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aos Servidores do Estado (de Minas Gerais). Nomeado em 63, exerceu
o cargo até 74, quando foi eleito deputado federal, voltando depois da
fusão dos institutos, como procurador do INSS por poucos dias, visto
que seria logo nomeado presidente do lpserng. Houve, ainda, uma in-
terrupção de nove meses, quando exerceu o mandato de deputado es-
tadual como primeiro suplente do MDB. Em 69, interrompeu o trabalho
no Ipase por quase um ano quando, primeiro suplente de deputado es-
tadual, assumiu a titularidade. Nomeado por um presidente já deposto,
tinha pleno conhecimento de que, a qualquer momento, podia ser de-
mitido e, mais, preso. A consciência de já estar marcado, tornou-o des-
temido, até abusado. Quando do golpe militar, por formação, foi
abertamente contra. Ademais, era amigo pessoal de Jango, todo mundo
sabia. Fora nomeado por ele e estava no cargo interinamente. Inútil
querer bancar o bonzinho, calar, não falar do regime, já que quase cer-
tamente seria posto na rua. Sem medo, e convicto de que perderia o
cargo no lpase, passou a falar o que lhe desse na cabeça. Era totalmente
desabrido, em sua própria expressão. Inquieto, desassombrado, falando
pelos cotovelos, sem papas na língua, deixava em pânico o pessoal,
pois o SNI (Serviço Nacional de Informações) funcionava no mesmo
prédio da Procuradoria, na rua Espírito Santo. A Procuradoria do Ipase
ficava no nono andar, o SNI no décimo primeiro. Conta:

A partir de abril de 1964, houve acontecimentos absolutamente
inusitados, quase insólitos. Um dia, no final de 68, estava no Ipase da-
tilografando uma petição quando chegou um contínuo e disse: "o dele-
gado mandou o senhor subir".

- Estou batendo máquina e não gosto de ser interrompido. Quando
terminar, vou lá. Continuei trabalhando. Daí a pouco chegou um outro
contínuo, agora da delegacia do Ipase e disse: "o delegado mandou o
senhor ir lá porque precisa lhe falar".

—Avise a ele, assim que terminar esta petição, passo lá. Quatro ou
cinco minutos depois, o mesmo contínuo desceu e disse: "o delegado
mandou dizer para o senhor comparecer lá, incontinenti".

—Quando falou incontinenti', aquilo me doeu no ouvido. "Repita
essa palavra. Você sabe o que é isso?"

"Não, mas foi o delegado que me mandou falar assim, inclusive
me fez repetir a palavra incontinenti." Eu, irado, encerrei:

- Então guarde as minhas palavras também: "não vou, nem incon-
tinenti, nem nunca, porque não sou subordinado dele. Se ele quiser, que
se dirija ao procurador-geral do Ipase. Dá para você dizer isso?".
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Veio a turma do deixa disso, vieram o chefe, os colegas, as secre-
tárias, todos me dizendo: "o senhor não pode fazer isso ..." E eu, turrão:
"não sou subordinado dele, que faça o que quiser". Aflitos, os colegas
diziam: "você é maluco, vai ser demitido daqui a dois ou três dias".
Isso foi um pouco antes do Al-5. Quando tudo estava preparado para
minha demissão, inclusive o ato para sair no Diário Oficial, fui salvo
pelo gongo, convocado para a ativa como deputado. Era primeiro su-
plente na Assembleia. O delegado do SNI ficou puto da vida por não
ter conseguido minha demissão antes. Veio a Constituição de 69, de-
terminando que os funcionários com mais de cinco anos de exercício
integral no cargo fossem efetivados, dando-me estabilidade. Nunca dei-
xei de reafirmar minha condição de amigo pessoal de Jango e de meter
o pau no regime. Mesmo assim, não conseguiram me demitir.

A estima de Genival por Jango era muito grande, a ponto de ele
se hospedar, sempre que ia ao Rio, no Hotel Debret, o mesmo em que
morava João Goulart quando Ministro do Trabalho. O costume persiste.
Genival tem sempre passado os últimos dias do ano, réveilion e prin-
cípio do ano seguinte, naquele hotel. Alguns garçons mais antigos sem-
pre se recordam dele. Cumpre aqui, por inteira justiça, lembrar o que
ele falou sobre Jango em uma das inúmeras oportunidades que teve
para tal. Colaborador desta biografia, compartilho inteiramente de tal
juízo, já que também considero o ex-presidente um injustiçado.

Genival continua:
Mais do que a amizade e estima que tinha por Jango, hoje tenho

profundo respeito por sua história, e explico: ele tinha informações que
o cientificavam da movimentação de tropa da marinha americana na
costa do estado do Espírito Santo (*), para despejar forças em apoio
militar ao golpe de 64. Plenamente cônscio, sabia que um embate seria

(* na biblioteca Lyndoii Johnson, no Texas, estão disponíveis alguns
telegramas trocados entre a embaixada brasileira ela e a Casa
Branca na véspera do golpe, em 30 de março. Já estava evidente que o go-
verno norte-americano estava disposto a intervir em auxílio àsfi.irças amigas
do Brasil. Por "forças amigas" entenda-se as que se dispunham a participar
do golpe. Sabe-se que a marinha norte-anzeri cana enviou ao porto de Santos,
em São Paulo, uma frota com um porta-aviões, seis destróieres, quatro pe-
troleiros, navios para transporte de helicópteros, esquadrilhas (te aviões. O
nome oficial da operação, que atendia a pedidos de ajuda da embaixada bra-
sileira era: "Brotizer Sam '
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uma luta fratricida, muito semelhante àquela que aconteceu quando da
fracassada tentativa de invasão da Baía dos Porcos pelos Estados Uni-
dos. Pois bem, ele enfrentou tudo, todas as humilhações possíveis e
imagináveis, mas se recusou a participar de uma reação armada, em-
bora tivesse nas mãos, aliciado por Leonel Brizola, todo o 111° Exército,
o mais bem armado do País naquela ocasião, até mesmo em decorrência
das imensas rivalidades com a Argentina, que eram muito grandes e fe-
lizmente superadas ao longo dos anos. Jango contava ainda com apoio
incondicional de 80% do povo gaúcho. No meu modo de ver, ele, com
a humildade que lhe era inerente e o idealismo que tinha, foi derrubado
muito mais por suas virtudes que pelos defeitos. As reformas de base
que pregava aí estão, exigidas até hoje, sem haverem sido implemen-
tadas. Se alguma coisa foi feita cm matéria de avanço social no Brasil,
e nisso tenho de dar a mão à palmatória, apesar da minha antipatia por
Fernando Henrique Cardoso, há que reconhecer que foram iniciadas
em seu governo e aceleradas pela administração Lula, que muito se cri-
tica. Eu mesmo, em várias oportunidades, me surpreendo desancando
um bom tanto de sua gestão. Dele, chego a dizer que é uma espécie de
contador de casos, um Forrest Gump, aquele personagem do célebre
filme em que tudo o que qualquer pessoa fizesse copiando dele, daria
errado. Só não acontecia com ele mesmo, pois o que fazia, ainda que
contra tudo e contra todos, dava certo. Mas grande verdade é que no
governo do Lula, os pobres começaram a ter sua vez também. É que
no Brasil, nas tetas da viúva, só mamavam ricos, poderosos, bem-nas-
cidos, os que tiveram "quem indicasse".

Hoje em dia o "QI", ou seja, "quem indica" ainda funciona, mas
os pobres também passaram a mamar, não são só os ricos que mamam,
não. Agora, tem de se promover um ajuste nesse processo, no sentido
de que haja, efetivamente, um equilíbrio nos ganhames nacionais, de
tal maneira que cesse essa história de três por cento dos brasileiros
terem mais de 90% da riqueza nacional. Era o que Jango, um dos maio-
res latifundiários do Brasil, e que fazia parte desses três por cento, não
queria. Tanto que, garanto, pudesse ter implementado a reforma agrária
como exemplo, começaria pelas próprias terras.

Encerro estas poucas considerações com uma revelação. Durante
todo o exílio dele, bem como do de Brizola, sempre nos apoquentou,
aos que nos dávamos bem com eles, e muito particularmente aos ami-
gos trabalhistas, naturalmente mais chegados, essa história do rompi-
mento entre os dois. Nem mesmo os que lhes eram mais próximos
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conseguiram a reconciliação. Eu, de minha parte, me dava bem com o
Jango, sem maiores intimidades no trato. Já com o Brizola, embora não
tendo grande intimidade, chamava-o de você e conversávamos com
mais liberdade do que entre mim e o Jango, a quem conheci quando
ministro de estado do dr. Getúlio. Ele se hospedava no Hotel Debret, o
mesmo em que eu ficava quando ia ao Rio de Janeiro. Lá nos tornamos
amigos, algumas vezes bebericávamos juntos, apreciávamos um bom
vinho, um whisky, por duas vezes jantamos em mútua companhia, mas
não havia entre nós maiores intimidades, o que realmente tive com o
Darcy Ribeiro, guru do Brizola, porque o conheci de menino, desde
criança, e nossas famílias conviveram muito de perto. Bastante nos afli-
gia aquele afastamento total entre o Jango e o Leonel Brizola, e foi o
Darcy um dos que mais se empenhou na quebra daquele rompimento.
Tenho conhecimento da causa e relutei muito sobre contar nestas me-
mórias o que aconteceu na realidade. Foi profundamente desagradável
mas, estimulado, de outro lado, por alguns amigos que acham que é
uma revelação histórica, acabei por entender que devo fazê-la. Um des-
tes amigos, com quem conversei recentemente, foi o jornalista Ponce
de Leon, que ignorava o fato que passo a relatar.

Açodado pelos acontecimentos precipitados a partir do histórico
Comício dos Marinheiros, do qual participou ao lado de Dona Maria
Tereza, o Presidente João Goulart, depois de tumultuadas três ou quatro
horas em Brasília, resolve se retirar para o Rio Grande do Sul. O co-
mício, estopim para os fatos que se seguiram, foi tido pelos militares
como profundamente insultuoso às forças armadas, por evidente quebra
de disciplina hierárquica, No aeroporto de Brasília haviam sabotado a
aeronave presidencial, e o piloto veio avisar que não havia condições
de voo, que o avião tinha sido propositadamente danificado. Consegui-
ram outro avião, da FAB, mais lento, que acabou levando o ainda pre-
sidente, sua senhora e alguns amigos. Um deles, o mato-grossense
Wilson Fadul, seu Ministro da Saúde, foi-lhe extremamente leal até o
último instante, havendo-o acompanhado até o Rio Grande do Sul, onde
permaneceu com ele até que o presidente, para evitar confronto certa-
mente sangrento, resolveu se exilar no Uruguai. Já cansado, extenuado,
cheio de problemas, mas firmemente decidido a não ser estopim para
derramamento de sangue do povo brasileiro em decorrência de acon -
tecimentos políticos, encontra, nas primeiras horas da manhã, no auge
do fervor cívico, o Brizola, que tinha conseguido "dobrar" o comando
do Terceiro Exército, já armado até mesmo com metralhadora. Também

lograra empolgar totalmente a brigada gaúcha. Incitava com isso o
Jango a partir para a reação, subir do Rio Grande do Sul rumo a Brasília
e, conseguindo o apoio de Santa Catarina, chegar ao Rio de Janeiro.
Ouve então dele a negativa, "não vou fazer isso Leonel, porque não
quero derramamento de sangue do povo brasileiro, não desejo guerra
civil aqui no Brasil. Tenho notícias de que uma esquadra americana
está se dirigindo ao Espírito Santo para desembarcar fuzileiros navais
e fornecer material bélico para sustentação de um golpe militar, e eu
definitivamente não vou ser pivô de guerra civil do meu povo".

E o Brizola, com aquele rompante que era muito dele, disse: "tu
não és apenas o Jango, tu és o presidente da república, agora com a res-
ponsabilidade de teres sido ungido duas vezes, já que num plebiscito
massacraste cabalmente aqueles que quiseram diminuir tuas prerroga-
tivas presidenciais no regime parlamentarista". E o Jango, com aquele
modo característico seu de não encarar ninguém, de cabeça baixa, res-
pondeu ainda: "Leonel, não insista por favor porque não terás êxito.
Estou embarcando dentro de pouco tempo para o Uruguai". Aí o Bri-
zola perdeu completamente a cabeça e foi extremamente infeliz nas pa-
lavras que não me revelou e, pelo que sei, a mais ninguém.

Imagino que dessas palavras, impensadamente proferidas na pre-
sença dos trinta ou quarenta correligionários que lá estavam, ele deve
ter se arrependido pelo resto de seus dias. Dois deles me confirmaram
que ouviram o Brizola gritar "tu não és Jango, tu não és presidente da
república, tu és apenas um rengo corno" ("rengo", jargão gaúcho para
manco, é uma doença nos quartos traseiros dos cavalos, que pratica-
mente os impede de andar).

O Jango, já se retirando, nunca perdoou ao cunhado a baixaria
dessa referência a algum suposto mau procedimento de sua mulher. O
fato é que houve tentativas várias de fazer reconciliação entre os dois.
Darcy Ribeiro, profundamente respeitado pelo Brizola, participou de
várias dessas tentativas, o Fadul tentou também fazer a reconciliação,
Ninguém, ninguém nunca conseguiu isso. Morreram, o Jango inimigo
do Brizola e esse arrependido profundamente de, num assomo de raiva,
ter proferido impensadamente tamanha ofensa.

Avaliar Jango como um equívoco político ocorrido nos últimos
cinquenta anos constitui uma agressão brutal contra a história do nosso
País. Felizmente, a reação cultural já começou, brilhantemente ressal-
tada pelo professor Jorge Ferreira na biografia de João Goulart, editada
pela "Civilização Brasileira", em tudo condizente com o que o povão
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entendia que Jango era. No que diz respeito à reconciliação, o professor
afirma que ela existiu, sem entretanto citar as fontes em que se baseou.
Quanto à minha revelação, os amigos mais chegados aos dois, como
Baby Bocaiuva, Darcy Ribeiro, Sereno Chaise, Getúlio Dias, Tancredo
Neves e Cibilis Viana, sempre me disseram que não houve reaproxi-
mação.

E já que estamos falando em Jango, quero acrescentar aqui um
fato revelado pelo Adherbal Teixeira Rocha, por quase vinte anos meu
colega de escritório, pai da primeira mulher ministra do Superior Tri-
bunal Militar, a Elizabeth. O brigadeiro Teixeira, irmão do Adherbal,
acredito que vivo ainda, foi piloto do Jango e tinha por ele grande ad-
miração e não menor estima. O brigadeiro, em companhia de um outro
colega, nas três ou quatro horas tumultuadas que o Jango passou em
Brasília, naquele 31 de março, foi a ele e disse: "presidente, quero pedir
autorização direta a vossa excelência para assumirmos, eu e meu copi-
loto, o comando do Globomaster da Força Aérea Brasileira. Levaremos
meia dúzia de bombas que despejaremos naquela ponte do Rio Parao-
peba, perto de Juiz de Fora. Explodimos a ponte, damos umas metra-
lhadas em volta dos tanques sem o intuito de ferir quem quer que seja,
e embora isso venha inevitavelmente a acontecer com alguns, deterá
os conscritos que estão sendo obrigados a ir para lá. Com isso vou botar
gente pra correr a quatrocentos quilômetros de distância. Mais, com a
ponte bombardeada, esses tanques de Minas Gerais no chegarão ao
Rio de Janeiro, o senhor vai para lá e assume em pessoa o comando da
Vila Militar". E o Jango repetiu:

"Eu, fazendo isto, haverá urna revolução civil no meu País. Estou
informado da vinda de tropas americanas em navios que se aproximam
de Vitória, e não quero ser responsabilizado pelo morticínio que certa-
mente advirá de urna atitude precipitada de minha parte. Teixeira, louvo
tua amizade, agradeço-te muito, mas não vou seguir teu conselho".

Essa era a figura do Jango Goulart, o que sempre me leva a dizer
que ele foi derrubado do governo mais pelas suas virtudes do que pelos
seus defeitos, defeitos esses que ele tinha mas, como no jargão consa-
grado, "quem não os tem'?".

Às vésperas do golpe de 64, boatos de atentados terroristas corriam
à solta. O Exército, para aumentar a segurança, tomou a seu cargo a dis-
tribuição de gasolina. Ferreirinha, cunhado de Genival, conta:

- Naqueles dias houve uma conversa, um boato de que iriam dina-
mitar o Palácio da Liberdade. Os postos de gasolina estavam todos fe-
chados. Genival, minha esposa, eu e um companheiro, o Júlio Pereira,
passamos no Exército, único local possível de abastecimento, pegamos
gasolina e botamos no jipe. Conseguimos sessenta litros, o suficiente
para chegar à fazenda. Quando chegamos a Santa Bárbara, o pessoal da
estação e os homens da cidade estavam todos armados e entrincheirados.
Nós também nos entrincheiramos e ficamos esperando alguma coisa. Fe-
lizmente não aconteceu nada. Naqueles momentos angustiosos da queda
de João Goulari. (enival beou emio, cm seurança. cm Santa Bárbara.

Mesmo correndo risco de ser preso cm meio a lauta turbulência,
(jenival ainda conseguiu ajudar a amigos, um deles, o médico Mário Ri-

beiro.
Mário Ribeiro, já falecido, grande amigo meu que foi prefeito de

Montes Claros, passou por uma série de aborrecimentos com o golpe mi-
litar e veio para Belo Horizonte. Na ocasião, felizmente, pude dar a ele
total assistência como amigo e como advogado, e consegui um salvo-
conduto para que ele pudesse voltar a Montes Claros, a sua família e ocu-
pações. Ele era médico, mas tinha outras atividades e foi caçado (com
"ç" cedilha), para ser preso como um dos elementos indigestos ao regime.
Veio para Belo Horizonte e ficou escondido até que lhe consegui o salvo-
conduto e a certeza de que não seria preso.

Anos depois foi cassado (com "ss" - dois esses) em decorrência do

Ato Institucional n° 5. Aliás, foi cassado única e exclusivamente por ser

irmão do Dai -c\ Ribeiro. 1 0 um dos atos mais asquerosos do regime mi
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litar. Em 64, escreveu-me uma carta, um agradecimento candente, que
guardo com carinho.

Já em maio de 76, em discurso na Câmara, Genival parecia antever
o que se concretizaria na Frente Ampla:

- Talvez não haja momento mais propício que este para chamarmos
à formação de uma frente única, não apenas entre os dois partidos, mas
com a participação de quantos se preocupam com a evolução solucional
dos problemas econômicos e sociais que assolam o sofrido povo brasi-
leiro.

Mais tarde, quando da formação da frente, ele foi um dos principais
articuladores em Minas.

- Minha participação na Frente Ampla foi a seguinte: também eu a
entendia corno possível saída política para obrigar os militares a ceder
terreno em favor da articulação dos políticos, e até mesmo a volta à de-
mocratização. Acreditávamos que, no momento em que se juntassem
grandes lideranças, urna delas profundamente respeitada pelos militares,
Carlos Lacerda, outra respeitada e amada pelo povo, Juscelino, e uma
terceira, amplamente acatada pelas esquerdas e setores populares, Jango,
talvez se pudesse forçar urna abertura do regime. Afinal, os três detinham,
com folga, noventa por cento dos votos do eleitorado. Recordo-me de
que, por aqueles dias, fui a Governador Valadares, corno profissional,
cobrar uma dívida para um cliente. Conversando com vários colegas dali,
um deles, o Dr. Ronald, que era presidente da Câmara Municipal, achou
a ideia da frente interessante, e me levou para fazer urna palestra na Rádio
Ibituruna, que era a principal da cidade. Fiz a palestra e, no dia seguinte,
já estava me reunindo com um grupo de trabalhadores e lançando um
manifesto de apoio á Frente Ampla. Se não me engano, seis vereadores
em Valadares passaram a integrar o movimento. A notícia chegou logo
ao Rio de Janeiro. Dois dias depois, estava no meu escritório quando re-
cebi um telefonema do deputado cassado Renato Archer, de quem era
muito amigo. Ele brincou: "Genival, meus parabéns! O primeiro fato
concreto de apoio à Frente Ampla foi conseguido por você, em Gover-
nador Valadares. A semente já está lançada, e em Minas Gerais".

A seguir me disse que o Lacerda estava querendo marcar uma ida
comigo a Valadares. Fiquei meio amuado, não gostava dele. Era uma
contradição, eu sabia. Apoiava a mensagem da Frente Ampla, achava
que estava certo haver a união dos três, mas me recusava a acompanhar

o Lacerda. No Iiindo. uo qucna li. nuinaincnlc no in,_ , , c1111,1 tiiIi1o.

O pior é que sabia que aquele era um posicionamento egoísta. Acima do
fato político, queria sobrepor o gostar ou não gostar, de sentir simpatia
ou antipatia. Tinha consciência de minha própria contradição e ficava
mais amuado. Disse ao Renato: "não vou a Valadares, afinal o que tinha
de fazer lá já fiz, e não me sinto muito bem em andar com o Carlos La-
cerda por aí". E ele: "vocês de Minas são dessas bobagens. O Juscelino
é hoje ra incondicional de Lacerda, e vocês ficam aí cheios de dedos".

Em seguida se despediu, de maneira meio ríspida, ele também não
morria de amores pelo Lacerda... Quarenta minutos depois, se tanto, o
telefone tocou. Era Juscelino, falando de Portugal. Foi logo dizendo:
"estou estranhando profundamente. Recebi um telefonema do Renato,
ele me contou o que foi feito em Governador Valadares, e agora você se
nega a acompanhar o Carlos. Não tem sentido nenhum essa recusa sua.
Onde é que haveria grandeza no reencontro se fôssemos velhos amigos,
rompidos e agora se reconciliando? A grandeza do meu encontro com o
Carlos está exatamente no fato de termos sido tremendos adversários po-
líticos e estarmos nos unindo em favor da redemocratização do Brasil.
Você vai dar um telefonema, agora, para o Renato Archer e se prontificar
imediatamente". Eu concordei: "está bem, está bom!". Liguei para o Re-
nato e combinei marcar a viagem com o Lacerda para Valadares. Renato
ainda brincou comigo: "nada como um puxão de orelhas, hein Genival?"
Comecei a rir.

Dois dias depois, Lacerda chegou. Fez uma palestra em Belo Hori-
zonte, na antiga sede da Assembleia Legislativa, na Rua Tamoios. A casa
se encheu tanto, que tivemos de instalar alto-falantes do lado de fora. La-
cerda era orador primoroso, envolvia qualquer pessoa com sua retórica.
Até me recordo de quando ele disse, citando Oswald de Andrade, escritor
brasileiro: "prefiro baioneta calada a baioneta falada", expressão de que
ora me utilizo no título deste livro. Foi uma gargalhada geral e quando,
com a facilidade que tinha para falar, já dominara a plateia, o João Ferraz
(deputado estadual) gritou, lá do fundo: "Vossa Excelência não tem au-
toridade moral para falar aos mineiros". E o Lacerda me perguntou:
"quem é o cara?" Respondi: "dono de um cartório". A resposta veio, ani-
quiladora: "autoridade moral eu tenho, o que não tenho é cartório". Foi
outra gargalhada. No dia seguinte, fomos para Valadares. A permanência
de Lacerda ali foi uma loucura, porque ele realmente tinha uma liderança
muito grande. O pessoal da cidade vibrava com ele. A palestra foi no ci-
nema e dcvia 1i' 'r 1: nL c mil pessoas. O cinema estava apinhado,
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com alto-falantes do lado de fora. Recordo-me de o Lacerda abrir a pa.
lestra falando: "dizem os homens que têm a pretensão de mandar no Bra.
sil que eu nunca deveria estar aqui, porque isto aqui é uma terra perigosa,
uma terra de pistoleiros, de bandidos. Respondi que pistoleiros e bandi-
dos são aqueles que tomaram de assalto o poder da república". Os vala.
darenses, claro, se empolgaram. Foi uma ovação. Nessa reunião estavam
muitos políticos: José Maria Magalhães, padre Godinho, padre Dutra
todos três lacerdistas doentes, Edgar da Mata Machado, homem essen-
cialmente de esquerda, Jorge Ferraz, que, sem apoiar propriamente a
Frente Ampla, estava marcando presença corno um dos deputados mais
votados em Valadares. Lá estava também o Renato Azeredo, de certa ma-
neira empurrado também pelo Juscelino, que andou puxando sua orelha
no sentido de apoiar a Frente. A reunião na cidade ficou famosa e Lacerda
acabou ganhando a minha simpatia. Não nos tornamos amigos. Só o vi
naquela vez na vida. Viajamos daqui para Valadares e, lembro-me bem,
ele estava traduzindo um livro de John Kenneth Galbraith quando, a certa
altura, me disse, com duas páginas na mão: "veja se a tradução está cor-
reta". Comecei a rir. Meu inglês é tão pobre que, quando quero traduzir
alguma coisa, é com dicionário na mão, e olhe lá. Como conseguiria
acompanhar nisso o Lacerda, ainda mais traduzindo matéria econômica?
No dia seguinte à conferência em Valadares, às cinco da manhã, ele batia
no meu quarto, chamando-me para ir ao mercado comprar passarinhos.
Acordei estremunhando, não sou de acordar cedo. Aprontei-me às pressas
e o segui. Ele comprou um bocado de passarinhos, naquele tempo não
era proibido. Botou nas gaiolas e levou para o Rio. Era um passarinheiro,
adorava passarinho. Levou umas quatro ou cinco gaiolas cheias deles
para o sítio. Na volta, no avião, recordo-me ainda de que, inopinada-
mente, ele se virou para mim e perguntou, assim por perguntar, se eu era
parente da Teresinha Tourinho Saraiva, que fora sua secretária de Edu-
cação no Rio. Respondi que sim, papai dizia que o pai dela, Tourinho,
claro, tinha alguns livros publicados. Lembro-me de dois deles na cole-
ção de papai. Então o Lacerda completou: "foi uma das melhores auxi-
liares que tive". E voltou, tranquilamente, à tradução. Carlos Lacerda foi
uma figura que me encantou, pela inteligência, pela facilidade de expres-
são. Aliás, o próprio Juscelino, conforme me declarou várias vezes, mor-
reu apaixonado por ele. Paixão recíproca, pelo que sei.

ados a Jusce-
que não esta\atfl
tino ou a Jango. Em decorrência da Frente Ampla e da agitação da polí-
tica mineira, foram cassados quatro deputados, Sílvio Menicucci,
Sebastião Fabiano, Raul Belém e Aníbal Teixeira. Ninguém tira de minha
cabeça que aquele acontecimento de Governador 'Valadares ajudou a em-
baralhar as cartas, a confundir as coisas e, de certa maneira, a Frente
Ampla contribuiu para a cassação desses deputados que nem pertenciam
a ela. O manifesto de apoio ao movimento em Governador foi assinado

por Sebastião Mendes de Barros, José Monteiro de Castro (um homem
simples, mas ligado à política, homônimo do Monteiro que foi deputado
federal e secretário de Segurança) e, mais, Osvaldo Machado Neves,
Osmar de Souza Mafra e Ronald Amaral, estes três últimos, vereadores.
Além de advogado brilhante, o Amaral exercia excelente liderança no
município. Eu fui poupado talvez por ser, na época, apenas primeiro su-
plente de deputado estadual.

A Frente Ampla não evoluiu em Minas, foi imediatamente extinta.
De certa maneira, foi responsável pela cassação de deputados estaduais
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A ditadura militar e o
bipartidarismo

O Presidente Castelo Branco, decidido a restaurar a democracia, ga-
rantira, desde logo e a despeito de todas as pressões da linha dura, o cum-
primento do calendário eleitoral. Realizaram-se, pois, em outubro, eleições
para governador em vários estados brasileiros, não em todos. Para surpresa
dos militares e contra todas as expectativas, os candidatos apoiados pelo
regime foram derrotados em dois dos maiores colégios eleitorais do País,
Minas e Guanabara, atual Rio de Janeiro. A vitória, resultante de muito bem
urdidas alianças entre PSD, PTB, e até mesmo um acautelado PCB, aumen-
tou a já profunda crise política na coalizão que governava desde abril de
64, cindindo em duas as forças dirigentes do País. De um lado, os partidários
do projeto de redemocratização formavam a corrente mais ponderada, que
pregava a devolução do poder aos civis, tão logo cumprido o período de
transição, que esperavam ser relativamente curto. Pretendiam o retomo à
democracia, incluindo eleições diretas já em 1966. Tendo como mentor O

Golbery, formavam a "linha branda", em oposição à "linha dura", que tinha
como chefes o general Costa e Silva, mais tarde presidente, e o general Mé-
dici, seu sucessor. Seus seguidores, que defendiam a prorrogação do regime
militar, estiveram oficialmente no poder durante o governo Costa e Silva e
o governo violentamente opressor de Médici, sempre atuando clandestina-
mente. Acobertados pela cúpula ditatorial, defendiam ardorosamente a
"caça às bruxas", com a supressão de liberdades individuais, tentando im-
pedir, com uso da força estatal, qualquer forma de oposição. Seus maiores
expoentes foram o próprio Costa e Silva e, no que poderíamos chamar de
"linha duríssima", altamente radicais, Médici, Silvio Frota, Newton Cruz,
Nilton Tavares e Bandeira de Meio. Às vezes citado como da "linha dura",
o Olímpio Mourão Filho, era urna figura bem menos significativa. Saiu
daqui de Minas corri trinta ou quarenta tanques, que foram se arrebentando
por aí afora e acho que não chegaram nem dez ao Rio de Janeiro. Era por
ele mesmo definido, "em matéria de política, uma vaca thrdada". No golpe

de 64 foi cri tiCRt0 por seus aliados, entre os quais v1aLulílitC vink. O\

nador do estado, que afirmou: "por ter deslocado as tropas com poucas

armas, pOUCOS 
recursos e precipitadamente de Juiz de Fora para o Rio de

Janeiro, Mourão poderia ter causado um banho de sangue".

A derrota do movimento de 64, sobretudo pelos militares da linha
dura, seria considerada como favorecimento para a subversão e o comu-
nismo. Exigiram por isso a edição de outro ato institucional (seria o AI-2),
com novas cassações e extinção dos partidos políticos então existentes.
Para aparentar democracia, foi instituído o regime bipartidário, omitindo-
se a palavra "partido" dos nomes das agremiações. Ocorre que, em nenhum
momento, foi totalmente desmantelada a variante conservadora do var-
guismo, alojada principalmente no antigo PSD. Cooptada pelo regime mi-
litar, acabou somando com os udenistas que haviam conspirado pelo golpe
de estado. Assim, a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) foram criados pelo regime militar para or-
ganizar as forças de apoio e de oposição, com total vigilância e controle
absoluto do próprio governo. Segundo Fernando Coelho, deputado federal
em 74, reeleito em 78, e um dos "autênticos", "o MDB era um partido de
centro, um ajuntamento de oposicionistas sem nenhum programa". Os au-
tênticos, esclareça-se, formavam a oposição sistemática e os moderados,
a circunstancial. No final de 65 o MDB começou a ser articulado e, em
março do ano seguinte, conseguiu seu registro no Tribunal Superior Elei-
toral. A 29 de abril, o TRE de Minas Gerais oficializou-o e registrou sua
comissão diretora regional, assim constituída: Camilo Nogueira da Gama,
Celso Passos, Simão da Cunha, Tancredo de Almeida Neves, Carlos Mu-
rilo, Milton Reis, Aquiles Diniz, José de Souza Nobre, João Herculino,
Renato Azeredo e Sebastião Paes de Almeida. Genival participou ativa-
mente da fundação do MDB em Minas corno um dos membros daquela
comissão diretora regional. A fundação aconteceu imediatamente após edi-
tado o Ato Institucional n° 2, consequência direta da eleição de Negrão de
Lima no Rio de Janeiro e de Israel Pinheiro em Minas. O novo partido se
formou com, pelo menos, oitenta por cento de seus elementos vindos do
PTB que, quase inteiro, se bandeou para a agremiação, iuntametlte com os
comunistas. Mas, dos elementos expressivos, deputados estaduais e fede-
rais, apenas uma pequena parte ficou C1TI o MDB. A grande maioria se fi-

liou a Arena, o que justifica inclusive aquela história já contada, da página
mais vergonhosa do legislativo mineiro quando, nos primeiros dias de abril
de 1964 o	por seus deputados estaduais, unanimemente cassou 05
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direitos políticos de Bambirra, Dazinho e Riam, chamados de "os três de-
putados trabalhistas".

Genival:
- Quando falo da fundação do partido, quero ressaltar que, se o fato

de a agremiação ser constituída por ex-socialistas e comunistas é hoje con-
siderado natural, à época, nos idos de 1976, quando declinei este dado,
causei estupor, considerando-se a declaração temeridade minha. Aliás, o
"Dicionário Enciclopédico" de 1984, em reedição dez ou doze anos depois,
quando trata de minha biografia diz, textualmente: "o deputado Genival
Tourinho foi o primeiro a reconhecer a existência de vários comunistas na
constituição do Movimento Democrático Brasileiro".

A primeira sede do MDB, aliás, foi herdada do PTB. Na outrora
famosa "Esquina da Sinuca", Rua dos Tupinambás com Av. Amazonas,
em frente ao prédio do INSS, foram realizadas as primeiras reuniões,
ainda com o retrato do Dr. Getúlio na parede, e a presença dos funcio-
nários do PTB. Eram quatro ou cinco que, por sinal, reclamaram seus
direitos trabalhistas quando o PTB foi extinto.

Aqui, comenta, divertido:
Os fundadores do MDB é que pagamos tais direitos. Éramos do

PTB o Camilo, o José Raimundo, o padre Nobre, o Silvio de Abreu e eu.
Celso Passos e Simão da Cunha Pereira pertenciam ao chamado "grupo
libertário" da UDN. Eram nossos adversários políticos, mas vieram a par-
ticipar da fundação do MDB, já que comungavam fundamentalmente as
mesmas ideias. O grupo foi engrossado com a chegada do pessoal do PSD,
decorrência direta da perda dos direitos políticos de Juscelino, que acabara
de ser cassado. Renato e Carlos Murilo, acompanhando um grupo grande
de pessedistas, foram para o MDB em decorrência dessa cassação. Tan-
credo, não. Ele, de qualquer forma iria para o MDB, dadas as profundas
ligações que tinha com o PTB e com o Dr. Getúlio Vargas, de quem foi
Ministro da Justiça. Sua posição, antes até da fundação do MDB, foi sem-
pre marcante. Absolutamente coerente, foi o único deputado da bancada
mineira no colégio eleitoral, o único, é bom repetir, que não votou em Cas-
telo Branco, nome sufragado também por Juscelino. Lembro a propósito
que o chamado colégio eleitoral visava, exatamente, a impedir a partici-
pação do povo em escrutínio direto, sendo os eleitos escolhidos pelo voto
indireto. Tan credo, repito, preferiu votar no general Amaury Kruel, de
quem era muito amigo. Diga-se ainda que o general era intimamente ligado
a João Goulart, de quem era também compadre e essa a razão pela qual,
até a undécima hora, resistiu à participação no golpe armado.

OMDB

- Um depoimento que intercalo aqui, que não poderia deixar de
fazer, de prestar nesse momento, é revelação. Nunca foi dito por po-
lítico nenhum que integrou as hostes oposicionistas em Minas Gerais.
O meu MDB, Movimento Democrático Brasileiro, nada tem a ver
com esse tal de PMDB completamente deturpado, sem o idealismo e
sem os posicionamentos firmes daquele partido de Ulysses Guima-
rães, de Tancredo Neves, do grupo dos autênticos, do Renato Azeredo,
do Jorge Ferraz. O meu MDB, faço questão de ressaltar, não tem nada
a ver com esse tal de PMDB que anda por aí há muitos anos, enga-
nando a opinião pública brasileira. Esse PMDB, a Folha de S.Paulo.
em 08/março/2005, definia como: "( ... ) disforme condomínio de gru-
pos e facções que se bandeiam para este ou aquele lado ao sabor de
melhores ofertas e conveniências". Já o meu MDB foi uma verdadeira
saga política no Brasil. Para que se entenda bem o que era, eu vou
fazer aqui uma afirmação que os verdadeiros emedebistas confirma-
rão: o MDB nunca conseguiu quorum para as suas decisões, porque
não tinha recursos financeiros.Nós precisávamos, para obter quorum
nas decisões das convenções, para lançar candidatos e o que mais
fosse, da presença de pelo menos 50% dos convencionais mais UITI, e
nunca conseguimos atingir esse número aqui em Belo Horizonte, por-
que a nós faltavam recursos financeiros para trazê-los. Os que vi-
nham, vinham à própria custa, hospedavam-se com o seu dinheiro,
pagavam suas passagens, porque o partido não tinha condições, e nós,
lideres desse partido, tampouco tínhamos situação de financiar nin-
guém. Daí porque nunca houve uma convenção em que tivéssemos
alcançado o quorum necessário. Então, era comuníssimo A' votar por
B', este por C', 'C' por 'D'. Recordo-me, por exemplo, de que em

Certa ocasião, numa das convenções, o Renato Azeredo virou-se para
mim e perguntou: será que Você não conseguiria um convencional
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com figura menos marcante que a do Antônio Mineiro de Souza,
menos feio do que ele, para votar pelos outros diretórios seus que
ainda não compareceram, com receio do observador eleitoral"? O ob-
servador era o Dr. Benedito Freitas, do TRE. Ficava lá, absolutamente
impassível, como a lei recomendava, não interferia em nada. Apenas,
se solicitado, faria suas anotações, suas pontuações. O Tribunal não
exigia relatório de como tinham ocorrido as convenções, não ques-
tionava a votação, muito menos o resultado. Ocorre que o Dr. Bene-
dito não conseguia disfarçar a simpatia que tinha pela causa
oposicionista, e nossas atas iam para o Tribunal como se tivesse ha-
vido o comparecimento exigido, muitas vezes constando presença de
até mais de 60% dos convencionais. E esse comparecimento nunca,
nunca chegou sequer a uma terça parte deles, quando a legislação exi-
gia pelo menos metade mais um. É algo que eu gostaria de deixar bem
claro, bem manifestado, porque na realidade não era uma fraude à lei,
era uni recurso último que tínhamos nós na luta contra a ditadura: não
deixar desaparecer o partido da oposição por falta de elementos na
sua convenção, já que todos compareciam com os próprios recursos.
Reitero que muitos dos nossos companheiros de partido não tinham
meios nem para pagar urna pensão modesta em Belo Horizonte,
mesmo viajando de trem, na segunda classe. Poder-se-á supor, esque-
cia-me de esclarecer, que se eu pude dispor de várias propriedades
para manter cerca de vinte e tantas candidaturas a prefeito no Norte
de Minas, também os outros teriam dinheiro para bancar a vinda dos
convencionais aqui. Não tinham. Na realidade, eram parcos os recur-
sos. Poucos tinham um pouco mais, e eu, aliás, era um deles, tanto
que fiquei certa ocasião sustentando vinte e tantas candidaturas. Era
inteiramente fora de qualquer cogitação trazer convencionais e mantê-
los aqui. Já despendíamos com nossas regiões eleitorais, gastávamos
corri nossos vereadores, ajudávamos nossos prefeitos, então não po-
deríamos também manter delegações e mais delegações em Belo Ho-
rizonte por, no mínimo, três dias: a véspera da convenção, o dia da
convenção, o dia seguinte e, além de tudo, custear passagens. Está-
vamos já onerados. O negócio naquela época era realmente muito
duro. Quando as pessoas ousavam protestar, eram intimidadas, per-
seguidas, era muito sério. Ainda sobre a fundação do MDB em Minas
Gerais, prefiro não citar nomes, mas tenho a relação dos fundadores
que logo em seguida se intimidaram e passarani para o lado de lá,
pelo receio de represálias que certamente viriam, e vieram mesmo.

Para que se tenha uma ideia. ela,, eram tàu randcs que eu. ImIIII

fui processado no Supremo, tinha uma indústria em Montes Claros,
uma cerâmica - a maior da cidade - e ela perdeu completamente a
possibilidade de fazer qualquer negócio, de descontar duplicatas, de
operar enfim, com estabelecimentos oficiais de crédito.

No tempo em que exerci meus dois mandados de deputado fede-
ral, era comum os parlamentares recorrermos ao Banco do Brasil ou à
Caixa Econômica Federal para empréstimos com juros menores. Era
uma forma que esses estabelecimentos utilizavam para socorrer, au-
xiliar os deputados que prezavam e preservavam seus mandatos e que
viviam normalmente no limite dos ganhos, quase "duros", numa ver-
dadeira dependura, pindaíba mesmo. Para aqueles que mercadejavam
e usavam o mandato em balcões de negócio, dinheiro não faltava. Da
bancada mineira, o único de que me lembro que nunca pedia dinheiro
emprestado era o Magalhães Pinto, notoriamente um homem rico, ban-
queiro, então dono do Banco Nacional. Naquelas operações que fazía-
mos, trocávamos avais. Se eu, por exemplo, era avalista do Tancredo,
do Renato (Azeredo) ou do Jorge Ferraz, eles, por sua vez, me avali-
zavam quando eu tinha necessidade. Então, em certa ocasião, sabendo
que o Banco do Brasil estava fazendo empréstimo para deputado, fui
ao gerente pedir a promissória para preencher, quando ele, muito sem
graça, me chamou reservadamente e me disse: "olha. Genival (tínha-
mos intimidade, ele me chamava assim), não posso lhe fazer emprés-
tlmo,eu não posso operar com você". Perguntei: "mas por quê? Nunca
na minha vida tive um título protestado, nunca descumpri minhas obri-
gações, sequer apontamento tive em cartório".

E ele me esclareceu: "olha, vou me abrir com você, mas você não
vai poder dizer isso, contar que fui eu que lhe falei, porque senão estou
arriscado até a perder o meu cargo. E não vou me arriscar, vou negar.
Seu nome está incluído na circular tal, que atinge cassados, parentes
de cassados os que têm indústria, e os que necessitam de crédito.
Salvo contraordem, não tenho como lhe atender. Fico sujeito a repre-
sálias". E me mostrou a tal portaria, emanada lá da diretoria financeira
do Banco do Brasil. Debalde protestei, indignado com tudo aquilo.
Fui ao gabinete do Tancredo, já senador, contei-lhe o sucedido. Foi
quando ele me falou: "sabe de um negócio? Está na hora de botar um
Paradeiro nisso, que já vem durando demais. Está agora na presidência

O Banco do Brasil um gaúcho amigo meu, vamos conversar corri ele,
Porque isso tem de acabar. Não faz qualquer sentido".
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Então telefonou para esse gaúcho amigo dele e pediu para ser
recebido, no que foi prontamente atendido. Recordo-me do nome
desse amigo, Nestor Jost, sei que tinha sido deputado federal e era
figura tão importante da política que foi, mais tarde, Ministro da
Agricultura no governo Figueiredo. Tancredo então explicou o que
tinha acontecido comigo, e que eu nunca tinha tido qualquer tipo de
complicação na minha vida bancária. Vida bancária, esclareço, nos
meus empréstimos, que sempre honrara. Nunca tinha tido um título
protestado, apontado, nem coisa nenhuma dessa natureza. E o Jost
então falou baixinho ao telefone e daí a pouco chegou um funcio-
nário com urna pasta preta contendo meu cadastro, que olhou, de-
morada e minuciosamente, dizendo em seguida: "realmente é uma
indignidade o que estão fazendo com o senhor, deputado. Mas isto
vai acabar, aliás já devia ter acabado. O que acontece é que, quando
a roda da moenda é desligada da luz elétrica, por força da inércia,
costuma rodar ainda algumas vezes, dezenas de vezes, e numa des-
sas rodadas está esmagando um homem de bem como é o senhor".
Com a própria caneta fez uma anotação lá, sei que no dia seguinte
fui ao Banco do Brasil e pude realizar o empréstimo do qual neces-
sitava.

Genival participou de todas as reuniões para a fundação do dire-
tório regional do MDB sem abandonar a advocacia, profissão na qual,
competente, a cada dia mais se impunha. Assim, logo no início de 66,
foi convidado pelo presidente da OAB Minas Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção Minas Gerais, para compor, como representante da
Ordem, a banca examinadora dos futuros bacharéis da Universidade
Católica de Minas Gerais.

Assinada pelo Dr. Augusto Couto, presidente cia OAB-MG, a
honrosa indicação dizia:

"(...) Sem necessidade de proceder a qualquer triagem, logo ocor-
reu vosso nome para o desempenho do delicado múnus, já pelos dotes
de boa cultura que vos situam nos meios jurídicos, já pelos valores
morais que lhe destacam esses e outros merecimentos.

Tomo, pois, a liberdade de designar-vos para a importante tarefa.
E conto certo com o vosso comparecimento à sede da Universidade
Católica, à Avenida Brasil, esquina com a Praça da Liberdade, hoje,
às dezenove horas ..."
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retorno rápido à democracia plena, fazendo renascer cm Genival o de-
sejo de participar. Ele se candidata a deputado estadual pela legenda,
nas eleições daquele ano de 1966.

- Nas primeiras reuniões do MDB apareceram vários membros
ligados ao antigo PSD e a Juscelino. Dentre eles, Sebastião Paes de
Almeida, o Tião Medonho (apelido posto pelo pessoal da UDN), que
depois foi cassado. Antes, havia sido impedido de disputar o governo
de Minas, por decisão do 1SF, Tribunal Superior Eleitoral, naquela
eleição em que foi substituído, às pressas, por Israel Pinheiro, afinal
eleito em memorável campanha de última hora. Israel contou, escla-
reça-se, com um cabo eleitoral invencível: a profunda revolta do elei-
torado contra o impedimento da candidatura de hão Medonho que,
em 66, era o candidato a deputado federal a dobrar comigo, porque o
voto era vinculado. Daí a denominação dobradinha, dada a uma chapa
formada por dois nomes do mesmo partido, que mutuamente se apoia-
vam, o que resultava em proveito para ambos, desde que um traba-
lhava também para o outro. A dobradinha inicial com que pretendia
concorrer era constituída pelo Darcy Bessone para deputado federal e
eu, como estadual. Mas o Darcy, picado pela mosca azul, ficou verda-
deiramente enfeitiçado com a possibilidade de disputar a senatoria.
Deixou-me só e partiu para a luta pelo Senado, numa enlouquecida
contenda, e logo contra o Dr. Milton Campos, de quem aliás ele era
grande amigo e profundo admirador. Eu, com isso aí, fiquei pagão por-
que, repito, a votação era vinculada, o voto em um nome do partido
obrigava a sufragar nomes também do mesmo partido. Fiquei doido,
querendo pegar alguém, porque meu eleitorado do Norte de Minas e
muitos amigos chegavam perto de mim e diziam: "nós votamos com
você para deputado estadual, mas perdemos o voto para deputado fe-
deral, porque não tem ninguém da região". Então peguei o Sebastião,
que era muito meu amigo, e formamos a dobradinha. Ele, apesar de
não ser da região, era muito querido nela, fato que atendia ao desejo
dos meus eleitores. Um dia, acabando de voltar de carro, de São Paulo
(havia chegado às três ou quatro horas da manhã), fui deitar e ainda
estava dormindo, quando a Leila Paculdino, minha cunhada, me des-
pertou, dizendo: "desculpe estar lhe acordando, sei que você chegou
de madrugada, mas o pessoal não para de telefonar e já tem gente es-
perando aqui. Você tem que se levantar". Foi quando recebi um tele-
fonema do diretor do Jornal de Montes Claros, o Waldyr Senna Batista,
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que queria saber como andava minha candidatura, se eu ia retirá-la
pelo fato de não haver na região um candidato a deputado federal para
concorrer comigo em dobradinha. Falei: "ô Waidyr, eu fiquei nesta si-
tuação pagã, difícil para mim, você sabe, mas estou acabando de voltar
de São Paulo, dirigi de lá até aqui, doze horas, e acertei tudo com o
Sebastião Paes de Almeida. Ele chega aqui depois de amanhã para
apoiar inteiramente minha candidatura, inclusive com recursos, que
estão me faltando". E o Waldyr: "olha, lamento muito lhe falar, mas
ouvi agora, no noticiário das dez e meia, que o Sebastião acabou de
ser cassado".

Indignado com aquela notícia, prontamente redigi uma nota vio-
lentíssima contra o governo federal, escrita de um fôlego só, quando
estava puto, putérrimo da vida com tantas cassações, expondo a ma-
zela do procedimento deles relativamente à oposição. Mandei publicá-
la, corno matéria paga, na primeira página do jornal do Oswaldo
Antunes, que era o mesmo do Waidyr Sentia Batista. Cuidei de eximir
meus pares, assumindo sozinho o protesto. Comecei falando do pro-
cedimento ignominioso e terminei revitalizando o lema de minha cam-
panha, que aliás me acompanhou sempre, a partir daquele momento:
"jamais abaixarão a minha cabeça" - e realmente não abaixaram. De-
ceparam-na. Destruíram-me politicamente, mas abaixar a minha ca-
beça nunca militar nenhum conseguiu. Ao mesmo tempo, preocupado
com a dureza dos termos de minha nota, escrevi uma carta para o juiz
eleitoral de Montes Claros, que na época era o Dr. Pimenta, sogro do
Carlos Lindenberg, o "Berguinho", em que eximia de responsabilidade
todos os meus companheiros, dizendo que eles tinham perfilado com
o MDB mais por amizade a mim do que propriamente por posiciona-
mento político. Minha intenção clara foi de preservá-los, porque
quando mandei a nota, tamanha era sua violência, que entendi que po-
deria minha possível cassação respingar em Pedro Narciso, Aroldo
Tourinho, José da Conceição, João Carlos Sobreira e no Afonso Prates
Correia, enfim, nos que me acompanharam naquele momento. Então,
esta carta foi entregue ao Dr. Pimenta, e nela eu pedia, viesse a ocorrer
minha cassação em consequência daquilo, que ele fizesse chegar aos
militares a explicação que eu dava.

Era um despropósito, na hora em que você arrumava de um jeito,
vinha cassação. Arrumava de outro, mais cassação. Acabei fazendo
dobradinha, por incrível que pareça, com o Aquiles Diniz, que era te-
soureiro do partido. Ele estava meio perdido quando apareceu lá por
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Montes Claros. Encontrou-Se COfl O Pedro Narciso, que depois sena
deputado estadual, mas que naquela ocasião era candidato a vereador,
e um dos líderes do movimento. Todas as despesas, até então, eram
bancadas por mim. Nosso movimento era tão precário financeira-
mente, que o único que tinha carro, um carrinho velho, um Volks meia
um (1961), era eu. Dos correligionários, Pedro Narciso foi deputado
duas vezes, José da Conceição também. Luiz Tadeu Leite foi prefeito
duas vezes, depois secretário de Justiça, antes de se eleger, em 2008,
uma vez mais, prefeito. Mas a renovação política de Montes Claros
nasceu comigo. Todos se iniciaram na política por minhas mãos. Na-
quela época esse pessoal não tinha nada, nada. Naquele momento, re-
pito, quem tinha um pouquinho de recursos era eu.

Quando o Aquiles Diniz chegou a Montes Claros, o Pedro Nar-
ciso lhe disse: "Genival está aí. Darcy Bessone deixou de ser candidato
a deputado federal para disputar o Senado e Genival armou uma do-
bradinha com o Sebastião Paes de Almeida, que acabou de ser cassado
ontem, e não tem ninguém da região para refazer a chapa". Meio no
desespero, apesar de Aquiles ser de Curvelo, Pedro achou que podía-
mos explorar o fato de ele ter fazenda na região e lhe disse: "tem urnas
despesas do partido que estão somando, até agora, mil e oitocentos
cruzeiros novos, se você aceitar e pagar a metade (devia ter falado
'tudo', porque o Aquiles era rico), vamos apoiá-lo. Vamos fazer um
comício hoje à noite que será muito movimentado, virão João Hercu-
uno, Edgar da Mata Machado, José Maria Magalhães". Esses nomes
eram as vedetes da época. O Aquiles topou. Eu estava em Pirapora,
acertando um negócio, e voltei correndo para o comício. Em Montes
Claros, fiquei sabendo o que o Pedro tinha articulado: eu pediria votos
para o Aquiles, ele acertaria cinquenta por cento das despesas do par-
tido. A tarde, pouco antes do comício, fui informado de que o Aquiles
tinha adoecido e não compareceria. Já tínhamos divulgado tudo. Pedi
ao Aroldo, médico, meu primo e amigo, para ir ver o Aquiles, fazer
um exame, verificar o que ele tinha. Ao voltar, o Aroldo me disse: "o
homem não tem nada, está é de cagaço". Amarelou depois que chegou
aquele "brucutu" (carro forte com mangueiras deiatos de água, usado
para dispersar aglomerações) do DOPS e encostou em nosso palanque.
A verdade é que muito neguinho afinou. Fiquei muito chateado e pen-
sei: "o Aquiles vai falar, porque gordo e careca tem o Antônio Távora
aqui. Esse Antônio Távora tinha sido meu cabo eleitoral junto ao Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Monlevade e queria me levar para lá de
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qualquer maneira. Era uma figura robusta, gordo e careca, do meu
grupo dos onze. Aquiles, nessa ocasião, era bem jovem, mas gordo e
careca também. Exceto meia dúzia de fazendeiros, ninguém o conhe-
cia em Montes Claros. Planejei tudo rapidamente e disse ao Távora.
"você vai abrir o comício. Vou apresentar o pessoal todo, dizer que
não estou sozinho e que companheiros iguais falarão aqui hoje, inclu-
sive o futuro deputado federal Aquiles Diniz. Então você entra quente,
começa dizendo o seguinte: 'essa quartelada de primeiro de abril a que
os militares chamam de revolução de 64...' Depois, pode falar todas
as verdades que lhe vierem à cabeça. Quando acabar, meu carro vai
estar estacionado ao lado, e um amigo nosso vai com você até a fa-
zenda Santa Bárbara, de meu sogro, em Augusto de Lima. Lá, tem uma
condução para levá-lo a Belo Horizonte, porque meu carro tem que
voltar. Então, não vão pegar você. Se quiserem pegar alguém, vão
pegar o Aquiles, que fácil se livrará. Dito e feito. A vedete do comício,
que era o João 1-lerculino, disse no discurso que "tiraria a roupa preta
e vestiria o terno branco para vir a Montes Claros após minha eleição
como deputado estadual". A roupa preta, criação e "marca registrada"
dele, era uma forma de protesto contra o regime militar. Falamos, An-
tônio Távora abrindo no lugar do Aquiles, Edgar da Mata Machado,
José Maria Magalhães, Sylo Costa, Pedro Narciso, Afonso Prates Cor-
reia e eu, no final. Coitado do Aquiles, disseram que o cagaço dele
piorou de maneira impressionante depois do comício. O pior é que não
se podia desmentir, eu criara urna situação horrível. Em compensação,
se não fossem os mil e poucos votos que lhe demos em decorrência
do comício, ele não teria sido eleito, e pela única vez na vida. Foi o
último colocado pelo MDB, nunca mais foi eleito. Naquela ocasião fi-
zemos quatro vereadores em Montes Claros e começamos o movi-
mento de renovação da política local. O vereador mais votado era da
liderança estudantil. Um rapaz da Bahia chamado José da Conceição
Santos foi, disparado, o mais sufragado, sem distinguir entre Arena e
MDB. Depois iria ser deputado estadual, secretário de estado do go-
verno Hélio Garcia, e deputado federal. O segundo mais votado foi
um primo-tio, bem mais velho do que eu, o Aroldo Tourinho, que antes
citei, e que era muito conceituado em Montes Claros. Nosso grupo era
só de jovens, a única exceção era o Aroldo. Muito ameno, detestava
os militares, Os irmãos dele, porque diziam que o Juracy Magalhães
era governador cearense dos baianos, tinham passado por dissabores
durante seu governo naquele estado. Um dos irmãos chegou a ser
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autoridade brasileira em Direito Processual Penal, também sofreu
aborrecimentos com militares. Aroldo foi o segundo mais votado, e

ainda elegemo s o Pedro Narciso e um rapazinho de dezenove ou vinte
anos, Manoel Messias Machado, que era contínuo de meu sogro, fa-
zendo entrega de correspondência, sempre de bicicleta. Esse comício,
por sinal, assustou bastante o pessoal da Arena, porque estavam pre-
sentes umas dez mil pessoas. A política de Montes Claros mudou to-
talmente a partir da fundação do MDB, até mesmo pela importância e
liderança que a cidade tem em todo o Norte de Minas. Outro líder de
destaque em Montes Claros foi o Mário Ribeiro. Era irmão do Darcy
Ribeiro, mas foi lançado na política por mim, dentro do MDB.

A tarefa de legitimar o novo sistema partidário foi muito árdua.
Era forte demais a tradição herdada do Estado Novo. Até hoje, meio
século depois, aquela tradição tem raízes no interior. Menos profundas,
mas ainda encravadas. Cumpria, ademais, convencer o eleitorado a
aceitar os novos partidos e neles votar, acatando a realidade de um bi-
partidarismo que, em benefício da democracia, foi-se com o fim do
regime militar. Em 65 tinha havido a primeira eleição direta depois do
golpe. As vitórias do Dr. Israel, em Minas, e de Negrão de Lima. no
Rio, foram um duro revés para a ditadura. Assim, foi decisiva a pri-
meira eleição proporcional em 66, que acabou numa vitória contra
toda a estratégia de um regime que pretendia chegar às calendas gre-
gas.

A formação do MDB em Montes Claros foi difícil, um negócio
muito duro. Basta dizer que os fundadores do partido eram evitados
nao só por parentes, também por amigos chegados, numa situação es-
druxula, típica da mentalidade que os militares tentavam implantar. Já
a imprensa local não os discriminava. Oswaido Antunes, Waldyr, Júlio
Meio Franco, Décio Queiroz, Elias Siuff e o Ubiraj ara tinham urna se-
creta simpatia por eles. Também na agonizante Gazeta do Norte, Jair
Oliveira lhes dava espaço. Outra lembrança é a do Marcos Afonso de
Souza, no primeiro pronunciamento oposicionista feito na ZYD-7
Junto comigo.

Logo que se formou e casou, em 61, Genival ficou alguns anos
Sem ir a Montes Claros. Daí o reparo que lhe fez o já citado jornalista
Waldyr Senna Batista, muito observador, muito arguto: "o fato de você
ter vindo para c	fundar o (lnclorio do partido só foi possível porque
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você ficou quatro ou cinco anos afastado das Coisas daqui. Se você t-
vesse se vinculado, inclusive profissionalmente à estrutura dominan 

i
tedaqui, nunca faria isso. Seu SUCeSSO profissional e tudo o mais ia de-

pender de urna opção que você deveria fazer, claro que pela Arena
Mas você estava fora, não dependia da estrutura daqui e buscou um
grupo de jovens".

Genival corrobora: "pura verdade essa colocação do Waldyr, que
logo viria a se filiar ao partido".

A turma tinha oito filiados ao MDB e elegeu quatro vereadores
Isso, e mais a própria votação, foi urna imensa surpresa para ele
mesmo. Afastado de Montes Claros há alguns anos, não contava com
tal resultado Vaticinavamlhe de trezentos a quatrocentos votos, assim
mesmo porque o pai fora médico da Central do Brasil e era muito que-
rido e respeitado pelos ferroviários, que se P os icionararn contra o
golpe de 64. Diziam mais, que a legenda não faria além de um verea-
dor, o Afonso Prates, ainda assim por ser sobrinho afim do grande líder
Político do PSD, Alfeu Gonçalves de Quadros, o que não ocorreu. Mas
foram eleitos quatro, com o Afonso na suplência, apesar de sua dedi-
cação, do esforço dos companheiros e de seu aparente favoritismo no
partido Afonso foi, aliás, o Cony ( verdadeiro Heitor Cony, Genival
reitera) da imprensa de Montes Claros. Usando o codinome Roque
B andeira, sacudiu a velha Gazeta do Norte, dando-lhe vida por mais
alguns meses, com vibrantes artigos oposiciolljstas

Genival, surpreendentemente teve quase três mil votos ali, não
havendo sido eleito por diferença de cento e trinta e poucos votos. Fi-
zeram falta os cerca de mil e quinhentos votos prometidos (e espera-
dos) em Manga, onde só teve cento e sessenta e cinco sufrágios. Foi
poli ticamente traído por longínquos parentes de sua mãe e pelo can-
didato que, supostamente em oposição ao famoso coronel Bembém
Pastor, ele próprio lançou, disputando a prefeitura pela legenda do
PTB, conseguida também por ele junto ao professor San Thiago Dan-
tas. Uma segunda traição ocorreu em Rio Pardo de Minas, onde só
contou com João Mendes, sogro de Raimundo Tourinho. Acabou na
primeira suplência. Era uma dificuldade. Mas aprendeu a aplicar umas
tantas lições do Dr. José Bonifácio, o Zezinho Bonifácio . Por exemplo:
chegar numa cidadezinha daquelas onde não tinha qualquer conheci-
mento, abrir o capô do carro e fingir algum problema mecânico. Então,
quando juntava gente, perguntava:

- Quem aí e contra o governo?
- Não tem ninguém.
- Tem alguém aí que toma uns goles e sai falando?
—Tem o Fulano de Tal, e ouço dizer que é contra o go era o. Mas

não está aqui quem falou, nego tudo.
O "macete" era memorizar e, depois, bater na casa do tal fulano.

Mais tarde, de beltrano, e de sicrano, e ali se infiltrar um mínimo ne-
cessário para, de acordo com a legislação eleitoral, conseguir o número
de filiados. Mas as regras eram muito casuísticas. Quando convinha à
ditadura, para impedir-lhes o cumprimento, mudavam a legislação, a
fim de obstar a formação de diretórios, e criavam dificuldades tremeu-
das. Genival fala sobre o José Bonifácio:

- O Zezinho era uma figura rara, e todo mundo gostava demais
dele. Totalmente irreverente, não tava nem aí. Em situações cm que
teria de ser formal, passava por cima e simplesmente dava uma boa
banana, uma boa gargalhada. O Celso Passos me contou e várias
pessoas confirmaram que, naquela ocasião do cerco da Câmara pelas
tropas, quando cortaram luz e água, aquela violência toda, e obri-
garam os deputados a sair, ele, Celso, entra numa sala qualquer da
Arena e lá encontra o Zezinho com os pés em cima da mesa. O Celso
então vira-se para ele e o exorta a encarar aquele momento dramá-
tico de maneira mais enérgica, argumenta com veemência e termina
a peroração dizendo: "Seja mais Andrada e menos Zezinho". Ele
virou-se pro Celso: "aqui procê, oh!" - e deu-lhe uma banana.
Numa outra vez, quando ele fazia um discurso em nome da liderança
da Arena, eu cheguei perto do Thibau e disse: "Thibau, mete um
aparte no Zezinho agora, a respeito da Thibaulândia. O momento
está propício, ele está dizendo que o governo não vai permitir mais
o excesso de turismo para o exterior, tem muita gente saindo do
País, e isso está custando caro. Os menininhos não podem mais
agora ir à Disneylândia, está na hora da Thibaulândia, mete um
aparte em cima do Zezinho". Aí ele ficou entusiasmado, pegou o
microfone e lá foi: "permita um aparte, nobre deputado". O Zezinho
fingia que não ouvia, fazia ouvidos de mercador. Então, pondo lenha
na fogueira, cutuquei: "vai em cima, rapaz, pede o aparte outra vez".
E o Thibau, pediu, insistiu, chegou um momento em que o Zezinho,
Para ficar livre, concedeu. Foi quando o Thibau se sai com aquele
Primor registrado nos anais da Câmara: "até no gesto inocente de
Uma Criança iogando uma pedra n'água, a pedra, ao cair, fazia 'tchi-
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bau', o que era uma homenagem a ele, porque queria levar as crian-
ças brasileiras para frequentar a Thibaulândia. Então estava na hora
de o governo, já que impedia as crianças de irem à Disneylândja,
permitir a criação da Thibaulândia". E o Zezinho, furioso, na hora
em que terminou, foi descendo meio de esguelha, passou de meia
banda perto de mim: "aqui pro cê, seu puto" . E eu, gozando: "quem
pediu o aparte não fui eu. Zezinlio, quem pediu o aparte foi o Thi-
bau, e eu é que levo?".

Voltando às eleições, João Carlos Sobreira. amigo desde a iníïin-
cia, complementa:

- Depois de formado em arquitetura, voltei para Montes Claros
e, com Genival e outros amigos, fundamos o MDB. Genivai foi o
grande incentivador. Toda a vida foi arrojado nessa área de política de
esquerda. Fundamos o MDB e conseguimos uma coisa que poderia
até ir para o livro dos recordes porque, na época, dos dez membros do
diretório, oito nos candidatamos e conseguimos eleger quatro. Ou seja:
cinquenta por cento dos candidatos e quarenta por cento do diretório.
Fiquei como suplente e, na época, nós combinamos que, quando apa-
recesse assunto pertinente a quem estava na suplência, o titular sairia
para entrar o outro. Eu mesmo entrei substituindo quando foi discutido
o plano diretor de Montes Claros, porque era de minha área. Éramos
tão unidos que a integração entre nós chegava a esse ponto de um abrir
mão do mandato para que o colega mais capacitado no assunto assu-
misse. Nosso nível de entendimento era muito alto.

Genival, logo depois de eleito primeiro suplente, em julho de 67,
foi operado de uma úlcera duodenal gástrica, que se complicou tre-
mendamente. Apreensivo, redigiu, datadas de 10 de julho, as "Instru-
ções para Esther, em caso de morte". Tinha trinta e quatro anos, mas
achava que ia (em expressão sua) "bater a caçoleta". Receava que pu-
desse vir a acontecer o pior. Então escreveu instruções detalhadas das
providências a serem tomadas. Oito ao todo, incluindo os famosos se-
guros de vida, dívidas a pagar, discriminação do que tinha a receber,
as demandas que tinha no escritório. No documento, chegou ao ponto
de estabelecer regras para a educação dos filhos, pedindo que estudas-
sem em colégios públicos, o que foi conseguido. Tanto o Mariozinho
quanto a Paulinha, num período ou noutro, estudaram em colégios pú-
blicos e ambos se formaram pela UFMG e PUC, duas vezes, em cursos
distintos.

Esther complenienta:
- Quando Geri ival foi operado de úlcera, os meninos eram peque-

nos e ficaram na casa de minha irmã mais velha, por quem eu tinha
grande paixão. Meu cunhado, Dano Faria Tavares, era médico e me
disse: "vou dar um jeito de levar esses meninos ao hospital para verem
o pai". Assim foi feito. Foi muito emocionante, porque quando che-
garam ao hospital. Mário olhou para o pai deitado naquela cama e foi
correndo abraçá-lo. Ao fazê-lo, abriu a mãozinha que estava cheia de
moedinhas e disse: "ahhh papai, isso é para ajudar a pagar o hospital".
Genival e todos nós nos emocionamos muito. Os meninos tinham ver-
dadeira loucura pelo pai, apesar de não terem uma convivência intensa
com ele. O amor que sentiam por Genival deixava todo mundo emo-
cionado. Genival sempre teve muito medo de morrer e deixar os filhos
sem amparo. Volta e meia entrava naqueles planos de pecúlio, de mon-
tepio, e ficava pagando todos os meses. Dizia sempre à Pauliiiha:
"olhe, minha filha: quando você tiver dezoito anos vai ser indepen-
dente, porque estou deixando um seguro muito bom. Vai poder tirar o
dinheiro e comprar seu carro, seu enxoval e tudo o de que precisar".
Quando ela fez dezoito anos, estava noiva e foi sacar o dinheiro. Le-
vamos um susto, porque a inflação tinha levado tudo. O dinheiro não
dava nem para uma passagem de Belo Horizonte à Bahia, onde morava
o noivo.

E Genival faz questào de completar:
A inflação e a malandragem dos militares com os GBOLx,

Montepio da Família Militar, Aposentadoria dos Professores Militares
e quejandos. Os dirigentes dos planos, militares da reserva, se enri-
queceram logrando aqueles que acreditavam na segurança do investi-
mento. Foi o maior tombo já dado na classe média em toda a história
do País. Até bancos foram fundados por tais militares da reserva com
fundos de poupança popular, no fim de tudo, malbaratados sob as vis-
tas complacentes da ditadura. Creio não existir sequer uma família
brasileira que não haja sido lograda neste processo. Interessante é que
nunca, exceto pela minha crítica, nunca ouvi, no contexto das acusa-
Çoes ao regime militar, referência a essa patifaria.

Em abril de 69, o afastamento do deputado Fuhad Fadei Sahione
levou Genjval à titularidade. Até novembro, viveu sua primeira expe-
riênc i a como parlamentar. Eram tempos difíceis. No final de 68 fora
fechado o Congresso Nacional, suprimidas as liberdades democráticas
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e, de quebra, claro, as de imprensa. Foram escolhidos, por não se sabe
quais critérios, censores cujos julgamentos fariam as delícias do sem -
pre saudoso Sérgio Porto, i nteligentíssimo, ferino gozador das asnices
nacionais. Criou o Febeapá Festival de Besteiras que Assola o País,
escrevendo crônicas que registravam jumentices antológicas. Eis duas
das "pérolas" retiradas do livro, há algum tempo reeditado:

"Foi então que estreou no Teatro Municipal de São Paulo a peça
clássica 'Electra', tendo comparecido ao local alguns agentes do
DOPS para prender Sófocles, autor da peça e acusado de subversão,
mas já falecido em 406 a.C."

Essa alienação cultural se alastrou. Em 1979, o gigante Teotônio
Vilela, nomeado presidente da comissão que analisou a Lei da Anistia,
Peregrinava pelos locais onde estavam os presos pelo regime, presos
a quem ele chamava de "moços idealistas". No presídio paulista onde
encontrou José Genoíno, um oficial da PM tentou barrar-lhe a entrada.

O senador, tonitruante:
Abra esse portão!

- Em nome de quem?
Em nome da república!
Intimidado o oficial, já abrindo o portão, limitou-se a perguntar:

E quem é essa senhora? (refbrindo_se á Repáblic(i.)

Início da vida parlamentar

A ditadura sc aprccnla\ a ciu rcbuços, desa\ crgonhada. O ano
de 69, que se iniciara para alguns sob o signo da incerteza, para a
maioria se mostrava sob o signo do medo. Em meio a tanto obscu-
rantismo, renitentes, as assembleias legislativas dos estados teima-
vam em se reunir. Eram os únicos espaços - ainda que por demais
acanhados - que restavam aos debates de ideias, e até mesmo a ve-
ladas críticas ao regime de arbítrio que se instalara no País. O pri-
meiro discurso de Genival, a oito de maio, foi um relato emocionado
de sua desvinculação da política tradicional de Minas, igualmente
de seu gravame com a democracia. Em meio a inúmeros apartes de
boas-vindas, não deixou de mostrar sua perplexidade frente ao arbí-
trio instaurado.

Embora cauteloso, como apropriado ao momento, não deixou de
dizer ao que vinha.

( ... ) Lamento, na linha de raciocínio aqui expendida, que o
primeiro assunto que abordo nesta casa seja versando tristeza. (...)
e o primeiro pronunciamento é de tristeza, por sentir o clima de
Intranquilidade, de quase apavoramento popular, ensejado pela
forma como foram realizadas quase uma dezena de prisões políti-
cas em Montes Claros e adjacências. Lembro-me do noticiário jor-
nalístico que, fugindo aos limites da imprensa monteS-clareflse,
ganhou as colunas dos jornais desta Capital, atingindo mesmo as
do resto do País. Somente este fato, ou seja, a repercussão nacio-
nal, demonstra bem o clima de incerteza e angústia que viveu e
ainda vive a região norte do estado. Para que sintamos toda a ex-
tensão do problema para que não pensem 05 menos avisados que
estamos a ver fantasmas, recordemo-nos dos noticiários sobre o
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Depois de, na tribuna, ler o relato do jornal Estado de Minas sobre
os cinco sequestros ocorridos nos últimos dez dias em Montes Claros,
disse mais:

( ... ) Reconhecemos, senhores deputados e senhor presidente, que
não vivemos dias clássicos. Não somos líricos, mas, pelo contrário, en-
xergamos com exatidão as coisas. Assaltos violentos a estabelecimentos
de crédito e às grandes lojas, onda de terrorismo, morte de policiais no
cumprimento do dever, atos altamente reprováveis por todo o povo bra-
sileiro, por elementos extremistas, todo esse tristonho quadro fez com
que se estabelecesse, como lega!, a chamada prisão para averiguações.
A excepc lona lidade do momento, o fato de todo um povo se sentir vio-
lentado por tamanha onda de terrorismo, tudo isto, no entendimento de
nossas mais altas autoridades, fez corri que se adotasse a medida não
clássica, não aceita em tempos de normalidade. Daí porque se entendeu
de modificar através do artigo 47, de recente decreto-lei, o que antes
dispunha o decreto-lei 314, a chamada Lei de Segurança Nacional. Por
conclusão temos, então, que as autoridades, para seu aparelho de re-
pressão, têm meios excepcionais para contornar uma situação também
excepcional. Mas, já que inevitáveis, que se façam as prisões conforme
recomenda a lei. Que sejam feitas como ato de autoridade. Que não
deem ensanchas a qualquer dúvida. Que jamais se confunda urna prisão
corri sequestro. Que se utilize, como instrumento da vontade de quem
pode, o mandado de prisão. Que estas, enfim, sejam recomendações le-
gais. Que se respeite o mandamento constitucional, preservado pelo
Ato Institucional n° 5, impeditivo de prisão quando do repouso noturno

(Minas Gerais, 20/mai/69, págs. 3 e 5)

No dia 12 abordou assunto referente à sua região, mas da maior
relevância também para o estado. Leu, inicialmente, reportagem pu-
blicada em 1961 pelo Estado de Minas sobre o que fora então consi-
derada a primeira experiência de reforma agrária no Brasil: a
colonização da região do Jaíba, com a instalação de 1.100 famílias.
O tema "reformas de base" empolgava a opinião pública. O plano era
grandioso e significaria, sem dúvida, a redenção econômica do Norte
de Minas e, porque não dizer, de todo o estado. A seguir fala da cria-
ção da Ruralminas, fundação, já nO governo Israel Pinheiro, disposta
a concretizar "não um plano gigantesco como no governo passado,
mas pelo menos uma parcela mínima do que foi planejado". No en-
tanto, reclamava, nada se sabia da atuação do órgão, a não ser das ex-

pulsões de 1ticiidciios 1JL1c o lflcIflo	oH Liiciidomi ,, ftii ict do
São Francisco. Concluiu com um crédito de confiança à Ruralminas,
e concitou o deputado Arthur Fagundes a convocar o presidente da-
quela entidade para prestar, à Comissão do Polígono das Secas, contas
(10 dcscii p cnho da mesma.

tN. (ht seguinte, encarecendo a solicitação feita ao deputado, in-
siste e reitera:

- (...) Está denunciado o meu propósito nesta Casa. Pretendo
aproveitar os meses que aqui passarei e trarei para a Casa os grandes
problemas mineiros, principalmente este que reputo da maior impor-
tância (convocação do presidente da Ruralminas para prestar contas).

Falava, amiúde, de assunto de relativa importância; mas ocu-
pava a tribuna mais para apartes. Propositadamente, delongava
o bastante para questionamentos, denúncias, para reafirmar po-
sição radicalmente contrária ao regime militar e, de hábito, cri-
ticar o governo estadual. Um projeto do deputado Jairo
Magalhães, p0r exemplo, alterava o nome das escolas do bairro
Trevo, de Montes Claros para Escolas Combinadas Américo Mar-
tins. Em reunião ordinária do dia 19 de maio, Genival, ao elogiar
o projeto, chamou a atenção para as condições do Fórum La-
faiete, em Belo Horizonte. Depois de lamentar o descaso do
poder público em relação às instalações do fórum, comunicou à
Casa estar colhendo assinaturas para a convocação do secretário
de estado do Interior. Quando de seu comparecimento, seria so-
licitada, em nome da OAB, a construção imediata do novo pré-
dio. Ou que, no mínimo, fossem atendidas condições dignas de
trabalho para juízes, advogados, funcionários e serviçais. Prepa-
rado o terreno, no dia 27, voltou de forma incisiva ao assunto.
Urgia resolver o problema das instalações do fórum. Lembrou
que a denúncia não levava qualquer caráter político, mas traduzia
a total inquietação e pleno descontentamento da OAB, do Clube
dos Advogados e de representantes da magistratura mineira.

Contundente, concluiu:
( ... ) Lembramos aos senhores deputados, uma vez mais, que o

Fórum Lafaiete não tem condições de funcionamento, com seus eleva-
dores infectos, com seus corredores malcheirosos, e muitos outros in-
convenientes. Portanto, senhor presidente e senhores deputados, é
necessário	'	n	(lesta Casa tenham sensibilidade para
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o assunto e esqueçam, por um momento, o problema de convocações
de secretários e atentem para os elevados objetivos desse nosso reque-
ri mento.

(Minas Gerais, 3/jun/69, pág. 6)

Durarnente ainda criticou a atuação do Departamento Municipal
de Águas e Esgotos de Belo Horizonte Demae, cuja criação, no seu
entendimento, era resultado do paternalismo do regime político de
então. Censurou com gravidade o prefeito de Belo Horizonte e o go-
vernador do Estado que, demagogicamente, não autorizaram o aumento
de tarifas do órgão, cm sérios apuros junto às agências que o financia-
ram, notadamente o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.
O pronunciamento terminou com uma advertência: "o angustiante pro-
blema de água nesta Capital não pode ser resolvido se ocorrer denúncia
de inadimplência da prefeitura e do Demae".

(Minas Gerais, 30/jun/69 - págs. 5, 6)

Nos anos conturbados da ditadura militar, as questões do traba-
lhador, sobretudo as do operariado, eram vistas corno subversivas, e
tratadas corno tal. Em 69 surgiu em Bocaiuva, Norte de Minas, um pro-
blema grave, atingindo operários do setor canavieiro que trabalhavam
na Indústria Malvina, de propriedade do Grupo Matarazzo. Foi enca-
rado como caso sério de subversão. Era muito grave a situação dos tra-
balhadores. Genival conhecia bem o processo histórico de formação
daquela região e da própria indústria (Malvina), prestes a ser fechada.
Tomou a defesa dos operários corno símbolo do desagrado com a ques-
tão social do País. Fez disso bandeira de luta e a empunhou. A 26 de
maio denunciou as pressões exercidas sobre o Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais e da Indústria Canavieira de Bocaiuva Operários de há
vinte, vinte e cinco anos na Malvina, estavam sendo coagidos, de ma-
neira vil, a firmar acordos "ao arrepio de toda a legislação trabalhista
brasileira". Retomou as denúncias na sessão seguinte, agora reverbe-
rando o estado de exploração a que eram submetidos os trabalhadores
complementando as informações do dia anterior e enfatizando que,já
em 62, o então Ministro da Justiça, Tancredo Neves, havia solicitado
do Congresso Nacional a criação, em Montes Claros, de uma junta de
conciliação trabalhista. Sete anos depois, estranhava, "ainda continua-
mos na estaca zero, com o agravante de que esta junta já foi criada por
lei há quase quatro anos". Finalmente, ironizava o fato de o Ministro

do Trabalho, Jarbas Passarinho, ocupar enormes espaços na imprensa
com aquela "arenga eterna, dizendo que o governo federal tinha sensi-
bilidade para os problemas sociais. Mas o que se verifica é o inverso.
É a mais absoluta insensibilidade".

(Minas Gerais, 4/jun/69, pág. 6).

Volta ao tema no final de junho. Menos impetuoso, mais come-
dido talvez, mas mais detalhista, teceu considerações sobre a situação
dos operários, relatando as atitudes tornadas. Inicialmente se dirigira
ao então delegado de Segurança Pública, do DOPS, Dr. Thacyr Ornar
de Menezes Sia, solicitando diligências locais para apuração dos reais
acontecimentos. De posse do relatório apresentado pelo investigador
Airton Freire, incumbido das apurações, tratara antes de constatar sua
veracidade. Enfatizou a enorme injustiça que estava sendo praticada
e telegrafou ao Ministro Passarinho, advertindo-o quanto à possibili-
dade, iminente, de eclodir alguma reação violenta dos prejudicados.
Aguardava, pois, a intervenção imediata do ministério na empresa
para solução do impasse, já tornado problema. Leu para os pares, na
íntegra, o relatório do investigador e o telegrama ao ministro. Antes
de concluir, entendeu de justiça elogiar o desempenho do pessoal do
DOPS que, fiel à realidade, fl() constatou e, portanto, não referiu em
relatório, qualquer foco subversivo na região, corno chegaram a insi-
nuar alguns insensatos. Antes, o que houve, foi a constatação de um
quadro de grande pobreza, quase miséria.

(Minas Gerais, 2/jul/69. pág. 5).

A sete de outubro, a boa notícia: Fora resolvida a situação. Genival,
raramente se inscrevendo para debates, mas frequentando diariamente a
tribuna, ao apoiar e louvar requerimento do deputado Milton Salles, de
estímulo à agricultura do estado, falou sobre a imagem de Minas, que se
restringia às cidades históricas, como se nosso único apanágio fossem as
obras do Aleijadinho. Lembrou necessário divulgar "que Minas te gran-
des possibilidades de inversões, e que há uma faixa de seu território em
que podem ser implantadas indústrias, por meio dos incentivos fiscais da
Sudene". Ferino, observou que, a despeito da condição de octogenário, o

Governador Israel Pinheiro, deveria ser mais agressivo em questões eco-
nômicas e até mesmo na publicidade das obras realizadas, para que o es-
tado não fosse conhecido lá fora apenas pelo seu passado colonial.

(Minas Gerais, 10/out/69, pág. 4)
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Nesta reunião, o deputado pela Arena, Augusto Zenun, membro da
Comissão de Constituição Legislação e Justiça da Assembleia Legisla-
tiva, longamente se pronunciou sobre o quadro econômico de Minas, ob-
servando, grosso modo, que o desenvolvimento não se limitava aos atos
governamentais, antes se estendia aos interesses dos investidores. O
aparte de Genival foi contundente. Além de reforçar as críticas que an-
teriormente fizera, não hesitou em afirmar que as fazia corri absoluta tran-
quilidade, posto ter participado da campanha e contribuído decisivamente
para a eleição do governador. Assim foi que disse:

- (...) Tenho essa grave responsabilidade, esse grave pecado, de
ter ajudado a conduzir ao Palácio da Liberdade uma figura tão pusilâ-
nime, tão tacanha, tão obsoleta e tão octogenária.

A dez de junho foi a vez de se congratular com o deputado Manoel
Costa, que apresentava requerimento de voto de louvor pelo transcurso
do Dia de Portugal. Depois de, a exemplo dos colegas, enaltecer a obra
colonizadora daquele país no Brasil, avisou que, como de hábito, apro-
veitaria para expor e discutir assunto que reputava grandemente grave.
Retomando as críticas anteriormente feitas ao Ministério do Trabalho,
analisou com seriedade o decreto do governo que impedia aos traba-
lhadores somarem o tempo de serviço abrangido pelo INPS ao do lpase.
No seu entendimento, o decreto primava por um "requinte de maldade".
Mas, foi consternado que, no dia vinte, pronunciou longo e emocionado
discurso, reverenciando a memória de João de Alencar Athayde, ex-
presidente da Associação Rural de Montes Claros, que acabara de fa-
lecer naquela cidade. Apresentou à mesa requerimento de pêsames a
serem levados à família enlutada.

(Minas Gerais, 26/jun/69. pág. 4).

Compungiu-o duplarnente aquela morte: falecera um amigo, fora-
se um líder. Mal refeito, voltou à tribuna para lei- alguns tópicos do pa-
negírico feito a João pelo Jornal de Montes Claros sob o título "João
Athayde, padrão de trabalho e dignidade", solicitando à mesa que re-
gistrasse as homenagens nos anais da Assembleia.

(Minas Gerais, 18/jun/69, pág. 1).

Rememora:
João Athayde, de quem fui amigo e, de certa maneira, admira-

dor, teve grande influência em minha vida. Uma grande liderança rural

exercitada com inuila c cIccLi.
que se poderia supor conhecendo a vida dele, num homicídio. Come-
teu-o por adultério, no Rio de Janeiro. Quando bateram à porta do motel
onde ele estava com a mulher de um delegado do Rio, atacaram-no a
coronhadas. O João, então, fuzilou, em legítima defesa, o delegado e o
comissário que o acompanhava. Só não "terminou o serviço" com O in-

vestigador carioca porque as balas faltaram no revólver. Tentou a fuga,
mas foi baleado na coxa direita por esse mesmo investigador. Entre-
tanto, sobreviveu às coronhadas e ao tiro. Foi absolvido sumariamente
pelo Dr. Olavo Tostes, bravo e destemido juiz carioca, coincidente-
mente mineiro de nascimento, num dos despachos absolutórios mais
bonitos que já vi. Mas a polícia carioca queria matá-lo. Só não o fez
porque seu pai, Antônio Athayde, fazendeiro de largas posses, mandou
para o Rio vinte e tantos homens de sua irrestrita confiança, que se re-
vezavam na porta do hospital para impedir a entrada de estranhos. Re-
cordo-me de que, quando tudo aconteceu, passava em Montes Claros
um filme, forte drama policial, "Chaga de Fogo", obra-prima de Wil-
liam Wyler, mesmo diretor de "Stalag 17", nome de nossa república
estudantil em Belo Horizonte. Eu estava esperando a segunda sessão
no Bar do Zim BoIão, que ficava ao lado do Cine São Luiz. Era o bar
mais popular da época, ali tudo se comentava, era a central das fofocas.
Eu estava lá, conversando com o pessoal, quando entrou uma das irmãs
do .loao Athayde e me perguntou:

-. Genival, você viu se o Dr. João Gomes Leite entrou no cinema?
-- Vi. O João Gomes entrou com a senhora dele.
-. Será que você podia me fazer o favor de chamá-lo?
Entrei no cinema e localizei o Dr. João Gomes, que saiu comigo.

Mak tarde eu ficaria sabendo de tudo porque ele, que era o advogado
da família, teve que recorrer a papai para se comunicar mais facilmente
com o Rio. Papai, médico da Central, tinha maior facilidade de usar o
seletivo, misto de telégrafo e telefone, que era o sistema de comunica-
ção da estrada de ferro entre suas estações. Pelo telefone normal seriam
horas, naquele tempo. Alguém dos Athayde ouvira no rádio, numa edi-
ção do Repórter Esso (pioneiro dos jornais televisivos, do slogan fa-
moso: 'o primeiro a dar as últimas'), que o advogado mineiro João de
Alencar Athayde havia assassinado dois delegados na Gruta do Tram-
polim. A família ficara desorientada por completo, estupefata. Então,
a obtenção dos detalhes pelo seletivo da Central do Brasil era muito
importante. João ainda viveria muitos anos, até morrer tragicamente,

162	 1	 163



cometendo suicídio. Tenho a impressão de que essa coisa descontrolou
muito sua vida. Mas a tragédia invadiu-lhe a existência, atropelou seus
sentimentos. A gente percebia no rosto dele "rictus" de sofrimento.

Sempre atento às questões das finanças estaduais, ainda em junho
daquele ano, Genival abordou, de chofre, sem qualquer pretexto, as-
sunto que considerava de significativa importância. Havendo lido cui-
dadosamente a lei que tratava do orçamento para o ano seguinte, ficou
deveras estarrecido com o valor destinado à secretaria da Fazenda, su-
perior a todas as despesas, somadas, do Legislativo, Tribunal de Contas,
Poder Judiciário, Gabinete Civil e secretarias da Agricultura e de Ad-
ministração. Perplexo, denunciou:

- ( ... ) Não se entende como um estado como Minas Gerais, que
marcha celeremente para o subdesenvolvimento um estado que, no ano
passado, segundo a revista Conjuntura Econômica, em índice geral, ul-
trapassou apenas o estado do Piauí, é lamentável que se atribua à agri-
cultura deste estado apenas 2,3% do orçamento. Mas há outros fatos
estarrecedores: em favor dos príncipes e dos nababos do funcionalismo,
criou-se uma nova classe em Minas, a dos exatores estaduais. Esses
homens utilizam a polícia militar e toda a sorte de força para pressionar
os humildes contribuintes, no afã de matar as galinhas dos ovos de
ouro. Dizia eu há pouco tempo que o estado, ao invés de procurar am-
pliar seu campo de incidência tributária, permanece fixo naqueles cam-
pos que existiam há dez ou vinte anos asfixiando o contribuinte.
Simplesmente inimaginável que tal orçamento houvesse sido aprovado
em prejuízo de setores vitais para o desenvolvimento mineiro.

Em agosto, um acidente de ônibus no Viaduto das Almas veio con-
firmar a superstição de mês agourento. A perda de dois amigos e ex-
colegas da Faculdade de Direito, Tainá Castelar Alzamora e José
Roberto de Aguiar, levou um consternado Genival à tribuna. O pesar
pela breve trajetória de ambos foi compartilhado pelos membros da
Casa, numa homenagem póstuma que se estendeu às demais vítimas.

(Minas Gerais, 6/ago/69, pág. 4).

Três dias depois, dois importantes temas para Montes Claros le-
varam-no novamente à tribuna. Primeiramente para falar que há mais
de cinco meses, estava alugado um prédio naquela cidade para insta-
lação de ambulatório e posto de atendimento médico do lpsemg. Per-
manecia fechado entretanto, por interesses unicamente políticos,

aguardando"pelo,, nefandos crilnos da Arcna, mdi çào de pessoal
para trabalhar. Em segundo lugar lembrava antiga reivindicação dos
moradores de Montes Claros: a retirada dos trilhos da EFCB (antiga
Central do Brasil) do centro da cidade, a exemplo do que fora feito
em outros municípios, dentre eles o de Governador Valadares. mci-
sivamente observou o desinteresse total e absoluto do governo do es-
tado para com o Norte de Minas e, de maneira especial, a indiferença
do próprio Governador Israel Pinheiro para com a cidade. Ao final,
deixou consignado "o protesto de Montes Claros contra esta série de
coisas e contra esta falta absoluta de espírito público desta mediocri-
dade, a maior que já ocupou o Palácio da Liberdade em todos os tem-

pos,,.
(Minas Gerais, 9/ago/69, págs. 3,4).

Em 21 de agostofalou sobre o desenvolvimento econômico
brasileiro, questionando com veemência as intenções dos inves-
tidores estrangeiros, muito especialmente em Minas, frontalmente
discordando do colega Jarbas Medeiros, para quem "os investi-
mentos feitos em países subdesenvolvidos deviam prontamente
fazer sentir o lucro". Jarbas, deputado arenista, atuava no partido
com significativa independência, muitas vezes criticando posturas
autoritárias do governo federal. Genival, enaltecendo antes o de-
sempenho do Presidente Juscelino Kubitschek e da Sudene, es-
clarece que, ao contrário do que se poderia supor, era totalmente
favorável a financiamentos por órgãos e agências estrangeiras, e
que o BID seria muito bem-vindo à região do Jaíba. E, uma vez
ainda, ratificou a posição quanto aos investimentos em Minas. A
24 de agosto lembrou "o homem do século, o homem de maior
visão que jamais ocupou a presidência do Brasil Getúlio Dor-
nelies Vargas" que, naquela data, no recente ano de 54, deixara

órfão o trabalhador brasileiro. Sempre preocupado com o Norte
de Minas, Montes Claros em especial, lamentou o fechamento de
tradicional indústria de calças jeans, que gerava empregos e con-
tribuía para o desenvolvimento do município e de seu entorno.
Foi além, denunciou distorções no sistema tributário, valente-
mente afirmando que o fisco em Minas chegava "às raias da des-
façatez".

De matéria publicada no Jornal de Montes Claros retomou o tema
da falta de uma representação da Justiça do Trabalho naquela cidade,
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fazendo notar que o problema da ausência de uma delegacia especiali-
zada em questões trabalhistas se agravara com a demissão em massados operários da Usina Malvjna

(Diário Oficial, 3/set/69, págs. 5, 6).

A dezenove de setembro apresentou, em dois discursos, chocantes
denúncias No primeiro, chamou a atenção para a situação dos ferroviá-rios, cuja incorporação ao INPS para fins de pensão e aposentadoria era
retardada pela morosidade burocrática Enfatizou que, a despeito da cla-
reza da Lei Orgânica da Previdência Social e do Decreto-lei 60.05 1, de-
terminando a fusão dos institutos ao INPS, os beneficios não eram pagos
às viúvas. No segundo discurso, falou da nomeação de um simples con-
tínuo (servente 11) para o cargo - em comissão - de inspetor de rendas.
O funcionário passou a "Chefe da Seção de Consultas do Departamento
de Tributos Diversos da Diretoria de Rendas da Fazenda do Estado".

Fatos como esse que lera no Minas Gerais, ironizou, é que manti-
nham, na revista O Cruzeiro, a divertida (e festejada) seção "O Impos-
sível Acontece". Como naquele dia o Ministro do Trabalho chegaria a
Belo Horizonte, reiterou da tribuna fosse examinada atentamente
aquela situação dos ferroviários.

(Minas Gerais, 25/set/69 págs. 6, 7)

Como de seu feitio, fez questão de apoiar o deputado Cícero Du-
mont, que denunciara a miséria dos moradores do Vale do Jequitai,
Norte de Minas. A situação se agravara bastante após o fechamento da
Indústria Malvjna Irônico, discordou de colega que aguardava visita
do Ministro do Trabalho à região, para ver de perto os acontecimentos
e buscar soluções. Oportuno, denunciou o descaso do Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais BDMG - em relação aos problemas do
norte-mineiro, afirmando:

"( ... ) Não entendo a insensibilidade dos homens públicos de Minas
em relação a problema de tal gravidade. A fome do Vale do Jequitaíjá
dizima os operários a cada dia, dizimando também seus familiares O
desalento, a tristeza, a falta de qualquer condição já tomou conta dos
lares daqueles operários e de suas famílias e, enquanto isso, ficamos
nós presos a urna promessa do Jarbas Passarinho, de que irá visitaraquela região".

No dia dez de outubro, "seduzido de maneira extraordinária pelopreâmbulo", elogia discurso do futuro presidente, general Emíl i o Gar-

rastazu Médici e analisa pontos que julga significativos, levando até
mesmo deputados da Arena a reconhecer democrático o pronuncia-
mento. Hoje, longe da política, é mais ponderado:

- Pouco mais de cinquenta anos decorridos, vejo o elogio que fiz
ao discurso do Médici como um desses equívocos uma dessas contra-
dições que aparecem na vida de todos nós. Tenho até muito orgulho
dessas contradições, porque em determinados momentos agimos com
os dados de que dispomos, com os elementos que temos nas mãos. Às
vezes fico pensando... mudar de opinião pode ser muito saudável. Dia
desses, encontrei um bilhete do Acílio Lara Resende, a mim dirigido
há mais de cinquenta anos. No bilhete ele se questionava , e também a
mim, lembrando que, em nossa juventude, tínhamos uma imensa co-
michão de liberdade. Ele, Acílio, o Francisco Grossi e eu lideramos um
enterro simbólico do doutor Getúlio na semana que antecedeu á sua
morte. Queríamos pressioná-lo. Logo eu, que algum tempo depois
mudei radicalmente de opinião e me transformei num ardoroso getu-
lista. Sou seu admirador até hoje, a ponto de não falar Getúlio, e sim,
doutor Getúlio. A fotografia do enterro simbólico ficou famosa, já a vi
em livros de História. Quando a Editora Abril, alguns anos atrás, pu-
blicou em fascículos sua "História do Brasil", a fotografia estava lá e
sou nitidamente distinguido junto com o Acílio e o Francisco Grossi,
este já falecido.

A dezesseis do mesmo mês volta à tribuna:
(...) Desejo, rompendo a verdadeira cortina de silêncio que se

instalou há muitos meses, manifestar de público minha solidariedade
ao professor Pedro Parafita Bessa, aposentado compulsoriamente da
Faculdade de Filosofia, e a mesma solidariedade estender ao professor
Aluísio Pimenta, também cassado, bem como a Rui de Souza, talvez o
mais querido professor da UFMG. ( ... ) Quando disse, senhor presidente
e senhores deputados, que pretendia romper a cortina de silêncio que
se faz em torno desses atos, eu o fiz consciente dos riscos que
possa eventualmente estar assumindo em razão de incompreensões.
Mas o fato é que o silêncio poderá dai- a entender que a população da
Capital, seus alunos e seus colegas da faculdade e da reitoria tenham
aplaudido estes atos violentos, arbitrários e sem qualquer justificativa.
Acredito então que nesta hora, publicamente esta Casa para onde
devem ser carreados desejos, protestos e anseios de todas as classes so-
ciais, estou a representar não só o corpo discente como também o corpo
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docente da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas
Gerais, de onde se encontram agora alijados seus mais brilhantes pro-
fessores.

(Minas Gerais, 22/out/69, pág. 3)

Aqui, faz questão de ilustrar: "O professor Rui de Souza, que le-
cionava Direito Comercial na faculdade em meus tempos de estudante,
foi, sem sombra de dúvida, o mais querido pelos alunos. Cordato, bom
amigo, saíamos juntos para tomar cerveja, bater papo, falar abobrinhas
e discutir política. Era homem de esquerda, mas muito moderado numa
comparação comigo que, em matéria de alinhamento político, era bas-
tante radical. Solidário, de uma cultura fantástica, um tipo de real-
mente muita porosidade humana, esta a razão de sua proximidade tão
grande com os alunos. Pois bem, o Rui foi um dos aposentados com-
pulsoriamente pelo governo dos milicos. Cerca de dois anos depois,
recebeu uma correspondência do reitor da universidade, indagando
dele se gostaria de voltar a lecionar. Se entendesse aceitar, que o fi-
zesse oficialmente, por meio de um requerimento à reitoria que, me-
diante isso, o readmitiria como professor da ativa na ainda UFMG. O
Rui declinou do convite, havendo sido o único que recusou, aliás de
maneira extremamente elegante, o oferecimento Em carta muito de-
licada, conforme de seu estilo e índole, declarou que só pensaria na
hipótese se o governo federal lhe pedisse desculpas pelo ato contra ele
praticado, esclarecendo ainda os motivos pelos quais houvera sido
compulsoriamente aposentado. Muitos dos outros atingidos, sem
maiores indagações, concordaram, aceitaram si mplesmente Não o
Rui. Num gesto claro de repúdio, foi extremamente franco quando
disse que só cogitaria da volta após formal pedido de desculpas do go-
verno. Tal, obviamente, não aconteceu, mas a marca de seu caráter
ficou indelével naquela recusa.

A despeito de todos os riscos que corria e do clima de intimida-
ção que havia na Assembleia, Genival fez, naquele final de outubro,
longo e corajoso discurso protestando contra a cassação do mandato
de dois de seus colegas, deputados Sílvio Menicucci e Sebastiáo Fa -biano Dias.

- ( ... ) Invocando (...) direito tipicamente natural, quero diïer à
Casa do meu profundo desaponto com a cassação dos deputados Sílvio
Menicucci e Sebastião Fabiano. Quero dizer, mais ainda, que sou pro-
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fundamente solidário com eles na imensa dor que sentiram ao se verem
alijados violentamente da vida pública. Quero dizer também que não
compreendo a inspiração de tais atos e que os considero profundamente
injustos. Quero enfim, alto e bom som, repetir nesta Casa todas aquelas
manifestações de perplexidade desalento, tristeza e até mesmo de re-
volta que a eles, os colegas cassados, manifestei no interior de seus

lares(...)

Comenta hoje:
- Quero aqui enfatizar que o costume era de se deitar silêncio ab-

soluto sobre os atos cassatórios naquele momento em que publicamente
rebati as cassações de Silvio Menicucci, Sebastião Fabiano e outros a
quem já me referi, assim como quando fiz veemente protesto contra o
alijamento de professores da Universidade Federal de Minas Gerais. À
noite faziam-se visitas domiciliares, protegidas pelo anonimato, quando
se prestava solidariedade a esses homens atingidos por tais atos. Tenho
muito grande o orgulho de dizer que eu fui o único deputado mineiro,
único - faço questão de frisar, e desafio prova em contrário -, que pu-
blicamente, da tribuna da Assembleia, se solidarizou com todos aqueles
que foram abatidos por atos de exceção, praticados pela ditadura militar
em Minas Gerais. Guardo isso com muito orgulho, e me recordo de que
algumas vezes, quando eu saía da tribuna após pronunciamentos dessa
natureza, era até mesmo evitado por alguns colegas que tinham quase
receio de se aproximar de mim, como se eu fora um leproso na Idade

Média.

No dia dez, emocionado, solicitou publicação do pronunciamento
que o senador Milton Campos fizera ao se licenciar por trinta dias. Era
imprescindível que os anais da Assembleia de Minas, assim como os
do Senado, registrassem aquele depoimento, "única voz que lavara a
honra de nosso estado em momento tão doloroso quanto aquele que se

vivia".
(Minas Gerais, 12/nov/69, pág. 6).

Corajosa, sua atitude demonstrava não importar, no momento, a
legenda. importante era, sim, a crença na democracia, a luta pela de-
mocracia. Milton Campos, um dos fundadores da UDN, adversária his-
tórica do PTB, merecia irrestrito apoio naquela quadra dos
acontecimentos.
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De próprio punho, o senador agradeceu, sensibilizado:

"Belo Horizonte, 12 de novembro de 1969. 

Sou muito grato à sua iniciativa de promover a transcrição tios
anais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais do pronun-
ciamento que tive oportunidade de fazer, no Senado, sobre os recentes
acontecimentos políticos. Por isso, e por suas generosas palavras ao
fundamentar o pedido, receba os agradecimentos do seu colega, admi-
rador e amigo.

(a) Milton Campos

Da parte de Genival, era recíproca a admiração:
Devo confessar que me incluo entre os admiradores do Dr. Mil-

ton, com quem convivi razoavelmente. Minha sogra morava na Rita
Tomás Gonzaga, 256, e ele exatamente ciii frente. T i nha um filho de
criação, seu sobrinho João Luiz, irmão do Paulo Camilo de Oliveira
Pena, este casado com uma cunhada minha. O Dr. Milton era uma fi-
gura extremamente amena, muito culto, e marcantemente tolerante com
meus arroubos de jovem. Sua atuação no movimento militar é muito
questionada por determinadas atitudes que sequer foram tomadas por
ele. De qualquer forma, juntamente com o Dr. Pedro Aleixo, negou-se
a assinar o Al-5, e foi uma atitude muito viril naquela ocasião. Certa
vez, conversando sobre ele corri o Darcy Ressone, ouvi deste: "Genival,
na sua aparente dispersividade, você julga muito bem as pessoas". E
eu, curioso: "mas por que essa observação, professor?".

Darcy: "Isso que você acabou de falar do Milton, inclusive do des-
prezo olímpico que ele tinha pela figura do Juscelino Kubitschek, é a
verdade mais cristalina do mundo".

De fato, nunca entendi esse desprezo, já que Juscelino foi figura
superior no plano nacional. Enquanto a imagem de Milton Campos
pouco ultrapassou as fronteiras do estado, a de Juscelino galvanizou o
País de ponta a ponta, virou nome de projeção internacional. E é exa-
tamente isso que me deixa intrigado: como uni homem tão inteligente
como era o Dr. Milton Campos nutria esse desprezo altaneiro? Minas
tinha, naquela ocasião, dois atores que convergiam em política e po-
pularidade: ele, que congregava a UDN, partido conservador, e Jusce-
lino, que representava o PS[), não o PSD das grandes famílias rurais,
do ruralismo, mas sim o PSD aberto às teses mais avançadas, próximo
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até mesmo de pessoas que, como eu, militavam na esquerda, já que,
antes de ser do PTB, tive os meus namoricos com o Partidão. Embora
muito haja convivido com Juscelino, faço aqui um reparo. Diferentes
foram meus relacionamentos com o ele e o Dr. Milton Campos, a quem
conheci na mocidade, eu ainda solteiro. Em várias oportunidades con-
versamos longamente, na casa de meu sogro, na casa do Darcy Res-
sone, e mesmo na residência dele, de quem fui vizinho. Como
anteriormente relatei, eu morava na Tomás Gonzaga 256, ele morava
em frente. Com Juscelino travei contato quando já enfronhado em po-
lítica. Nunca escondi a grande admiração que sempre nutri pelo pri-
meiro e, maior ainda, a que tive por Juscelino, com quem convivi por
mais tempo e com muito maior intensidade. Considero Juscelino, se
formos fazer uma comparação corri os grandes vultos da história polí-
tica americana, no mesmo patamar de Alexander Hamilton, pelo espí-
rito de realizar, construir, deixar algo concretizado para e pela nação.
É preciso não esquecer que Hamilton, dentre muitas outras coisas,
como Juscelino faria aqui, lançou os fundamentos da industrialização
do País. Já o Dr. Milton tinha o espírito vocacionado para um governo
mais das leis que dos homens, o que ele mesmo disse em seu discurso
de posse. Acho então que, se formos comparar estes dois grandes vul-
tos da política mineira e os grandes nomes da política dos Estados l.Jni-
dos, Milton Campos seria o Jefferson americano e Juscelino seria o
Hamilton. Outra coisa que percebi entre os dois, e assinalei anterior-
mente, é que ambos tinham reciprocamente um desprezo olímpico.
Nenhum deles citava nominalmente o outro. Pelo menos, nunca ouvi
uma única palavra de Juscelino a respeito de Milton Campos nas de-
zenas e dezenas de horas em que conversamos. Também nas muitas
dezenas de horas em que batemos papo, o Dr. Milton Campos e eu,
tampouco ouvi uma referência sequer a JK. Em urna palavra, o des-
prezo mútuo tru pircHa. olímpico.

Geni\al, aproN jivando-c o lm do mandato. tinha, que aproveitar
bem aqueles últimos dias na Assembleia. Um bem cuidado pronuncia-
mento pontuou suas mais importantes sugestões em plenário. Após ma-
nifestar apoio à indicação de Jorge Ferraz para a liderança do MDB,
declarando antecipadamente o voto, encerrou, lendo artigo do Jornal
de Montes Claros, justa homenagem a Leonel Beirão de Jesus, "que
dedicou sua \idi	aII dc f`)/C1- ami(Yos".

vlinas Gerais, 13/nov /69, pág. 40).



- O Leonel Beirão era um homem do povo, um tipo popular das
ruas de Montes Claros. Tinha uma boneca gigante, entrava nas entranhas
dela e sacudia a cidade toda, fazendo propaganda eleitoral, batendo
bumbo, desfilando dentro da boneca... fascinava a infância da gente.

Genival não se candidatou no pleito de setenta. Na verdade, optara
por não participar, engajando-se na campanha pelo voto nulo. Explica:

- Eu tinha sido deputado estadual e era de um radicalismo tre-
mendo. Pregava abertamente "anule seu voto", alegando que a perma-
nência dos deputados do MDB estava coonestando o jogo da ditadura
porque, na medida em que nós participávamos do processo, eles po-
diam dizer que o processo não era tão espúrio, que havia voz na opo-
sição. Mas não tínhamos voz coisa nenhuma, porque naquilo que era
importante não tínhamos condições de nos intrometer. Não podíamos
interferir no processo de distribuição de verbas, porque o comando era
do executivo. Podíamos protestar, gritar, dizer de tortura, de intimida-
ção. Protestávamos, mas não tínhamos como fazer com que aquilo dei-
xasse de existir. Não fui candidato em setenta exatamente por isso. Se
achava que estava coonestando o jogo da ditadura, não poderia parti-
cipar outra vez.

Terminado o exercício da suplência, despediu-se fazendo amarga
crítica à inércia do legislativo. Foi, mais que um desabafo, urna gran-
diosa e candente profissão de fé na democracia. Naquele momento pre-
feriu ler seu discurso para, como avisou, não ser tomado pela emoção:

- Senhor presidente e senhores deputados:
Há exatamente sete meses, começava eu, nesta casa, o exercício

do meu primeiro mandato legislativo. Vivia então o País urna das mui-
tas crises que o acometem constantemente, reincidentes em demasia
nos últimos tempos. Não obstante o quadro, negro, em que se situava
a política, vinha cheio de entusiasmo, certo de que poderia, ainda que
modestarnente, prestar a minha parcela de colaboração à causa pública.
Trouxe para cá o meu ideal, denunciei aqui o meu fervor, dei o que
tinha para dignificar o mandato que me confiaram os que em mim acre-
ditaram. Durante todos esses meses, meses de sacrifício pessoal e de
minha família, em momento algum fugi às linhas mestras que traçara
em meu discurso de posse para minha atuação nesta casa. Havia dito
que me repugnava a política clássica imperante no Brasil e, principal-
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mente, em Minas (icrais. Disse como eu compreendia a política: um
jogo aberto de inteligência, claro e viril, em favor dos interesses cole-
tivos; uma busca de mensagens novas, de conteúdo social e econômico,
na tentativa válida de fazer o povo, novamente, se interessar pela polí-
tica; uma linguagem e um tipo de ação diferentes, que pudessem inte-
ressar às gerações mais moças, chamando-as assim, para a vida pública,
na tentativa também válida de se estabelecer um ciclo contínuo de re-
novação. Disse enfim que a política que faria, significaria urna que-
bra completa do figurino consuetudinário. Também naquela
oportunidade, defini minha posição de político oposicionista, tanto ao
governo central quanto ao estadual. Àquele faria oposição mais por ra-
zões de ordem ideológica; a este, por questões administrativas e de mo-
ralidade pública. Minha campanha eleitoral, aqui desta tribuna descrita,
já evidenciava qual o tipo de atuação que teria como deputado. E jurei
a mim mesmo, perante minha consciência, que nada me afastaria do
que entendia como meu dever. Nada, senhores deputados. Nem o receio
da antipatia. Nem o receio das incompreensões. Nem o tom envolvente
dos conselhos dos que se diziam mais experimentados. Quis ser autên-
tico, quando tantos deixavam de ser. Penso que o fui. Jamais tive, aqui,
qualquer atitude que não traduzisse manifestação da minha consciência
de homem público. Jamais defendi o em que não acreditava. Jamais
me inspirei em qualquer coisa que não fosse o interesse público. Tomo
a todos como testemunhas. Por várias vezes, vencendo até mesmo an-
tipatia de ordem pessoal que nutro pelos atuais governantes de Minas,
votei com eles, mantendo vetos a várias proposições legais. E se fiz
isto, se assim agi, foi por reconhecer que, por mais medíocre e primitivo
que seja, o governo, com tão grande campo de atuação, sempre acerta
em alguma coisa. Tanto quanto possível, acatei a liderança do meu par-
tido nesta casa. Outras vezes, rebelei-me contra esta orientação. Em
tudo que fiz, no entanto, demonstrei a identidade de pensamento que
existia e existe entre o deputado e o candidato em 1966. Por isso mesmo
sinto-me tranquilo, com a mesma paz de espírito daquele que se julga
honesto para consigo mesmo. Se erro houve em minha atuação nesta
Casa - creiam-me, senhores deputados - escapou ele à minha percep-
ção, ao meu entendimento. Sou daqueles que acreditam e difundem o
que pensam. Seria, aliás, contrassenso profundo não pregar aquilo em
que se acredita.

"Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou
a põe debaixo da cama mas põe-na no velador, para que os que entrem
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vejam a luz. P	
.0 n j a de manils1arse

e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque, a qualquer que tiver, lhe
será dado; e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será ti-
rado". Nesse versículo de S. Lucas, senhores deputados, busco a todo
momento inspiração para a minha vida pública. Levanto sempre -o
mais alto que posso a tocha daquilo que acredito ser a verdade. A
minha verdade - e se digo minha, é porque pode ser ela contraditada
pelos meus nobres pares ( ... ) Se o poder revolucionário por sua própria
natureza, não sofre limitações, tudo podendo no plano temporal, foi
este mesmo poder que deferiu a nós o direito de criticá-lo, no momento
justo em que permitiu o funcionamento do legislativo mineiro, en-
quanto em recesso o congresso. Iniludivelmente foi-nos outorgado tal
direito. O raciocínio, por absolutamente correto, está a desafiar contra.
dição. Então, se a revolução nos admitiu  como parcela viva das forças
políticas da nação, por que não sermos autênticos, criticando da tribuna
aquilo que porventura viesse a violar a nossa formação, já que o fazía-
mos na intimidade das nossas conversas? Aqui, nesta Casa, porventura
alguém desejava permanecesse fechado o congresso? Não sentíamos
todos, com absoluta nitidez, que o quadro era absolutamente anômalo?
Então, quantas vozes daqui se levantaram para reclamar contra a ano-
malia? Ou, pelo contrário, fez-se aqui um silêncio turnular em tomo da
matéria? Quem aqui não sentiu que o próprio governo estimulava a
campanha de descrédito popular que envolve o legislativo? Não sen-
tíamos nós que os nossos mandatos estavam sendo aviltados a cada
dia? Porventura não sentíamos todos que estávamos sofrendo um im-
piedoso processo de amesquinhamento de nossas consciências? Ajo
porventura incorretamente ou falto à verdade, quando afirmo que o pró-
prio Direito positivo revolucionário nos retirava, a todo momento, par-
celas de nossas atribuições, colaborando assim em favor de nosso
descrédito? Não seria, porventura, mais valioso para a Nação que nós
mesmos mostrássemos os equívocos do poder central, advertindo-o
para o risco enorme de extinguir com a representação política exercida
pelos deputados'? Quantas vozes, senhores deputados, se levantaram
nesta Casa em defesa desses pontos de vista que, acredito, pertencem
a todos nós? Por que outras opções não foram apresentadas? ( ... ) Lem-
brou-se porventura, a Assembleia de advertir o poder central dos riscos
a que submetia a cultura de Minas, desfalcando os seus já rarefeitos
quadros de magistério superior de alguns de seus melhores elementos?
Objetou-se que essas punições induziam à existência de um verdadeiro

caos i deologico, es1U*u
cultural? ( ... ) Às indagações feitas, responda a consciência de cada um.
Quanto aos fatos meramente políticos, aqueles ligados aos mais altos
escalões do País, não fora o pronunciamento do senador Milton Cam-
pos, Minas novamente se silenciaria. E quando falo Minas, refiro-me
á Assembleia que a representa.

No episódio Pedro Aleixo, homem com quem nunca alinhei, faço
questão de ressaltar - além de Minas Gerais, o grande ofendido foi o
partido do governo, aquele criado para dar sustentação política à re-
volução. Se um dia voltar a esta Casa, espero que os tempos sejam
outros. Espero por dias de amor, de compreensão, de progresso, de
justiça social, de liberdade, dias em que a Assembleia de Minas Ge-
rais edificará sobre ideais, porque só assim edificará para a eterni-

dade

Quando ctd\ d
damente aparteado pelo deputado Paulino Cícero que, depois de breves
comentários, aduziu: "não quero que V. Exa. seja paciente para com a
Assembleia, mas apenas pediria que fosse mais prudente para analisar
os fatos que à História caberia elucidar em definitivo". Sem titubeios,
Genival fez questão de reler o trecho em que se referia ao julgamento
que a população fazia dos políticos. Acrescenta

- (...) Por todos esses motivos, por todos esses alheamentos é que
se encontra popularmente na expressão 'político', uma censura severa,
significando sabido, astuto, dando, consequente e larnentavelmente a
entender que o e'tado é um embuste.

Minas Gerais, 25/nov/69, págs. 3, 4).

Por último, agradeLeli a gentileza dos colegas e funcionários da
Casa. Agradeceu principalmente à imprensa mineira, que lhe dera co-
bertura divulgando seus pronunciamentos, algumas vezes sob vigilân-

cia da censura.
Sobre sua experiência na Assembleia, sintetiza:
- Eu utilizei a tribuna para dizer que nós éramos meros coonesta-

dores do jogo da ditadura militar. Havia momentos em que eu saía da
tribuna da Assembleia completamente transtornado. Por exemplo,
quando protestei pela não publicação de um discurso meu, todo mundo

evitou contato COlfli]()
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A respeito desse episódio, ainda recentemente o Diário de Per-
nambuco republicou a seguinte crônica de Sebastião Nery:

"Com um discurso de dois minutos no 'pinga fogo' da Assembleia
daqui de Minas, em 1969, nos anos de chumbo da Junta Militar, contra
a cassação de Juscelino, o bravo deputado Genival Tourinho, de Montes
Claros e do MDB, meu colega de turma de 1958 da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal, quase perdeu o mandato. O presidente
da Assembleia, Orlando Andrade, cismou que o discurso do deputado
não poderia ser publicado. Quando os repórteres procuraram a seção
de taquigrafia para obter a cópia do discurso, o chefe informou:

- Não podemos fornecer, porque o discurso foi censurado pela
Mesa. Não será publicado no jornal Minas Gerais.

Genival não aceitou.: Não vai ser publicado por quê'.' Qual o artigo
do regimento que foi desrespeitado? O presidente Orlando Andrade res-
mungou, consultou a assessoria da Mesa e do medo, pediu tempo. De-
pois, chamou Genival a um canto:

Põe a cabeça no lugar, Genival. Se o seu discurso sair, a Assem-
bleia vai ser fechada amanhã.

O deputado Nilson Gontijo, do MDB, colega do Genival, concor-
dou.

- É isso mesmo, Genival. Não tem meia hora que você falou e o
coronel Camarão já chegou aqui. Já pedi a todos os jornalistas que não
digam coisa alguma. Todo mundo prometeu.

No dia seguinte, Genival procurou o presidente Orlando Andrade:
Você está vendo este discurso? É igualzinho ao meu. Trata do

mesmo assunto. Foi feito há cinco anos. E você o apoiou corri vários
apartes. Você e o deputado Manoel Costa, que era o presidente na
época. Ele foi publicado normalmente no Minas Gerais. Ou você pu-
blica o meu discurso ou eu vou ler este discurso hoje, da tribuna, com
todos os apartes. O discurso foi publicado e Genival foi abraçado por
todo mundo, inclusive pelo deputado Orlando Andrade. Não aconteceu
nada".

Genival complementa:
Era como se eu fosse um leproso, porque tinham a certeza de

que, no dia seguinte, era só ligar o rádio na 'Hora do Brasil' e eu estaria
cassado. Mas não me preocupava muito corri aquilo, porque sempre
tive independência econômica, graças a Deus. Aliás, é um negócio que
o velho Marx falava: "quem não tem independência econômica não
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tem independência política". Como nunca deixei de ser advogado, pen-
sava: me cassam aqui, atravesso a rua (a Assembleia era na Rua Ta-
moios), entro no edifício Dantés e estou no meu escritório, com os
meus clientes me esperando. Tinha essa tranquilidade. A Assembleia,
naquela ocasião, se amesquinhou violentamente, porque antes de sur-
girem os primeiros atos de cassação, já se foi aproveitando para con-
sumo interno, do poder que tinha. Não posso deixar de me lembrar que
o passo mais negro de toda a história daquela Casa se deu nos primeiros
dias de abril de 1964.  Para quem não se lembra, é bom que eu reconte
o acontecido porque, a cada dia, menos se conhece da história política
deste País. O fato é que quem ensinou os militares a cassar mandatos
foram os deputados mineiros, praticamente na sua unanimidade. No
dia três ou quatro de abril, alguém da Assembleia se lembrou de propor
a cassação do mandato de três deputados trabalhistas vocacionados para
a defesa dos interesses populares. o Clodsmith Riam, o Dazinho e o
Sinval Bambirra. Estimulados inclusive pelos militares, nossos depu-
tados se uniram de maneira impressionante. Basta dizer que houve ape-
nas dois que não votaram pela cassação, dois apenas. Um, Délson
Scarano, de São Sebastião do Paraíso, Sul de Minas, e o outro, de Ara-
guari, Hugo Aguiar, que foi depois presidente da Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais. Apenas esses dois deputados se negaram a
participar daquele ato de violência, foram os únicos que não participa-
ram da patifaria praticada contra os colegas trabalhistas. Contra esses,
até mesmo toda a bancada petebista, naquele abril de 64, votou pela
cassação. Somente no dia nove seguinte é que os militares, no com-
passo da Assembleia, começaram as centenas de cassações, alegando
corrupção e subversão. Anos depois, essa mesma Assembleia, arrepen-
dida, em ato de contrição após a queda da ditadura, reconsiderou aque-
les parlamentares como ex-deputados, pagou-lhes pensão, continuando
a pagá-la às viúvas de dois deles quando se foram. Um, o deputado Siri-
vai Bambirra, ficou surdo, de tantos telefonemas recebidos quando es-
teve preso. À guisa de esclarecimento, telefonemas são tapas que se
aplicam, simultaneamente, com as mãos em concha, nos dois ouvidos
do agredido. Era meu particular amigo, foi presidente do Sindicato dos
Tecelões, e com ele tive um relacionamento muito próximo. Nós pra-
ticamente tínhamos as mesmas ideias, de ordem socialista. Os militares
impediram, sucessivamente, a reeleição de vários deputados para a pre-
sidência da Casa. Quando estive na Assembleia, bati muito de frente
Cüm O ento \1 Ii	h:iI!io, o Jarbas Passarinho. Várias vezes o
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incitei a interferir naquela história da usina de açúcar, a Usina Malvina.
Diziam que os operários estavam tocando fogo nos canaviais, que
aquilo era um antro de subversão. Aliás o DOPS foi até correto naquela
conjuntura, fez um retrato social do que era a Malvina, dizendo que
não havia subversão, o que havia era fome mesmo entre os quatrocentos
ou quinhentos operários. Tive vários embates com o Jarbas Passarinho
ao longo de minha vida política. Mas sempre fui muito respeitado por
ele, tanto quanto o respeitei. Em certa ocasião, quando ele chegou a
Belo Horizonte e jornalistas indagaram a respeito de meu processo, re-
feriu-se a mim com palavras profundamente respeitosas. Era muito que-
rido da imprensa daqui, onde morou por alguns anos, quando era
capitão no CPOR. Em Brasília mantínhamos bom relacionamento,
muito embora as divergências.

Suplente de novo, Genival retorna à advocacia, que nunca aban-
donara. A política era voraz, insaciável. Mas a frustração com os des-
caminhos do regime imposto foi tal que, desenganado e sentindo-se
traído, voltava ao Direito, prometendo-lhe tempo integral, devoção
completa, fidelidade enfim. Com mil juras, agora, de não retornar à po-
lítica. Eram, ver-se-á, falsas juras. Vãos propósitos de amante traído,
mas apaixonado, disposto ao perdão. Não saíra cabisbaixo ou embe-
zerrado. Fazia questão de declarar que não voltaria candidato, que não
compactuaria com as artimanhas e manhas de um regime que apenas
permitia oposição. Oposição de araque, aliás. Os partidos apenas di-
ziam "sim". O MDR, em amansado convívio com a Arena, se tornara
burrinho de presépio do regime. Genival, sem acreditar na possibilidade
de qualquer ação efetiva pela oposição amordaçada, optou pela prega-
ção aberta do voto nulo em 70. Reitera:

-- Logo que deixei a Assembleia, no final de 1969, fui à imprensa
e declarei que não era candidato à reeleição. Sem entusiasmo, não en-
tendia nossa função no legislativo, numa oposição apenas consentida.
Todas as vezes em que dizíamos viver num regime ditatorial, havia
sempre alguém dizendo: "tão ditatorial que você pode falar isto da tri-
buna da Assembleia..." Era muito contraditório, a gente falava algumas
coisas que eram autorizadas, mas não podíamos sequer distinguir o que
seria ou não autorizado, nem mudar o arcabouço político brasileiro.
Podíamos fazer algumas críticas, eles até toleravam, mas mudar, inter-
ferir e acabai- com determinadas regras não era possível. A anticandi-
datura do Dr. Ulysses patenteou bem o quadro, com um sentimento do

poo briiIcuu J Dr. Ulysses
nunca se corporificou candidato, era o anticandidato à presidência da
república. No meu entender, se o governo não houvesse ajudado, nem
o MDB teria existido. O próprio Presidente Castelo Branco, porque
precisava de alguma oposição formal, foi seu grande incentivador. Mui-
tos elementos foram recrutados por ele, inclusive o primeiro presidente
do partido, o general Passos, que era militar reformado. No começo.
acreditávamos que o bipartidarismo se configuraria como situação pro-
visória. Tancredo dizia sempre aos companheiros: "daqui a pouco, seis
meses, estaremos juntos outra vez no PSD". No entanto, o enforca-
mento dos partidos funcionou por vinte anos. Quando deixei de exercer

o mandato, em 1969,  a imprensa, que sempre tinha me valorizado,
notou minha falta e começou a dizer: "o suplente produziu mais do que
muitos deputados". Os jornalistas começaram a me questionar: "o se-
nhor não vai ser candidato à reeleição?". Eu respondia, invariavel-
mente: "não venham mais me dizei- que estou coonestando, que estou
participando do jogo. Saí disso".

De fato, saí e voltei a me dedicar inteiramente à advocacia. De
tal forma me entreguei que fui, em 1969, eleito advogado do ano, por
consenso do Clube dos Advogados, com a participação da OAB e da

imprensa.

No Natal daquele ano recebeu de Juscelino Kubitschek mensagem
singela, sem conotações políticas. Grata lembrança guardada em seus
arquivos pessoais, traduz uma amizade que só faria crescer no perma-
nente convívio:

"Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1969.
Meu caro amigo Genival Tourinho:
Envio ao amigo, juntamente com sua família, minha mensagem

de Boas Festas pedindo a Deus dias claros e felizes para 1970. Os meus
votos afetuosos são no sentido de que você possa realizar o que desejar
nos próximos 365 dias e que a vida lhe corra alegre e tranquila. Abraços
cordiais de (a) Juscelino Kuhitscliek".

1 lavend() opiado pela pregação do voto nulo em 70, Genival fin-
cou pé" na ideia de se desligar da política, vez por todas. Não o conse-
guiria. Como veremos, as intenções não eram assim tão firmes, nem a
ruptura fora dcflnitiva. Embora se dizendo afastado, participou da cam-
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panha em Montes Claros. Busca se justificar citando velha paródia que
compara a política à boca do inferno, pela qual se consegue entrar,
nunca sair. Sobre o idealismo daquele momento, fala João Carlos So-
breira, que disputou, pelo MDB, a prefeitura de Montes Claros:

"Em 1970 fui candidato a prefeito de Montes Claros pelo MDB.
Genival, maior incentivador, foi quem botou a campanha para a frente.
No dia da convenção do partido, não pude comparecer porque minha
mulher estava na Santa Casa, tendo nossa primeira filha, Andréa. A data
é 19 de setembro de 1970. O MDB me escolheu, e foram à Santa Casa
para me informar que eu tinha sido escolhido candidato a prefeito, Ge-
nival, Pedro Narciso, Dr. Aroldo e José da Conceição. Tudo bem, eu
sabia que podia contar com todos eles, sem problema nenhum. Nosso
grau de interação era tão grande, que a gente sabia exatamente até o
que o outro pensava. Eu falei: aceito, mas tenho uma exigência. Sabe-
mos que será uma campanha pobre, nenhum de nós tem dinheiro e ne-
nhum de nós tem condição de arcar com gastos grandes. Mas temos de
mostrar que é possível fazer, pela primeira vez em Montes Claros, uma
campanha bem estruturada, de alto nível, sem xingar a mãe de ninguém.
De fato, foi uma campanha muito interessante, porque a partir das
ideias de Genival, a gente levava para os comícios projetor de slides,
telão, e à medida em que íamos falando projetávamos imagens, coisa
absolutamente inédita. A campanha ficou conhecida como a do 'velho
da língua grande', por causa daquela famosa fotografia do Einstein,
que era projetada em algum momento da minha fala. Foi muito inte-
ressante a campanha, muito democrática, combinávamos antes quem
ia falar e o que ia falar em cada comício, para não ficar repetitivo. De-
pois nos encontrávamos para fazer uma revisão do evento. Era muito
interessante, pena que na época nossos comícios tinham mais policiais
que eleitores. O medo era muito grande".
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O advogado

Na advocacia, as atividades de Gcnival cntm muito diversilcadaS,
embora a nítida preferência pelo Direito Administrativo. Mas foi na área
criminal que se destacou para escolhido advogado do ano. Logo que se
formou, só fazia, com efeito, Direito Criminal. Iniciante, muito jovem,
pouco conhecido, precisava ganhar dinheiro. Estava apaixonado queria
se casar... Não podia se refestelar no escritório aguardando clientes...
Gostava mesmo era de Direito Administrativo, a matéria que até hoje
mais o seduz. Mas só surgiam casos criminais, encaminhados por ex-co-
legas, escrivães de polícia. Era procurado, contratava honorários, afinal
precisava do dinheiro. Começou, mesmo sem querer e não gostando, a

virar advogado criminalista.
Segundo ele:

Tenho a impressão de que uma ação criminal me deu mais desta-
que naquela ocasião. Mataram um árabe lá na Rua dos Caetés, botaram-
no dentro de um balcão de vidro, estenderam o corpo e disseram que era
suicídio. Recebi os parentes dele, todos muito chorosos, e fiquei sensi-
bilizado. Comecei a fazer investigação por conta própria, em cima da-
quela foto. Finalmente, pesquisando a origem da arma encontrada ao lado
do corpo, cheguei à conclusão. As provas confirmaram que o revólver
pertencia a um investigador de polícia, de cujo nome nem me recordo.
Lembro-me, no entanto, de que era uma figura tenebrosa da polícia mi-
neira. Foi levado a júri, e consegui sua condenação. Esse caso teve urna
repercussão muito grande em Belo Horizonte, ninguém acreditava que
o assassino fosse um policial. Eu conhecia algumas técnicas de investi-
gação, havia sido escrivão de polícia dez anos antes. Então, já sabia al-
guma coisa e pesquisei daqui, pesquisei dali até que, finalmente, obtive
um documento certificando que a arma com a qual o árabe pretensamente
se suicidara era do policial que fora lá para prendê-lo. Estava mais do

que na cara: a(1 il n	cri iicídio. Tinham matado o pobre do sírio-li-
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banês. Acredito que a repercussão do fato tenha contribuído para eu haver
sido considerado advogado do ano.

Por esse tempo, num dos almoços de domingo em casa de Alberto
Deodato, hábito dos tempos em que o professor e D. Maria Augusta apa-
drinharam seu casamento, ouviu dele que estava indo muito bem, com o
nome sempre no jornal. Foi quando se queixou, dizendo que preferia
mesmo Direito Administrativo

- E o Deodato, com toda a sabedoria, me disse: "não demora muito
você estará no administrativo, porque o público não sabe distinguir Di-
reito disso, Direito daquilo, e o advogado que aparece nos jornais acaba
fazendo tudo o que tem vontade de fazer". De certa forma, estava fazendo
uma profecia, um vaticínio. Como diz o povo, Deus estava falando pela
boca do professor.

Dias depois desse almoço, recebeu convite de D. Martha Nair Mon-
teiro, extraordinária mulher e líder classista, para advogar pela Associa-
ção das Professoras Primárias de Minas Gerais, APPMG, da qual ela era
presidente.

D. Martha havia pedido ao Darcy Bessone indicação de uni ad-
vogado que conhecesse bem Direito Administrativo e não fosse careiro.
O Darcy me recomendou Então, corno ela queria me contratar, pechin-
chou muito, mas acabou me levando corno advogado "de partido" (re-
cebimento mensal fixo) na associação, pagando seis salários mínimos.
Tive que estudar muito, foi uma das maiores oportunidades que tive
quando jovem. Impetrar um mandado de segurança naquela época era
difícil, muito por perseguição política. Recebi urna série de ações defen-
dendo as professoras estaduais. Há pastas e mais pastas de petições mi-
nhas em favor delas. Em decorrência disso, meu nome começou a ser
colocado como advogado administrativista Basicamente, advoguei con-
tra transferências de um lugar para outro, prática de perseguição política
que vigorou por décadas. Outro uso era disputar diretorias dos grupos
escolares. Impetrei centenas de mandados de segurança contra a fazenda
pública, contra o extinto Departamento A dministrativo do Estado, e tam-
bém contra a secretaria de Estado da Educação, cujo titular, no governo
Magalhães Pinto, era o Aureliano Chaves. O costume era transferir, des-
locar, negar validade de concursos públicos. Nesse último caso, por
exemplo, consegui nomeação, por meio de uma ação ordinária, de mais
de quatrocentas diretoras de grupo escolar. O Magalhães Pinto não que-

ria, meteram na cabeça dele que o concurso cru ilegal. Pru\ ci o conIrtr1n,
então saiu uma edição do Minas Gerais praticamente para fazer a no-
meação de 432 diretoras. E mandando que se pagassem os atrasados
desde a época em que elas deveriam ter sido nomeadas. D. Martha, a
quem ficava tempos sem ver, me fui uma pessoa muito querida. Quando,
de vez em quando nos encontrávamos, eu morria de rir com ela. Faleceu
já octogenária. Da última vez em que falou comigo. perguntei:

"-- Martinha, você não estava namorando depois que ficou viúva?
Ainda está de namorado?

- Estou mesmo, mas agora não é igual ao fulano, ao beltrano (os
dois maridos que teve). Mas estou namorando. Sabe de um negócio,
MárioGenival (ela só me chamava de Mário Genival), ele tem sua idade.

Mas como?'
Tem sua idade pelo seguinte, porque vocês homens são urna por-

queira, vocês só resolvem alguma coisa até os sessenta anos. Depois aca-
bam e nós, mulheres, não".

Achei ótimo aquele negócio, morri de rir. Martinha era uma mulher
danada, de muito valor. Foi vereadora, deputada e presidente da Asso-
ciação das Professoras Primárias. Naqueles tempos, poucos profissionais
do Direito, uns três ou quatro, advogavam contra o estado. Eu chamava
a atenção porque era mais jovem, mais impetuoso. Houve outras causas
rumorosas, como a dos exatores (antigos coletores) e a dos Adicionais

Reembolsáveis OS 'ARs'. A legislação, nesse último caso, era muito ri-
gorosa, e na ocasião fiz a única cobrança que conseguiu receber o Adi-
cional Reembolsável - o tal 'AR' criado pelo Governador Magalhães
Pinto. Só que o único advogado que recebeu esse 'AR' fui eu. Recebi
para dois ou três clientes e aí os outros advogados tentaram e não conse-
guiram. Já conhecido como advogado administrativista, comecei a ad-
vogar também para muitos funcionários públicos.

Pouco tempo decorrido, ainda como consequência, atenderia aos
ferroviários. Considera-se, "de certa maneira", o pai da súmula do Su-
premo Tribunal Federal que diz da dupla aposentadoria a que a classe
fazia jus. Uma, de prêmio, pelos trinta e cinco anos de serviço. Outra,
relativa às contribuições recolhidas para a Caixa de Aposentadoria e Pen-
sões dos Ferroviários. Dos trabalhos enumerados na súmula, pelo menos
cinquenta por cento eram seus. Acabou ficando muito conhecido. Mas
não podia ;td	 1 era funcionário dela, procurador do
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Ipase. Muito estudioso, muito empenhado, obteve tal sucesso, que lar-
gamente se lhe abriu o caminho na área administrativa, levando a im-
prensa a chamá-lo de "advogado-geral contra o estado". Quando tinha
causas na área pública, colegas assinavam por ele, todo mundo sabia
disso. Só nunca advogou contra sua própria fazenda, contra o Ipase. Se
bem que, confessa, "algumas vezes fui até tentado, porque via inúmeras
injustiças que se praticavam na legislação, interpretada apenas ao pé da
letra, textualmente".

Conta como certa vez foi procurado por um senhor, que lhe disse:
"Tenho uma filha, casada, que só viveu dois meses com o bandido do
marido dela". Nunca se esqueceu daquela expressão, bandido. O cliente
continuou: "O bandido pegou uma procuração, vendeu o apartamento
que eu tinha dado a ela e sumiu. Tem mais de quinze anos que ninguém
tem notícia dele. E agora quero inscrever minha filha como minha de-
pendente e não posso, porque a lei diz que só pode ser dependente a filha
solteira. Minha filha não é solteira, mas é uma situação absolutamente
injusta".

Depois do relato, perguntou-me se não queria pegar a questão.
Respondi: não posso, sou procurador do lpase, mas se porventura esse
caso cair nas minhas mãos, dou parecer favorável. A intenção do legis-
lador foi amparar, servir de sucessor daquele que, contribuindo para o
Instituto, veio a ter uma filha nessa situação. Por coincidência, o processo
acabou mesmo caindo em minhas mãos, dei um parecer longo e, citando
antecedentes de outras legislações, favorável a que ela fosse habilitada
como beneficiária do pai. O procurador-geral não aprovou meu parecer,
mas recorri à procuradoria-geral no Rio de Janeiro. Tive umas brigas in -
ternas, mas consegui a aprovação. A União é absolutamente insensível a
problemas dessa natureza e o estado-província mais ainda. No âmbito
dos municípios, atropelam com extrema facilidade até mesmo os direitos
individuais dos cidadãos. Com esse posicionamento meu, ganhei um
grande amigo, Adérito do Nascimento Fernandes Távora, pai da benefi-
ciada pela pensão. O Adérito já faleceu , mas mantenho a amizade de
todos os seus filhos.

Noutro caso se envolveu com ninguém menos que o sogro, o em-
presário João Paculdino. Nos anos 1960, muitos patrões tinham notória
aversão, evidente repulsa, por algumas conquistas dos trabalhadores. Al-
guns chegavam a resistir, teimando não cumprir a legislação. O décimo
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terceiro salário foi uma dessas conquistas. Seu pagamento, outra história.
Paula,a Paulinha, filha de Genival, conta:

- Vovô era proprietário de urna fábrica de tecidos em Buenópolis.
Certa vez papai o acompanhou para resolver urna questão corri o Sindi-
cato dos Tecelões, cujo presidente era o Sinval Bambirra. A reclamação
era de que vovô não estava pagando o décimo terceiro salário. O sindi-
cato pressionava vovô para que pagasse, e ele dizia: "não vou pagar
mesmo. Mostre-me na folhinha o décimo terceiro mês, que pago o dé-
cimo terceiro salário. Não pago de jeito nenhum, mesmo porque não
tenho dinheiro, estou apertado, estou endividado", e começou aquele
chororô que é muito próprio do empresariado brasileiro até hoje. Aí o
Sinval Bambirra disse a ele, com certa ironia: "já que o senhor está tão
pobre assim, quando a gente acabar a reunião, eu pago um café com pão
para o senhor". Meu avô ficou uma fera e disse: "a reunião está encerrada
porque você está gozando com a minha cara, vamos embora, Genival".

Papai respondeu:
- Eu não vou, e o senhor tem mesmo de pagar esse décimo terceiro

salário aos empregados. Não há como se safar dessa. Vovô ficou furioso
e disse: "isso é que dá, deixar a filha da gente casar com comunista".
Vovô dizia que papai era comunista mesmo. Além dessa, tinha umas coi-
sas muito engraçadas que aconteceram com meu avô, famoso por ser
muito sovina. Um dia, andando na rua com o José Maria Alkmim, viu
uma moeda no chão e abaixou-se para apanhar. Alkmim disse a ele: "que
bobagem, essa moeda não vale nada". Vovô respondeu: "é juntando moe-
das iguais a essa que pago campanha de muito político". Era muito rico
e muito pão-duro. Papai conta que, certa vez, acompanhava-o ao centro
com os cunhados Ferreira e Alberto e vovô preferiu ir a pé, enquanto
papai insistia em pegar o ônibus. Ele se justificou, dizendo a papai: "você
tem pai rico, pode ir de ônibus, já eu não". Era muito inteligente. Não
tinha escolaridade, mas era superinteligente e tinha um papo muito bom.
Contava muitos casos antigos de Montes Claros. Autodidata, entendia
de qualquer assunto.

Com o falecimento de João Paculdino em 63, os negócios ficaram
a cargo dos filhos Ferreirinha (que contratou Genival como advogado
das empresas) e Alberto. E é Ferreirinha quem complementa:

- Papai era inimigo do Bambirra, aliás era inimigo de todo o sindi-
cato. Tanto que não tinha um sindicalizado em Santa Bárbara. Logo que
assumi a diicç	ki	(enival chamou o Bambirra e lhe disse:
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"deixa o compadre trabalhar, que ele vai botar a fábrica cm ordem". E,
por incrível que pareça, o E3ambirra me ajudou muito. Os operários foram
sindicalizados e tudo passou a correr muito bem. Na minha gestão, Ge-
nival passou a ser o advogado da empresa. Como ainda não tinha muita
experiência na área empresarial, suas primeiras orientações foram dadas
por mim. Certa vez, por exemplo, soprei para ele: "compadre, todo débito
tem que ser corrigido, isso está errado, todo mundo está fazendo concor-
data fraudulenta". Ele concordou. Fomos ao Rio, á Gazeta Mercantil, e
acabamos conseguindo no Supremo a súmula de correção monetária dos
débitos concordatais.

O ex-ministro Carlos Mário Veiloso formou-se um pouco depois de
Genival, e se lembra claramente dele nas hostes forenses.

- Quando me formei em Direito, Genival já se projetava como ad-
vogado. Defendia seus constituintes, seus clientes, da mesma forma
corno sustentava suas ideias, ou seja, com muito ardor. Continuava o bri-
gão de sempre. Até então estávamos em campos opostos. Quando entrei
para a magistratura, a coisa mudou e ele passou a confiar em mim, em
razão de urna sentença que proferi. Ele não esperava a sentença daquela
form a e o certo é que, a partir daí, nos aproximamos corno amigos. Eujá
era juiz. Fui nomeado juiz federal em 1967.  Havia uma certa descon-
fiança com a Justiça Federal. Ela seria urna justiça a favor do governo,
coisas assim. Genival teve então uma demanda, uma ação muito impor-
tante referente aos ferroviários. Ele conhecia o direito daqueles ferroviá-
rios. A partir daí, notei que aquele ranço de política tinha acabado. A
cordialidade aumentou entre nós, passamos a ser amigos. O ardor que
ele punha na política, nas campanhas políticas, era o mesmo ardor que
punha nas ações que impetrava.

Genival viveu na advocacia experiências muito ricas.
Fui advogado de empresas e peticionei muito nesse Brasil inteiro.

Vivi cenas interessantíssimas. Por exemplo, em 197 1,  quando era advo-
gado da Comércio e Indústria Irmãos Pereira, tínhamos que pegar, como
garantia, umas máquinas da Tibiri, que era a maior fábrica de tecidos do
estado da Paraíba. Ficava numa cidadezinha chamada Santa Rita, bem
próxima a João Pessoa, assim como Betim ou Contagem em relação a
Belo Horizonte. As máquinas nos foram dadas em garantia de pagamento
de uma partida grande de algodão. A empresa já tinha praticamente en-
trado em bancarrota, e Belo Horizonte havia sido eleita como o foro para
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dirimir quc1 minarmene a busca dessas maquinas na larai ba
e consegui urna precatória. Fui à Paraíba para cumpri-la. Quando che-
guei, houve uma grande confusão. Os operários resistiam, tiravam pu-
nhais, riscavam as pedras dentro da fábrica e tive medo de acabar ficando
por lá. Nunca vou me esquecer do oficial de justiça. O cara tinha quase
dois metros de altura e fama de matador, de valentão. Seu nome, parece
que apelido, era "Excelência". Contratei-o como segurança, ele ficava
sempre atrás de mim. Eu, com minha pastinha e dentro dela um revólver
carregado, dizia a ele: "fique atrás de mim, nas minhas costas, porque
do que vier pela frente eu cuido, não tem problema. O que eu não quero

ser apanhado pelas costas".
Afinal, consegui a ordem de um juiz, o Dr. Ataide, homem de rara

coragem. Quando percebi que não conseguiria tirar as máquinas sem ar-
rombar as paredes da fábrica, pedi autorização judicial para o arromba-
mento. A seguir fui a Campina Grande, contratei um guindaste com
aquelas bolas grandonas, levei para Santa Rita e começamos a bombar-
dear. Quando as paredes já começavam a ruir, apareceu o carro da Polícia
Militar. Era daqueles que têm um banco no meio, os praças se sentavam
de um e de outro lado. Foram trinta e tantos praças de uma vez, para im-
pedir o arrombamento da fábrica. Os motoristas e mecânicos das seis
carretas que eu havia levado à Paraíba para trazerem a maquinaria, caí-
ram fora. Houve um bate-boca tremendo entre mim e um tal coronel
Panta, que fora lá para impedir a ação. Além do "Excelência", havia tam-
bém um capitão que, a pedido do juiz, fazia minha segurança. Esse ca-
pito ficou sem saber o que fazer. No decorrer do bate-boca eu disse ao
coronel: "tenho um amigo lá em Minas, chamado Antônio í3rasiliano
que, quando eu disse que viria para cá, me preveniu a única coisa boa
que tem no Nordeste é a estrada que liga ao Sul. Agora estou entendendo
o que ele quis dizer. Vocês aqui não respeitam lei, não respeitam ordem
judicial, vocês são incivilizados".

Logo depois o capitão entrou, bateu continência e disse: "que des-
giace ira é essa, coronel, o senhor acende uma vela para Deus e outra para
o diabo, estou aqui por ordem do Dr. Ataíde, que é Juiz de Direito da co-
marca, para proteger o doutor mineiro. Agora vem o senhor querendo
prendê-lo. Como é que eu fico nisso, coronel?".

Enquanto ocorria o bate-boca, os motoristas das carretas foram se
mo' imentando e fugiram. Peguei nosso aviãozinho e fui para o Recife.
Do aeroporto, corri para a estrada e vi as carretas chegando. Fui encon-
tr-las e mandei os niolorista se enflleirarem em frente ao Palácio das



Princesas. Chamei a imprensa, com fotógrafos, e expliquei que as carre-
tas estavam lá em protesto contra a atitude do governo paraibano de Er-
riam Sátiro.Sátiro. Fiz todo o relato e voltei para Belo Horizonte. Na época, era
conselheiro da OAB e pedi uma reunião do conselho, na qual expus a si-
tuação e pedi intervenção federal no estado da Paraíba pelo não cumpri-
mento de decisão judicial. Foi um escândalo.

Uma semana depois, a 3/jul/71, saía no Jornal do Brasil:
"A Ordem dos Advogados do Brasil representou ao Ministro da Jus-

tiça contra a ação do Governador Ernani Sátiro, da Paraíba, que dia 27
último impediu, valendo-se de um contingente da PM, o cumprimento
de decisão judicial contra uma indústria no Município de Santa Rita. O
advogado Mário Genival Tourinho, munido de precatória expedida pelo
Juízo de Belo Horizonte, dirigiu-se a Santa Rita, na Paraíba, para fazer
a apreensão de uma maquinaria da Cia. Paraibana de Tecidos. A açãoju-
dicial foi impedida pela PM, cumprindo ordens do governador, sob ale-
gação de que, 'acima do problema jurídico prevalecia a ordem social'. A
indústria está paralisada desde abril do ano passado. O sr. Mário Genival
Tourinho recebeu promessa, do Ministério da Justiça, de garantias de
vida e do exercício profissional para voltar à Paraíba e dar cumprimento
à precatória. O advogado esteve no ministério em companhia do Rei-
chior, presidente da seção do Distrito Federal da OAB".

A 15 de julho, o jornal A União, de João Pessoa, em manchete:
"Juiz deferiu pedido de sequestro do acervo da Tibiri, explicando

que o juiz do Trabalho decidira a favor dos operários. O acervo da fábrica
não seria utilizado para pagamento da precatória, colocando ponto final
à demanda 'que vem repercutindo intensamente nesse estado e na mi-
prensa de outros pontos do País'."

Genival encerra:
-- Veio a imprensa, o governador deu as declarações de praxe, de-

fendeu-se. Algum tempo depois, voltei à Paraíba a convite do deputado
Edgar Pereira, que tinha sido colega de Ernani Sátiro na Câmara Federal,
e acabei indo almoçar com o Sátiro, que me disse: "imagine, acontecer
isso logo com um advogado de Minas. Quando soube que tinha um ad-
vogado mineiro comandando um grupo de homens e demolindo a fábrica
lá em Santa Rita, chamei o coronel e disse: há boatos de que estão prestes
a assassinar o advogado mineiro, leve a tropa porque não posso admitir
nunca o assassinato de um advogado mineiro cru da Paraíba. Se
for necessário, traga-o preso para ser meu hóspede aqui no palácio". Re-
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truquei: "pois é governador, está tudo muito bom, muito certo, agora com
a influência do senhor, na prática, tudo vai se resolver". E ele: "que foi,
que prática é essa" Eu: "o que aconteceu foi que o senhor avalizou o tí-
tulo da empresa e nos deve". Ele: "mas avalista, como?" Eu: "uai, ao im-
pedir a execução da ordem judicial, o senhor passou a ser avalista.
Arrume um financiamento para a empresa, para que ela possa nos pagar".
O Edgar, controlando o riso, me cutucava debaixo da mesa. No final da
história, a Empresa Irmãos Pereira acabou recebendo tudo. Quatro ou
cinco anos depois, reencontrei o Ernani Sátiro, éramos ambos na ocasião
deputados federais, ele pela Paraíba, eu por Minas Gerais. Olhou-me
meio desconfiado e disse: "mas não é possível, deputado!" E eu: "sou
eu mesmo, sou aquele advogado que esteve lá, que conversou corri o se-
nhor dizendo-lhe que, por ter interferido num problema que não era do
estado, teria de pagar". Ele riu, achando graça num encontro jamais ima-
ginado naquelas circunstâncias.

Noutras empresas Genival foi advogado, quase sempre também di-
retor. Causídico de nomeada, competência reconhecida, nunca deixou de
se congratular pela escolha da profissão, por influência direta do pai. rei-
tera.

- Não posso me queixar, nasci pobre, filho de pai pobre. Nunca ti-
vemos maiores disposições de dinheiro. Não passávamos maiores aper-
tos, o que papai ganhava era destinado inteiramente à manutenção da
família. Deixou para os sucessores uma casa e um pequeno apartamento.
De mim, tenho algumas vezes mais do que ele tinha. Entretanto, jamais
ganhei dinheiro que não proviesse do exercício da advocacia. Na política
tão somente 1 i e huu. 1 \c pcnas remuneração.

Ganhou ii u t. coi11	i i ihm perdeu muito, por muito ser mão
aberta. Excessivamente liberal, quase um estroina, perdeu dinheiro com
aval, com fiança. Numa dessas, avalizou empréstimo para um cineasta,
João Maurício Gomes Leite, num filme chamado "Vida Provisória", que
foi um fracasso de bilheteria.

- Quem cavou a promissória do BDMG para financiar o filme fui
eu, e acabei tendo de vender um apartamento na Av. Afonso Pena para
pagar esse aval. O pai do Maurício, o João Gomes Leite, também perdeu
muito, teve de vender uma casa na Rua Carangola para pagar o BDMG.
Depois, lentamente, sem juros, que dispensei, foi me pagando em nome
do filho, O João Gomes foi um grande amigo do meu pai, e meu também.
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Em março de 73, não concordando corri o fato de a Empresa Irmãos
Pereira não seguir um de seus pareceres, pediu demissão, esclarecendo,
em carta, suas razões.

Recebeu a seguinte resposta, um bastante atestado de competência:

"Belo Horizonte, 2 de abril de 1973.

Caro amigo Genival. Meu abraço.
Recebemos sua carta'bomba', corri estampido próprio de seu tem-

peramento fogoso. O amigo é um garoto 'quente',justarnente aquele ele-
mento que gostamos de ter ao nosso lado, pela sinceridade que o move.
Em parte, damos razão aos seus brios pela maneira como reagiu ao mal
entendido do affaire' Paraibana. ( ... )

No entanto, pedimos ao amigo desculpas por tudo. Corno sabemos
de sua coerência, da sua bravura, da sua altivez na defesa de princípios,
não vamos tentar forçar o impossível. Unicamente suplicamos ter-nos,
em particular a mim, Diógenes, como amigos sinceros e carentes da sua
sabedoria profissional nos momentos difíceis que iremos enfrentar, como
herança das mais tristes fases de uma existência inglória. Vamos lutar, e
quando a necessidade o exigir, quando a fraqueza ameaçar, iremos buscá-
lo, pois dos verdadeiros amigos o abraço mais comovente e fraternal é
aquele que nos une nas adversidades. A mão que se estende na dor é o
bálsamo que consola a alma.

O sempre amigo, amigo mesmo,
Diógenes Martins Pereira"

Anos depois, verificou que não era bem assim. O "amigo, amigo
mesmo" veio a se mostrar mais um na imensa galeria dos que "se faz
bom tempo eles vêm, se faz mau tempo eles vão".

Genival conseguia juntar militância política e advocacia. Nos quatro
anos mais duros da repressão, era também conselheiro da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil que, muito modesta na ocasião, se reunia na Rua dos
Carijós, 167, onde ocupava meia dúzia de salas. Não era a pujança de
hoje, cresceu muito desde aquela época. Num pouco de sua história
vamos ver que, apesar de prevista pelo Instituto dos Advogados do Brasil
para 1843, somente 87 anos depois, por decreto de Getúlio Vargas, foi
instituída. Em sumaríssirnas linhas, nasceu corri o estado saído da revo-
lução de 30, cresceu liberal e antigetulista, omitiu-se no golpe militarde
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64, despertou para a anistia e redemocratização. dctndeu ardorosamente
a reorganização dos direitos civis celebrados na constituição de 1988, e
abdicou da luta por reformas estruturais.

- Nos primeiros anos da ditadura militar, o conselho federal da
ordem oscilou entre apoiar o regime, fazendo crítica discreta às prisões
e aceitando com humildade restrições às próprias prerrogativas, ou si-
lenciar. A reação só viria mais tarde, com Raymundo Faoro à frente de
uma diretoria que tornaria pé na necessidade de dar fim ao regime dita-
torial. Aberta a trilha, muita gente mais se notabilizou na luta contra o
regime e, logo, a Ordem dos Advogados também começou a reagir. E
nós tivemos grandes elementos, não só no âmbito federal corno também
no conselho aqui de Minas. Quando chegou a hora, atingida, a OAB na-
cional esbravejou, sentindo os brios feridos. A seção de Minas Gerais
acompanhou com extraordinário vigor a reação, ao lado principalmente
das seções de Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul.
Meu ponto de vista é que a OAB se omitiu quando do golpe de 64 que,
logo de início, sem restrições e escancaradamente, foi apoiado pela quase
totalidade da classe média brasileira, maciçamente pelo clero e, por in-
teiro, pelas camadas mais elitistas do povo. Ora, o conselho da Ordem
aqui em Minas, corno em outros estados, era majoritariamente formado
por pessoas da classe média, algumas da classe média alta. Então, essa
gente apoiou fortemente o golpe, apoiou tudo concernente. Basta que eu
diga que, de 1968 a 72, durante quatro anos, quando integrei o conselho
da ordem, os elementos de esquerda éramos três ou quatro. Os demais,
em sua totalidade, apoiavam decididamente tudo o que se praticava aqui
em Minas e no plano federal. Convém lembrar que, desde 1961, orien-
tada, nos meios civis pelo "complexo" Ipes/lbad Instituto de Pesquisas
e Estudos Sociais/Instituto Brasileiro de Ação Democrática, uma cons-
piração estava em curso. Eclodiu com a marcha articulada sobretudo pelo
deputado Cunha Bueno,juntamente com o padre irlandês Patrick Peyton,
ex-capelão estadunidense e fundador do movimento da "Cruzada do Ro-
sário pela Família". Desde logo chamada "Marcha da família com Deus
pela liberdade", foi o nome comum de urna série de manifestações pú-
blicas organizadas por facções conservadoras da sociedade brasileira em
repúdio ao comício realizado no Rio de Janeiro aos treze de março de
1964, quando o Presidente João Goulart anunciou o seu programa de re-
formas de base. Por mera curiosidade, acrescento que a sigla lbad ainda
existe, pertence agora ao portal do Instituto Brasileiro das Assembleias
de Deus. A ciclid'	i cn/ inteiramente mobilizada para a pri-



meira "Marcha da família com Deus pela liberdade", da qual participa-
ram 500 mil pessoas já no dia 19 de março. Logo depois, no dia 2 de
abril, cerca de um milhão de pessoas desfilaram na marcha no estado da
Guanabara.

Entendamos os métodos utilizados pelo Ipes para concretizar tais
manifestações. Eram simples: primeiro, mulheres de empresários foram
arregimentadas e doutrinadas sobre como o comunismo seria prejudicial
a elas e, principalmente, a seus filhos. Em seguida, foram convocadas as
mulheres dos empregados das empresas participantes, sendo devida-
mente industriadas pelas esposas dos patrões, em reuniões femininas sob
o manto de fins filantrópicos e religiosos. Simultanearnente eram distri-
buídos panfletos entre a população, supostamente endereçados aos fa-
zendeiros e agricultores. Outros panfletos davam ênfase a palavras-chave
como "democracia", "subversão". Por sua vez, o clero fazia circular men-
sagens dirigidas ao presidente. A coisa começou a mudar após o AI-5,
depois que a Igreja, à frente do clero, e com todo ele, se rebelou, com
declarada opção pelos pobres, conforme política do papa João XXIII.
Aqui, internamente, tivemos D. Evaristo Arns, que se posicionou contra
os excessos da chamada revolução. Despontou ainda a figura marcante
de D. Hélder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, um dos fun-
dadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e único brasileiro
indicado quatro vezes para o Nobel da Paz. Vale ressaltar que, em 1970,
o então presidente (Médici), instruiu pessoalmente o embaixador brasi-
leiro na Noruega para impedir que o prêmio fosse concedido.

Gostaria de, a propósito da OAB de Minas Gerais, lembrar com sau-
dade e respeito a grande participação no processo de abertura política que
teve o finado ex-diretor da Faculdade de Direito da UFMG, José Alfredo
Baracho, que foi também professor de Direito Constitucional na USP, foi
doutorado pela Universidade de Paris e recebeu o título de Doutor Honoris
Causa pela Universidade de Lisboa. Ele teve uma importância muito
grande, mas muito grande mesmo, maior até do que qualquer presidente
da seção da OAB/MG, quando abriu, sem qualquer exigência, os salões
da Faculdade de Direito, principalmente o salão nobre, para conferências
e debates políticos. Abriu para a esquerda, para a direita, centro, para os
chamados reacionários, também para subversivos, numa belíssima de-
monstração de coragem moral e pessoal de que nunca me esqueço. Na-
quela ocasião, a partir do momento em que ele começou a enfrentar a luta
pela abertura inteira, destemidamente à frente da Faculdade de Direito, tal-
vez estivesse até mesmo incentivando a Ordem dos Advogados de Minas
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a tomar posições mais viris. A Faculdade foi totalmente aberta a todas as
correntes. Quem quisesse, ia ali falar, protestar ou discutir, e bem me lem-
bro de, com o Adherbal Teixeira Rocha, grande amigo, termos levado lá o
Lula para um debate em torno da constitucionalização do País. Aí, depois
desse debate, o Lula foi almoçar conosco, Estávamos os três num restau-
rante na Rua da Bahia, quando fiz a ele convite para integrar o PTB de
Leonel Brizola, não o da Ivete Vargas, sobrinha-neta de Getúlio. Ele então,
com o radicalismo que o caracterizava naquela ocasião, disse o seguinte:
"que nada, quero saber dessa coisa não, quero mais é saber de um partido
de trabalhadores que tenham graxa na mão".

E eu então gozei, retrucando: Ah! Então muda o nome. Se tem que
ter graxa na mão muda para "Partido dos Engraxates". Ele ficou sem
graça, tinha uni repórter perto da gente e, naquela ocasião, eu era nome
nacional, minhas declarações saiam em jornais de grande circulação. Um
deles, não me recordo qual, publicou a seguinte manchete, que foi motivo
de muita chacota: "Deputado Genival Tourinho sugere a Lula mudar o
nome do partido que quer criar para Partido dos Engraxates".

Da última vez em que vi o Lula, por ocasião do centenário de Jus-
celino, eu estava numa reunião na casa onde JK morou quando rapazinho,
ele do outro lado, olhando para mim insistentemente. Senti que estava
me reconhecendo, mas não dava mostras disso. Parecia buscar nalgum
lugar da memória minha figura. Aí fiz um gesto para ele, apontei para
mim mesmo e falei:

Genival Tourinho, Lula.
E ele, brincando:
Mas eu não ia me esquecer nunca, até hoje me recordo da gozeira

que você me deu naquele restaurante em Belo Horizonte, sugerindo a
mudança do nome do partido. E de mais a mais eu não esqueci seu nome,
é igual ao do Vavá, meu irmão".

Era uma desculpa. Na realidade ele estava tentando recordar, no
fundo teria certeza de que eu não lhe era estranho, tinha a ver com alguma
coisa no passado dele. E insisto em ressaltar que a posição do Baracho,
de abrir a Faculdade para todas as correntes que pregavam a redemocra-
tização do País, foi um gesto de ampla, quase desabusada coragem.

Num dia qualquer de 69 Genival levou, para urna das reuniões quin-
zenais da Ordem, recorte do Diário Oficial da União, como conta e co-
menta a seguir:
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- Certa ocasião, o José Luiz Bacarini me mostrou urna publicação
velha do Diário Oficial da União (que é o Diário de Justiça da União),
relatando decisão da corte superior dos militares, o STM, dando conta
de um habeas corpus concedido ao então capitão Emílio Garrastazu Mé-
dici e ao tenente Ney Amintas de Barros Braga. Ao capitão, oficial da
Intendência do Exército, no Rio de Janeiro ou R i o Grande do Sul, não
me lembro exatamente, era atribuído o crime de concussão, em português
claro, o de "meter a mão em dinheiro público". Ao tenente, conhecedor
dos fatos, o de não denunciá-los. Os dois impetraram habeas corpus e
pediram o trancarnento de ação penal, por transcurso de prazo superior
ao permitido para que terminasse o processo. O habeas corpus foi defe-
rido. Digo que, até mesmo por gratidão, o Médicj não deveria acabar
com aquele instituto, corno o fez. Aqui, quero comentar que levei o fato
ao conhecimento da Ordem, para que o conselho, utilizando-se daquilo
como um mote, levantasse uma campanha pelo restabelecimento do ha-
beas corpus, suprimido pelo Al-5 no apagar de 1968. Afinal, o habeas
corpus era algo assim tão importante na vida dos cidadãos, que o próprio
presidente da república, num determinado momento de sua vida, quando
capitão do Exército, havia recorrido a ele para garantir sua liberdade,
bem como a liberdade do então tenente Ney Braga que foi, mais tarde,
governador do Paraná, presidente de Furnas e Ministro da Educação.
Sempre tive excelente memória para nomes, portanto jamais me esque-
ceria do nome completo do Ney Braga, como era geralmente conhecido,
porque, entre seu primeiro e o último nomes, vinha "Amintas de Barros".
Também assim se chamava um ex-prefeito de Belo Horizonte, bom
amigo e correligionário no PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), a quem
eu estimava deveras. O Amynthas (grafava-se assim) era advogado mi-
litante, principalmente dos pobres da Capital. Oitenta ou mais por cento
de seus trabalhos, ele os fazia gratuitamente. Muito ajudava à assistência
judiciária do estado naquela ocasião. Como já anteriormente disse, eu
pertencia a essa assistência. Sempre me dei bem, devo confessar, com o
Ney Braga, apesar de haver entre mim e os militares um princípio de
mal-estar, pois que eu era tido como antimilitarista. Na verdade nunca o
fui. Sempre fui contra os maus militares e respeitei os dignos. Tenho
mesmo bons amigos entre eles, mas fiquei com a pecha de antimilitarista.
Aliás, aproveito aqui, e faço questão de esclarecer isso. Tive vários pa-
rentes militares, alguns muito próximos de meu pai, como por exemplo
o general Mário Monteiro Tourinho, que o convidou para ir para o Pa-
raná. Muitos desses parentes são citados no "Dicionário Histórico Bio-

gráfico Brasileiro", da Fundação Getúlio Vargas. Demais a mais, nunca
deixei de manifestar minha admiração para com militares do porte do al-
mirante Júlio de Sá Bierrenbach, autor do livro "Riocentro - quais as
responsabilidades pela impunidade". O almirante aposentou-se em ou-
tubro de 2009, recebendo as maiores homenagens que o Superior Tribu--
nal Militar já prestou a um componente daquela corte. Devo acrescenta;,
ainda, que sempre me utilizei muito de uma frase de Oswald de Andrade,
escritor modernista, que falava coisas muito sérias de maneira muito en-
graçada. Dizia sempre que preferia baioneta calada a baioneta falada. Eu
me utilizei muito desta frase e repito que, enquanto a baioneta estiver ca-
lada, mas obedecendo ordens dos civis, que não se podem armar, eu terei
muito respeito pelos militares. Na hora em que a baioneta voltar a ser fa-
lada, estarei novamente contra ela.

O Ney, com quem, repito, sempre me dei bem, era para mim figura
polêmica, e explico. Em 1961, o Brizola encetou a campanha pela lega-
lidade e movimentou o Sul, armado para subir até o Rio de Janeiro e as-
segurar a posse de João Goulart como presidente. Era apoiado
principalmente pelas forças do general Machado, então comandante do
Terceiro Exército. E eu me recordo de que dois governadores ambos co-
ronéis da reserva, imediatamente se solidarizaram com Brizola. Um foi
o Ney Braga, do Paraná, o outro, o Mauro, governador do estado de
Goiás.

O que me faz lembrar outro fato. Anos antes de entrar na vida polí-
tica, me tomei grande amigo do militar reformado, Manoel Magno Lis-
boa, hoje um ativo e competente advogado no foro de Belo Horizonte.
Eu o conheci capitão, casado com D. lone, eram ambos de Muriaé. Aqui,
foram morar na Rua Lindolfo Caetano, no Calafate, e visitavam muito
meus pais, de quem eram vizinhos. Papai, como médico, atendia ao casal
e aos filhos, às filhas aliás, que eles tinham três filhas, e ainda fornecia
amostras grátis. Militar sempre ganhou pouco e o Magno, mesmo aper-
tado, tinha comprado a casa. Era novo aqui em Beagá, virou um grande
amigo nosso. Quando casou a primeira filha, a Ana Teresa, era presidente
do Círculo Militar. Fez uma festa muito bonita para o casamento da
moça, numa ocasião em que eu estava no auge de minha incompatibili-
dade com vários oficiais generais. Era o momento mais notório da "Ope-
ração Cristal" e o Magno, muito gentilmente, me chamou para sentar à
mesa de honra com eles, os pais, o que profundamente irritou os colegas,
de tal maneira que começaram a pressioná-lo, achar ruim, criar caso.
Então ele, que loco após 64 havia sido transferido para o Amazonas, re-
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ceando urna nova transferência, e já com tempo para a reserva, refbr-
mou-se com vencimentos de general de brigada. Até hoje, quando nos
encontramos ele dá gostosas gargalhadas e diz: "eis o homem responsá-
vel por minha reforma". Isso era bem o retrato do Brasil, país que só
agora deixou para trás esse mandou ismo.

Quando funcionário da Secretaria de Segurança Pública, Genival
fizera amizades ali, e isso facilitava, mesmo em meio à brutal situação,
algum acesso aos meios policiais do estado. Era, pois, por essa circuns-
tância, dos poucos advogados que podiam ajudai- a vítimas de persegui-
ção. Fazia-o sem qualquer hesitação, sem rebuço ou rodeios. Atuou, tanto
como advogado de defesa de presos políticos, como i ntermediário entre
presos e seus familiares. Muito fez também contra o enquadramento de
estudantes no malfadado artigo 477 (l)

(* O '477' era um decreto-lei que permitia, sei,, qualquer tipo de re-
curso, a expulsão sumário de (/110/quer amuo cujo procedi,,,e,,t, fksse coilsi-

derado subi'ersjvo. E sem direito, iiiclusi;'e, de recorre,- ao Judiciário. O
aponta,,,e,,ro deli,,, subversivo era de u,u,a subjetividade total e absoluta.

Tive uma atuação muito grande, falava, metia o pau, era muito
procurado por líderes, inclusive da União Nacional dos Estudantes que
estavam no anonimato, banidos mesmo. Em 1968,  muita gente que saiu
do Congresso de lbiúna (**), me procurou e forneceu elementos para de-
fender colegas presos.

(**) Esse (OH çre.sso (da UNE - huMo Nacional dos Estuida;,te.$) resulto,,
num viole,,to ato do governo, que interfi'riu e prendeu quinhentos e tantos es-
tudantes. Foi realizado Fu gi/na cidade pequena, Ihi,'u,oi, oiude as tropas do Exér-
cito e da polícia jrendero,,,, iivais de 500 estudantes, vários deles ulineiros.
Geiuii'a/ disso) muito hei,, se lembra.

Por ser da confiança dos que estavam na clandestinidade, logo en-
tregaria encomendas, cartas e o que mais fosse necessário para gente que
estava na luta armada. Muitas e muitas vezes, teve consigo cartas do pes-
soal banido pelos militares, ou era recadeiro de confiança. Embora em
nenhum momento de sua vida haja participado efetivamente da luta ar-
mada, esteve muito perto dela, sempre contido por Esther. Não fosse ela,
haveria se envolvido. O assassinato do jovem José Carlos da Mata Ma-

chado p01 :ientes do aparciio dc Fcprcd.
Sempre tivera amizade quase reverencial pelo Edgar da Mata Machado,

pai do rapaz.
- Considerava-o um homem extremamente bom. Puro de coração

e com uma preocupação muito grande com o semelhante, era movido
por algo que sempre invejei. Sempre invejo os homens que têm fé, sou
agnóstico, mas vivo me pedindo, vivo me solicitando ser tocado pela
graça. O Edgar era um homem tocado por ela. Tive por ele uma reverên-
cia muito grande apesar de tratá-lo por você. Nutria amizade profunda-
mente respeitosa por ele e por sua mulher, que o acompanhava em tudo.
Quando o filho dele, o José Carlos, foi preso no congresso de estudantes
de lbiúna, dei muita assistência a ele, porque era advogado de um dos
presos a quem visitava com frequência, e cujo nome prefiro não citar.
Mas o menino do Edgar, fato público e notório, foi preso no congresso
de lbiúna. Então, também nas visitas que fazia ao meu cliente, levava
coisas para o José Carlos, inclusive comida feita pela mãe. Procurava
também o Tazo, filho do José Monteiro de Castro, que fora preso na
mesma ocasião, e visitava o Tolentino, hoje médico em Montes Claros.
Depois, o José Carlos desapareceu por uns tempos. Soubemos dele
quando escreveu ao pai, dizendo que queria voltar, estava combatido por
causa de uma cirurgia e cansado da clandestinidade. Naquelas alturas já
tinha um filhinho. Recordo-me muito bem de que dois cunhados dele
saíram daqui para buscá-lo em São Paulo, mas voltaram sós. Ele tinha
desaparecido, preso pela polícia política de lá. Depois os militares simu-
laram, em Pernambuco, seu assassinato por antigos companheiros a
quem teria delatado. Nem na morte respeitavam a dignidade das pessoas.
Um tio dele, o médico traumatologista José 1-lenrique, contou-me haver
procurado indícios dele em vários tocais de Recife, inclusive na rua onde
ele teria sido assassinado. Ninguém declarou ter ouvido estampidos ou
tiros, haver escutado comentários sobre tiroteios, notado qualquer anor-
malidade. Era uma antecipação do mandamento maior da marginalidade
a lei do silêncio, que hoje vigora abertamente. O episódio narrado pelas
autoridades militares jamais ocorreu. Em Belo Horizonte, aqueles foram
dias complicados e dificeis. Um primo do José Carlos estava de guarda
no 12R1 (Décimo Segundo Regimento de Infantaria) quando viu che-
gando, presos, o Casasanta e outros parentes menos o próprio José Car-
los. O garoto de guarda no 12R1 ficou preocupadíssimo mas não podia
deixar o turno. Seria severamente punido, fato agravado, na ótica do re-
gime, se descobrissem que era primo do José Carlos. Recordo-me de ha-
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vermos feito unia pressão muito grande. O governador de Minas era o
Rondon Pacheco e nós, amigos do Edgar, fazendo enorme pressão, con-
seguimos libertar alguns presos que estavam no 12R1. Aí foi aquela ba-
talha, queríamos a volta do José Carlos que, afinal, veio num caixão
chumbado, ao qual ninguém teve acesso, pelo menos é a minha impres-
são. Só se, posteriormente, exumaram. Quando o caixão chegou, chum-
bado, como disse, cheguei a pensar numa medida judicial, e levei até
urna procuração para requerer, em nome do Edgar, urna vistoria "ad per-
petuam rei memoriam para lembrança perpétua da coisa" (judicial-
mente feita, para conservar ou resguardar um direito que se pretende
demonstrar oportunamente tios autos da ação própria). Eu queria requerer
isso em cima do cadáver do José Carlos, para verificar se realmente era
ele. Mas o Edgar, chorando, lá em sua biblioteca, disse que não me daria
procuração, porquanto eu já havia passado por uma série de problemas
pelo fato de enfrentar o pessoal militar de peito aberto e nunca temer
consequências. E, mais, que aquilo iria apenas complicar a minha situa-
ção, e que juiz algum autorizaria abrir aquele caixão. Ainda argumentei:
"Edgar, mas isso é importante. Se eu requeiro, o documento fica lá, não
pode ser destruído, e nós vamos ter urna prova de que os juizes mineiros
se recusaram a determinar a abertura deste caixão para saber se é seu
filho que está ali ou não. Teremos um documento de que foi requerido e
outro de que houve negativa. Não tem nada mais para se provar num re-
gime ditatorial do que isso". Mas o Edgar se negou a dar a procuração.
Então enterramos o corpo, sem saber se aquele que estava sendo enter-
rado era o José Carlos. Ao lado disso, houve um fato que me comoveu
profundamente. Nos dias anteriores e nos que se seguiram ao sepulta-
mento, eu visitava o Edgar praticamente duas vezes por semana. Numa
dessas visitas ele me contou, custando a conter as lágrimas, que o neti-
nho, filho do José Carlos, tinha sido trazido à casa dele e deixado anoni-
mamente no alpendre.

Tocaram a campainha e o Edgar, antes de abrir a porta, espiou por
aquele postigo que normalmente elas tinham, hoje substituído pelo olho
mágico. Não vendo ninguém, começou a fechá-lo, quando ouviu uma
vozinha de criança dizendo: vovô, vovô. Aí ele abriu a porta e deparou
com a criança, que o abraçou e disse, na maior naturalidade: vovô, vovô,
que bacana, hein? Papai foi preso".

Santa inocência de criança. Mal podia sonhar que aquela prisão le-
varia ao assassinato do pai pela guarnição militar de São Paulo. Foi acima
de qualquer limite emocional aquela descrição que o Edgar e a senhora

dele me fizeram lá. O casal ficou arrebentado com tudo aquilo. Poste-
riormente, quando fui eleito deputado federal, peguei o resumo dos fatos
ocorridos em torno da morte do José Carlos, redigido pelo próprio Edgar,
uma verdadeira cronologia dos acontecimentos desde o início, 18 de ou-
tubro, até o dia do sepultamento, 15 de novembro de 1973, e o li na tri-
buna da Câmara.

Nessa oportunidade em que me refiro ao assassinato do José Car-
los Novais da Mata Machado, quero acrescentar o seguinte: vivíamos
naquele burburinho de tentar resgatar o corpo e confirmar que era do
José Carlos, quando veio a Belo Horizonte o general Juarez Távora,
para lançamento de um livro que escreveu, de memórias, que li por
três vezes, tão interessante o achei. O general veio lançar a obra aqui,
no Francisco Nunes, o teatro provisório, que ficava no Parque Muni-
cipal. Muito me recordo de que, durante os autógrafos, o Adérito,
sempre lembrado amigo meu, me apresentou a ele, dizendo: "general,
aqui está um amigo nosso, advogado de nossa família, que queria co-
nhecê-lo e ao mesmo tempo lhe falar algo corri relação a uni amigo
comum de vocês dois".

O general foi muito atencioso, se levantou, me cumprimentou, me
perguntou até se eu era parente de alguns companheiros dele no movi-
mento tenentista, o que confirmei. Então, em determinado momento, me
abri: "general, eu lamento ter o dever de informar ao senhor que um com-
panheiro seu de partido, do Partido Democrata Cristão, o professor Edgar
Godoy da Mata Machado está vivendo momentos de profundo sofri-
mento junto corri a senhora e os familiares. O flho dele, José Carlos No-
vais da Mata Machado, foi preso por militares em São Paulo e até agora
não apareceu, o que nos leva a acreditar que ti assassinado".

O general mudou a fisionomia. Visivelmente contrafeito, virou-se
para mim e falou: "após 50 anos de vida pública eu me reservo o direito
de ter meu momento de vida privada e de não querer, principalmente
hoje, me envolver, em quaisquer assuntos que não digam respeito ao lan-
çamento do livro com minhas memórias. Passar bem". Sentou-se, me
deixou completamente desconcertado, corno também ao primo carnal
dele, aquele que me apresentou o velho Adérito Távora, funcionário du-
rante muitos anos da receita federal de Minas Gerais.

Falar no Edgar da Mata Machado me faz lembrar também e
quero me reportar a isso - o José Monteiro de Castro, udenista clássico,
uma figura muito amena, e o Carlos Horta Pereira, grande desembargador
que. por ',i ni	H	». depois de cego por mais de uma dê-
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cada. Quando de sua ida para o tribunal, foi muito criticado por mim,
que ironizava: "mais um da UDN". E ele se revelou um grande juiz, um
grande desembargador. Também o Antônio Pedro Braga, este do PSD e
amigo de JK. Nós, advogados, pressionávamos muito, porque o Pedro
Braga pouco advogou, foi sempre político. Mas, quando no tribunal,
mostrou-se um grande desembargador.

Genival, um apaixonado pelo que faz, foi sempre, e reconheci-
damente, de esquerda. No tempo da ditadura, seu nome era focali-
zado por qualquer desimportância, ou mesmo sem motivo.
Constantemente alvo de especulações e intrigas, até mesmo em sua
vida profissional era sempre um prato cheio. Com fulcro, claro, na
política. Foi procurado certa vez por uma senhora para promover
ação de desquite contra o marido. Entendeu que deveria constituir
prova de infidelidade para postular em juízo a dissolução do casa-
mento. Para tanto se valeu de um investigador que, de fato, flagrou
o adultério. O marido foi preso e conduzido à delegacia, mas teve a
prisão relaxada a pedido da cliente, depois de entendimentos com
ele. Dias passados, dita cliente pediu Genival retornasse a ação. O
homem, rico e influente, além de intimidá-la, começou a fazer amea-
ças, anunciando "um acerto de contas pessoal" quando lhe parecesse
oportuno. Ao mesmo tempo, mobilizava pessoas importantes para
pressionar Genival. lima delas, advogado, era filho de um major re-
formado do Exército, subchefe da Casa Civil da Presidência da Re-
páblica. O major chefiara em Minas, por muitos anos, o Serviço
Nacional de Informações, SNI, e era intimamente ligado ao "bruxo"
Golbery. Esse advogado, conhecedor das pretensões de Genival de
se candidatar, fez declarações explícitas de que o SNI estaria reali-
zando sindicâncias sobre os antecedentes políticos dele, Genival,
que, precavido, elaborou consistente exposição dos fatos, citando
nomes de eventuais testemunhas das ameaças recebidas e encami-
nhou à Ordem (OAB), Seção de Minas, em 18 de junho de 1974, uma
representação contra o filho do major, concluindo:

( ... ) Por lamentáveis e impertinentes que sejam, esses aconteci-
mentos são reais e insólitos. Não afastaram o advogado do cumprimento
de seu dever profissional. Mas, assim ligados ao exercício da profissão,
à Ordem caberá, no caso, a posição que lhe pareça mais apropriada à de-
fesa da classe e dos direitos individuais do advogado. Belo Horizonte,
18 dei uho de 1974. - (a) Mário Genival Tourinho.
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Em junho do ano seguinte recebeu, com desconforto, oficio da OAB
referente ao "expediente B-4/74", tratando de acusação de falta de ética
do "bacharel Genival Tourinho" naquela ação de desquite. A acusação
partira do "tal filho do major'. A resposta, no mesmo dia, foi tão incisiva
quanto sarcástica. Em primeiro lugar, questionava a forma de tratamento
"bacharel":

Por conquista árdua, ao longo de dezesseis anos pelejando nos
pretórios, sou advogado. Este o título que a mim deve ser atribuído. Já
no caso do tal filho do major, sim, cabia chamá-lo bacharel, posto em
que nunca fora "visto nos pretórios, nas colunas dos diários oficiais, ja-
mais sentido, ainda que tenuamente, no seio da classe dos advogados".

O oficio dizia ainda:
(...) há duas versões, partidas ambas de ilustres bacharéis. (...) 'à

Ordem caberá definir quem é e quem não é ilustre, bem como quem é e
quem não é advogado'.

- Configurava, pela lógica pura, duas acusações antagônicas, dia-
metralmente opostas. Com efeito, eu era advogado, duramente testado
nos pretórios e tudo; ele, apenas um bacharel que estava se valendo da
situação de excepciona l Idade e do fato de ser filho do major reformado
que comandava o SNI aqui. Queria, obviamente, usar daquilo para me
intimidar no exercício da profissão. Então, à Ordem cumpriria dizer
quem é que tinha infringido a ética: se eu, que mandei fazer o flagrante
de adultério, ou se ele que, por ser filho do chefe do SNI em Brasília,
queria 1k ft

dadeiro absurdo de o relator da OAB não
ha\ er atentado para aspectos graves do caso, chegando a consentir 110 ar-

quivamento do expediente. Pelo teor do despacho, Genival afirmava não
ter outro recurso senão levantar a suspeição do relator que, postulando
nomeação para o cargo de procurador da república era também objeto
de investigação social. Ninguém conseguia ser nomeado para este cargo
sem passar pelo crivo do SNI, ainda existente. Finalmente, apresentava
o seguinte quadro à apreciação da OAB:

"a) acusado de ter faltado à ética, quero ser julgado pela Câmara de
tica e Disciplina Profissional, como aliás deixei claro na minha repre-

sentação
b) desejo o pronunciamento da Ordem quanto ao fato de o meu an-

tagonista ter pretendido substitui-la pelo SNI;



No dia seguinte, Genival entrou com um mandado de seguranÇa

contra ele. Com deferimento da liminar e de posse do oficio, voltou ao
general que teimou em só permitir vista mediante procuração. Peticio-
nou, então, ao Dr. Sebastião Reis Alves, já falecido, dizendo que, "de
posse do oficio de V. Exa., afirmada a concessão da medida liminar, pro-
curei o general Fassheber e ele peremptoriaillente me declarou que não
dá a vista, que não cumpre a decisão, razão pela qual quero que V. Exa.
designe um oficial de justiça para me acompanhar e, sob a fé do oficio
dele, atestar o tipo de diálogo que vai ser travado entre mim e o general".
O pedido foi deferido e, tão logo indicado o oficial de justiça, Gen iva1

voltou à Sunab.

s o amarra cachorro" dele foi logo me dizendo:Quando chegamo 
- O general não vai recebê-lo. Respondi que iria ficar ali, plantado,

até a hora em que o general se retirasse. Só havia uma saída e eu ficaria
ali o tempo todo. Na hora em que o general que estava desrespeitando
uma ordem judicial saísse, não teria como deixar de conversar. Foi
quando o próprio Fassheher inopinadamente abriu a porta, reafirmando
que não cumpriria a ordem. Era o bastante. O oficial de justiça disse:
"dite ai, Dr. Genival, como é que o senhor quer que eu certifique o que
aconteceu". Na hora foi lavrada a certidão, registrando que o general não
quis cumprir a ordem judicial por entender que estava errada e, mais, pe-
dindo a prisão do militar por desobediência à mesma.

(jenival revive:
Reis Alves, corriO então juiz federal Sebastião Rem os óculos na mão,

tremeu, mas disse: "perco o cargo, mas não perco a vergonha". E deere-
lou a prisão do general por descurnPrimento da sentença. Aí foi uru corre-

COtTC. i i	 deus_nos-acudt.

A .IuH, l havia sido instalada em Belo horizonte quatro ou
cinco meses antes, e ainda engatinhava quando de uma hora para outra
um juiz federal mandava prender um general! Veio o procuradorgeral
da república, pediu a Genival que desistisse, atina1 ele era conselheiro
da OAB. Mais, a criação da Justiça Federal era recente, aquilo iria criar
um problema tremendo entre os militares, o foro e a Ordem dos Advo-

gados...
- Mas eu nada podia fazer. Como é que uma liminar, num caso da-

quele. co,,, um flagrante daquele, seria cancelada? Disse então que só

03

c) desejo o pronunciamento da Câmara de Ética e Disciplina Pro-
fissional a respeito do chocante pronunciamento contra minha pessoa,
subscrito por meu antagonista. Só agora é que tornei conhecimento de
ele ser inscrito na Ordem. Antes não havia, propriamente, representado
contra este cidadão; havia, sim, pedido à Ordem que me garantisse, con-
tra intervenção indébita de terceiros, o direito de exercício profissional.

É este o meu pronunciamento, senhor secretário.
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 1975.
Mário Genival Tourinho - lnsc. OAB-MG 5994"

Repetindo sempre que "ao longo de toda a vida nunca deixei de ad-
vogar", Genival defendeu centenas de causas, muitas delas corri partici-
pação ou presença de gente fardada.

No final da década de sessenta tive um cliente, arquiteto que
havia projetado o prédio do Colégio Regina Pacis. Fora acertado vin-
cular seus honorários ao preço da matricula, um percentual sobre o
que os alunos pagassem. Houve um reajuste nas matrículas, resul-
tando desentendimento com a direção do colégio, e ele acabou me
procurando. Para analisar o caso era necessário, lógico, saber o valor
do reajuste, pois que o colégio se recusava a pagar os percentuais
sobre os valores recompostos. Fui então á agência da Sunab (Supe-
rintendência Nacional de Abastecimento, primeiro órgão controlador
de preços no Brasil), naquela época dirigida em Belo Horizonte por
um general reformado, gordão, cabelo à escovinha, que havia parti-
cipado do golpe de 64. Era praxe do regime estarem militares refor-
mados na direção de órgãos estatais. Ora, eu precisava de um
documento dessa agência para instruir a demanda. Ao pedir o docu-
mento ao general ele negou, exigindo que eu lhe exibisse uma pro-
curação. Retruquei dizendo que mostraria, sim, a lei e minha carteira
de advogado - pois dessa forma teria o direito de olhar qualquer pro-
cesso em repartição pública. E avisei que, não atendido, entraria com
um mandado de segurança. Como advogado, pedi vistas ao processo.

O general reformado, já falecido (seu nome era Fassheber), mandou
que Genival exibisse a procuração, mas ele respondeu ao assessor, um
rapaz que ali trabalhava, que não acataria a exigência.

- Não vou exibir procuração nenhuma. De acordo com o estatuto
da OAB, qualquer advogado tem direito de ter vista aos processos nas
repartições públicas independentemente de procuração.
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haveria um modo de eu ignorar isso e até mesmo requerer a desistência
do mandado de segurança. Seria fazer com que o processo chegasse ás
minhas mãos, no meu escritório porque à Sunab eu não voltaria, já
havia sido desrespeitado demais por esse general.

O procurador tentou:
"Soube que o senhor não é vaidoso, quer defender o interesse de

seu cliente, não quer prisão de ninguém, mas vai até as últimas conse-
quências. No seu lugar também iria. Então, gostaria de propor: se me
comprometer a acompanhá-lo até o general, pedir o processo e lhe en-
tregar para exame, o senhor retira a queixa?".

Geniva! continua:
Fui incisivo: "não volto mais lá, mas se o senhor quiser buscar o

processo para mim, vou fotografá-lo inteiramente e, após isso, entrego-
lhe a petição de desistência do mandado de segurança. Isso eu faço". Fiz
essa concessão porque pensei: "eles acabam não prendendo esse general
e não obtenho os elementos para minha demanda". Não deu outra, o pro-
curador-geral da república trancou-se com esse general e tiveram mais
de três horas de discussão. Depois ele levou o processo ao meu escritório.
Desci, mandei copiar aquele catatau de umas oitenta folhas. O juiz foi
de urna coragem tremenda, inaudita, ao decretar aquela prisão. Anos de-
pois eu estava lá na Justiça Federal onde, geralmente, os advogados mais
conhecidos se encontravam, batiam um papo com os escrivães. Éramos
poucos os que atuávamos lá dentro. De repente, vi um processo numa
pilha de documentos a serem arquivados. Por coincidência era um man-
dado de segurança, aquele mesmo que anos atrás eu tinha impetrado con-
tra o general. Tive curiosidade de ler, e aí percebi: o general comunicara
ao juiz que não poderia cumprir a decisão da liminar. Então, tiraram a
folha em que eu havia requerido a prisão e aquela em que o juiz a decre-
tava. Anexaram apenas o meu pedido de desistência. A impressão, para
quem consultasse esses autos é a de que meu cliente e eu ficamos com
medo e desistimos do mandado de segurança. E foi assim que o procu-
rador-geral da república esteve em Belo Horizonte, conseguiu o processo
e o levou ao meu escritório. Tirei as cópias que bem quis. Depois, entre-
guei a ele a desistência do mandado de segurança. A prisão decretada
pelo Dr. Sebastião só não foi cumprida por isso. De qualquer forma, ga-
nhei a causa. Provei que o Regina Pacis estava pagando bem menos do
que deveria pagar ao meu cliente.

Dava a impressão de praga. Sempre aparecia um militar no meu ca-
minho nos tempos bicudos em que eles mandavam (e desmandavam) no
País. O fato foi tão marcante que, no quadragésimo aniversário do resta-
belecimento da Justiça Federal, foi publicada urna entrevista minha, de
duas páginas, na Revista da Justiça Federal de Minas Gerais dando des-
taque ao fato de - naqueles dias obscuros um juiz haver decretado pri-

são de um general.

Noutra pendenga, de que indiretamente participei, encontrei-me
com o Paulo Leal, velho e querido amigo para quem advoguei durante
vários anos. Todos os assuntos jurídicos dele e de seus familiares eram
resolvidos por mim. Dada ocasião, conversando sobre outros assuntos,
ele se referiu a uma demanda que teria no Rio de Janeiro, e na qual não
acreditava mais, tanto tempo havia decorrido entre a data da sentença
que julgou o mérito da ação e o dia em que conversávamos. Interessei-

me pelo assunto e fiquei então sabendo que Paulo era oficial - tinha pe-
dido baixa como oficial da Marinha de Guerra.

Perguntei:
- Como é que foi esse negócio?
Então ele me relatou, em síntese, o seguinte:
- Havia na Marinha um almirante corri quem eu não me dava bem.

Ele não ia corri a minha cara porque eu, volta e meia, era licenciado pela
psiquiatria da Marinha, em decorrência de neurose de guerra que tinha.
Esse almirante resolveu me transferir para Aquidabã, não aceitei a trans-
ferência e, num momento de raiva, pedi minha exoneração da Marinha
de Guerra. No mesmo dia, meus colegas falaram comigo: Paulo, você
está louco'? Você foi aprovado em primeiro lugar no concurso para den-
tista da Marinha, quer agora renunciar'? Seu pedido de baixa não tem o
menor sentido. Desista dessa loucura de exoneração. Eu, no dia seguinte,
entrei com um segundo pedido, dizendo que tinha feito aquele primeiro
num momento de insanidade mental provocada pelo meu estado de saúde
na época, atestado inclusive pelo setor de psiquiatria da Marinha de
Guerra. O almirante não tornou conhecimento deste meu segundo pedido,
mandou publicar o primeiro e fui então exonerado.

Genival:
- Bom, devo esclarecer que o Paulo Leal contraíra essa neurose

quando combateu na Itália. Era jovem, apresentou-se como voluntário na
FEB, foi para a linha de frente, passou riscos e correu os perigos da guerra.
Por atos de bravura. ti condecorado pelo governo americano, foi também
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condecorado pelo governo brasileiro e só na volta é que resolveu terminar
o curso de odontologia e fazer o concurso na Marinha de Guerra.

Em decorrência de nossa conversa, visto que me interessei pelo
caso, o Paulo decidiu me dar procuração para verificar os autos e me
disse isso no fim da conversa.

Retruquei:

- Paulo, você pode me dar a procuração, mas eu vou substabelecê-
Ia para o Dr. Celso Passos, já que estou impedido de advogar. Pelo fato
de ser procurador do Ipase, estou proibido de advogar contra a União.
Mas o Celso é excelente profissional, foi deputado federal, cassado pelo
Al-5, é muito meu amigo e pessoa da minha mais absoluta confiança.
Ao Celso eles não intimidarão

Realmente fiz isso, O Celso, examinando os autos, logo percebeu a
má vontade que enfrentaria para executar aquela sentença, até mesmo por-
que, na primeira da fase de conhecimento do processo, tinha sido proferida
pelo juiz estadual Osni Duarte Pereira, que era tido como comunista. Es-
crevera um livro chamado "Juizes Brasileiros atrás da Cortina de Ferro",
que empolgou muito a mocidade daquela ocasião. Ora, raciocinei, o Osni,
tido corno comunista, o Celso, deputado cassado, sabidamente não comu-
nista, mas homem de esquerda e profundamente nacionalista, vai dar
numa uma confusão dos diabos, mas vamos ver. Porque se entregar isso
para um advogado frouxo, não se resolve é nunca. Aí entreguei para o
Celso, e ele então levou o caso até o final, quando conseguiu a pleiteada
reintegração. Eu, como parlamentar, tive a oportunidade de também ajudar
na tarefa. Fiz um discurso na Câmara dos Deputados, em que contava essa
história toda de perseguição, que cumulou com um atrevido oficio do Mi-
nistro da Marinha àjuíza Maria Rita, dizendo que não cumpriria a ordem
dela, de reintegração de Paulo como capitão de Mar e Guerra, porque a
sentença estava absolutamente errada, mesmo tendo sido já transitada em
julgado. Esse almirante conseguiu o parecer de um imbecil, advogado
qualquer lá do Ministério da Marinha, em que o idiota dizia que a sentença
não podia ser cumprida, pouco importava o trânsito em julgado, porque
estava errada. Naquela ocasião, como hoje ainda, existem muitos advo-
gados que se prestam a isso, dando pareceres absurdos para atender à von-
tade do chefete do momento. Naquela ocasião, então, era um pavor.
Figure-se um ignorante, como o citado, ser chamado pelo almirante, que
determina: eu quero que você faça um parecer aqui contra essa sentença.
Muito poucos teriam o peito de recusar, de dizer "não ponho minha assi-
natura em baixo de asneira". Mas esse advogado botou a assinatura dele

debaixo da asneira e o ministro cometeu a asneira maior ainda de mandar
o oficio à juíza, que deu vista do documento ao Celso, que se limitou a
dizer: "o problema não é meu, o meu eu resolvi ganhando a demanda. O
problema é de Vossa Excelência, Vossa Excelência é que está sendo de-
sacatada pelo ministro. Se Vossa Excelência quiser, aceite o desacato,
senão repila como autoridade a quem cumpre fazer a execução de urna
sentença transitada em julgado".

O Celso conseguiu meter a Maria Rita em brios, ela devolveu o
oficio para o ministro, e eu, tomando conhecimento disso, fui para a
tribuna contei a história toda, inclusive relatei que a família tinha su-
mido com o Paulo, pelo receio de que fosse preso, e terminei por deixar
em cima da bancada da tribuna as várias condecorações que o Paulo
tinha recebido da FEB, por atos de heroismo, tanto da FEB quando do
governo americano, dizendo que ele recusava aquelas medalhas, já que
o tratamento a ele dispensado, fora aquele que vinha sendo dado em
razão de ele postular um direito constitucional que tinha. Aquilo pro-
duziu evidentemente um rebuliço muito grande, o que ensejou um te-
lefonema do senador Jarbas Passarinho para que eu desse um pulinho
ao gabinete dele. Fui, e o Jarbas então me pediu para explicar isso me-
lhor. Contei a ele essa história toda, ele se mostrou muito aborrecido
com o problema, mas não deixou de brincar comigo: "quem assinou a
petição foi o Celso Passos, mas sei bem quem é o autor". Percebi a in-
sinuação dele e repeli: "não, definitivamente. A petição é do Celso Pas-
sos, um advogado competente e brilhante. Eu apenas trocava ideias
com ele sobre o problema, mas nunca tive qualquer participação nisso,
jamais peticionei coisa alguma, porque se há uma pessoa que sabe res-
peitar código de ética profissional sou eu. Alguém pode respeita!' tanto
quanto eu, não mais que eu. Ele riu, incrédulo, e me botou em contacto
com o almirante Gualter Gonçalves, dizendo: "vou lhe mandar um de-
putado mineiro, o Genival Tourinho, que fez um discurso violento con-
tra a Marinha. Vocês estão se negando a cumprir uma sentença judicial.
E o beneficiado é um rapaz que foi herói de guerra, condecorado pelo
governo americano e pela FEB também".

O almirante Gualter, entendendo a burrice do colega dele que es-
tava na época como Ministro da Marinha, finalmente fez as coisas che-
garem ao lugar certo e o ato finalmente saiu, reintegrando o Paulo Leal,
mas ao mesmo tempo considerando-o insano mental e aposentando-o
compulsoriamente no posto de capitão de mar e guerra corri vencimen-
tos de contra-almirante.
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Então eu me revoltei contra isso, quis até que o Celso entrasse com
outra ação contra a União, para provar que o Paulo não sofria mais de
neurose de guerra, estava até muito lúcido, mesmo se irritando de vez
em quando. Chamei-o, disse a ele que iríamos fazer a exigência de reti-
ficação do ato que o estava chamando de débil mental. Ele concordou
comigo. Agora, o pitoresco. Dois ou três dias depois, o Paulo entra no
meu escritório dizendo:

Você já disse ao Celso Passos para entrar com aquela ação para
dizer que não sou doido?

- Ainda não tive tempo de falar com ele, mas temos algum prazo.
Então não fale, porque fiquei sabendo que doido não paga imposto

de renda.
Sua mulher passou a curadora dele, com os contracheques emitidos

em nome dela. Fizeram conta conjunta e pronto. O Paulo veio a falecer
alguns anos depois, deixando uma razoável pensão para a viúva. Mas,
que mão de obra!

Quero que fique bem claro, ao contrário do que insinuava o .Jarbas
Passarinho, nunca redigi petições para o Celso Passos. Eu apenas dialo-
gava com o Celso, que antes me consultava, como na ocasião em que leu
para mim, por exemplo, a estultice do Ministro da Marinha na época, di-
zendo que não cumpriria a sentença da juíza no caso da reintegração do
Paulo.

Quando começaram a aparecer na economia brasileira efeitos da
crise do petróleo, Genival, longe da política partidária, na medida em
que se afirmava como dos melhores advogados de Minas, enveredou
numa quase aventura, segundo ele mesmo: a de ser fazendeiro. No Jaíba,
e por muitos anos. Em sociedade com Francisco Veloso, arrematara, em
1970, num leilão da Ruralminas, uma gleba de terra de quase trezentos
alqueires, um lugar absolutamente inóspito. Quando chegaram pela pri-
meira vez, à noite, dormiram num lugarejo por nome Lajedão. A viagem
fora, em si, já unia temeridade. Logo na chegada viram uma onça parda
que parou, curiosa, sabe-se lá, frente ao Jipe. Bateram-lhe os faróis nos
olhos durante três ou quatro segundos, tornando-a atônita. Logo, desas-
sustada, já desperta, a onça pulou para o outro lado da estrada, que os
visitantes atravessaram correndo. Tinha onça e mata fechada, mata fe-
chada e onça. Quando iam para o Jaíba, ficavam em acampamento com
os trabalhadores, ajudantes nas primeiras derrubadas das árvores. Os
novos "mamoneiros" queriam participar, queriam "trabalhar com as pró-
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abriram estância, na região conhecida por "Linha Seca do Jaíba". Afa-
zendada, chamaram-na "Novos Rumos". Completamente desolada, mas
bela. Veloso até dizia que os militares, a qualquer momento, iriam ver
esses novos rumos, que era também o nome do jornal do Partido Comu-
nista, o Partidão. Para surpresa de ambos, conseguiram um financiamento
pleiteado. O pessoal do Banco do Brasil nem ligou para a coincidência
dos nomes, não fez quaisquer conotações. Construíram urna casa muito
boa para sede, mais moradias para gerente e trabalhadores. Depois, em
190. venderam tudo.

Não sei como conseguimos sobreviver porque, até então, a maior
plantação contínua de mamona em toda a história do Brasil fora feita por
dois malucos: Francisco Veloso e eu. Plantamos quase sessenta alqueires
geométricos de maniona, em curvas de nível. O Veloso foi ao Instituto
Agronômico de Campinas e pediu que desenvolvessem um tipo de se-
mente especial. O grande problema da mamona é a colheita. A mamona,
quando amadurece, explode, perde-se o cacho. Então o Instituto estudou
desenvolver frutos chamados "indeiscentes", que não se abrem libertando
as sementes. Diz-se que não "explodem". Em 1970,  o preço da mamona
era tentador. Seu óleo, transformado em diesel, pode ser usado em qual-
quer motor, de tratores ou de caminhões, sem nenhuma adaptação. O bio-
diesel é um combustível renovável, ecologicamente correto. Foi feito o
plantio, com ele os planos de enriquecimento. Um mundo de mamonas
em plena crise de petróleo. O barril de petróleo fora de dez para trinta e
quatro dólares. O preço da mamona deveria também disparar, produto
nobre que era, seu óleo utilizado em aviões. E com uma vantagem adi-
cional: o óleo não congela. Estávamos eufóricos.

No ano seguinte, o preço (da mamona) despencou de 1,72 dólar para
5() centavos. Chegamos a colher quarenta toneladas, paramos, não com-
pensava. Havia possibilidades de colher outro tanto, de quarenta a cin-
quenta. O Banco do Brasil postergou o pagamento do débito, de nada
adiantou. Desistimos, entregamos tudo ao banco. Não mais conseguiría-
mos o preço desejado, sequer um preço de reposição ou que minimizasse
prejuízos. Tampouco havia condições de estocar e esperar por melhores
dias. O jeito foi "jogar trator em cima", arrancar todo o mamo nal que é,
aliás, uma verdadeira praga. Se o gado come, é atacado por violenta in-
fecção e, na maioria das vezes, morre. É desesperador. Tratoramos, pois,
tudo, para plantar capim. A mamona tem um óleo de grande potenciali-
dade, principalmente para fins de aviação, mormente em aviões ultras-
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sônicos. Produz um combustível tnissimo. Se o petróleo, que é um com-
bustível rude, tinha subido de dez para trinta e quatro dólares o barril,o
que iria acontecer com a mamona? Seus preços iriam estourar também,
pelo menos era o que pensávamos. Ao contrário, os preços foram lá em-
baixo, por problemas ligados a grupos econômicos que atuaram no setor.
Quando advogado da empresa Irmãos Pereira, que comercializava muito
óleo de mamona, acompanhei seu diretor-presidente ao Banco do Brasil.
O então presidente da CACEX Carteira de Comércio e Exportação
vivia estimulando os produtores de mamona, afirmando que o banco iró
abrir linhas de crédito para que eles não dispusessem dos estoques a
preço de banana. O Brasil produzia 95 1% de toda a mamona existente no
planeta. Além disso, na medida em que seguíssemos o exemplo dos paí-
ses da Ásia, os preços de nossa mamona subiriam no mercado interna-
cional. Voltei todo animado da tal reunião, esse empresário da Irmãos
Pereira ficou rindo de minha animação e me disse: "pegue o boletim da
Cacex daqui a seis meses, você não vai ver exportação nenhuma de ma-
mona do Brasil". Dois dias depois que ele falou isso, abri o livrinho da
Cacex e vi lá um pedido de licença para exportação. Corri para mostrar-
lhe e ele riu mais ainda. Na realidade, explicou, era um "pool" de em-
presas internacionais. Todo o óleo de mamona que saía de qualquer parte
do mundo passava pelos portos da Holanda, de onde eram redistribuídos
por uma multinacional. Assim, quando uma empresa pedia licença para
exportar, exportava para ela mesma. Podia simular o preço que quisesse.
Essas multinacionais, na verdade, mandam no mundo.

Vendemos, como dito, a fazenda, mas a experiência foi interessante,
ensejando outra visão do trabalho no campo. É um trabalho duro, e tudo
que gira em torno é complicado e mal compreendido. O secretário de
Agricultura, Alysson Paulinelli, algumas vezes sobrevoou o mamonal
em rasantes, tirando fotografias que enfeitaram as paredes de seu gabi-
nete. Depois da decepção com a mamona, pusemos gado na fazenda. Não
perdemos dinheiro abandonando a terra ou deixando-a improdutiva.
Valeu, pois.

Não entendo nada de economia, mas o que sei é o seguinte: tudo
deve girar em função do produtor e, consequentemente, em função do
consumidor. Produz-se para o consumidor, transporta-se para o consu-
midor, troca-se daqui e dacolá visando sempre ao consumidor. No en-
tanto, esse maluco chamado Fernando Henrique Cardoso achava que a
figura central do processo econômico é o investidor. Até antes dele, nin-
guém nunca perdeu dinheiro mexendo com terra. Na pior das hipóteses,

quando a gente vendia a fazenda, cobria um eventual prejuízo. Quando
a Novos Rumos i era uma fazenda de gado empastada

a negociamos, astados. Tudo
devia ter uns cento e vinte ou cento e trinta alqueires emp 
dividido, com piquetes a fazenda toda cercada, uma curralama muito

a. Tinha a casa da sede, casas para gerente e trabalhadores. Entretanto,
ser fazendero não a minha atividade. Fiz com muito ca-

ião era basica
rinho, com muito amor, entreguei-me como em tudo que faço na vida,
apaixonadamente, mas me d esviatldo muito da minha profissão. Encon-
tramos um preço bom, vcndC110S Acabava-se aí a minha saga de fazen-

deiro. u um nadinha: "Certa época
Esther até que	

Genival eis-

mou	

i aproveito	
a fazenda j unto com o VcllosO e co-

de ser fazende ro. Comprou ess 
meçoU a plantar mamona. Nós fomos lá uma vez. A cidade mais próxima
se chamava Matias Cardoso, era um fim de mundo. Ele tinha um espírito

assim, aventureiro , e sempre g	
raI

ostou daquelas bandas do norte. Mas a fa-

7enda foi um fracasso, porque eles planta	
essas mamonas e quando

cheolt 
na época de tirarem, houve uma queda enOrn de preço".

o decorre daqueles exatos dez anos de sua saga como fazendeiro,
(cnlVal não se desapaixonou da política que deixara, desiludido, para

retOflr	o k , 	anhar dinheiro.
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Saída e retorno -
política partidária

Em 1974, Juscelino, a convite de estudantes e do próprio Geniva!,
havendo ido a Montes Claros em visita a amigos, entoou-lhe o "canto
da sereia", convocando-o para disputar o mandato de deputado federal.
Não resistiu. Voltou e, naquele ano, elegeu-se deputado federal pelo
MDB. Conta:

O prefeito, um maluco chamado Moacir Lopes, havia oferecido
um jantarem homenagem a Juscelino, na Vargem Grande, fazenda que
tinha uma sede magnífica, antiga propriedade de um amigo meu, Joa-
quim Costa, engenheiro muito progressista de Montes Claros. Na época
dele, a fazenda era uma beleza. Os melhores dias de minha mocidade
passei nela, encanto da nossa adolescência juntamente corri a Praça de
Esportes. Os dois momentos mais felizes da vida de minha geração
eram exatamente a ida à Praça de Esportes ou então, no final de se-
mana, à Vargem Grande. O Joaquim facilitava tudo para a gente. De
uma generosidade ímpar, uma capacidade incontida de querer bem à
meninada, recebia todo mundo muito bem, com muita fartura, muito
doce, corri animais, encantava-nos. Elisa, sua mulher, era uma criatura
adorável, realmente a mãezona de todos nós. O carinho que tínhamos
pelo privilégio de frequentar a fazenda era tão grande ou maior ainda
do que as delícias de frequentar a Praça de Esportes, onde encontráva-
mos nossas namoradas, nadávamos, praticávamos esportes. São ines-
quecíveis, em termos de nossa infância e mocidade em Montes Claros.
a Praça de Esportes, a casa de Joaquim e Elisa e a fazenda Vargem
Grande.

Por esse tempo, a fazenda era sede campestre da prefeitura de
Montes Claros. Eu não queria ir, porque o prefeito era meu desafeto,
não político, mas pessoal. Ao longo de minha vida pública, entre
mim e ele, que também fora deputado, sempre existiu uma pinimba,
e apenas corri ele, porque sempre tive na conta de bons amigos os
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demais deputados de Montes Claros, inclusive o Humberto Souto e
o Antônio Dias, da Arena, que foram meus adversários mais próxi-
mos. O interessante nisso tudo é que a minha candidatura a deputado
federal acabou sendo lançada por Juscelino, naquele jantar na casa
de campo da prefeitura de Montes Claros. Acontecimentos inusitados
assim não são raros na vida de um político. Mas a citada birra, levada
ao extremo, chegou a um ponto tal que, anos depois, por intermédio
de meu amigo de infância, Alberto Duarte, filho de um ex-gerente
do Banco do Brasil e casado com a Verinha, filha única do general
Golbery do Couto e Silva, cheguei a recorrer ao próprio Golbery, no
sentido de uma abertura rigorosa de um processo judicial para cons-
tatar os maleficios do Moacir Lopes em Montes Claros e na região
Norte de Minas. Essa pinimba, diga-se, vinha de longe, desde muito
já não havia clima entre nós dois. Curiosamente, sucedia o contrário
quanto a um primo dele, Francisco Lopes, de quem fui colega no
Padre Machado e com quem me dei muito bem pela vida afora. Mas
o Moacir chegou ao ponto de ameaçar de morte e tentar concretizar
a ameaça contra o Aroldo Tourinho, porque o Aroldo, vereador na
Câmara Municipal de Montes Claros, tinha ajudado a derrubar um
veto dele, opondo-se a um projeto qualquer de lei enviado à Câmara
quando era prefeito. O fato é que um belo dia o Moacir estacionou o
carro, com dois jagunços deitados no fundo do veículo, e entrou no
hospital corri outros capangas, procurando o Aroldo. Foi um tre-
mendo corre-corre. As irmãs pegaram o Aroldo e o levaram para a
sala de partos, fizeram um círculo protetor ao redor dele, que era
muito simples, humilde, não era homem de quem se pudesse falar
que saísse de peito aberto para enfrentar antagonistas, não fazia o
estilo dele. Aquilo me indignou profundamente. Eu estava em Santa
Bárbara quando fui chamado pelo José Correa Machado, que então
era casado corri minha prima, filha do Aroldo, pedindo que me aquie-
tasse, dando fim àquele problema. Sei que na época uma única tes-
temunha depôs, dizendo que estava na Santa Casa e, do saguão do
prédio principal, onde se encontrava à espera de um filho, viu niti-
damente quando o Moacir saiu do carro acompanhado de um homem.
Viu ainda dois outros deitados no fundo do banco traseiro, como que
esperando ordens para também invadir a Santa Casa. O resto se omi-
tiu, não quis se envolver com a confusão. Aquilo me chateou muito.
Na época eu era deputado estadual, telefonei para o Governador Is-
rael Pinheiro, que mandou um delegado especial a Montes Claros
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para investigar com profundidade se havia ou não a tentativa de cum-
primento da ameaça de morte ao Aro Ido Tourinho, por parte do Moa-
cir.

O delegado foi, me ouviu, acabou não dando em nada. Ainda uma
vez lembro que eu me dava muito bem também com o primo do Moa-
cir, médico que se chama Chico Lopes, tanto quanto com os outros pa-
rentes, inclusive um irmão que cumpriu, por homicídio, pena na cadeia
pública de Brasília de Minas.

Retornando a história do lançamento de minha candidatura, acabei
cedendo. No jantar, Juscelino, que tinha tomado uns dois ou três uís-
ques, lançou meu nome para deputado federal. E eu, no embalo dos
uísques que também tinha tomado dois ou três, talvez uns quatro
aceitei e fiz a proclamação. O Pedro Narciso estava lá e eu disse a ele:

- Você vai ser candidato a deputado estadual.
- Ah!, não sei, vamos ver, vou conversar com as bases.

Então você pode fazer o que quiser, mas se não sair candidato,
eu saio e vou escolher outro.

Teve um desenrolar interessante. Eu tinha falado com minha mu-
lher que nunca mais entraria na política. Ela estava acreditando, já que
eu tinha passado quatro anos de 70 a 74 só trabalhando na advocacia
e ganhando dinheiro. Chegava em casa cedo, com ela na crença de que
realmente eu estava afastado da política. Agora, na volta, no carro, falei
com Juscelino:

-- Presidente, o senhor me jogou numa enrascada. Corno vou re-
solver esse problema corri dona Estherzinha, chegando em Belo Hori-
zonte?

Renato (Azeredo) opinou: "o presidente faz urna visita a Esther,
vamos nós todos, ela vai acabar entendendo que o convite é indecliná-
vel, e que você tem vontade, além do mais".

O Prates (César Prates), montes-clarense, também amigo de JK,
que estava nos acompanhando, também falou. Juscelino mesmo, nada.
Ficou na moita. Quando fomos chegando ao trevo de Curvelo, o Carlos
Murilo, que era funcionário do Banco Denasa, estava lá, com um carro
esperando por ele. Insisti: então, presidente, corno VOU fazer para re-
solver corri a Esther?

Ele: "olha, você já é candidato a deputado federal, está eleito e
que se dane lá com a Esther, resolva do jeito que quiser, porque estou
indo para Brasília". E caiu na gargalhada. Saiu do carro, seguiu viagem
corri o Carlos Murilo e me deixou com cara de tacho. Quando cheguei

214

cm caa a	a tinha noticiado que eu eia e IURLOU. 1.

unha apenas disse:
orno é que é isso? Você não tem vergonha?"

I' , parece que não. Aí fui dar um jeito na campanha.

(andidatO, sem tempo a perder, jogou-se por inteiro numa cam-
panha relâmpago. Lançado seu nome em julho, tinha para batalhar o
rcto do mês e mais agosto, setembro e outubro. Guarda cópia de algu-
mas cartas de Juscelino, cabo eleitoral voluntário pedindo votos para
ele, todas escritas do próprio punho, personalizadas. Além disso, tratou
de procurar os colegas de profissão. Tempo curto, o recurso foi o envio
de correspondência a todos, desculpando-se por não se poder dirigir
pessoalmente a eles, ao tempo em que reiterava "o compromisso básico
de lutar denodadamente pela grande causa da redemocratiZaÇão, tão
cara aos cultores do Direito".

A campanha de 74 levou para a televisão o debate. Marcado,
alibis, segundo Genival, por dois acontecimentos em que urna série de
pequenas coisas se transformaram em grandes. O primeiro, o episódio
que ficou conhecido como o da cadeira vazia, tornou-se folclórico,
com versões diversificadas no passar dos anos e quase sempre com
alguma modificação mínima, ao gosto da tradição oral. Versão recente
nos foi dada por Carlos Lindenberg, no jornal "Hoje em Dia", antes
das eleições em que Itamar foi eleito, urna vez mais, senador. Lin-
denberg lembra que ele deve a uma cadeira vazia, em boa medida,
sua primeira vitória para o Senado, quando era prefeito de Juiz de
Fora e José Augusto, suplente do senador Magalhães Pinto, estava no
exercício do cargo. Assustado com o crescimento do MDB, todo santo
dia desafiava Itamar para um debate nos estúdios da TV Itacolomy.
O programa era quase todo ao vivo e, para afrontar Itamar, José Au-
gusto deixava uma cadeira vazia no set, com o nome do adversário.
Uma noite, quando José Augusto não estava no local, Itamar chegou
de supetão e se sentou na cadeira. José Augusto chegou esbaforido,
mas Itamar já havia saído. Lindenberg conclui: Conta a lenda que
José Augusto pegou um porrete para agredir Itamar. Não é verdade,
pois os dois não se encontraram - eu estava lá na companhia do re-
pórter fotográfico Célio ApolináriO, ambos pela VEJA, e vimos tudo
muito de perto. Esse episódio, a poucos dias da eleição, deu mais no-
toriedade a Itamar, que venceu o pleito e ficou dezesseis anos no Se-

nado.
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No entendimento de (ienival, o tempo apagou as lembranças do
fato, ele também já não as guardava corri nitidez. Então, dando tratos à
bola, e ouvindo testemunhas, conseguiu reconstituí-las:

Caia a noitinha de um sábado de outubro de 1974 quando eu,
então candidato a deputado federal assistia, na televisão, ao programa
eleitoral do MDB. A questão do momento era a cadeira vazia no estúdio
da Itacolomy, explorada pelo José Augusto, da Arena, como prova de
recusa de seu antagonista Itamar Franco ao desafio para um debate.
Juntamente corri o falecido Nilson Gontijo, eu e uns poucos incentivá-
vamos o Itamar a comparecer, enquanto outros, mais moderados, lide-
rados por Tancredo Neves, tinham posição contrária, pelo entendimento
de que o José Augusto, por ter sido advogado militante e ter disputado
inúmeras eleições, estaria mais preparado para o debate. Tancredo che-
gou a dizer ao Itamar, claramente se referindo a mim, "vai pela cabeça
daquele maluco, que você se estrepa todo".

Em frente ao aparelho de tevê, surpreendi-me com o Itamar sen-
tado na cadeira, esbravejando contra o posicionamento de seu antago-
nista, principalmente por ter sido chamado, em sentido pejorativo, de
baiano, pois que era mineiro juiz-de-forano, nascido a bordo de um
navio de cabotagem, um "Ita" da Cia. Nacional de Navegação Costeira
no Oceano Atlântico, entre o Rio e Salvador. O registro civil de seu
nascimento foi feito na capital baiana, mas a família dele era de Juiz
de Fora, onde foi criado, cresceu e se formou em engenharia civil em
1955. Sentindo a gravidade do momento já que, subitamente, a imagem
saiu do ar, saltei da poltrona, armei-me e, apressadamente, passei a di-
rigir meu carro até a ltacolomy, trecho curto, de uns quatro quilômetros
de distância da Praça da Bandeira até a Av. Tocantins, hoje Assis Cha-
teaubriand, sede da emissora. Com quatro ou cinco minutos, naquela
Belo Horizonte semideserta de carros e outros veículos no ano de 74,
dava entrada no "studium" televisivo. Nele, o caos. Com  cerca de
quinze pessoas, a grande maioria, eu inclusive, transtornada com o que-
bra-quebra dos cartazes do Itamar, feito pelo José Augusto, proferindo
palavrões impublicáveis, sendo acalmado pelo Dr. Helvécio Arantes,
vereador em Belo Horizonte, na tentativa de obter o rolo das fotos ti-
radas pelo fotógrafo que acompanhava o Lindenberg Spínola de Castro,
então nos quadros da revista VEJA.

Cercando o Itamar, no intuito de protegê-lo duma agressão do an-
tagonista que portava um pedaço de ripa utilizado na reforma que fa-
ziam no lado esquerdo do auditório, encontravam-se dois assessores

do ex-presidente, Marcílio Botti e Guilhon Loures, além do Nilson
Gontijo, Jorge Ferraz, João Pezão, e eu. Pezão, que era o motorista do
Renato Azeredo, instantes antes tivera áspera discussão com lsraelzinho
e com José Augusto. Calmos, estavam o então jovem juiz Bady Curi e
o Renato Azeredo, tentando manter a ordem e evitar conflitos, um deles
entre mim e o normalmente pacato lsraelzinho; eu ostensivamente ar-
mado. Só recolhi a arma ao coldre após intervenção do Dr. Helvécio
Arantes, que fora meu delegado ao tempo em que eu era escrivão de
polícia. Só então, mais pacificado o ambiente pela autoridade do Badi
Coury, pediu-me o Renato que levasse o Itamar ao Hotel DeI Rey, o
que fiz. Recentemente li o que vivi e aqui descrevo, pois que o fato foi
contado de maneira mais leve pelo Berguinho, como chamamos, os
montes-clarenses, o velho amigo Lindenberg Spínola de Castro. Se-
gundo ele, não houve encontro dos dois antagonistas e tampouco por-
rete. Reafirmo: encontro houve e inexistiu porrete, mas urna prosaica
ripa foi utilizada, sim, contra o fotógrafo César Apolinário, ante sua re-
cusa viril em entregar o filme. Finalmente, resta indissolúvel na minha
lembrança, que fatos gravíssimos poderiam ter surgido durante aquele
episódio não fora a autoridade de um jovem magistrado, secundada
pelo ânimo sempre conciliador do eternamente lembrado Renato Aze-
redo. Logo, todos os jornais, a Veja e as outras grandes revistas da
época, estampavam a sequência de fotos e no dia seguinte, o Itamar co-
meçou a disparar nas pesquisas. Certo é que ele, sentando-se na cadeira
vazia, foi senador, vice-presidente, presidente da república e governa-
dor de Min.

Iia ciiH: ni heilidade o que se conta a seguir, escla-
reça-,e que, pela legislação vigente, cada legenda tinha um tempo de-
terminado no rádio e na televisão. Conforme seus interesses, os partidos
indicavam quem compareceria. Dava-se preferência aos líderes, mas
havia um critério adicional, de prestigiar os que melhor se apresentas-
sem. Muito em evidência em 74, Genival foi um deles. Tinha fama de
bom na televisão. Nos imprevistos, diziam sempre: "manda o Genival".
De hábito, numa emergência, era ele o designado, e "dava razoavel-
mente meu recado". Avalia:

- Foi em decorrência da televisão que tive aquela votação consa-
gradora, consequência exatamente de duas apresentações, sobretudo.
Numa delas levei urna garrafa de cerveja e tirei-lhe o fundo. Na frente
da cuiw i Brahma, atrás outro, da Antárctica.
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E perguntava ao telespectador: "o que é isso? Urna garrafa de cerveja?
Aparentemente, sim, mas qual cerveja?" E, revirando a garrafa, "An-
tarctica ou Brahma'?", mostrava o fundo vazio: "então, isso não á sequer
urna garrafa. Se o que acontece com essa garrafa permite mil interpre-
tações, imagino que o mesmo ocorre corri o que chamamos de verdade.
O que é verdade? Qual é a verdade? A verdade do governo ou a nossa
verdade? O regime é democrático como o governo fala, ou é ditatorial,
corno falamos nós'? A verdade tem mil caras. Com urna simples garrafa,
estou demonstrando que ela pode ser vista de dez maneiras diferentes.
O que será então a verdade'?" Esse programa teve uma repercussão
imensa em Belo Horizonte. No dia seguinte, em horário a mim desti-
nado, aproveitei-me da hilária crítica fita por Agripino Griecco, para
defender a polêmica dos que, como tributo máximo ao gênio de Ruy
Barbosa, defendiam o não preenchimento de sua cadeira e outra cor-
rente que, mesmo reconhecendo essa genialidade, queria a vaga preen-
chida por Laudelino Freyre. Vencendo a segunda corrente, afirmou o
viperino Griecco que a Academia de Letras estava em paz, pois sen-
tava-se Laudelino na cadeira de Ruy e ela continuava vazia, o que fai
clara alusão a José Augusto. Na cadeira do Senado se assentara nada
menos que o Dr. Milton Soares Campos, já falecido. Na época em que
o Dr. Milton era vivo, a cadeira estava preenchida, havia alguém sen-
tado nela. Depois que Milton Campos morreu, sentou o Zé Augusto e
a poltrona continuou vazia. Dois dias depois, José Augusto, furibundo,
me responderia, citando até ser autor do artigo 20 do Código Processo
Civil que criou os honorários de sucumbência, numa alusão de que
tinha beneficiado a classe dos advogados, a que tinha e tenho a honra
de pertencer. Após essa resposta de José Augusto, o Tancredo Neves
emendou: "passou recibo, perdeu a eleição". Não deu outra.

Já que estou fazendo revelações, no meu entender, históricas, devo
falar mais sobre aquela campanha. Nosso candidato natural ao Senado
em 74 era o Tancredo, mas ele não se animou a disputar, e o candidato
natural passou a ser o Jorge Ferraz, que achou também que não deveria
disputar. Então ficou aquele vácuo, aquela situação em que íamos para
uma eleição, sem candidato ao Senado. Nisso, em uma festa de família
na casa de Tancredo em São João Dei Rey, o irmão dele, general Ro-
berto, falou: "Tancredo, tenho um vizinho e amigo que é prefeito de
Juiz de Fora. É moço e tenho certeza de que disputa essa eleição se
vocês oferecerem o Senado a ele". Diante disso, não sei como, arru-
maram uma condução, parece até que foi um helicóptero, e buscaram
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o ltniw lpou de urna reunião com 1 ancredo e o general Ro-
berto, e dali saiu acertada a candidatura. Recordo-me ainda de que, no
lançamento dela na convenção, Itamar fez um discursozinho muito mi-
xuruca, muito pouco expressivo do ponto de vista de oposição e eu,
que estava entre o Jorge Ferraz e o Tancredo, comentei: o Itamar, com

esse discursOz j flho, em palanque meu não sobe. Quando falei isso,
o Jorge, corri aquele seu jeito bonacheirão, comentou: "é o tal negócio,
a gente custa a descobrir um pato para disputar o Senado e, na hora em
que descobre, Genival já está botando defeito nele". Vale lembrar que
o "pato" foi senador, virou vicepresideflte depois presidente e logo

Senado até seu inesperadogovernador de Minas, por fim retornando ao 

falecimento.
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recime. iludH	 marketing colossal, imaginar aquele

resultado.

Queda e avanço do MDB

Em 1970,  a Arena alcançara 72% das cadeiras na Câmara e 89%
no Senado, maioria tão esmagadora que, na época, grande parte da li-
derança do MDB chegou a cogitar de urna autodissolução Era natural
o temor de os melhores nomes do partido aqui se lançarem numa dis-
puta eleitoral. Ainda estava muito viva na memória do nosso partido,
o MDB, a derrota fragorosa imposta em 1966 pelo Dr. Milton Campos
ao Darcy Bessone. Então, tornou-se norma partidária não "desperdi-
çar" os melhores nomes em eleições majoritárias, mas lançá-los em
eleições proporcionais Entretanto, para surpresa geral, em 1974, foi
cristalina a vitória do MDB. As eleições se revelaram nitidamente pIe-
biscitárias, com escancarado voto de protesto, mostrando a volta do
interesse pelas eleições e o crescimento da oposição. Para quem gosta
de números, em relação a 1970,  a Arena caiu 7% e o MDB subiu 16%
no total de votos, embora a Arena mantivesse maioria, com oitocentos
mil votos a mais. Para o Senado, o MDB teve 14,5 milhões de votos
(50%), a Arena, 1 0, 1 milhões (34,7%). Os votos nulos e em branco
chegaram a 15,1 %. No Senado, a oposição ampliou consideravelmentesua representação, com dezesseis dos vinte e dois eleitos. Na Câmara
dos Deputados, aumentou sua bancada de 28% para 44%, e fez maioria
em seis assembleias estaduais. A derrota da Arena naquelas eleições
mostrou que o regime agonizava, mas, só depois, isso apareceu por
inteiro. A ditadura estertorante coibia revelações de seu já completo
descrédito. O governo, com um marketing brutal, censurava tudo o
que lhe não fosse favorável. Nem assim conseguiu impor a imagem
que pretendia, de um Brasil harmônico, caminhando para a prosperi-
dade total. E deveras se assustou quando a oposição elegeu dezesseis
senadores. O eleitor, impedido de votar para presidente e tolhido na
aspiração de eleger o governador pelo voto direto, fez da disputa ma-
joritária para o Senado um arremedo de plebiscito. Nunca poderia o

1 legemos senador pelo Rio Grande do Sul, como também elege-
mos senadores pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito
Santo, Goiás, Rio e outros estados. Perdemos na Bahia. Ganhamos em
vários estados nordestinos, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará.
Elegemos no Amazonas também. Acredito que a anticandidatura do Dr.
Ulysses em 1970 desaguou na grande vitória que conseguimos em 74.

A partir dos anos 70 a sociedade brasileira ansiava, cada vez mais,
por quebrar as restantes e ainda imensas amarras do regime militar, cujas
referências, nos anos que se seguiram, progressivamente perderam seu
valor, espaço e identidade junto à população brasileira. Em 1974, ano de
eleições proporcionais, o ambiente político em todo o País permanecia
sob forte influência dos militares. Em meio à turbulência política, a di-
tadura contava como certa a vitória da Arena, o governo não se dava
conta de que, em todo o País, perdia assustadoramente a base de susten-
tação civil. Exemplo típico foram as eleições no Rio Grande do Norte.
Naquele ano, a vitória de Agenor Maria frente a Djalma Marinho foi a
síntese, posso dizer sem medo de errar, do momento político brasileiro.
Faço um resumo. Naquele estado, a Arena pretendia lançar o nome do
deputado federal Djalma Marinho para o Senado, enquanto o MDB op-
tava por Agenor Maria, homem simples do interior, feirante da cidade
seridoense de Currais Novos, e nome de menor expressão no cenário po-
lítico. Por já se haver afastado das atividades partidárias, ficara pouco
conhecido. Tendo saído do noticiário, entrara no ostracismo político. Por
outro lado, seu antagonista, o Dr. Djalma Marinho, era um nome de alta
expressividade e de notório prestígio.

Agenor Maria havia ingressado, durante a Segunda Guerra Mundial,
como voluntário na Marinha de Guerra. De aprendiz passou a grumete,
engajando-se logo após corno embarcadiço. No Rio de Janeiro, fez o
curso de torpedos, minas e escafandros. Ao término da guerra requereu
baixa, não conseguindo. Apelou então para o recurso da indisciplina,
tendo sua prisão preventiva determinada, o que possibilitou desligamento
do serviço. Deixou assim a corporação, voltando à cidade natal, onde
passou a trabalhar na agricultura, ao lado do pai. Exerceu atividades agrí-
colas até 1950, sendo nomeado no ano seguinte para o Instituto Nacional
do Sal, pelo vice-presidente João Café Filho, amigo da família. Agenor
fundara a Cooperativa dos Produtores de Algodão do Rio Grande do

220	 1	 221



Norte em 1960, quando já estava enfronhado na política, pois fora e-
reador em 1954 e 1958. Em 62 foi eleito deputado estadual. Após a ex-
tinção dos partidos políticos, foi suplente de deputado federal pelo MDB
em 66, exercendo o mandado por convocação. Totalmente afastado da
vida política, foi abordado, em 1974, cm uma de suas viagens comerciais,
pelo deputado Henrique Eduardo Alves, que o convidou a ser candidato
ao Senado Federal, com o apoio de toda bancada do MDB. Os nomes de
proa do partido se recusavam a disputar com 1)jalrna Marinho, homem
experiente e conceituado, político de grande renome, sobretudo no âm-
bito estadual. Surpreso, Agenor responde "aceito o convite feito por você
e toda a bancada do partido, porém, não tenho recursos. Portanto, nada
tenho a perder. Serei candidato para realmente criar uma opção para a
população norte-riograndense". Entrou sem ilusões na disputa que, na
apuração, aponta uma das maiores surpresas na história política do Rio
Grande do Norte: Agenor Maria era eleito com maioria de aproximada-
mente vinte mil votos. Em todo o País, a oposição vencera dezesseis das
vinte e duas disputas para o Senado, e ele foi o escolhido para representar
os potiguares. Depois que deixou o Senado, elegeu-se deputado federal
pelo PMDB, em 1982.

Na análise de llza Araújo de Andrade, jornalista política: "... o can-
didato vencedor, Agenor Maria, era um ex-combatente que, como todo
pequeno proprietário rural do Nordeste, frequentava as feiras livres das
redondezas, comercializando o excedente de sua produção. Era unia li-
derança popular na região do Seridó e foi alçado à condição de candidato
do MDR quando o partido não dispunha de nenhum candidato. A força
do voto urbano aparece com bastante nitidez nesta eleição. Dos 1 50 mu-
nicípios, Maria vence apenas nos 30 municípios maiores, mesmo sendo
um líder de origem rural. Sua vitória representava o voto de protesto ur-
bano que, a partir de 1974,  começava a se manifestar com rigor em todo
o País".

Nenhum analista político poderia acreditar na vitória do MDB, a
Arena permanecia como grande favorita das eleições de 74. Por isso que
a vitória do quase incógnito Agenor Maria frente a Djalma Marinho, um
nome de alta expressividade, rigorosarnente sintetiza aquele momento
político, pois que o ambiente eleitoral do Rio Grande do Norte não era
diverso do cenário nacional. Insisto, vale a pena conhecer os fatos, pois
Agenor enfrentou e derrotou nada mais, nada menos, que uma das maio-
res figuras da política nordestina de todos os tempos, o Dr. Djalma Ma-
rinho, de quem aliás me tornei grande amigo. O impacto foi de tal ordem,
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que ninguem, ninguem iueiuo. explicou, e muito iicno um possi cl en-
tender na ocasião aquele insucesso, desde que o Dr. Djalma era candidato
da Arena, até então tida como imbatível. A virada em 74 contra o partido
do governo foi assustadora, um acontecimento surreal. A revolta contra
o governo militar foi tão grande que o Dr. Marinho, uma espécie de Mil-
ton Campos da política do Rio Grande do Norte, foi derrotado por um
homem de origem modesta. Como no resto do País, a maioria que a
Arena conseguia no interior não era suficiente para suplantar a votação
conseguida pelo MI)B nas capitais e cidades importantes. Cabe ressaltar
que, no decorrer da campanha, a imprensa preferiu, sabe-se lá das razões,
lembrar Agenor Maria como o taifeiro que depois de alguns anos se en-
gajara como marinheiro, servindo nessa profissão por uns vinte e tantos
anos. Então foi chocante aquela coisa de um marinheiro sem qualquer
expressão derrotar o Dr. Marinho, urna figura do porte do mineiro Dr.
Milton Campos.

Faço aqui um paralelo curioso. Agenor foi convidado pelo correli-
gionário Henrique Alves para ser candidato ao Senado porque os nomes
de maior prestígio político não queriam disputar. Foi mais ou menos o
que aconteceu aqui com Itamar Franco, fato a que já me referi.

No decorrer destas recordações, estou me lembrando de que essa
história de mensalão, tão falada por aí, não começou no governo do Lula,
a verdade é bem outra. O mensalão, como ficou conhecido, nasceu há
muitos anos, engendrado pela mente maléfica do então governador de S.
Paulo, o Paulo Maluf, tendo sido praticado pela primeira vez exatamente
contra a candidatura do Dr. Djalrna Marinho que, derrotado para o Se-
nado em 1974, voltaria em 78 como deputado federal. E, tão marcante
foi sua atuação na Câmara, que ele foi candidato a presidente da Casa,
com apoio de parte substancial da Arena e praticamente de todo o MDB.
Era profundamente respeitado por nós do MDE3. Muito bem, contra ele
foi lançada a candidatura do gaúcho Nelson Marchezan, figura de menor
expressão na Câmara, mas em cujo nome era altamente interessado o
Maluf, muito ligado aos militares. Achei até interessante que o Marche-
zan, com quem eu me dava relativamente bem, me dissesse que, certa
ocasião, em sua mocidade, havia sido, durante anos, motorista particular
de um bispo gaúcho, Dom Vitor Sartori, que substituiu em Montes Claros
a Dom Antônio de Almeida Morais Júnior. Tínhamos o Dr. Djalma Ma-
rinho como candidato tranquilarnente eleito da Câmara dos Deputados.
Era em quem eu ia votar, era o nome que toda a oposição iria sufragar, e
a parte sadin. hum dm .\ LHI. anibém. Era extremamente bern concei-

223



tuado, querido, honrado, muito ligado a Tancredo, também a todos nós
da bancada mineira, igualmente muito ligado a (Jlysses Guimarães,
Franco Montoro, Roberto Cardoso Alves e outros peemedebistas de São
Paulo. Então, articulamos um esquema de ele, candidato da Arena, ser
apoiado por nós, para forçar sua eleição como presidente da Câmara dos
Deputados. Tudo estaria 100% não fora a intromissão do Maluf Corria
um boato de que quem se comprometesse a votar para presidente da Câ-
mara no nome do gaúcho, candidato pela Arena, teria direito a um em-
préstimo de "X" cruzeiros (moeda na época) no Banco do Estado de São
Paulo, onde o dinheiro permaneceria depositado à módica taxa de juros,
para a época, de 2,5%. O próprio banco, por intermédio de sua financeira,
pagaria a taxa de 5% aos tomadores do empréstimo. Com essa manobra,
o deputado que votasse nesse candidato gaúcho receberia urna diferença
equivalente a, praticamente, um novo salário. Na ocasião, um deputado
federal ganhava cerca de trinta mil cruzeiros e com este "mensalão" pas-
saria a ganhar mais vinte e cinco mil cruzeiros, quase outro soldo.

Eu ouvira o tal boato e tinha um primo que era gerente de urna das
agências daquele banco. Dada a delicadeza da situação, evitando falar
por telefone, escrevi a esse primo, pedindo-lhe que me fornecesse, ex-
traoficialmente, com todos os cuidados de que se quisesse cercar, visto
que exercia cargo de confiança no banco, a relação dos deputados mi-
neiros que tinham feito essa operação. Comentava-se nos bastidores da
Câmara, inclusive entre nós do MDB, que cinco dos nossos a teriam
feito. Do pessoal da Arena, quase 95%. Se aquilo fosse verdade, pensava
eu, seria certa a derrota do Dr. Marinho. Recebi desse meu parente, já
falecido e cujo nome prefiro não revelar, datilografada em papel sem tim-
bre, a relação com os nomes de todos os deputados da bancada mineira
que tinham feito a operação. Fui ao Tancredo e mostrei a ele. Não cinco,
mas quatro dos nossos, haviam aderido.

Quando Tancredo viu os nomes, visivelmente preocupado, abriu-se
comigo: "olha, você está na obrigação de procurar o Djalma Marinho e
entregar essa relação a ele, explicando como a conseguiu. Ele tem um
carinho quase paternal por você, ninguém mais indicado para levar-lhe
a notícia, que é a prova cabal de que ele está derrotado, pois se na ban-
cada de Minas acontece isto, imagina o que não está ocorrendo nas ban-
cadas de outros estados".

Há que se notar que naquela ocasião o comportamento da bancada
mineira era plenamente acatado, o pessoal tinha tremendo respeito por
nossa representação, apontada na Câmara como exemplar. Ademais, o

Dr. Miinh realmente, particular delrência e um carinho
especial, paternal mesmo. Ia muito a meu gabinete, gostava imensamente
de conversar comigo, discutíamos bastante, eu assiduamente lhe retribuía
as visitas, muitas vezes jantávamos juntos, e o Tancredo percebia esse
tratamento diferenciado por mim, um dos mais novos. Muito bem, o fato
é que procurei o Dr. Marinho e expliquei-lhe a situação, transmitindo in-
clusive a opinião do Tancredo. Quando lhe passei a relação, ele me olhou
e falou, em amargurado desabafo: "Tourinho (ele me chamava desse
jeito) se for verdade isso que você me entrega agora, não tenho mais dú-
vida nenhuma, estou completamente batido na minha disputa pela presi-
dência da Câmara. Até cinco minutos atrás, achava estar corri a eleição

garantida".
Ao que refutei: se for verdade, não. Obtive esses dados de um pa-

rente em quem tenho absoluta confiança, não posso declinar-lhe o nome
porque me comprometi mantê-lo em sigilo. Ele é funcionário graduado
do banco e me atendeu corri todos os cuidados para se proteger. Não pode
perder o emprego, é pai de família além do mais. A situação, o senhor
não tenha dúvida nenhuma, é essa mesma, seu concorrente será o v cri--

cedor. Então ele, analisando um a um, ia comentando: "fulano, que coisa,
hein! Sicrano, que falta de caráter!" Não deu outra. Quarenta e oito horas
depois, o resultado mostrou uma fragorosa derrota do Dr. Djalrna, frente
ao gaúcho Nelson Marchezan, consequência do esquema que foi mon-
tado naquela ocasião por essa nefasta figura da nossa política, Paulo
MaluL ainda hoje nela influente.

Voltando a Minas, Genival foi eleito, numa campanha contra o
tempo, com expressivos cinquenta mil votos. Praticamente, a apuração
de três cidades. Com quase dezoito mil votos em Belo Horizonte, foi o
sexto federal mais votado aqui. Em Montes Claros, aproximou-se de
doze mil votos. O resultado foi complementado em Teófilo Ottoni e o
restante do Vale do Mucuri, dando-lhe, tranquilarnente, a eleição, com
boa ajuda do Sul de Minas, especialmente Itajubá. Além do Sul, foi tam-
bém muito bem votado no Oeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Em
resumo, praticamente em todo o estado, o que foi orgulhosamente noti-
dado pelos jornais de sua cidade.

O Jornal de Montes Claros, do Oswaldo Antunes, aliás muito meu
amigo, e que sempre demonstrou muita simpatia pelas minhas candida-
turas em Montes Claros dizia, em primeira página, comentando desem-
penho dos candidatos locais: Genival vai sendo votado com destaque em
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praticamente todo o estado de Minas Gerais. E relacionava as cidades
onde ninguém pensava que eu pudesse ter votos, várias delas no Triân-
gulo Mineiro, outras no oeste de Minas, várias no centro, umas tantas na
Zona da Mata, muitas do Sul. Em algumas eu aparecia muito bem. Vo-tação surpreendente tive em Divinópol Is , um lugar onde meia dúzia de
amigos se desdobrou tanto, que apareci com mais de quinhentos Votos,
quase seiscentos Ali foi decisiva a ajuda de ant igos colegas da república
que mantivemos durante os anos em que eu estudava em Belo Horizonte
Sobrar voto, não sobrou, foram necessários votos de legenda. Naquela
ocasião a eleição foi mais ou menos equilibrada Ninguém com dispara-
dos cento e tantos mil votos. O mais votado da legenda
m foi o Tancredo

co menos de oitenta mil Votos. Depois vieram Jorge Ferraz e Renato
Azeredo. Andaram pela casa dos setenta mil. Logo em seguida, o Marcos
Tito, aquele que foi cassado, i gualmente beirando os setenta mil votos.
Silvjnho Abreu também andou por aí. Vim, muito bem colocado, com
meus cinquenta mil sufrágios. Logo depois, o Nélson Thibau, com uma
extraordinária votação em Belo Horizonte, superior a quarenta mil votos.
Foi eleito com esses quarenta e tantos mil, mais uns pingados do interior.
História muito curiosa a da votação do Thibau. Ele havia sido 

candidato
à prefeitura em duas ocasiões anteriores, com o Slogan "Thibau eleito,
Povo satisfeito". De quebra, uma mirabolante ideia de pôr um navio na
Lagoa da Pampulha, para incentivar o turismo Aliás, é até interessante
falar da votação que teve o Thibau. Ele fez uni apelo tão pungente, urna
proclamação tão sofrida na televisão, que comoveu o eleitorado, sobre-
tudo o feminino. Minha mãe disse: "fiquei com tanta pena do Thibau
que, se você não fosse candidato votaria nele". Ele foi para a televisão
e disse: "gente, pelo amor de Deus, vota em mim. Tenho sido candidato
a tudo o que aparece e nunca fui eleito, por que vocês não me dão urna
oportunidade, pelo menos por uma vez?".

Então a estudantada procurou o Thibau e disse que se ele repetisse
na tevê o que dizia a respeito da ausência de leite, teria apoio deles. Na-
quela época ele dizia que, de tanto que os namorados chupavam o seio
das moças, nem elas tinham leite, o leite tinha desaparecido. Quandofalou, foi i mpossível cortar, naquele tempo era tudo ao vivo. A estudan-
tada se reuniu na porta da TV ltacolomy e carregou o Thibau numa farra
tremenda pela Avenida Assis Chateaubriand Com isso tudo, ele teve uma
votação consagradora. Bacharel cm Direito, radialista e administrador
de empresas, fora candidato a deputado estadual pelo PMDB. Na cam-
panha, prometeu construir um " mareoduto" que ligaria o mar a Belo Ho-
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Dizia: "a gente constrói um aqueduto para trazer a água de Angra dos
Reis para Belo Horizonte, retira a água represada na Lagoa da Pampulha,
faz uma chapada de brita com piche para proteger e aí é só quebrar cham-
panhe quando o mar chegar".

Perdeu a eleição. Mas ficou conhecido, ganhou popularidade.
Quando disputou a prefeitura, estudantes, sempre em clima de deboche,
organizaram passeatas para ele. Só anos mais tarde, em 1974, flOS ester-

tores da ditadura militar, o voto de protesto lhe deu uma vitória, uma ca-
deira na Câmara Federal pelo MDB, partido de oposição. Aquele foi o
ano em que os brasileiros "se encherafli" da ditadura militar e protestaram
de forma inesperada, votando em massa em candidatos desconhecidos e
até mesmo, aqui e ali, elegendo um ou outro, como aconteceu em 1982
com a consagração do índio Mário Juruna pelos cariocas. Em Minas,
Thibau, não mais um desconhecido, foi eleito para o único mandato de
sua vida. Desta vez a campanha se estendeu também às crianças, para
quem ele prometia criar a Thihaulândia, nos moldes da Disney. Na dé-
cada de 1980, tentou mais algumas coisas. Em seu favor diga-se que,
apesar de tudo, apresentou sugestões louváveis no plenários como trans-
porte público e assistência odontológica gratuita para os estudantes. Seus
projetos foram recusados, talvez devido a um histórico de incornpreen-

sões.

Eleito, Genival li de mala e cuia para Urasí lia. Para a posse, levou

toda a família.
Como pretendiam ali morar, Genival logo conseguiu apartamento

funcional, muito amplo aliás. A família toda mudou-se para lá, os filhos
foram para o Colégio Marista. Um ano e meio, quase dois anos depois,
como a casa onde moravam em Belo Horizonte estivesse alugada por
quatro anos, comprou um apartamento e voltaram. Então, começou a
vida de ponte aérea. A princípio tentou, ao mesmo tempo, ser parlamentar

e advogado.
Tentei	

i. A essa alturamanter minha advocacia, mas não consegu 
eu ocupava, com vários advogados, uma área de aproximadamente meio
andar no edificio Dantés. Começamos a perder advocacia "de partido",
que era o que dava tranquilidade. Chamamos "de partido" aquela em que
se recebe por mês, como já disse. Tendo ou não serviço, a empresa paga
para estarmos à disposição dela. Eu devia ter urnas dez ou mais advoca-
cias de empresas e perdi todas quando fui eleito deputado federal. Tive
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de dci xar as seis salas do Dantes, subdi ididas com madeiramento, e
comprar na Savassi uma salinha modesta, que mantive durante o resto
do tempo em que fui parlamentar. Tudo em decorrência da política. Na
advocacia, é importante ter alguém que atraia a clientela para o escritório.
Eu não estava lá e os colegas, que eram, sem dúvida, muito competentes,
não tinham o meu nome. O Alvaro Marcílio Júnior, um que trabalhou
comigo, mc acompanhou e fomos colegas de escritório até há pouco. A
Eny Rocha Maia Gresta também foi e, modestamente, continuamos ad-
vogando. Mais tarde, voltei para a advocacia e recuperei toda a minha
clientela. Mas Esther não gostou que eu tivesse regressado à política,
porque o marido voltava a ser o viajor, só aparecia em casa nos finais de
semana, e assim mesmo quando não ia para as bases eleitorais. Fia, real-
mente, não gostou.

Não havia que reclamar do cotidiano em Brasília porque, além de
dado à leitura, ele trabalhava em comissões, dava muitos pareceres, ia
a plenário e também à tribuna. Sua rotina era ficar na Câmara até quase
oito da noite, voltar para casa, jantar e ler os jornais do dia. De vez em
quando, uma revista. Livro, sempre. Continuava morando em aparta-
mento funcional. Os poucos condôminos que passavam o fim de semana
em Brasília, já Capital da República, iam para o clube do Congresso,
onde churrasqueavam e se confraternizavam. Aqueles que moravam
mais longe, os gaúchos por exemplo, só iam ao Rio Grande do Sul uma
vez por mês. O pessoal de Pernambuco também não ia toda semana.
Quem ficava no pingue-pongue semanalmente eram os mineiros, os
goianos, aqueles que moravam no Rio, São Paulo e no Espírito Santo.
Os baianos, esses já iam quinzenalmente. Parlamentares, tanto mais
longe de seus estados, menos os visitavam. Os do Amazonas, por exem-
plo, pouco iam. Por sinal, a maior parte do pessoal do norte costumava
ficar uni mês sem ir. Mas os mineiros, não. Uns poucos, quando não
frequentavam o clube do Congresso, espaireciam na fazendinha de Jus-
celino, que ainda estava vivo. A fazendinha era em Cristália, cidade a
quarenta e cinco quilômetros de Brasília. Lá, friso, uns poucos passavam
o dia, almoçavam, jantavam. À noite tomavam umas e outras, algumas
vezes até dormiam por lá. A vida em Brasília era bem amena. Ia-se, uma
vez por semana, a um dos restaurantes da época, o Bon Appétit, o pre-
ferido dos políticos. Era de um belga. Depois, passaram para o Piantella,
que Genival frequentou muito. No seu segundo mandato, o Piantelia
passou a ser ponto também de políticos, mas de 74 a 78, primeiro man-
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dato, o preferido era mesmo o Bon Appétit, aonde se ia, pelo menos,
uma vez por semana. A cidade se podia dizer ainda pequena, não era o
inchaço de poucos anos depois, já cosmopolita. Para fazer uma imagem
corriqueira, tinha ares de cidade grande, com modismos interioranos.
Na realidade, era muito jovem para se prostituir com os costumes das
grandes metrópoles. Dir-se-ia que conservava aqueles ares idilicos, de
quase namorico, entre deputados, pencas de funcionários, e demais mo-
radores. Era, pois, natural o entendimento entre os primeiros habitantes
da Nova Capital.

Para assessor, Genival convidou um primo, outro Elaroldo este
com 'H', que embora muito jovem, sempre estivera próximo. Flaroldo
guarda boas lembranças:

"Fomos criados juntos, e sempre tive uma admiração muito grande
por Genival. Toda vez que ele vinha a Montes Claros, ficava em minha
casa. Vinha com uma malinha, e eu ficava doido para ele sair, para
mexer na malinha e ver se ele tinha trazido o revólver. Só andava com
um trinta e oito, cano curto, mas nunca atirou cru Trabalhei
muito em sua campanha. Estudava Direito em Belo Horizonte e quando
ele foi eleito cm 74, me convidou para ser seu assessor, seu secretário
parlamentar. Naquele tempo não havia trinta ou quarenta assessores. Era
só um. Morávamos no mesmo hotel, saíamos, íamos a restaurantes, far-
ras, tudo, juntos sempre. Farras, eu não deixava ele fazer, por causa da
Esther. Mas, na época, éramos eu e ele. Genival podia ser hoje gover-
nador do estado, mas não é, devido à sua desorganização, bem demons-
trada na distribuição de verbas, por exemplo. Isso era feito na última
hora. Eu ia dormir às seis da manhã com uma garrafa de café e aquele
mundo de papéis no apartamento. Cinco mil para fulano, dois mil para
instituição, mil pedidos, milhares de cartas, e eu respondia e assinava
quando de minha alçada, desde que recebi carta branca. Os cheques
eram preenchidos por mim. A confiança era tanta que ele os deixava as-
sinados, sem qualquer recomendação. 1-lavia uma verba para o deputado
repassar às instituições filantrópicas registradas no ministério. Mas che-
gavam mais pedidos do que verbas, e eu tinha que selecionar. Às vezes
mandava verba para lugares onde ele não tinha nenhum voto, mas ele
não se importava. Na verdade, ele não era um político regional, sempre

mteve vocação para u lado mais nacional. Isso o prejudicou, ele perdeu
a última eleição que disputou devido a isso. Não era aquele político
clientelista, de cartinha e telegrama de aniversário. Estava mais preo-
cupado com as questões nacionais".
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Genival completa:
Haroldo cuidava também da correspondência com os eleitores.

Qualquer coisa que fizesse, estava feita, era total a confiança que tinha
nele. Nem poderia ser de outra forma. Eram tempos de regime militar.
Respirava-se intranquilidade Inalava-se insegurança, exalavam-se fo-
focas. Nunca se sabia do dia seguinte, se se estaria ou não na Câmara,
se haveria ou não cassações. E, o mais importante: éramos possuídos
de um sentimento muito pungente de pouca valia. Todos nós deputados,
da Oposição e da situação, os que éramos contra e os que eram a favor,
sabíamos que estávamos ali coonestando um jogo da mais absoluta ile-
galidade. Prestávamo-nos àquela mise-en-scênejá que, em nenhum mo-
mento, o poder emanava de nós, do legislativo, procedia diretamente da
caserna. Ser deputado de oposição, naquela época, pouco significava.
Podia-se, quando muito, fingir oposição, porque benefícios em favor
dos municípios eram defesos até para o próprio pessoal da Arena. O or-
çamento, por exemplo, quando saía do Ministério do Desenvolvimento
e do Planejamento era votado sem possibilidades de se fazerem emen-
das. Ao deputado, não cabia atribuição de emendar orçamento. Que
podia, então, fazer um parlamentar oposicionista? Somente protestar,
corno protestei, tão só mostrar a situação do regime, mais nada. Nem o
representante que seguia orientação governista conseguia mudar o or-
çamento. Qualquer modificação era por favores do ministro, ou coisa
parecida. No parlamento, a grande estrela era o senador gaúcho Paulo
Brossard. Na minha primeira legislatura, de 74 a 78, nós, os deputados
mais jovens, corríamos para o Senado para ouvir o Brossard, porque ele
criticava dura e abertamente o processo ditatorial. Era uma figura em-
polgante, com uma invejável cultura jurídica que, anos depois, o levaria
ao Supremo Tribunal Federal. Quando se anunciava um pronunciamento
do Brossard, os deputados mais jovens saíamos correndo da Câmara
para ouvi-lo. Ele não simplesmente fazia oposição por fazer. Criticava
severamente o regime. Era orador esmerado, linguagem apurada, sem
os extremos da periergia, mas modelarmente primoroso e elegante. Sem-
pre se achava que ele estava sendo ouvido pela última vez, por seu po-
sicionamento duramente contrário ao regime. Salvou-o talvez o requinte
sempre sobrejacente às acusações. Há alguns anos, quando da comemo-
ração de seus oitenta anos, num retrospecto pela TV Senado, assim re-
sumiu sua atuação na época: "quando era dificil, muito difícil, dizer
certas coisas e cumprir certos deveres, foi possível fazer essas coisas e
cumprir esses deveres".
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curou num gigante da oposição, o senador nordestino, homem extraor-
dinário, o Teotônio Vilela. Era da Arena, acabou virando um monstro
sagrado da oposição, ao lado de Brossard, ao lado dos autênticos do
MDB. Ele, um usineiro das Alagoas, se transformou numa figura imensa
do processo de abertura e de redemocratização do Brasil. Tive oportuni-
dade de levá-lo a Montes Claros, quando consegui que a Câmara Muni-
cipal lhe outorgasse o título de cidadão honorário proposto pelo José
Maria Preto, vereador nosso e muito meu amigo, a quem o Aroldo Tou-
rinho chamava "Zé Maria Peito de Aço". Por esse tempo, a Câmara fun-
cionava no andar superior do Cine Montes Claros, com urna escadaria
muito íngreme. O Teotônio, naquela ocasião já vítima de um câncer atroz,
sofria dores penosas e, para locomoção, era obrigado a se utilizar daque-
las ferragens que lhe circundavam e protegiam o corpo. Então ele, todo
metido em ferros, amparado no meu braço e no do Zé Maria Preto, su-
bindo para chegar ao plenário, visivelmente estafado, fez um comentário
que eu nunca mais poderei esquecer. Olhou-me e disse: "é Genival, aqui
se pode dizer que é realmente urna Câmara Alta". E riu gostosamente,
acompanhado de uma gargalhada geral de quem estava com ele naquela
ocasião.

No início dos anos setenta, na idcofrenia (psicopatia caracterizada
por perversão de ideias) do chamado "milagre econômico", difundiu-se
que autoritarismo era condição sine qua non para o desenvolvimento.
Desde Jânio Quadros, um embusteiro, um logro abissal, o slogan de sua
campanha, "varre, varre, vassourinha", ampliara no ideário popular o
conceito de que ser político é ser venal, demagogo. A concepção de que
somente um governo forte seria incorrupto e incorruptível criou, simul-
tânea e rapidamente, aversão generalizada à política e aos chamados po-
líticos profissionais. Perdidamente o governo se fascinou pelos
tecnocratas, tidos todos como "iluminados", dotados de racionalidade e
cultura universal. Tecnocracia e autoritarismo tornaram-se faces de uma
mesma moeda. A situação porém começou a piorar com a crise econô-
mica que se esboçou em fins do governo Médici. Vários fatores concor-
reram para redução nos investimentos estatais. Mudanças na economia
mundial, com o choque do petróleo cm 73/74, sinalizavam o fim do mi-
lagre econômico. O próprio estado passou a se preocupar com a criação
de novos mecanismos que lhe trouxessem apoio político e social, já que
o esgotamento do modelo impedia confiar nos padrões adotados. A teoria
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da "distensão", como ficou conhecida a política idealizada pelo general
Golbery e implementada no governo Geisel, pretendia afrouxamento gra-
dual da tensão social e política. O governo e a maior parte dos observa-
dores do comportamento dos eleitores julgavam ainda poder vencer o
pleito de 74, graças aos índices de crescimento obtidos nos anos do 

"mi-
lagre". A pesada derrota do MDB cm 70 não fora ainda esquecida. Para
tanto, dentre outras, foram adotadas medidas tidas como liberajizantes
Dentre elas, o aumento da representação na Câmara dos Deputados, de
trezentas e dez para trezentas e sessenta e quatro cadeiras. Foi proibida
a sublegenda e garantiu-se ao MDB pleno acesso à televisão e ao rádio.
Era desafiadora a tarefa de reconquistar o eleitorado que, desiludido, se
fizera distante, protestando com o voto nulo ou em branco. O lema da
ditadura passara a ser "que todos opinem, participem, escolham livre-
mente". Essa confiança, ilimitada iria tornar i nsuportável para o governo
outra derrota, fragorosa aliás. A Oposição respondeu aos acenos da ca-
serna, ditos li beralizantes, realizando uma campanha ágil e eficaz, enfa-
tizando temas econômicos e sociais. Nesta fase, depois do A I-5, foi
marcante o primeiro debate entre os candidatos ao Senado pelo Rio
Grande do Sul: Paulo Brossard, MDB, e Nestor Jost, Arena. Despertou
enorme interesse e teve forte repercussão política, estimulando Outros
candidatos do MDR a uma maior agressividade A oposição passou a
contar com inesperado apoio da população, que reagiu entusiasticamente

Calouro na Câmara Federal, Genival ficou algum tempo como ob-
servador. Cauteloso, evitou discussões temáticas Quando da polêmica
sobre o divórcio, achou que eram chegadas sua hora e vez. A tese entrara
em pauta com a emenda do senador Nélson Carneiro, que fez dela seu
grande baluarte. A sessão foi presidida por Magalhães Pinto e o tema, de
se prever pela forte tradição católica do País, suscitou confrontos acalo-
rados. Contra ou a favor, ninguém ficou indiferente, cada um defendendo
ardorosamente sua posição. Rubem Dourado discursou dizendo que, por
primeira vez na história deste País, a bancada divorcista tinha maioria
na Câmara, com 222 votos contra 145, acompanhando a tendência cla-
ramente manifestada pela opinião pública. A defesa da tese recebia fortes
aplausos quando Genival, com a palavra, surpreendeiteniente foi con-
trário. Aliás, no clima reinante, era impossível ficar em cima do muro. E
ele, advogado experimentado que era, consistenteiente sustentou seu
ponto de vista, fundamentando-se em boas, até sólidas razões. Expunha
que "a quase histeria coletiva formada em torno do tema resultava de
manipulação da opinião pública pelos grandes órgãos de imprensa,
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lanipulam estatísticas, precária e adrcdcrnente feitas. Pretendem con-
ndir a opinião pública nacional	

as a dos gran-onal com aquela que seria apen

c centros".
Não aceitava, pois, que o divórcio fosse desejo do povo, aspiração

o cidadão comum. Votou contra, alto e bom som. A dissolubilidade do
:asameflto era um atentado aos costumes e à família, aduziu, com o de

raxe dos conservadores . A posição causou espécie, estranheza, não se
.adunava com seu perfil ideológico, seu modo de ser. Hoje, anos de-

ortidos, ele esclarece:
Votei contra o projeto do Carneiro e ninguém entendeu. Mas foi

porque minha mãe praticamente se ajoelhou a meus pés e pediu: "pelo
amor de Deus, meu filho, pelo amor que você tem a sua mãe, vote contra
essa lei miserável, desgraçada, que quer acabar com a família". E foi até
engraçado, porque a expectativa era de que eu votasse a favor. Lembro-

me muito bem da votação:
Tancredo Neves, c01110 vota'?

- Jorge Ferraz, como) vota'? -- "Não."
Chegou a minha vez, havia expectativa de que eu votasse a favor.

Quando falei• não", o espanto foi muito além do esperado. Um dos últi-
mos a votar foi o Silvio Abreu júnior, que tinha de vinte e quatro para
vinte e cinco anos. Ele. Ivan Cotta Barbosa, Fábio Fonseca e Tarcísio
Delgado fora os únicos da bancada mineira do MDB que votaram fa-m
voravelmente ao divórcio. Quando acabou, Minas tendo dado aquele
exemplo de conservad0nis10, tomamos o carro e fomos, Tancredo, Re-
nato Azeredo, Jorge Ferraz e eu, jantar na fazendinha do Juscelino.
Quando chegamos, já lá estavam várias senhoras. Contando D. Sarah, a
mulher do Carlos Murilo e mais urna prima dele, havia umas seis na sala.
Quando fomos entrando, investiram contra nós: "Que vergonha! Vocês
fizeram Minas passar por essa vergonha, esse conservadorism

o de

vocês". Juscclino então disse: "E	 . Se eu estivesse	lá,
fizeram muito bem, principalmen te Ge-

nival, porque a mãe dele pediu pelo amor de Deus 
também votaria contra, porque minha mãe também me faria esse pedido.
A recordação que tenho dela, com sessenta anos, ajoelhada, rezando e
me querendo bem, um pedido de minha mãe eu não recusaria nunca". Aí
as mulheres ficaram sem graça. Mas tinham avançado na gente como se
tivéssemos coberto Minas Gerais de opróbrio e vergonha.

O voto do Sílvio Abreu favorável ao divórcio originou um episódio muito
interessante. Após a votação, fui com Juscelino fazer uma visita a Dom José
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Newton, que era bispo de Brasília naquela ocasião. Juscelino estava muito em-
polgado com aquilo tudo, ele sempre teve muita fé, tinha formação de padre.
Quando me apresentou, Dom José Newton disse: "ah! Que prazer conhecê-
lo, o senhor votou contra o divórcio,jovcm ainda, mas já entende". Eu custava
a conter o riso. Tinha votado contra, a pedido de minha mãe, e acabou.

Dom José disse ainda: "o mesmo não aconteceu com o deputado
seu colega, o Sílvio Abreu. Até mesmo já comuniquei tudo ao Núncio e
às altas autoridades eclesiásticas. Ele está com casamento marcado para
dentro de dois meses e a Igreja não o celebrará". Ouvindo isso, deixei
Juscelino na casa do Carlos Murilo, corri para a casa do Sílvio e contei
o que tinha ouvido. Ele então procurou o padre Nobre (José de Souza
Nobre), companheiro nosso de bancada e, a quatro mãos, fizeram um pe-
titório em latim, recurso eclesiástico que só foi deferido na véspera do
casamento. A recusa inicial havia gerado uma série de problemas porque,
até a véspera, a noiva, Maria do Carmo, não sabia se ia ou não se casar,
pois tinha imposto uma condição: "ou me caso na Igreja ou não me caso".

Mas o batismo de fogo de Genival ocorreu um mês mais tarde, no
"grande expediente", em sessão presidida por Odulfo Domingues. Em
longo discurso, cuidadosamente elaborado, que intitulou A Lei do Cará-
ter, pronunciou-se, sem meias palavras, pela imediata institucionalização
do País. A indefinição do quadro institucional brasileiro, afirmou, se
devia a que poucos ousavam afirmar suas convicções, preferindo a maio-
ria, se não silenciar, ficar na "penumbra do indefinido, incapazes, eter-
namente, de assumir qualquer risco".

- Sr. presidente, srs. deputados.
Por impulso genético e mesmo por intuição, mais do que por qual-

quer outro processo educacional aprendi que, na vida, o valor definitivo
é o contido na afirmação. Para o homem que afirma, ainda que sofra ti
peços, o final da vida acabará apresentando saldo credor. Poucos, no en-
tanto, são os que ousam afirmar. PreIre a maioria - se não silenciar o
comportamento ético-político estereotipado, o convencional, o repelir
constante por forma nova. São os homens de cinza, que se situam na Pe-
numbra do indefinido, incapazes, eternamente, de assumir qualquer risco.
Esta dicotomia dos que afirmam e dos que repetem independe mesmo
da própria vontade dos protagonistas, por mais paradoxal que pareça. O
divisor de águas entre os dois procedimentos reside, basilarmente, naquilo
que Emerson denomina a Lei do Caráter. ( ... ) E o que é o caráter, afinal?
Apenas o amálgama de alguns princípios muito simples que determinado
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insitos em sua personalidade. E, quando o indivíduo pretende substituir
essa simplicidade de agir, de falar, de viver enfim, por normas mais re-
quintadas, por falsa inventiva, por eufemismos de vida, incapazes de au-
toafirmaçãO, todos percebem nele o toque tragicômico do postiço, a falha
estrutural de seu caráter. Ocorrem-me tais observações ao verificar o ne-
buloso quadro institucional com que se depara a nação, tanto mais nebu-
loso porque os políticos, em sua maioria, longe da afirmação, se entregam
a um jogo de negaças, de vaivém, de fazer desfazendo, de falar não fa-
lando, de comprometer não se comprometendo, de ser, aparentemente,
simpático à sistemática que nos rege, ainda que, interiormente, violen-
tando a própria convicção. (...) Por todo esse alheamento à realidade na-
cional, por toda essa inautenticidade, por todos esses motivos é que se
encontra, popularmente na expressão político, urna censura severa, dando
à palavra urna conotação de sabido, de astuto, o que nos levaria, por con-
sequência, à lamentável conclusão de que o próprio estado seria um em-
buste. Não sendo eu, no entanto, nem sabido e nem astuto, quero afirmar
aos meus pares o que, de há muito, é do vasto conhecimento da gente de
minha província. Quero afirmar que o meu grande compromisso como
político é com a causa da institucionalização do meu País. ( ... ) Em quatro
palavras, o que desejo é o estatuto básico da nação. ( ... ) Esta posição de-
veria ser a de todos os que labutam na vida pública. Não o é, infelizmente.

Batista Miranda faz um aparte: "(...) apenas para, como seu coesta-
duano, amigo e admirador de longos anos, cumprimentar a Casa pela es-
treia do ilustre colega na tribuna..."

- Continuando, presidente srs. deputados, (...) surgiu urna pala-
vra mágica: distensão. (...) logo surgiram, no próprio meio político,
"palavras ambíguas e reticentes, para não dizer assexuadas, daqueles
que primam por nada afirmarem". (...) a institucionalização do País
deverá vir, não pela vontade de um ou de alguns dos seus cidadãos,
mas pelo clamor geral da nacionalidade. Não pode haver ninguém, em
sã consciência, que negue o sentido plebiscitário do último pleito, re-
pelindo a situação global em que vive a nacionalidade. (...) Nesses ho-
mens (...) jamais existiu sensibilidade para a prática da democracia.
( ... ) Não nego, srs. deputados, que a maioria do povo brasileiro, como
de resto todos os povos, pouco se preocupa com o fato puramente po-
lítico, interessando-lhe, infinitamente mais, o seu dia a dia, os aspectos
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econômicos da sua sobrevivência pessoal e de sua família. ( ... ) Mas
os políticos que falam a linguagem das reticências, os que, ainda
mudos, transmitem compromissos de manter os usos, estes são mesmo
incapazes de sentir coisa alguma.

Novo aparte, aqui do deputado José Maurício, ressalta a contribui-
ção que Minas dará com seu bravo representante, completando: "V. Exa.
é uma das maiores esperanças da terra de Minas Gerais".

Genival continua:
Srs. deputados, ao me referir ao comportamento desses dois gru-

pos políticos desta Casa, gostaria de dizer que estes se mostram, ainda
hoje, dóceis instrumentos da vontade superior do sistema que nos dirige.
Contentam-se com o formal, em oposição à realidade ( ... ) Em tais polí-
ticos, o importante mesmo é manter a cadeira, o ministério, a secretaria
e outros cargos de status.

Agora Jorge Ferraz, na qualidade de presidente do MDB em Minas,
lembra que a direção do partido muito porfiara em fazer Genival retomar
às lides como deputado federal, trazendo "valor novo corri a juventude,
a cultura e a inteligência de V. Exa. ( ... ) quanto ao trabalho que pode em-
preender em favor de nosso estado e do País, para honra do MDB".

Entre os que se haviam recusado ao conformismo, sacudindo "o
corpo e o espírito", Genival arrolou os nomes do mineiro Milton Cam-
pos e do senador alagoano Teotônio Vilela, que abraçara e com ardor
incomum - a bandeira da redernocratização do País. Tamanha frustra-
ção se devia, sobretudo, ao fracasso de um dos maiores objetivos da
chamada "revolução": a renovação política que não houve, impedida
pela ditadura. Genival entende que a principal responsável por essa si-
tuação foi a sublegenda, instrumento eleitoral criado pela legislação re-
volucionária e que permitiu "a presença de gregos e troianos no mesmo
barco".

Considera que "com a extinção das velhas organizações parti dári.
substituídas por outras que a lei definia corno provisórias mas que, d-
pendesse dos militares, ainda aí estariam, as lideranças políticas clássicas,
com raras exceções, se compuseram na Arena, com o aparente desafogo
provocado pela sublegenda ( ... ) E tudo ficou corno dantes na casa de
Abrantes, impedindo, durante alguns anos, o surgimento de novas lide-
ranças políticas, a formação de partidos autênticos.

Genival, retomando:
Rebelaram-se, no entanto, os jovens de ontem, os que se sentiam

vocacionados politicamente e não aceitavam as regras do faz de conta
pretendido. Jovens ontem, hoje homens maduros, a maioria em torno
da casa dos quarenta, cresceram politicamente corno consequência do
próprio espírito rebelde, sabido que a rebeldia é que constrói. Cresce-
ram, também, em consequência do processo normal de fixação social.
Hoje, vencidos os tropeços iniciais, se encontra essa geração à beira de
firmar urna liderança política neste País, sem comprometimento com
o passado, já que a própria idade fisicamente isto não lhe permite
(...). O ideal, ainda que abstratamente perseguido por essa geração, a
que me honro de pertencer, é o da justiça social. Este, entretanto, estará
tão próximo ou tão longínquo, na medida do tempo demandado para a
restauração da plenitude do regime democrático. Sem este corolário,
sem participação popular, sem sindicatos autênticos, sem a movimen-
tação estudantil, enfim, sem o surgimento dos chamados "grupos de
pressão", jamais teremos neste País o regime do bem-estar social.

Concede aparte ao deputado João Menezes, este dizendo que a Câ-
mara espera:

"( ... ) contar sempre com os seus trabalhos e a sua inteligência no
desbravamento do caminho que haveremos de trilhar em busca da de-
mocracia".

Genival agradece e ouve ainda o deputado Antônio Morais, que lhe
dá razão e hipoteca solidariedade, afirmando:

"O que se oferece à mocidade brasileira, em termos de liberdade,
está despido de sinceridade".

Nesse momento interfere o presidente da Câmara, Odulfo Domin-
gues: "comunico a V. Exa. que dispõe de dois minutos para terminar seu
discurso". Num último aparte, agora Tarcísio Delgado cumprimenta e
ressalta:

"( ... ) com o pronunciamento que faz nesta tarde, V. Exa. demonstra
que sua inteligência, seu preparo, seu dinamismo e seu idealismo estão
à altura das grandes tradições mineiras neste parlamento. Sua atuação
neste momento realça as qualidades daquele povo".

De novo enfocando a sublegenda, Genival sustentou não se ilu-
disse o partido da situação. A sublegenda só ensejaria vitória gover-
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nista nos pequenos municípios, onde era relativamente fácil o controle
do eleitorado. O mesmo não se daria nos pleitos majoritários Na su-
cessão governamental ou mesmo nas eleições para o Senado, não se
conseguiria controlar o eleitorado dos grandes centros. Concluiu o dis-
curso reafirmando seu compromisso inabalável: a institucionalização
do País.

- ( ... ) Ao longo desses meses da presente legislatura, tenho me con-
servado quieto, mais observando do que participando, exercitando o
senso crítico que é reconhecido a nós, mineiros. E, agora, após longas
observações, aberto e destemeroso, como é de meu feitio, reafirmo que
continuarei saldando o meu grande compromisso ou seja, ode lutar de-
nodadamente pela causa da Instituci onalização do meu País, certo de que
tudo o mais depende deste primeiro passo. Inicio aqui uma luta sem tré-
guas pelo que acredito ser a verdade e, no campo desta luta, não pouparei
individualidades, nem gastarei meias palavras. Não sou astuto e nem sa-
bido. Nunca o fui em minha vida privada; não o serei na vida pública. O
mandato me sensibiliza na justa medida em que poderei me identificar
com o candidato de ontem. Nem mai
mas).	 s e nem menos, srs. deputados (Pai

(DCN, Brasília, 27/jun/75, pp. 4900/4902).

Haroldo Tourinho recorda: "quando vi o discurso, disse - Genival,
abre o olho, estou acabando de chegar e já estou com a mala pronta. A
cassação sai amanhã. Foi quando procurei o Renato Azeredo, de quem
ele era amigo e irmão, e disse: - Renato, dá um jeito de ler o discurso de
Genival, entra com a caneta do PSD e vai cortando. Genival aceitou ler
o discurso para Renato, que cortou muita coisa. Genival sempre foi muito
benquisto pelos colegas, muito respeitado. Sobressaiu-se logo na Câ-
mara, e uma das coisas mais dificeis é um deputado novo se sobressair.
Com pouco tempo ele já estava na imprensa nacional, saía na VEJA e
em outras publicações. Genival logo se sobressaiu, também devido a suas
amizades. Era amigo de Juscelino, Tancredo e outros. E quando tomou
posse, em 1 975,  não tinha ninguém da oposição no poder. Às vezes eu o
ajudava numa parte ou noutra de seus discursos. Estava estudando na
UNR, tinha aulas de economia, e quando ele entrava nessa área, eu dizia:
- Genival, isso aqui podia ser assim. Eu ajudava, fornecia um texto, e
ele adaptava da forma que queria, porque escreve muito bem. Tinha umas
frases longas, muito bonitas, uma concordância perfeita, sempre escreveu
muito bem".

Sobre eu .1 tribuna da Imprensa, sob o ti-
tulo \ LEI DO CARAILR", a seguinte crônica, cujo autor, a despeito
de ieiierados esforços, não conseguimos nominar:

Por uma coincidência chegou-me às mãos, neste 7 de setembro,
data em que o Brasil se tornou independente de Portugal, um discurso
proferido, na Cântara dos Deputados, pelo Si: Genital Tourinho, do
A4T)B mineiro. Há muito que não exercito a arte de escrevei; ressalvado
o trabalho rotineiro de algumas notinhas para jornal e de cartas e peti-
ç()es a que estou obrigado, por ra.oes de ordem afetiva e por ciei'ei' pro-
/i'sionai. Essa hibernação se /ustifica como resultante de uma profunda
descrença nas coisas e nos homens, que nos leva à apatia e a urna situa-
ção meramente contemplativa, diante cio mlltiiido em que vivemos. Sem
torças para influir, o que resta a uni escriba profissional, C'ei'('ad() defán-
l(lsmas por todos os lados? O discurso do deputado Genival Tourinho
(ere, assim, o poder mágico de/izer-me buscar o teclado de uma velha
máquina, companheira de mais de vinte anos, para fizlar de iiiii lema que
j1lllf( 'i sepultado em nossos dias': a existência da Lei do Caráter

'egundo o parlamentar mineiro, a lei do caráter continua existindo,
oiii omuita/brça e com inúmeros adeptos. Diz ele, logo no início de seu
Ii c'ursO:

'Por impulso genético e niesino por intuição, mais do que por
qualquer processo educacional, muito cedo aprendi que, na vida, o
valor definitivo é o contido na afirmação. Para o homem que afirma,
ainda que sofra tropeços, o final da conta da vida acabará apresentando
saldo credor Poucos no entanto são os' que ousam afirmam: Prefére, a
maioria - se não silenciar - - o com prom isso ético-político esterco iipado,
ii convencional, O repetir constante por forma nova: são 05' homens de
cinza, que se situam na penumbra do indefinido, incapazes, eterna-
nicnte, de assumir qualquer risco. Essa dicotomia - dos que afirmam e
dos que repetem -- independe mesmo da própria vontade dos protago-
iiistas, por mais paradoxal que pareça. O divisor de águas entre os dois
procedimentos reside, basilarmnente, naquilo que Emerson denomina
lei (1H Caráter

lssim, ofilósofá diria que todos os ímpetos' da nossa vontade são
,o,'ii'ados pela lei cio nosso sem:

Um caráter é como um acróstico, ou como uma estância alexan-
drina: lido para diante, para trás, ou de través, di: sempre o mesmo. Por
isso, o caráter fála mais alto do que a nossa vontade
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A seguii; o deputado Gen iva! Tourinlio tece considerações em Ioi'no
do quadro institucional em que vive a nação, 'mais nebuloso porque os
políticos, em sua maioria, longe da afirmaç ão, se entrega/li a um jogo
de negaças, de vaivém, de fazer destazendo, de falar não falando, de
comprometer não se comprometendo, de sei; aparentemente simpático à
sistemática que nos rege, ainda que, interiorinente, violentada a própria
Convicção ''. O discurso, 110 seu co/?jl(nto, deveria ser distribuído a todas
as redações de jornais c' figurar na leitura de cabeceira de nossos líderes
Políticos, tão sábios são os conceitos que ele emite, na precisão de uma
linguagem simples e objetiva. Infélizinenie a chamada grande imprensa,
no Brasil, vem, aos poucos, se divorciando dos conceitos da lei que o
Si: Tourinho procura ressuscitar tio Congresso através de uma magnífica
profissão de/é. De modo geral, as verrinas da crítica indispensável e
justa fóram substituídas pelo elogio barato, pela acomodação e pelo ala-
rido das adesões, que féstejani a dádiva de alguiiia coisa em condições
de render dividendos imediatos. Quem resiste à avalanche é tido como
idiota ou burro, quando outros adjetivos não o condenam a provações
mais sérias. O quadro é tão desolador que não se pode mais ouvir uni
noticioso em nossas tevês, pois as notícias, propriamente ditas, são ne-
gadas ao público, ciii troca da divulgação de matérias fúteis', sem o
mneiior sentido cultural ou jornalístico. Por clebai,vo de cada frase que o
locutor diz, em Voz enipostada, há de sentir-se a presença cio vil metal,
dos interesses inconféssáveis, Aí se vê, claramente, tal como ocorre com
os políticos, que a afirmação fbi substituída pela negaça, do tázer des-
fázendo, dofálar não talando, do comprometer não se comprometendo,
do impiedoso processo de violeiitação da própria consciência.

Sou dos que acreditam, tanto quanto o deputado Genival Touri-
nlio, na Lei do Caráter. Creio nos seus conceitos e na necessidade de
que sejam respeitados. Os que teimam eni esquecê-la ou sepultá-la
esquecem de que estão, aos poucos, sendo s'uperados pela dinâmica
que ela impõe, como decorrência dafúrça de uma concepção filosó-
fica eterna, inspirada na essência cia vida racional do homem livre,
que caminha pelo espaço infinito da inteligência, cio seu espírito cria-
cio,:

A 22 de agosto de 75, Genival ocupa a tribuna "não só em nome
dos interesses do meu estado natal, mas de toda a federação". Após ex-
posição preliminar, enfatiza que "os incentivos à industrialização, pro-
piciados na década de 50, beneficiaram somente as regiões do País que
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já olreciam a meIhorc cO11d1 ÇÓe de local i /;iç'io". lcalia que, cta
tisticamente, em particular no setor industrial paulista, desde 1939 se
constata grande concentração da riqueza do País. A concentração atingira
possivelmente a um nível de "deseconomia de escala".

Coloca-se como de toda conveniência a aplicação de mecanismo
que acelere a política de descentralização econômica, tendo em vista o
objetivo de continuidade de desenvolvimento do País.

() II PND Plano Nacional de Desenvolvimento , lançado em se-
tembro de 74, traça a orientação econômica do governo Geisel. Tentando
equilibrar a balança de pagamentos, recomendava reduzir importações e
descentralizar a indústria. Encontrou sérias resistências cm empresários de
outras regiões, especialmente de São Paulo. As objeções ficaram evidentes
nas discussões em torno da instalação da Fiat e, como suporte indispensá-
vel, a criação da indústria de autopeças em Minas. Em seu primeiro pro-
nunciamento como líder do ME)B, no discurso "Em Defesa de Minas",
Genival abordou a política de desconcentração econômica abraçada pelo
vo\clnO federal, relacionando-a ao desenvolvimento de Minas Gerais.

É, pois, com espírito público nacional que peço a atenção desta
('asa para a explanação que farei a respeito da disparidade regional no
desenvolvimento industrial do Brasil, fenômeno que tem levado o País
a uma verdadeira disritmia econômica, capaz mesmo, se se prolongar,
de conipi'omct 'r a pi'opi'i a tini (lade da Federação.

)CN, 23/ago/75, págs. 6265 a 6269).

('um bem !itidamciitado csudo, apontou a concentração industrial
no eixo Rio-São Paulo. Era, destarte, altamente recomendável acelerar me-
canismos de descentralização econômica. Ao ensejo, enfatizou o quanto
era oportuno o II PND, que abrira excelentes perspectivas para Minas.

Com base na estratégia sugerida pelo II PND, partiram os mineiros
para a conquista do objetivo almejado, sem imaginar quantas dificulda-
des iriam encontrar. A primeira advertência, quando da assinatura do con-
trato de financiamento celebrado com a Elcat S/A, partira já de Abílio
Santos, presidente do BDMG:

"( ... ) é preciso ressaltar que tem esta solenidade o significado da
náo conformação de Minas com os ensaios de resistências dos cartéis da
indústria automobilística nacional quanto à implantação do parque de
auli)peça cn \ 1

:stado de Minas, 23/jul/75)



A Elcat, fábrica de autopeças, instalava-se em Betim, a apenas 
dois

quilômetros da Fiat. O projeto era comandado por mineiros, consorciados
com o grupo italiano Oticine Metalmechanique Elcat. Deveria produzir34 itens dos componentes do veículo, envolvendo investimentos de cercade oitenta milhões e gerando 355 empregos diretos. Dias após o pronun-
ciamento de Abílio Santos, a imprensa publica declaração de Luiz Eulálio
Vidigal, presidente do Sindipeças tentando impedir a i mplantação daEleat:

"Não permitiremos a instalação, em Minas Gerais ou em qualquer
outra parte do País, de indústrias de autopeças que possam colocar em
risco nossa economia de escala, através da produção de similares, o que
provocaria capacidade ociosa no Setor".

A nota causou repúdio violento não só cm Minas, mas nas demais
unidades da federação que vinham se sentindo marginalizadas Resul.
tou no que a imprensa alcunhou de "Guerra Minas x São Paulo", e des-
pertou os mineiros para a ameaça dos cartéis, dos mercados cativos
internos, da posição colonialista de alguns setores paulistas em relação
ao resto do País. Ficou clara a má vontade do CDI para com quaisquer
outros interesses que não os de São Paulo. Vale lembrar, desentendi-
mentos com grupos empresariais paulistas, quase levaram o CDI a vetar
estímulos fiscais para instalação da Krupp em Minas. O plenário do
CDI, contrariando todas as recomendações técnicas, e mostrando a
força da pressão paulistana, para surpresa geral, negou incentivos à im-
plantação da Elcat. Intensas gestões do governo mineiro junto ao Mi-
nistério da Indústria e Comércio levaram o titular da pasta, o paulista
Severo Gomes, a passar por cima da decisão do plenário e conceder os
incentivos pleiteados A atitude do ministro não deixou de ser reconhe-
cida e louvada por Genival, cuja fala foi aparteada pelo paulista Cunha
Bueno, que o acusou de incentivar a disputa entre São Paulo e Minas e
desafiou o orador a fornecer o nome das pessoas que, naquele ministé-
rio, estariam conspirando contra Minas. Genival sustentou a denúncia
e se dispôs a 'dar nomes aos bois'. Em seguida, expôs o caso do grupo
Irmãos Pereira S/A, com três unidades fabris paralisadas. O grupo, em
dificuldades financeiras, deveria ser atendido pelo Fundo Hospitalar
do Ministério da Fazenda, assim conhecido por destinar recursos de
emergência a empresas em situação precária. A injeção dos recursos se
faria mediante intervenção na diretoria da sociedade, que passaria a ge-
rência a pessoa designada pelo ministério. Nesse ponto a questão em-
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assessor do Ministro da Fazenda, teria afirmado: "(...) se o problema
fosse em São Paulo, tudo se resolveria com a simples deslocação de
um dos funcionários da nossa representação regional para a sede da

empresa
 a ser amparada. Mas como deslocar um funcionário de gaba-

rito para esse fim de mundo que é Montes Claros?". A referência, obs-
cena pelo uso de outra expressão que não "fim de mundo", não passaria

em branco.
- Duas observações apenas, si-s. deputados. Primeira: Montes Cla-

ros é a cidade mineira que mais	
e detentora, graçass se desenvolve, boi

aos beneficios da Sudefle, de importante parque industrial, dotado de
toda a infraestrutul'a necessária para a continuação de seu progresso
econômico e social. Segunda a expressão daquele assessor não foi bem
mesmo assim como "fim de mundo", mas, sim, outra, bem mais gros-
seira e impublicável. Episódios como esse, aparentemente insignifican-
tes, bem podem demonstrar o 'animus' latente contra os interesses
mineiros. Toda esta situação, a par com outras de natureza fiscal, prin-
cipalmente as graves distorções do 1CM, também ensejando desníveis
regionais pela não diferenciação entre estados produtores e consumi-
dores, tudo isto - repito há que ser bem equacionado em termos de
aplicação em um verdadeiro estado federativo. Se firme não for este
espírito, se, pelo contrário, valores menores, de tônica regionalista con-
tinuarem persistindo cedo, muito cedo mesmo, veremos que a realiza-
ção espiritual máxima recebida dos nossos colonizadores, que é nosso
alto sentido de nacionalidade, começará a desaparecer. E um dia
queira Deus que isso não aconteça descendentes de antigos brasilei-
ros, falando línguas diferentes, serão alertados pelos livros de história
que a língua foi uma só e que antes todos eram irmanados pela mesma

nação. (Palnia) l)CN, 27/jun/4900/02).

No bual de 19 75, a quatro de dezembro, (ienival, como líder do

MDI3, fez uma retrospectiva:
Sr. presidente srs. deputados as palavras de reflexão que deixo

nesta Casa às vésperas do recesso do legislativo, peço aos colegas que
deixem sedimentar, ao longo dos três meses em que estaremos longe de
nossas trincheiras individuais, para então contraditar, se assim entenderem
correto, as minhas observações. ( ... ) tenho perfeita noção da minha pe-
quenez, o que, entretanto, não pode impedir-me de buscar soluções para
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a nação que me congrega. Por isso, falo, indago, duvido, questiono, apai-
xono-me eventualmente, mas, tanto quanto possível, procuro raciocinar
e ser honesto comigo mesmo. Na primeira experiência como deputado
estadual, causei mais irritação aos meus antagonistas do que realmente
contribuí para a busca de uma solução para o problema básico com que
nos defrontávamos então, que é o mesmo de hoje, ou seja, o da institu-
cionalização do País. Pela linha da minha atuação apaixonada no exercício
do primeiro mandato legislativo, certamente que lograria minha reeleição.
A proporcionalidade dos pleitos para a eleição dos deputados já diz tudo:
a representação é de apenas parcela insignificante no contexto geral. Prag-
maticamente, se desejava continuar deputado, poderia pensar assim: con-
tinuo extremado, pois que os votos dos extremados bastam à minha
reeleição. Parei, no entanto, quando tudo indicava minha recondução.
Parei, por desconfiar da absoluta inutilidade da participação civil na vida
pública brasileira. Era-me assaz penosa a impressão de que coonestava
uma farsa. Em tal estado de espírito, a solução seria mesmo a do afasta-
mento, o que fiz, passando a anular, sistematicamente, o meu voto, recu-
sando-me a toda e qualquer forma de participação no processo eleitoral.

Aqui, lembrou que quase cinco anos longe dos embates parlamen-
tares haviam-lhe dado tempo para refletir. Consciente de seu apego à
vida pública, mesmo assim relutara em voltar. O sucesso na profissão e
a tranquilidade conseguida para si e a família, eram fatores de peso, fun-
damentais. Dois amigos, Juscelino Kubitschek e Darcy Bessone puse-
ram-no entre o fogo e a frigideira. Havia que decidir. Voltou.

- Retornando á política, mais vivido, mais tolerante, preocupado
em não causar irritações que pudessem impedir o lúcido encaminha-
mento da solução pela qual todos ansiamos, apresento-me hoje, sem falsa
modéstia, psicologicamente preparado para o exercício da oposição. Cer-
tamente, se admito a reversão psicológica em mim operada, terei decep-
cionado os que esperavam estar votando no irrequieto deputado estadual
de ontem. Pago, tranquilamente o tributo da antipatia ou da incompreen

-são aos que hoje não mais se afinam comigo, certo de que, se ajo pru-
dentemente, se prezo o meu mandato (o que ontem não acontecia), se
não desafio moinhos de vento, jamais deixei de colocar as questões po-
líticas como as sinto no âmago de meu sentimento. Porém, falo a minha
verdade sem agredir, admito que possa estar errado, discuto sem retalia-
ções, busco com determinação o objetivo maior: a normalização institu
cional do meu País. Só se constrói sobre a verdade mas, para colocar
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dizer, pois, as minhas verdades, flUITI retrospecto amplo dos fatos públi-
cos do ano quc	c cena c quc IIIc iirni nai LIC pC1tO

Primciro Icina LIholJLido, o onIri10 dL, nco" llll\ tin sido am-
plamente debatidos na recente mudança da política de petróleo. A ex-
pressão contratos de risco, que rebatizava "contrato aleatório", já
disciplinado pelo Código Civil, trouxe mais dúvidas e perplexidades que
esclarecimentos. O debate, por isso mesmo prejudicado, não conseguia
empolgar. Pelo contrário, perdia vigor, dando a Genival oportunidade
para algumas observações. Já num primeiro aparte, o deputado Marcon-
des Gadelha lamenta interromper, dizendo-se ciente de que o orador só
dispõe de 30 minutos "para fazer amplo e global levantamento de toda a
economia do País", quando acrescenta: "É peculiar a V. Exa., quando as-
soma à tribuna, trazer-nos estudos acurados e verticais, o que faz com
toda a proficiência e acuidade".

Poucos entretanto haviam atentado para a importância menor do
debate jurídico. Na realidade, o que contava era a reformulação da po-
lítica nacional do petróleo. Para além do monopólio estatal, formara-
se uma consciência coletiva sobre a intocabilidade deste monopólio e
da invulnerabilidade da Petrobras. Seria, pois, no terreno político,
muito mais do que no jurídico, que deveria ser enfocada a questão. Sa-
lientando que, de urna política excessivamente rígida, fechada, passara-
se para uma posição perigosamente aberta, Genival alertou: "aí está o
risco, antes e à margem dos contratos". A mudança era justificada, prin-
cipalmente, pela carência de recursos nacionais, de suportes financeiros
e técnicos. Lembrando que, a exemplo da própria exploração do petró-
leo e da transferência da capital para Brasília, muitas outras iniciativas,
antes julgadas inviáveis, se mostraram possíveis e se concretizaram,
ressaltou:

- A mudança da política petrolífera buscou justificação, principal-
mente, na carência nacional de recursos financeiros e técnicos para as
pesquisas do óleo.

Após desfilar urna série de realizações respaldando, à saciedade,
prova da capacidade nacional de vencer barreiras, conclui:

- ( ... ) Em face de tudo isso, é justo indagar se, na verdade, o Brasil
e, ria hora presente, incapaz de criar ou mobilizar recursos financeiros e
técnicos para enfrentar, com as próprias forças, a questão magna da pes-
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quisa do petróleo. Ou se faltaram ao governo a coragem e a fortaleza de
ânimo que o levassem à determinação de enfrentá-la para resolvê-la.

Em seguida, baseando-se no pormenorizado documento elaborado
para a "Pedroso Horta" (*), abordou o que considerava "mito do milagre
brasileiro".

- ( ... )já sentimos mesmo a aproximação de uma terrível recessão
econômica que virá agravar, ainda mais, a situação social dos menos fa-
vorecidos da fortuna. ( ... ) quando se revela que a taxa de crescimento
caiu de doze por cento para menos de seis.

Um tremendo déficit comercial de quatrocentos e trinta milhões de
dólares em um único mês mostrava aberrante descompasso e desafinação
entre os governos Geisel e Médicj. Nesse último, o czar das finanças,
Delfim Netto, fez o que bem quis e entendeu. Não foi exatamente o que
quisemos e pouco se lhe deu que entendêssemos. Por muito tempo, ditou
cátedra. E era peso pesado...

( ... ) O erro, que a todos atingiu - o próprio governo hoje reconhece
- reside na adoção do modelo de desenvolvimento preconizado pelo ex-
ministro Delfim Netto. (...) faltou, aos homens que decidem, uma visão
mais larga das mudanças substanciais que o crescimento industrial acele-
rado imporia aos padrões da economia brasileira. Assim, esta ênfase dada
à industrialização trouxe profundas alterações - um verdadeiro atraso—a
um antigo setor dinâmico da economia, ou seja, a agricultura. ( ... ) o Brasil
chegou a um nível acentuado de crescimento, mas à custa da conta de ca-
pita!, ou seja, pela entrada de capitais e financiamentos externos, o que
acarretou, sobremaneira, o endividamento externo do País. Acrescente-
se a isso os aumentos futuros nas saídas de divisas devido ao pagamento
crescente de juros, lucros e amortizações relativos a estes investimentos
e estará justificada a angústia e preocupação que ora vivemos.

Considera que a realidade era mais de ordem filosófica do que eco-
nômica, sendo "necessário estruturar todas as atividades públicas e pri-
vadas para um verdadeiro regime de bem-estar social. ( ... ) A filosofia
básica residiria num processo de substituição, no plano interno, da pou-
pança dos assalariados pela poupança dos empresários.

(*) A "Eziiidaçuio Pedro,s'o horta" sziceh'u, em 1982, ao "lepes"
tituto (h' 	Políticos, Econômicos e Sociais do Rio Grande do SuL No
ano 2000 Ji novamente tiiiidada para "Fitada çõo ( fIt'sses Guimarões do RS '

e, foi tão atual a 1'ase de Milton ampos: "a
caminhada dos povos não se faz nos planaltos, e sim nas gargantas es-
treitas e entre perigosos precipícios. A evolução não é contínua e pausada;
ao contrário, muitas vezes se interrompe ou retrocede para prosseguir
depois em ritmo vertiginoso e confuso".

obre a política salarial:
(...) continua o governo atual exaltando a política salarial, não

criada por ele, afirmando que o trabalhador foi altamente beneficiado em
termos de salário real, desde o advento da Lei n° 4.725.

A respeito, enquanto a classe patronal sustenta que os trabalhadores
somente ganharam, seus representantes acham que os mesmos estão
sendo sistematicamente lesados, com redução do poder aquisitivo em
cerca de quarenta e cinco por cento. Resolver esta situação de litígio, por
ser de bom senso, pensa Genival, é também da maior simplicidade:

( ... ) o estabelecimento de um verdadeiro colegiado, composto
pelos tecnocratas e por um juiz togado trabalhista. Entre eles, discutiriam
os seus números, os dados coligidos, os componentes da fórmula de rea-
jusle e, certamente, a redução traria mais justiça aos menos afortunados.

Por último focalizou a "angústia dos políticos" naquela conjuntura,
angústia cuja origem se assentava na dubiedade de sua linguagem: "a
que o político fala na intimidade e a que utiliza nos momentos formais".
Aquela não tinha qualquer importância na área da decisão nacional. Falar
até que podia, conquanto se respeitassem os cânones impostos. Mas,
entre falar e ser ouvido, a distância não se podia medir. Dai, "vem-lhe (a
ele, Genival) uma profunda melancolia, misto de apatia e desencanto. É
quando sente, com extrema dor, a sua inutilidade". Encerrou o discurso
invocando o restabelecimento da verdadeira democracia e do real papel
dos políticos:

- Milton Campos, homem de espírito profun dam ente crítico, hu-
manista com a verve de um Anatole France, glosador das fraquezas hu-
manas, dizia, na intimidade, que "a melhor coisa de ser governo é ser
adulado". Feita a advertência, procure o presidente (ou o sistema, se for
o caso) saber realmente o que ocorre nos meios políticos. Indague dos
homens de coragem da legenda situacionista se o medo da grande maioria
tem ou não coonestado a terrível contradição dos dois Brasis, o real e o
irnial. lnda!le se não é desejo (Ia grande maioria, independentemente
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de legendas, o retorno das reais franquias democráticas com a segurançapara todos e para cada um, com a efetiva 
participação dos políticos noComando da vida nacional, com o desaparecimento definitivo da verdadeÚnica que nos vem sendo imposta, com a definie do que podemos	 ção clara do que somos

Pn lalas)
O fim do "milagre econô1jco" e as sucessjtantes desmoralizaram o m

	

	 o
odelo, levando a claras divergências A infla-

mento Tomou corpo
ção aumentava exibindo a desaceleração do cresci
a ideia de restringir as funções do estado às áreas d	 mora-dia, saúde,	 c al imentação , cultura, lazer, assistência soc Em suma, desestatizar a econonli 	e meio ambientea	 mA burocracia desmesurada era des-

deranças empresariai
pudorado sinônimo de ineficiência Das críticas à Política econômica, li-

s passaram a questionar o regime. A política dedi
stensão se fragilizava Na sessão de vinte e oito de maio de 1977,

  Comoli dei-, Genival discorreu sobre a visão Política do "amplo e 
intensamentediscutido tema da justiça social". Ponderou que, no decorrer dos Séculos,elevar o homem à dignidade fora uma sucessão de obstácconquistas Sê-lo-i	 ulos, lutas e

pre saldo Pos	a sempre, mas, ao final de cada embate, haveria sem-
itivo. Em 74 o povo, contestando o alarde da propagandaoficial, condenou o governo em fragorosa e histórica derrota. A "Revo-lução" estacionara no "combate à subversão e corrupção" e as reformaspreconizadas e propostas pelo regime fracassaram:

- ( ... ) a reforma agrária não passara de rascunho que só obrigaao cadas tramnej1to e recadastramento das terras, corno se nosapenas conhecer as injustiças de nossa es trutura fundiária bastasseOs ban-cos particulares, fa vorecidos pela Política de concentração de rendase apossavam da poupança pública, obrigatoriamente 
recolhida dostraba

lhadores para especular na agiotagem aberta daquilo que se
convencionou chamar, por eu femismo de crédito direto ao consu-m ido r.

A p
olítica de ensino deixara de ser direito de todos e obrigação doestado para se transformar em privilégio de alguns, consequência da po-lítica de privatizações Medidas repress

.
	ivas impedi	imprensa e aoam à

Povo discutir os "contratos de risco" A falência do governo nas distintas
áreas de atuação e a perspectiva de nova derrota eleitoral levariam 

à in-subordinação amplos setores do partido situacionista O momento era de

todo propicio a urna frente Única, nào apenas entre os dois partidos, mas
com ampla participação da sociedade. Urna tentativa pluripartidária, pro-
pondo a revogação do Ato institucional n° 2, abriria campo à represen-
tação de classe pelos partidos, tradição nos países civilizados desde a
Revolução Francesa. Sem os instrumentos legais, sem Congresso e sem
pleno funcionamento dos partidos políticos, a perspectiva era de agrava-
mento da crise, dado o crescente estrangulamento da economia. Era ne-
cessário ao País ampliar o comércio com as economias socialistas, "que
lhe ampliam o mercado, ao mesmo tempo em que oferecem tecnologias
e bens secundários de produção para o desenvolvimento". Essa política,
por sinal, já vinha sendo adotada pelo governo Geisel. Contudo, provo-
cava reação dos setores ligados ao "imperialismo e à propriedade privada
dos meios de produção", que pressionavam buscando apresentar planos
de desestatização.

- Essa necessidade entretanto é dramática, na medida em que a de-
sestatizaçãO traz, em si, os germes da desnacionalização, por apoiar-se
em capitais privados alienígenas, enquanto o estado tem meios de obter,
no exterior, financiamentos que, de maneira alguma, pesam sobre as de-
cisões soberanas na política interna.

Foram inúmeros os apartes de Vasco Neto em defesa do governo.
Sem se abalar, Genival continua, afirmando que era o próprio sistema
capitalista em todos os seus valores econômicos, políticos, morais -,
que estava em questão. Ao valorizar o ideário capitalista, o modelo eco-
nômico brasileiro seria anacrônico pois, "no consenso mundial, o capi-
talismo é uma alternativa decadente, à vista de sua incapacidade para
adequar-se às necessidades sociais emergentes do incomensurável pro-
gresso da ciência e da técnica".

- ( ... ) Os que financiam a atual campanha de desestatização da eco-
nomia talvez desconheçam o significado que pode ter o papel das forças
armadas quando, como em 1964, são chamadas a colocar ordem numa
sociedade desencontrada de seus valores. Eis que, se as forças armadas
empolgam o poder político, ficam submetidas às pressões econômicas,
sociais e políticas, bem corno sensíveis ao amadurecimento das tendên-
cias nacionalistas e democráticas, funcionando muitas vezes como par-
tido político (...), capaz de solucionar todos os fracassos anteriores, por
verificar a impossibilidade de governar à base dos interesses egoístas
da economia de mercado, que só planeja em benefício de sua própria
acumulação e sobrevivência, submetida aos interesses supranacionais
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de grupos e organismos de concentração mundial de renda. Cada v
mais as forças armadas verificam que o submetimento a interesses ex-
ternos não é capaz de tirar o País do lamaçal da corrupção e se 

capacitamde que, para solucionar a grave crise social, é preciso desenvolver 
ten-dências de união com a classe operária, como acaba de ocorrer no úl timo10 

de maio, quando o Presidente Geisel, no reduto da primeira grande
empresa estatal em Volta Redonda, rememorou a figura ímpar do Pre-
sidente Getúlio Vargas, patrono indiscutível do nacionalismo e do tra-
balhismo brasileiros.

Há anos discípulo de ideias de Jacques Maritain, Genival afirmou:
- ( ... ) Ao se aflorar a questão social, o grande receio é o de ser to-

mado por comunista, epíteto que é lançado irresponsavelmente por mui-
tos que, na grande maioria, são mesmo incapazes de definir e esboçar os
lindes de qualquer sistema político. Ao tentar a Colocação doutrinária da-
quilo que acreditamos nos possa conduzir, mais rapidamente à grande
nação que todos desejamos, não nos atemoriza o fato de estarem soltas
as bruxas. E nos dispomos mesmo ao debate, desde que em clima de res-
peito intelectual, sem as colocações estereotipadas pobres de conteúdo
e prenhes de desconfiança, que só fazem empobrecer o diálogo. Assim
abrindo a colocação particular do problema brasileiro, podemos asseverar
que quando a estrutura legal de um país se situa, ainda que corri disfarce,
visando a beneficiar um grupo social em detrimento de outro, ou outros.
cabe a assertiva de que esta nação organizou mal sua vida coletiva. Em
lógica pura cabe, consequentemente, o complemento de que este País
vive em regime de injustiça social. Se a situação brasileira é hoje, como
ontem, de profunda injustiça social, cabe a pergunta: por qual doutrina
social pretendemos o equilíbrio?

Recorreu de novo a Darcy Bessone, para quem a filosofia materia-
lista não conseguia colocar em termos claros a questão da liberdade.

Não se harmonizam os conceitos de liberdade do marxismo e do
cristianismo ou do individualisno Volta a Maritain: "se o comunismo
fosse apenas uma doutrina econômica e não um sistema filosófico-global
de vida coletiva, o cristianismo não teria motivos para recusá-lo".

A questão posta por Darcy: "se há barreiras in transponíveis no ter-reno filosófico e no político, também no aspecto econômico e social
de se recusar o exame das questões socialistas'?", responde:

cremos que as consciências bem formadas teriam que responder
pela negativa. ( ... ) As pressões sociais, a par com o espírito pragmático

tIZCiIm em
c marca	o,	 1Lfld Ut

até mesmo em regimes tidos como marcadamente capita-
se mpuseram
listas.

Asociedade industrial inglesa sobre a qual recaiu o peso da crítica

de Marx, não subsiste mai	 õs. Ruiu pelas pressões dos sindicatos obreiros
mundo inteiro,

e pela força da intelectual idade. Diminuiu, quase que no 
a brutalidade da exploração do homem pelo homem, embora na expres-
são jocosa de Bernard Shaw, face ao surgirnento da exploração do
homem pelo estado, "a grilheta trocou de tornozelo".

Ponderou que, adotássemos OS regimes vigentes nos Estados Unidos

e na Rússia como modelos clássicos de capitalismo e comunismo, cons-
tataríamos ambos descaracterizados, tantas e tamanhas as adaptações e

3 sformações por que passaram ao longo do tempo. Maior argumento
em favor de algumas soluções socialistas se encontrava no próprio cris-
tianismo, expresso nas encíclicas Rerum Novarum e Mater et Magistra
-eem posições sustentadas por João XXIII.

- Face a tudo o que aqui, no campo doutrinário, foi exaustivamente
discutido, cessando até mesmo o horror de se falar em socialismo, cabe
uma pergunta: como vai o Brasil em termos de justiça social? Poderia
deixar a resposta a cargo da consciência dos homens que nos conduzem,
mas, como temos, mesmo que só formalmente, parte desta responsabili-
dade, vamos atiçar o braseiro bruxuleante das consciências que dormem.
Temos dito e aqui vamos repetir - que o excesso da população não en-
gajada no mercado de produção; a fome mesmo dos que trabalham du-
ramente; a insegurança da grande maioria de nossa população; a revolta
dos assalariados; a infância abandonada; o inadequado trato da saúde pú-
blica gerando epidemias constantes; o problema agrário suscitando duas
facetas, quais sejam a falta de rentabilidade do campo e a miséria em que
vive o camponês; o abuso da rede privada de bancos e financeiras, certas
de que é lícito todo e qualquer lucro, por mais que onere o consumidor
ou desvalorize o trabalho; o diminuir constante da classe média; o esma-
gamento da indústria nacional pelas niultinacion s , a tudo isto se con-

trapõe o surgimento de imponentes fortunas feitas de um dia para o outro,
num impiedoso processo de concentração de riquezas. Por toda essa pro-
blemática, aqui levemente aflorada, tudo nos leva a crer na necessidade
de se estruturarem as atividades públicas e privadas acionando-as à con-
secução de um verdadeiro regime de bem-estar social. Para a consecução
deste desideratum não há como prescindir dos grupos de pressão, sabido

que ninguém, espontaneameflte abre mão dos privilégios que detém.
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Confiar a boa ordenação de urna política de bem-estar social apenas aos
homens do planejamento não é, certamente, a solução do bom senso
nem o que a História nos ensina como mais correto. (...) Já os grupo 5pressão trazem em si a au tenticidade da origem e, por isso mesmo, me-
recem respeito maior do que o dispensado aos tecnocratas.

Essas pressões, afirma, poderiam ser exercidas não só pelos sindi-
catos desde que lhes fossem devolvidas as prerrogativas Políti
também pelo movim	 cas, mas

ento estudantil, como ocorrera com sucesso no pas-
sado a propósito, por exemplo, da lei que instituiu o monopólio estataldo petróleo. O surgimento dos partidos de classe representaria grandepressão, principalmente se estruturados em bases i deológicas, como era
o caso do 'Labor Party'. Além disso, uma adequada política tributária
poderia constituir importante i nstrumento na construção do regime debem-estar social. Prosseguindo, apontou:

Poucos podem tudo e a grande maioria nada pode. Não havia a
valorização do trabalho, a propriedade jamais se relacionara com a fun-
ção social prevista na lei, a reforma agrária não saíra do papel, o direito
de greve não encontrava ambiente para se exercitar, o salário mínimo
não atendia sequer ao trabalhador, muito menos à sua família. Sem falar
no problema dos bancos, que sem um tratamento legal novo, continua-
riam a favorecer a concentração de riquezas. Outro fator era o impedi-
mento constitucional de se tributarem patrimôni
venda.	 o e o lucro de sua

Com relação a isso indagou, com muita propriedade:
Tributam-se salários, pensões, terças e montepios, corno se renda

fossem, e são deixados de lado os milhões auferidos em especulação imo-
biliária. Afinal, quer ou não o governo impedir a concentração das ren-
das? Se quer mesmo, é tempo de criar mecanismos que, atuando sobre a
verticalização, possam forçar a distribuição. (...) Inodora e sem sentido.
cremos nós, é a discussão se o bolo deve ser repartido enquanto em cres-
cimento ou se só depois de bem desenvolvido Repartir como, se nada
existe em nossa legislação que faça cessar o processo de verticalização?
Como estamos, cresça como crescer, o bolo estará sempre em algumas e
privilegiadas mãos. Será mesmo que o governo ainda não entendeu que
todo processo de desenvolvi mento econômico cria, naturalmente, a ver-
ticalização e que, por isso mesmo, se impõe a criação destes mecanismos
de pressão visando ao distributivismo'

Quanto ao impost o sobre a herança, notável instrumento contra a

00cefl aÇao de rendas, sequer colocado em pauta:
—A problemática está aberta e colocada à discussão desta Casa, sem

o temor dos fracos e com a consciência livre de quem sempre se angus-
tiou com ela, razão pela qual, sem qualquer vínculo com o passado po-
lítico do meu País, nem mesmo através de laços familiares, vinculei-me

à oposi
ção. E certo estou de que meu partido, embora congregando ele-

mentos discordantes dos elementos que cito como imprescindíveis à con-
secuçãO de um regime de bem-estar social, pela sua grande maioria há
de me apoiar. Quanto aos que de mim discordam, tolerem-me, se não por
homenagem à minha individualidade, pelo menos por respeito à adver-
tência bíblica: "Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum
vaso, ou a põe debaixo da cama; põe-na no velador para que os que en-
tram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não há de manifestar-
se e vir à luz. Vede pois, como ouvis, porque, a qualquer que tiver lhe
será dado; e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado".

Era o que tinha a dizer. ( Palma')

Falando depois sobre esse discurso:
- Recordo-me desse discurso. Foi muito pensado, muito meditado,

e sem a característica de agredir a quem quer que fosse. Naquela época
eu lia muito os livros de Maritain. A influência de seu pensamento na
minha formação foi muito grande. Sempre me defini como elemento de
esquerda. Mas, por outro lado, apesar de ser um agnóstico as correntes
filosóficas ligadas à Igreja sempre pesaram muito na minha formação,
como pesaram muito na de Darcy Bessone, um agnóstico COITIO eu, tam-

bém leitor compulsivo de Maritain. Quantas e quantas vezes eu comprava
um livro desse autor e passava para ele. Ou então era ele que encami-
nhava um para mim. Ficávamos numa posição de sempre querer algo
novo, de sentir que algo de novo tinha de ser feito, que o problema da
Justiça social no Brasil devia ser encarado de maneira diferente. Até onde
tinha urna mensagem que a gente pudesse aproveitar e fazer com que ela
fosse bem aceita sem que despertasse o horror de falar "isso é coisa de

Comunismo" , nós íamos. Nós navegávamos nessas águas.
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Genival, José Maria Rabel!	. 	de Genivâ, em um al-
moço discutindo preparativos para a fundação do PTB (Partido Trabalhista Bra-sileiro).

_	Genival cumphrneía st--U iWjU

tônio Queiroz, um dos financladoreS
da campanha de Tancredo Neves
ao governo de Minas. Ao lado de
Queiroz, um amigo e eleitor, Toni
Azan.

Y 

4

•

•	
.	_._,	

-

Durante a viagem à Líbia, grupo de deputados brasileiros e políticos da Líbia
e Palestina, posam à beira do Mar Adriático, antes de um almoço de confra-
ternização. De camisa estampada, Genival é o terceiro a contar da esquerda.
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Márcia Kubitschek
(de óculos) entre
Genival Tourinho,
um amigo e Ademir
Lucas Gomes, em
seu primeiro man-
dato como prefeito
de Contagem.
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Da de eleição na Faculdade de Di- Genival, Mário Ribeiro (ex-prefeito de
reito. Disputavam chapas com Montes Claros) e Tancredo Neves, em
nomes bem conhecidos, como Pau- foto de dezembro de 1984.
uno Cícero de Vasconcelos, José
Machado Sobrinho, Antônio Dutra,
Obregon Gonçalves, Aristóteles
Atheniense, Marcos Afonso de Ladeando Fernando Henrique Cardoso
Souza, Segismundo Gontijo, Anos- na inauguração da nova sede da TV
valdo Campos Pires e Genival Tou- Educativa de Minas Gerais (Rede Minas
rinho.	 de Televisão), Paulo Ribeiro, Eduardo

Azeredo e Genival Tourinho.

Juscelino e Genival
Tourinho, num encon-
tro na residência de

IN,	 Raimundo Tourinho,
4 1'Ø vendo-se ainda Bira,

Pedro Narciso e Tere-
zinha Tourinho.

José Paulo Sepúlveda
Pertence em sua posse
no STF (Supremo Tribunal
Federal), sendo cumpri-
mentado pelo amigo Geni-
vaI Tourinho.

17
Numa reLeph.
nival Tourinho e Fran-
CISCO Iqés'



Genival assinando
o termo de posse
como presidente
do lpsemg, vendo-
se ao fundo Hélio
Garcia, Renato
Azeredo, Genésio
Bernardino e o Go-
vernador Tancredo
Neves.

, 'a

r

4

/

Genival, depois da
posse como presi-
dente do lpsemg,
sendo cumprimen-
tado por Tancredo
Neves, na presença
de Nilson Gontijo e

/ Renato Azeredo.

5

A nireita, na ponta da fotografia, o então presidente de Portugal, Mário Soares,
tendo a seu lado Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e, primeiro à esquerda, Genival
Tourinho, entre amigos.

Em Montes Claros, Tancredo Neves cumprimenta Mário Ribeiro, este ladeado
por José da Conceição Santos, que seria deputado estadual, federal e secre-
tario de estado.

Genival, o ex-prefeito de
Belo Horizonte Célio de
Castro, Heloísa e
Eduardo Azeredo.

Kemil Kumaira,
Sylo Costa, Emí
lio Haddad e Ge-
nival em reunião
do MDB em Belo
H o rio ri
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1
Paula Tourinho em foto no dia de seu casamento e sua avó, O. Anésia Tourinho

E	 1Em pé, Maria Estela Kubitschek Lopes no dia do lançamento de seu livro, EU-sabeth e Genival Sentada , D. Judith Oliveira Matta, mãe biológica da primeira
260

Na naugU''	 Neves, João Pimenta da Veiga Filhouapelinha Sint3 iúL Renato Azeredo, Esther lourinho,

Genival, Déa Felício dos Santos, TanCredo 
e sua primeira esposa. o presidente Juscelino já havia falecido.

a
••:.•:

Assentados,	 ;uu Neves, GeniVai To urinho e Magalhães Pinto, quando da
filiação dos dois últimos ao PMDB (em decorrência da frustração do PP). Em
pé, dentre outros, Nélson Thibau.
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Danilo Savassi, Carlos Mário da Silva VeNoso em sua posse na Academia Mi-
neira de Letras, Genival e Elisabeth.

Em 2003, em reunião festiva pelos 75 anos de José Aparecido de Oliveira.
Sentado, aparece Oscar Niemeyer, que em setembro completara 100 anos,
inteiramente lúcido, conversando com Genival, em pé.
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Amigos d,, JK reunidos em Diamantina por ocasião do centenário do presi-
dente. Sentados, a partir da esquerda, Carlos Heitor Cony, Maria Estela Ku-
bitschek Lopes, Serafim de Mello Jardim e o cel. Affonso Heliodoro. Em pé,
também a contar da esquerda, dentre outros: Jayme Neves, Goes (fotógrafo
oficial de JK), Carlos Murilo Felício dos Santos, Sérgio Gomes de Vasconcelos,
Rodrigo Lucas Lopes, Aníbal Teixeira, Levínio Castilho, Alcindo Bicalho e Ge-
nival Tourinho.

No ano de 1980, Genival em palestra para os professores do Departamento
"Américo Latino" da Universidade de Harvard. À direita de Genival, o intelectual
brasileiro Clóvis Brigagão, seu intérprete.

h!	 - 1 Li
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k]
Genival e D. Sarah Kubitschek
num evento.

li

Acima, no Sítio das
Bicas", quando Jus-
celino recebeu ami
gos. A partir da es
querda, Terezinha
JK, Orlando Jun
queira, Esther e Ge
nival Tourinho.

À direita, acrescem
grupo: Eny Roch
Maia Gresta, Cés
Prates, Helena Alk
mim e o compadr,
Genaro.

Foto das buuas uu
prata dos pais de Geni-
v
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Juscelino e Genival numa
festa em Brasilia

Dese mbargador Geraldo
Alves dos Reis, Renato
Azeredo, Genival Tourj-
nho, Genésjo Bernar-
dino, Tancredo Neves e
Nilson Gontíjo.

266

611,

:: 4

1
1 44 -

4
Darcy Ribeiro e Genival TouíiflhO quando se encaminhavam para receber a
Medalha da Inconfidência.

Em recepção no AuornOVel Clube qunJo do lançamento do PIC (Pampulha
late Clube), Oscar Niemeyer, Yeyé Batista de Oliveira, Múcio Athayde e Genival

Tourinho
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Na porta da Capela Santo
Antônio, na Rua Pernam-
buco, após celebração da
missa de sétimo dia de D.
Naná, irmã de Juscelino,	 4
este entre Renato Azeredo e
Genival.

4

)øI
Genival em pronunciamento, ao lado de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, seu se-
nador suplente Abdias Nascimento, e o deputado gaúcho Getúlio Dias.

I'Jd i esia peios setenta anos de Ccc Jal, o casal Eduardo Azeredo, Mário da
Costa Tourinho Neto (Mariozinho), Beth e Genival. Atrás de Mariozinho sua
enfermeira Thelma, já acompanhante \.

~;%	
-	- 

^_ AK*z-,
Juscelino e Genival cumprimentando João Valle Maurício no jantar que Genival
Ofereceu a JK em junho de 1967.

Genival e seu conterrâneo e
amigo Manoel Hygino dos
Santos, por ocasião da
Posse deste na Academia
Mineira de Letras.
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Kalil Jeha, Joaquim
r 1arjano da Silva,
3enival e Esther
Tou ri n ho.

r---
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Na campanha de 74, os candi-
datos Itamar Franco (ao senado)
e Genival Tourinho (à câmara fe-
deral). Entre os dois, o primo de
Genival, Henrique Tourinho.
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Juscelino cumprimenta uma jornalista brasiliense vendo-se ainda Genival Tou-
rinho e Renato Azeredo, entre outros.

Leonel Brizola e Genival Tourinho quando ia ser cumprimentado pelo cantor e
deputado federal Agnaldo Timóteo.

.	.	,..
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Fundadores do PDT de Minas Gerais no Palácio Tiradentes. Em pé, ao centro.
Leonel Brizola. Genival é o último agachado à direita.
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Genival, em aula na
Pace University, em
Nova York, para es-
tudantes latino-ame-
ricanos.

p Genival e Tancredo na
nauguração do comitê JK
pró-candidatura de Tan-
credo ao governo de
Minas.

4
.-;
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A partir da es-
querda, Adherbal
Teixeira Rocha,
Carlos Olavo da
Cunha Pereira,
Luiz Carlos Pres-
tes e Genival Tou-
rin ho.

Sílvio Abreu Júnior, con-
decorado, entre Reinaldo
Ximenes e Genival.
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Genival e o casal Eduardo
e Heloísa Azeredo em
junho de 2003, quando os
dois primeiros receberam,
em Bocaiuva, a medalha
José Maria Alkmjm.

Campanha para o governo estadual em Porteirinha/MG. Em destaque, junta-
mente com Tancredo, Genival e Hélio Garcia, aparecendo ainda ao fundo
Jorge Vargas (de camisa estampada) e Manoel Costa.
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	 Darcy Ribeiro e Genival.

Foto histórica da última
turma a se formar na Facul-
dade de Direito da UFMG,
posando nas escadarias da
antiga sede da escola pré.•'v"'..1

T	dio existente até julho de
1-	 1958.

'

A

Inauguração da sede da Fundação Genival Tourinho, ele sendo cumprimen-
tado por Ciro Gomes, ao lado de quem estão Athos Avelino Pereira, na época
prefeito de Montes Claros e José Alencar, então vice-presidente da República.

Posse de Genival no lpsemg,
vendo-se ao fundo o então presi-
dente do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Geraldo Alves dos
Reis, Genésio Bernardino de Souza
e o Governador Tancredo Neves.

Elisabeth entre O
casal Cristiano e Ce-
cília na festa de se-
tenta	anos	de
Genival, que está
entre Maria do
Carmo e seu marido
Sílvio Abreu Júnior.

De frente, Tan-
credo Neves e
Juscelino. De
lado, João Gou-
lart. De costas,
a partir da es-
querda, Geni-
vai, Renato
Azeredo e Ma-
noel de Al-
meida.

,1 WV .	-
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Na sua primeira campanha ao go-
verno do estado, Aécio Neves entre
José Maria Magalhães e Genival
Tou ri n ho.

EI

¶ Genival com Eduardo Aze-
redo, Darcy Ribeiro e Paulo
Ribeiro.

rlf lIlí

1
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Na Fundação Gen i .. .io ponu .—c),,induur Lcluardo
Azeredo, vendo-se, a contar da esquerda, Mário Ribeiro Filho (Ucho), Paulo
Ribeiro, Athos Avelino, Genival, Oiro Gomes, José Alencar e Elbe Brandão.

$kJ Uma. L IVI :' II
Campanha de Tancredo ao governo de Minas. Entre outros, Nilson Gontijo
Sanico Silveira, Genival, Aecinho, Leopoldo Bessone, Hélio Garcia e JustiflOFrossard.

Na festa de setenta anos de Genival, ele ao centro e, a contai u	ueIua,

Albertinho Ramos, Reynaido Ximenes, o aniversariante, sua filha Virgínia e
Eduardo Azeredo.

Genival com Marco Maciel
e Paulo Paiva então presi-
dente do BDMG.

276	 277



IM

Genval recebendo um abraço do
então prefeito João Pimenta da
Veiga, quando da outorga, por indi-
cação do vereador Paulo Portugal,
do título de Cidadão Honorário de
Belo Horizonte.

Kemil Kumaira, Celso
Passos, Francisco Se-
vero, Genival e Emílio
Haddad na campanha
eleitoral de 1978.

Genival, Eduardo Azeredo, Serafim
Jardim, e Levínio Cunha Castilho,
em foto tirada na casa de Juscelino,
em Diamantina, quando da entrega
do título de cidadão honorário a
Eduardo Azeredo.

li

Em Montes Claros, numa foto de
1968, o futuro deputado estadual
Pedro Narciso ao lado de Jusce-
lino Kubitschek, que não conse-
guiu conter seu espanto quando o
russo Leon Scholtz lhe revelou
doar dois litros de sangue a cada
quinzena.
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Genival e Leonel Brizola.

Murilo Meio Filho, advogado, jornalista, escritor, imortal da ABL, é o apresen-
tador deste livro. Nesta foto, quando do lançamento de um de seus livros em
Belo Horizonte, está na companhia de Genival Tourinho e Amilcar Martins.
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Genival em companhia de sua
mulher Elisabeth, netos e seu
cinquentenário amigo Jorge de
Almeida Neves, com Jorge
Filho, na festa de setenta anos
de Geniva



Genival, recebendo co-
menda do Governador
Eduardo Azeredo.

N.

Na festa dos setenta
anos, Elisabeth e Geni-
vai ao lado dos velhos
amigos Serafim Jardim
e Marilene.

Reunião em Brasília,

Genival e Beth, festa de setenta anos, entre Hindemburgo Pereira Diniz, sua
esposa Glorinha e o advogado e velho amigo Pedro Servo.

O casal Genival e Beth recebendo os cumprimentos de Pimenta da Veiga e
esposa, Ana Paula, na festa dos setenta anos do aniversariante.
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Na festa dos setenta anos, Beth e Genival com o casal Carlos Cotta e o jovem
desembargador Joaquim Herculano.
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Genivai e Esther no casamento religioso,
celebrado pelo dominicano Frei Chico, na
Igreja de Lourdes em 28 de junho de 61.
Ao fundo, o então concunhado de Geni-
vai, deputado Dano Tavares.

Dr. Mário Tourinho, abraçado pelo
filho Genival, no dia do casa-
mento deste, vendo-se ao fundo
a madrinha Maria Auxiliadora de
Brito.

1-

No aeroporto de
Montes Claros,
em 1980, Leo-
nel Brizola, Ge-
nival e Getúlio
Dias sendo re-
cebidos por
Paula Tourinho
e Mário Ribeiro,
entre outros.

-' -
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Na festa dos sessenta anos, com os casais Rubens Gomos Leite e João Jac-
ques Lafetá.

Genivai, quando recebeu seu título de cidadão honorário de Belo Horizonte,
entre Beatriz da Cunha Pereira e Fausto Nunes Vieira

Com o casal Aluísio Pimenta na	Na festa dos setenta anos, Genival abra-
festa dos setenta anos. çando seu compadre Antônio Lima Ban-

deira, sua ex-secretária Mara, aparecendo
ainda Álvaro Azeredo e Márcia Sá.

282
	

283



•1

Sobral Pinto, autografando livro
de sua autoria para Genival, ob-
servado pelo Dr. Lauro Pacheco
de Medeiros e Luiz Carlos Abrjta

)
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ulÀiuteCáriOS da UFMG, ano de 1968, tendo JK como paraninfo

e Genival como homenageado de honra. Do lado direito deste, esquerdo da

foto, César Prates e Miltonilo Braga.

Paulo Camilo de Oliveira
Pena entre Genival e Or-
ando Vaz Filho.

:.

Genival com Modesto
Justino de Oliveira, tendo
ao fundo o Ministro Leão
Starling Genival bendo abraçado pelo professor Darcy Bessone.
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A dedicatória acima é do coronel Affonso Heliodoro, o mais antigo conterrâneo de
Jk, a quem serviu praticamente a vida inteira, desde a prefeitura. No governo esta-
dual, como chefe da Casa Militar. Na presidência como sub-chefe do Gabinete Civil.
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Uma pausa para Darcy e
Mário Ribeiro

Dois irmão antípodas

Nome de projeção internacional, Darcy é grata e eterna lembrança
dos conterrâneos, que lhe preservam a memória, concomitanternente com
a do irmão Mário Ribeiro, menos esplendorosa e bem mais urbana, não
menos montes-clarense. A respeito, esclarece Genival:

- O fotógrafo oficial da Municipalidade ao tempo em que Marão
(Mário Ribeiro) era prefeito está prestes a editar um livro com inúmeras
fotografias do saudoso amigo alcaide acompanhado de Darcy Ribeiro e
outras pessoas, num verdadeiro estudo fotográfico dos dois irmãos. Al-
guns amigos dos dois, dentre os quais minha pessoa, fomos convidados
a nos manifestar sobre o estudo, bem como sobre o título "Dois Irmãos".
O que se lê a seguir é a crônica elaborada por mim a ser publicada em
breve no referido estudo em forma de livro.

Mário e Darcy, dois irmãos antípodas, por um desses mistérios da
natureza, se integravam num amor fraternal profundo. O primeiro, ex-
tremamente apegado à família, também aos amigos que possuía às man-
cheias e com prole numerosíssima, fincado no solo montes-clarense tão
profundamente quanto as aroeiras do Sítio Tira Teima. Para o primeiro,
o centro do universo era Montes Claros, numa relação de gravitação equi-
valente à do sol e do planeta Terra. Despojado de qualquer dose de vai-
dade, era arrojado, inventivo, empreendedor, partícipe de tudo o que
ocorria na sua cidade e de poucas ao redor, também por ele estimadas,
mas nunca corno Montes Claros: Bocaiuva, Brasília de Minas, Janaúba,
Coração de Jesus (terra dos seus antepassados), Januária e Pirapora. Por
Belo Horizonte, onde estudou vários anos, teve presença marcante no
mundo estudantil (Mário Comunista), muito presente aos seus aconteci-
mentos políticos e aos ocorridos na Associação Médica, depois na Se-
cretaria de Estado do Trabalho e, durante bom tempo, do quarto andar
do Automóvel Clube (salão do pôquer). Tinha grande apego aos gerais
do norte, mais com sua rainha Montes Claros. Acima de tudo, no seu
amálgama de sentimentos, sobressaía-se a capacidade de não guardar
rancor, de tudo perdoar. Seus amigos íntimos e seus familiares bem sa-
bemos pelo que passou nos dias que se seguiram a l de abril de 1964.
Nenhuma reminiscência rancorosa, para tudo uma palavra de desculpa
ou explicação, era assim que agia. Já Darcy, explosão da mais intensa
intelectualidade, cidadão do mundo, autor do discurso de posse de Sal-
vador Allende, figura influentíssima junto ao General Alvarado (Peru),
cuja presença ia da Sorbonne (doutor "honoris causa") aos índios brasi-
leiros e esquimós do Canadá, monoglota, pouco se importando com lín-
guas outras ("quem fala línguas é marinheiro ou porteiro de hotel"), dono
de obra vastíssima e diversificada. Montes Claros constituía mero aci-
dente em sua vida múltipla, só o lugar onde nasceu. Filho, nenhum. Ci-
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dadão do mundo, em termos de Brasil, o Rio de Janeiro era sua paixio.
Ficava fera ao ouvir crítica qualquer ao Rio. Recordo-me de um pro-
grama de televisão em que seu interlocutor exagerava a violência da ci-
dade, ouvindo a fulminante réplica: "E São Paulo (terra do interlocutor)
que tem mais que isso, além de ser cercada por um rio de merda e
bosta?". (referia-se ao Tietê). A imprensa nacional, embora carinhosa-
mente, criou o neologismo "darcisista" (misto de Darcy e narcisismo)
para qualificá-lo. Amigos em Montes Claros, uns poucos. A maioria me-
ramente histórica. Apegado, no entanto, talvez ao mais simples de todos,
por ele chamado de Zé do Catão (Prates), o popularíssilfio querido e
inesquecível Zé Paraíso, da minha infância, mocidade e maturidade.

Numa rápida frase Mário punha a claro o antipodismo existente
entre os dois: os dias mais /lizes de minha vida são os em que Darci,
chega e parte (de Montes Claros) ". Dois irmãos tão ditè rentes que se
completavam para honra e glória da minha Montes Claros.

Belo Horizonte, 09 de março de 2007.
Genival Tourinho.

O que poucos sabem

Na sessão de nove de março de 77, na iminência do processo de
estatização, Genival lembrou a ação alienígena nos bastidores do
golpe. Os mesmos interessados em reduzir nossa soberania articula-
vam restringir a participação estatal na economia, dando nome de de-
sestatização a uma verdadeira desnacionalização. Mas, "o cognome
não mudou a semântica", ensina judiciosamente. Lembrou haver re-
querido à Câmara desarquivarneflto dos autos e do relatório da CPI
que investigara atividades do "lbad", "Ipes" e da "Ação Democrática".
Criada em 63 a CPI, tivera Pedro Aleixo como relator. A ela cumpria
esclarecer a atuação de órgãos ligados às multinacionais e seu papel
no golpe de 64. Em dezembro, o resultado do inquérito foi aprovado.
Mostrava que a maioria dos diretores do "lbad" e 'Ipes" pressionara
grupos econômicos com o discurso de impedir o crescimento do co-
munismo no Brasil. Captando-lhes simpatia e confiança, obtiveram
vultosas quantias que manuseavam sem prestação de contas. A CPI foi
posteriormente arquivada pelo governo militar.

Mais de vinte anos depois, Genival enfatiza:
- O lbad foi um órgão que financiou pesadarnente as eleições de

deputados fiéis aos interesses americanos. Em sua retaguarda existia um
tal de Hasslocher, uma figura meio mítica, nunca se conseguiu descobrir
na época quem era. Os bancos distribuíam dinheiro a mancheias para de-
terminados candidatos que se opunham a Jango, à reforma agrária, e mui-
tos deles estavam na Câmara quando requeri o desarquivamento. O
requerimento da CPI sobre o lbad teve autoria do José Aparecido de Oli-
veira. Foi aquele corre-corre, muita gente pedindo para eu desistir, in-
clusive gente do nosso próprio partido, porque o partido era tido como
sendo financiado. Isso deu muito barulho, deu muita notícia na imprensa
na ocasião, mas no final das contas não foi possível o desarquivamento
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porque sumiram com toda a documentação Aparecia apenas o requeri-
mento e seu encaminhamento para uma comissão da Câmara.

Foi o historiador e cientista político uruguaio Renê Armand Drei-
fuss, naturalizado brasileiro, quem batizou de "Complexo !bad/Ipes" o
esquema golpista patrocinado, dentre inúmeros interessados, também
pela CIA, a conhecida e temida "Central Inteiligence Agency". O com-
plexo nababescamente financiou algumas dezenas de candidatos direi-
tistas a postos eletivos na ocasião, uma fortuna havendo sido gasta. Há
até hoje urna controvérsia muito grande a respeito de seu fundador, ojá
citado Hasslocher, e muita gente não sabe bem quem foi esse cidadão, o
homem que gerenciou os milhões de dólares fartamente despejados no
financiamento das campanhas apoiadas pelo complexo. O Instituto Bra-
sileiro de Ação Democrática, "lbad", foi uma escabrosa organização an-
ticomunista fundada em maio de 1 959 pelo economista Ivan Hasslocher,
O objetivo era influenciar nos debates econôm ico/político/sociais do País
por meio da ação publicitária e política. Para apoio logístico, Hasslocher
usava uma empresa, a "Incrementadora de Vendas Promotion". Ao lado
dele, vários empresários brasileiros e estadunidenses, corri polpudas con-
tribuições, fariam parte dessa organização e de sua entidade irmã, o Ins-
tituto de Pesquisas e Ações Sociais, "Ipes", constituído dois anos e meio
depois, e cuja finalidade inicial era combater o estilo populista de JK e
Possíveis vestígios da influência do comunismo no Brasil. Fundado em
dezembro de 1961 por Augusto Trajano de Azevedo Antunes (ligado à
Caemi) e Antônio Galotti (ligado à Light), o Ipes serviu como dos prin-
cipais catalisadores do pensamento antiGoulart. Encabeçando o rol de
doadores, ainda integrado por cerca de trezentas empresas de menor
porte, além de diversas entidades de classe, os cinco maiores financia-
dores foram: Refinaria União, Cruzeiro do Sul, Light, Incomi e Listas
Telefônicas Brasileiras, O Ipes desapareceu em 1972, quando seus pro-
pósitos pareciam ter sido cumpridos e o AI-5 parecia ter controlado todos
os focos de manifestação antidireita do País. Tinha estrutura idêntica à
de sua coirmã já citada.

No lbad, Hasslocher recebia doações de quase uma centena de con-
tribuintes para combater Jango e formar células golpistas de militares,
trabalhadores e estudantes. A Ação Democrática Popular, Adep, subsi-
diária do lbad, centralizava contribuições. Segundo o ex-agente da CIA,
Philip Agee, os fundos provenientes de fontes estrangeiras foram utili-
zados na campanha de oito candidatos a governador nos onze estados
onde houve eleições, e em apoio a quinze postulantes ao Senado, du-

zentos e cinquenta i (ïunara 1 ederal e a mais de quinhentos as asseni-
bleias legislativas. Multinacionais americanas ajudaram até com 5 mi-

lhões de dólares uma fortuna para a época, segundo calculou em 1977
oexembaixador do Brasil Lincoin Gordon. Hasslocher usava a já citada
"Promotion" para coordenar as ações financeiras e também fazer seu
pé-de-meia. O caso levou a uma CPI, aliás duas. A primeira fracassou
com a descoberta de que seu presidente e seu relator haviam sido finan-
ciados pelo dinheiro de Hasslocher. Em 1963, deu numa segunda CPI,
presidida pelo então deputado Ulysses Guimarães. À primeira notícia
da investigação, Hasslocher mandou-se para o exterior. Em 1965, dois
anos após vir a público o escândalo em que se descobriu que arrecadara
quantias impressionantes, sumiu do mapa. Emigrou para Genebra, na
Suíça. Voltou cinco meses depois e exigiu depor como indiciado, des-
compromissado de voto com a verdade. Dele se sabe que, até há poucos
anos, vivia folgadamente em Londres, dando-se ao luxo de fugir do in-
verno europeu para sua casa no Texas, onde a temperatura é mais ele-

vada.
Fm entrevista concedida em 1998 à Folha de S.Paulo, o general

aposentado Hélio lbiapina revelou que o lbad possuía ligações com a
CIA e que ele fora encarregado pelo general Castelo Branco de confirmar
a veracidade da informação. O instituto acabou sendo extinto em dez em-
bro de 1963 por ordem judicial. Ibad e ipes patrocinaram livros e ainda
financiaram, produziram e difundiram uma enorme quantidade de docu-
mentários e programas de rádio e televisão, além de matérias nos jornais,
tudo com forte conteúdo anticomunista. As duas entidades contribuíram
decisivamente na oposição ao governo João Goulart, fato crucial para o
êxito do golpe militar de 64. Muitas das radionovelas, filmes de cinema
e programas de televisão da época tinham mensagens explícitas e implí-
citas para absorção, pelos brasileiros, dos valores estadunidenses. Ade-
mais, toda a mídia corporativa brasileira se comprometeu com o projeto

golpista do complexo.
O José Aparecido de Oliveira, preocupado com o vasto noticiário e

provas evidentes levadas a ele pelo ex-governador de Pernambuco, Mi-
guel Arraes, requereu inquérito parlamentar sobre a matéria. Esse inqué-
rito parlamentar foi requerido ao Ulysses Guimarães, então presidente
da Câmara dos Deputados e foi designado relator o Dr. Pedro Aleixo, de-
putado. Convocado como testemunha, Ivan Hasslocher recusou-se a
depor nessa condição. Ele não queria assinar o termo e pediu para ser
ouvido como indiciado. O relator, Pedro Aleixo, considerou que não
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havia como incluí-lo na condição de indiciado, citando o Código de Pro-
cesso Penal, até hoje em vigor, que prevê a figura da "testemunha infor-
mante", que não é obrigada a prestar compromisso de dizer a verdade.

Finalizando, o Ibad foi criado em 1959, mas só intensifica suas ati-
vidades a partir de 1962, gerenciado diretamente pela CIA, que o abas-
tecia de forma generosa. O Ipes foi fundado em 1961, por empresários
do eixo Rio-S. Paulo. A partir do complexo Ipes/Ibad, surge a ADP (As-
sociação Democrática Parlamentar), grupo que atuava no congresso fe-
deral e que tinha, entre seus membros, deputados, senadores da UDN
(praticamente todos dessa legenda), boa parte do PSD, e mesmo alguns
deputados do PTB. No âmbito estadual atuava a Adep (Associação De-
mocrática Estadual Parlamentar). Os membros da ADP e da Adep rece-
biam fundos generosos do lpes/Ibad. O complexo participou ativamente
das eleições de 1962, financiando políticos alinhados com suas propostas
ideológicas. Esses institutos estiveram diretamente envolvidos no golpe
de 64. Após o golpe, os arquivos do lpes/Ibad foram fornecidos a Golbery
do Couto e Silva, e ajudariam a formar o acervo de informações do SNI.
Os fichários (cerca de três mil dossiês), com informações das principais
lideranças políticas, sindicais e empresariais do País foram absorvidos
pelo serviço, que seria uma agência de informações para o governo,
transmitindo-lhe fatos reais, eis que a verdade das coisas tem sido sempre
mascarada para os detentores do poder, o que lhes é muito agradável. Eu
já tive poder e sei muito bem disso. Tinha profundo nojo, asco verdadei-
ramente, de quem me puxasse o saco. O Golbery fundou o SNI para ser
um órgão que levasse ao presidente a realidade, e o que dele pensava o
povo, quais as medidas que eram impopulares, por que eram impopula-
res, e quais os interesses que estavam sendo contemplados. Não foi o
que aconteceu. Por isso que o Golbery, no final de vida, profundamente
frustrado, dizia para quem quisesse ouvir, e eu fui um dos que escutou,
de viva voz, a queixa sempre repetida: "eu quis fazer uma coisa muito
boa e terminei criando um monstro que acabou acolhedouro de dedos-
duros, figuras da pior espécie da política nacional". Quando não pratica-
vam, permitiam e até incentivavam a prática dos mais violentos
processos de repressão, tortura e tudo o que paralelanjente se possa con-
ceber. Cumpre acrescentar que o complexo exportou seus conhecimentos
para os demais países da América Latina, e seus congêneres estiveram
presentes em golpes na Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. Hoje, regis-
tre-se como curiosidade, a sigla Ibad designa o Instituto Brasileiro das
Assembleias de Deus. Pois bem, o inquérito a que acima aludi, após o
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golpe de 64 foi sumariamente arquivado, convenientemente escondendo
os nomes de deputados, senadores e mesmo governadores financiados
pelo Ibad/lpes. Eu, em meu primeiro mandato, requeri o desarquiva-
mento disso. Foi um verdadeiro deus-nos-acuda, porque tinha um mundo
de gente que havia sido financiada por esses institutos, foi um corre-corre
tremendo, e no final das contas o meu pedido de abertura cru peças do
inquérito foi também arquivado sumariamente. Quero sublinhar que a
campanha eleitoral de 62 foi marcada pela extrema radicalização e in-
tervenção direta do poder econômico inclusive de empresas multina-
cionais, de bancos estrangeiros e da própria embaixada dos Estados
Unidos, através da CIA.

A verdade é que a ditadura colocou uma pedra sobre o assunto, para
proteger parlamentares de sua base política, beneficiados pelo ibad. in-
terferiu inclusive ao ponto de o relatório elaborado pelo mais tarde vice-
presidente Pedro Aleixo ser arquivado independentemente de sua
apreciação pelo plenário da Câmara Federal.

A respeito, diz Fernando Coelho, no livro "DIREITA, VOLVER -
O Golpe de 1964 em Pernambuco"

"Tendo sido a matéria constante do projeto de resolução n° 35/63
arquivada em 01 .12.1969, sem que tivesse sido apreciada pelo plenário
da Câmara Federal (Diário do Congresso Nacional de 01.12.1969, pág.
751), em 09.03.1977, o deputado Genival Tourinho, do MDB de Minas
Gerais, requereu o seu desarquivametlto, sendo o pedido indeferido (Diá-
rio do Congresso Nacional de 01.07.1977). Exercendo então o mandato
de deputado federal pelo MDB de Pernambuco, depois de constatar a
proibição de acesso à documentação da CPI, vedada a sua consulta até
aos parlamentares, requeri à mesa da Câmara a publicação do inquérito,
com todos os seus elementos, para conhecimento dos deputados e demais
interessados, a exemplo do que é feito com todas as CPIs. O requeri-
mento foi indeferido no dia imediato, através de despacho do então pre-
sidente da Câmara, deputado Marco Maciel, comunicado ao autor pelo
oficio GP/07 1968/77".
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Norte de Minas - a menina
dos olhos de Genival

O ano de 77 foi perverso para a região mineira do polígono das
secas, assolada por duas grandes estiagens. Nada menos que quarenta e
dois municípios tiveram todas as pastagens calcinadas. Genival lembrou
que o governo, com o Pronor, prometia, além da prorrogação de débitos
de pecuaristas, crédito para renovação de pastagens. Uma esperança para
a população atingida. Não passou de outro programa frustrado "deste go-
verno sob o qual temos a desdita de viver". A muito duras penas, a Fe-
deração dos Trabalhadores do Campo e a organização que congregava
os fazendeiros conseguiram revigorar o Pronor, mas apenas e tão somente
para prorrogação de débitos. A afirmação do Ministro da Agricultura
Alysson Paulinelli de que o crédito rural, dependendo de medidas com-
plementares estava implantado, apenas adiava quebra coletiva. Genival
apelou, pois, às autoridades competentes para que restabelecessem ca-
balmente o Pronor, que ainda, e por cima, impunha novas restrições, se-
veramente condenadas, à política de crédito rural.

- ( ... ) Depois do desempenho extraordinário da agricultura brasileira
no ano passado, parece que exatamente como castigo, começou-se a po-
lítica de restrição creditícia. Os agricultores da minha região vivem com-
pletamente apavorados. Depois de dois anos de seca inclemente, a classe
empresarial rural do Norte de Minas Gerais conseguiu, num esforço inau-
dito, recuperar suas pastagens, e as recuperou para nada, porque todo o
rebanho daquela região desapareceu, dizimado pela seca ou vendido por
motivo do aperto financeiro dos fazendeiros. E não houve qualquer pos-
sibilidade de reposição desse rebanho. ( ... ) É necessário incentivar esse
homem glorioso, que luta, derruba florestas, planta, amaina a terra com
suas mãos, regando-a com o suor de seu rosto e que, em consequência,
ouve sandices imensas, sem qualquer sentido, como as proferidas ontem
pelo sr. Ministro da Agricultura. Mais uma vez lamento que o sr. Ministro
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Alysson Paulinelli não tenha tido o vigor da gente das Minas Gerais para,
já que não pode fazer nada, anunciar que o Ministério da Agricultura
nada resolve e que se, de urna hora para outra for extinto, nenhum pro-
dutor rural deste País sentirá sua falta.

(DCN, OlIjun/78, pág. 4420).

Mesmo na Câmara, Gcnival mantinha sob constante observação sua
"menina dos olhos", o Norte de Minas. De visão abrangente para os pro-
blemas nacionais, tinha olhos de lince para as mazelas de sua região.
Sempre vigilante denunciou a não liberação dos recursos do Finor
(Fundo de investimento do Nordeste), com consequente desemprego na

região. (DCN, 26/novl77, pág. 12176).

Alertou, de outra feita, para o desvio - por manipulação de interes-
ses políticos dos prefeitos de recursos públicos federais destinados aos
flagelados do Vale do São Francisco. Na ocasião, o Ministro do Interior
Mário AndreazZa foi à Casa para discutir problemas da seca do Nordeste

e as soluções propostas.
- Interpelei Mário Andreazza naquela reunião da Comissão do Po-

lígono das Secas sobre a discriminação da área poligonal mineira já que,
por definição legal, os então quarenta e dois municípios do Norte de
Minas eram considerados Nordeste. Ele ficou meio atrapalhado porque
houve realmente urna segregação de Minas Gerais, fato que, aliás, sem-
pre ocorreu durante a existência da Sudene. O Norte de Minas, para con-
seguir alguma coisa, tinha que ser no berro, tinha que ser no grito. Se o
professor Darcy Bessone, montes-clarense ilustre, não tivesse usado o
prestígio que tinha junto ao Magalhães Pinto para, num trabalho de alta
envergadura logo após o golpe, levar a agência da Sudene para Montes
Claros, eu não sei se algum projeto da Sudene teria sido aprovado. Por-
que a Sudene, logo nos primeiros tempos, discriminava abertamente o
Norte de Minas e eu interpelei o Andreazza exatamente por causa dessa
discriminação que ele praticava, autorizando frentes de trabalho, benefi-
cios, abertura de poços artesianos e outras obras, apenas para o Nordeste
propriamente dito, conhecido como tal geograficamente e não para o
Nordeste legal, que incluía os quarenta e dois municípios do Norte mi-
neiro. Os nordestinos nunca acataram a inclusão da área mineira no po-
lígono das secas na Sudene. Foram obrigados a aceitar, porque na ocasião
era Presidente da República Juscelino Kubitschek. Eles sempre tentaram
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marginalizar nossa região. Os governadores nordestinos se reuniam no
Restaurante Leite, no Recife, e ali também se reunia o conselho da Su-
dene, que era composto por eles, os governadores, e meia dúzia de bu-
rocratas. Os burocratas faziam o que os governadores decidiam. Lá, eles
dividiam o bolo sempre com prejuízo de Minas, o que começou a termi-
nar com a instalação de escritório da Sudene em nosso estado. Depois
disso eu, como deputado, ainda sentia a hostilidade dos nordestinos com
relação aos interesses da área mineira da Sudene.

Relatou, na Comissão do Vale do São Francisco, a preocupação dos
lavradores quanto à construção de barragem na confluência dos rios Pa-
racatu e Sono e ainda reivindicou a vitalização do DNOCS, em sua opi-
nião, o órgão público que mais sensibilizara o Norte de Minas.

(DCN, 0 l/mai/8 1, págs. 28989/99).

Não deixou, nessa oportunidade, de se referir ao grave problema
dos posseiros do Vale do Jaíba, que se poderia tornar um vulcão social,
não fosse rapidamente equacionado. Lembrou que em 62, o então Go-
vernador Magalhães Pinto, por decreto, e apoiado no art. 171 da Consti-
tuição, determinara que todos os que quisessem trabalhar na terra, mas
não a tivessem, ocupassem a montante do Rio Verde até a margem do
São Francisco. Eram milhares de hectares de terras devolutas. Centenas
de posseiros se deslocaram para lá, fixando-se e começando a trabalhar.
Por manobras, de repente se viram expulsos, ficando a Ruralmjnas de
posse de todas as terras devolutas.

Aconteceu, mais uma vez, aquilo que a história do mundo vem
reproduzindo, ou seja, exatamente, a hegemonia dos poderosos: os pos-
seiros saíram, a terras foram legitimadas em nome de grandes fazendei-
ros. Abusos e tropelias foram cometidos contra homens que lá
trabalhavam e de nada valeu o decreto do governador.

(DCN, 20/ago/81, págs. 80533/55).

No início de 78, Genival solicitou a criação de uma CPI na Sudene,
para averiguar aplicação dos incentivos fiscais. Após alguns meses e uns
tantos percalços, a comissão foi finalmente instalada. Na sessão de quatro
de dezembro Genival, como relator, apresentou as principais conclusões:
obrigação de as estatais aumentarem investimentos no Nordeste e vin-
culação à lei para liberação de recursos originados de incentivos fiscais.
Outras importantes recomendações foram feitas ainda. Além disso, mos-
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trou o parecer da CPI que aprovava o relatório e as conclusões do relator
adotando o projeto de resolução oferecido, acrescentando sugestões do
deputado Passos Porto.

Finalizou:
- Creiam-me, srs. deputados, que o melhor de nossos esforços, que

o mais vivo idealismo da Comissão Parlamentar de Inquérito, através
dos membros que a compuseram, foi jogado neste trabalho que, imploro,
não seja relegado a um dos escaninhos dos vários ministérios, nem a es-
caninhos do executivo, que tudo pode, enquanto esta Casa, na realidade,
nada pode, senão perquirir, senão sugerir, senão investigar e, mais ainda,
trabalhar com bom senso, a bem de nossa gente, do povo que nos elegeu,
do povo que nos mandou para esta casa, na pretensão de que possamos
bem representá-lo. (Muito bem!)

(DCN, 06/jun/79, págs. 5216-5221).

A respeito relembra às entrevistadoras:
- Requeri uma CPI para verificar o funcionamento da Sudene. A

imprensa de Pernambuco começou a me descer o malho, como se nós,
sulistas - eles chamam de sulistas os brasileiros da Bahia para baixo -,
mais uma vez quiséssemos investir contra a Sudene. Pelo contrário, eu
queria abrir a Sudene, já que minha região era beneficiada por ela. Mas
o que eu sentia, era que os beneficios da Sudene não eram muito bem
direcionados. Muitas vezes, determinado empresário que precisava real-
mente, não era contemplado. Quis evitar que essas anomalias aconteces-
sem. Queria, por exemplo, que fosse aprovado, sem ser submetido ao
autoritarismo de então, um projeto bem direcionado, que dava emprego,
beneficio social, rentabilidade, e também tivesse os recursos demanda-
dos. E a imprensa pernambucana achava que eu queria acabar com a Su-
dene. Depois, quando começou a perceber qual era o meu
posicionamento, ganhei editoriais e mais editoriais do Diário de Pernam-
buco elogiando minha atitude. Primeiro, me picharam violentamente.
Depois, quando saí com meu relatório, uma radiografia inteira da Sudene
com seus defeitos e como poderia se aperfeiçoar, passaram aos elogios.
Naquela ocasião a Sudene liberava os recursos e ia atrás dos captadores.
Era dado deságio de 40 a 45% para que a pessoa fosse aplicar seu di-
nheiro naquele projeto que fosse de seu interesse. Quando veio o "Finor"
isso acabou. Então, ressalto, uma das primeiras vezes em que se falou
no "Finor", como um modo de evitar essa comercialização, como evitar
o deságio acentuado na aquisição de ações de empresas aprovadas pela
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Sudene, foi exatamente nesse relatório. Ouvimos presidentes e ex-presi-
dentes da Sudene. Tentei o Celso Furtado. Era um ato meio audacioso
chamá-lo, um nome maldito, mas eu o convidei para a CPI. Declinou do
convite, dizendo que talvez sua presença até provocasse fatos que inuti-
lizariam o propósito que eu tinha. Lembro-me, por exemplo, de que uma
vez, na Comissão de Educação e Cultura, sugeri levar o Darcy Ribeiro,
que tinha voltado do exílio da primeira vez. As pessoas tapavam os ou-
vidos, botavam a mão na cabeça, como se aquilo fosse uma loucura, o
diabo, que eu estava fazendo blague. Eu dizia: estou falando sério. Já
que vocês estão preocupados falando mesmo em ressuscitar aquele per-
nambucano, Paulo Freire, se para ele não tem condição, o Darcy Ribeiro
está aí, por que não chamá-lo? Foi um pânico completo na comissão.

Depois o presidente mandou cortar toda e qualquer alusão ao nome
e à sugestão que fiz. A CPI ajudou muito a mudar o sistema de captação
de recursos, em que o que ia tomar dinheiro, vender ações para a em-
presa, muitas vezes trabalhava com deságio de 40, 50% para vender suas
ações. Estavam todos descapitalizados. Essa CPI levou à conclusão de
que a Sudene teria que reformar seu modelo financeiro e em função dela
e de outros fatores é que se estabeleceu o "Finor", que era outra forma
de financiamento. Entre outras, uma das coisas que o Finor adotou, como
meio de captação de recursos, foi o leilão.

Incansável na luta pelo desenvolvimento do Norte de Minas, pediu
certa vez a palavra para transmitir as graves denúncias feitas por José
Raimundo Gitirana, vereador e líder do MDI3 em Pirapora, contra a ad-
ministração local. A cidade era então o segundo polo industrial da região,
rivalizava com Montes Claros no processo de captação de recursos da
Sudene. As denúncias, em parte publicadas no Jornal de Minas, iam
desde a dilapidação do patrimônio público da cidade até o ambiente de
absoluta intimidação imposto à população pelo chefe de gabinete do pre-
feito. Genival veementemente apelou ao Ministério da Justiça para que
tomasse providências em relação àqueles sérios problemas que atormen-
tavam o município.

(DCN. 03/11111/78, págs. 4514/15)

De outra feita, expôs na tribuna irregularidades na aplicação de re-
cursos para financiamento de pequenas e médias empresas nas áreas da
Sudene e da Sudam. O Plano de Ações Conjuntas - PAC e o Financia-
mento de Acionistas Finac -, criados pelo RN DL ifirniou. foram de
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tal forma manipulados pelos bancos de investimento, que as pequenas e
médias empresas deixaram de ser beneficiadas. Em decorrência, acres-
centou, dava entrada a requerimento de informações sobre o emprego de
recursos do PAC 78/41. Pretendia, em razão disso, trazer o presidente do
BNDE para explicações.

(DCN, 09/nov /79, pág. 12799).

Quando a Sudene completou vinte anos, em sessão a que compare-
ceram o superintendente do órgão e outras autoridades, Genival, em dis-
curso como de hábito improvisado, prestou homenagem a JK, lembrando
que a entidade fora criada em seu governo, quando então se cristalizaram
"o sonho e as esperanças de milhares de brasileiros que se vinham ba-
tendo em favor de providências tendentes a desconcentrar o progresso
da nação, fazendo com que o desenvolvimento atingisse o Nordeste para
beneficiar sua enorme população". Ao ensejo apresentou profunda e de-
talhada análise da atuação da Sudene ao longo dos anos, relacionando os
objetivos propostos e os resultados alcançados. Enumerou igualmente os
principais aspectos positivos da sua política, salientados pela CPI que
lhe examinou a atuação. Não deixou, uma vez mais, de discordar do re-
gime vigente no País. Completou:

—A Sudene, em seus vinte anos de atuação, fez muito pelo progresso
do Nordeste, e teria feito mais, se melhores condições de trabalho lhe
houvessem sido conferidas. Seu ideário, assim corno o de cada um dos
eminentes homens públicos que a dirigiram, permanece válido após todos
esses anos, mas ocorreram, ao longo do tempo, modificações conjuntu-
rais e políticas que acabaram por descaracterizar algumas de suas prin-
cipais atribuições, eliminando aos poucos a centralização necessária ao
correto desempenho de suas funções.

Cinco tópicos foram citados corno contrários aos interesses da re-
gião nordeste, o principal a transferência de recursos para o centro-sul
por meio do mercado de capitais. Num episódio isolado, uma infeliz de-
claração de Wilson Braga, governador da Paraíba, chamando Minas Ge-
rais de "gigolô da economia brasileira", profundamente indignou os
parlamentares, em particular a Genival, gerando veemente protesto.

- Realmente, o sr. Wilson Braga não faz honra ao estado da Paraíba.
Pretender desenvolver aquele clima de hostilidade a Minas Gerais no
conselho da Sudene, é na realidade malhar em ferro frio. Já houve tempo,
presidente, em que o "clube" dos governadores, reunido no Restaurante
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Leite, no Recife, mantinha para com todos urna nítida prevenção em re-
lação à nossa participação no conselho da Sudene. Mas logo entenderam,
não só pelo fato de a Sudene ter sido criada pelo inesquecível Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, como também em homenagem às con-
dições de terreno, de clima, e à paisagem do Norte de Minas, que é tipi-
camente nordestina, que nós realmente tínhamos o direito de nos
beneficiar dos recursos da Sudene. E agora agride o meu estado apenas
porque Tancredo Neves disse que o PDS é um partido nordestino. E o é
efetivamente, sem que isso signifique qualquer tipo de agressão ao Nor-
deste. Porque, se perdemos a política no Rio Grande do Sul não foi em
função do PDS, mas em decorrência da nossa i ncompetência da incom-
petência das Oposições em não aceitar o esquema do governo, partir para
uma vitória maciça com apenas um candidato das oposições.

Em decorrência, prometeu lutar para retirar Wilson Braga do Con-
selho Deliberativo da Sudene, vergastando o governador paraibano por
empregar sua esposa no estado. Após, encerrou, em seu melhor estilo:

- Peço apenas que se respeite o meu estado, as lições de segurança,
de prudência e desenvolvimento que Minas Gerais, um estado mediter-
râneo, sempre deu ao Brasil inteiro. Que respeite os laços de profunda
ligação que, desde a revolução de 1930, o meu estado mantém com o pe-
quenino e glorioso estado da Paraíba que merecia, sim, ser governado
por uni moço de autoridade moral, cultura e discernimento de Antônio
Mariz, e não pelo trêfego e inconsequente atual governador.

(DCN, 25/nov/82, pág. 8912).

Hoje comenta apenas:
- Quando eu era relator da Sudene, já apontava mazelas que recen-

temente voltaram à tona e que levaram à extinção da Sudam e da mesma
Sudene. Meu relatório, contendo várias sugestões, foi aprovado pelo ple-
nário. Cerca de vinte deputados compunham  CPI, e as conclusões
foram encaminhadas ao Ministério do Desenvolvi m-nento
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A sonhada reforma agrária

- Eu, desde criança, já ouvia falar na necessidade de uma reforma
agrária. Hoje, estupefato, assombrado pelo vulto que a coisa tornou, cons-
tato que essa reforma ainda não se viabilizou e ameaça transformar-se
em um problema tenebroso, caso se confirmem os desdobramentos que
vem tendo. O quebra-cabeça fundiário do Brasil - do qual decorre o di-
lema da reforma agrária remonta a 1530, com a criação das capitanias
hereditárias e do sistema de sesmarias, que eram grandes glebas distri-
buídas pela Coroa Portuguesa a quem, pagando corri um sexto da produ-
ção, se dispusesse cultivá-las. Ai nascia o latifúndio. Em 1822, com a
Independência, agravou-se o quadro: a ocupação, a tomada e posse de
terras, com a consequente troca de donos, passaram a ser feitas sob a lei
do mais forte, em meio a grande violência. Como na lavoura pratica-
mente só havia escravos, os conflitos unicamente envolviam proprietá-
rios e grileiros apoiados por bandos armados. Mais gritanternente, a partir
de 1850, quando acabou o tráfico de escravos, o problema agrário se es-
cancarou. O império, sob pressão dos fazendeiros, resolveu mudar o re-
gime de propriedade. Até então, ocupava-se a terra à força e se pedia ao
imperador um título de posse. Dali em diante, com a ameaça de os es-
cravos, pela ocupação, virarem proprietários rurais, o regime passou a
ser o da compra, não mais o da posse. Só nove anos depois, em 1859, o
império tentou colocar ordem no campo, editando a Lei das Terras, com
um de seus dispositivos proibindo a ocupação de terras públicas, tor-
nando ilegais as posses de pequenos produtores. Foi além, determinando
que a aquisição de glebas só se faria com pagamento em dinheiro, o que
reforçou o poder dos latifundiários. A instauração da república em 1889,
um ano e meio após a libertação dos escravos, tampouco ajudou a me-
lhorar o processo de distribuição de terras. Mas o poder político conti-
nuou nas mãos dos latifundiários, os temidos "coronéis" do interior. Na
época, os EEUU também discutiam a propriedade da terra. Só que, lá,

303



fizeram exatamente o contrário do que aqui se fez. Em vez de i mpedir o
acesso à terra, abriram o oeste do país a quem e para quem quisesse
ocupá-lo - só ficavam excluídos os senhores de escravos do sul. Criou-
se com isso uma potência agrícola fundada numa sociedade de milhões
de proprietários, num mercado consumidor incomensuravelmente maior.
De quebra, numa cultura mais democrática. No Brasil, as desigualdades
no campo estão entre as maiores do mundo. Até a década passada, 1%
dos fazendeiros detinham metade das terras. Pouco mais de três milhões
e cem mil produtores rurais tinham menos de 3%. Atualmente, de um
lado, estão os movimentos de luta por terra; do outro, os produtores rurais
que não querem abrir mão de suas terras. Entre os dois, o governo. Quero
deixar claro que a questão de posse da terra sempre foi uma constante
no meu pensamento político-social. Entendo que a propriedade da terra
deve ser de quem nela trabalha. É conceito do "pedis ponere", que legi-
tima a posse exatamente como o elemento mais importante no contexto
da propriedade. O que justifica tal conceito é a posse. A propriedade é a
posse, quem põe o pé é o posseiro, fica dono. A posse deve ser de quem
trabalha, é que tem importância mais relevante no contexto. O trabalha-
dor tem a posse, embora o proprietário tenha a escritura, o documento
público de compra e venda. Há proprietários que, com vigor, tornando
as terras produtivas, não devem ser incomodados. Exercem o bom exer-
cício da propriedade por meio da posse. Vale repetir, nos Estados Unidos
tais reformas se realizaram na segunda metade do século XIX, como
vemos consagrado nos faroestes, naquelas famosas corridas em que as
carroças chegavam, os pioneiros cravavam na terra um marco, e não sei
quantos acres em volta passavam a pertencer àquele que tinha feito a
ocupação. Já aqui no Brasil, até hoje se fala em reforma agrária, sem que
ela realmente tenha sido praticada e resolvida. Enquanto as cidades vão
se agigantando, o interior vai se apequenando, e está chegando um belo
dia em que não sei o que poderá acontecer. Já como deputado estadual,
tal estado de coisas me levou a pôr de lado as desavenças com o então
Governador Israel Pinheiro, e solicitar audiência para relatar aquele
drama. Doía-me profundamente verificar o que sofriam os posseiros das
terras abandonadas pelo grupo Matarazzo, no município de Bocaiuva,
distrito de Engenheiro Dolabela. Algo de realmente sério poderia acon-
tecer. Os camponeses estavam tão desesperados, que eu vira mulheres
incitando maridos a invadir propriedades privadas. Consequência de
vasta série de fatores, uma reforma agrária claramente se impunha. Apo
litização do caipira crescia a olhos vistos, levando a conflitos, cada vez
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mais frequentes e intensos, ora entre o proprietário de terra e o posseiro,
às vezes entre o proprietário e o meeiro, já entre o proprietário e o mo-
rador. Como não obtive resposta, o pedido foi intermediado pelo depu-
tado Bonifácio Andrada, o "Andradinha", e a audiência conseguida. O
governador me recebeu, sem entretanto se mostrar suficientemente mo-
tivado pela questão dos posseiros daquela região. Parecia haver, , de sua

parte, um certo receio, que figurava até ter algum fundamento. E que o
Banco Denasa, do qual Juscelino era na época presidente de honra, teria
feito uma proposta para adquirir aquelas terras do Grupo Matarazzo, e o
Dr. Israel não queria muita mexida com aquilo. O nome do ex-presidente,
naquela ocasião, ainda incomodava muito, e o governador estava numa
verdadeira sinuca de bico, entre a cruz e a espada, uma situação extre-
mamente dificil, porque a Polícia Militar de Minas Gerais não aceitava
ser comandada por membros do Exército. Na realidade, e esta é minha
visão, as polícias militares nunca aceitaram essa história de serem co-
mandadas por oficiais do Exército. Parece-me até que, na ocasião, a bri-
gada gaúcha acedeu, mas a mineira nunca acatou isso.

Quando o retrato de Juscelino foi retirado de todas as repartições
públicas de Minas, não o foi da sala do comando geral da PMMG, o que
irritou profundamente o pessoal das forças armadas. Então, na medida
em que houvesse maior aproximação entre o ex-presidente e o Dr. Israel
Pinheiro, aquilo acirraria o ódio dos militares contra este. Um fato en-
tretanto, faço questão de ressaltar. No trato dessa questão, não posso dei-
xar de lembrar um posicionamento que me intrigou e me causou mesmo
estupefação, sobretudo pela grandeza que teve, e que me foi altamente
gratificante. O Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, que eu acredi-
tava fosse um "gorila" (como eram popularmente chamados os militares
que tomavam o poder por golpe ou defendiam sua prática), mostrou sen-
sibilidade social bastante para resolver o problema das Indústrias Mal-
viria, inclusive apoiando integralmente o relatório feito por autoridades
Policiais que diziam que os Matarazzo, mormente eles, é que eram res-
ponsáveis por aquele estado de coisas.

A propósito dessa questão de terras no Brasil, principalmente na
Amazônia Brasileira, é bom que se ressalte o acerto e a dignidade do ge-
neral Augusto Heleno, comandante das forças militares no Norte do País.
Fiel à tradição nacionalista do Exército Brasileiro, ele tem mostrado o
Perigo da situação que estamos vivendo, com o questionarnento atualís-
Simo da soberania nacional em relação àquela área do nosso território.
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Ora, ouvi dizer, já até mesmo li comentários em jornais e revistas, que
há muitos indígenas brasileiros que falam inglês mas não falam portu.
guês. Entendo isso de uma gravidade extraordinária, exacerbada com
esse negócio nebuloso das ONGs que lá proliferam, formadas majorita-
riamente de americanos, ingleses e alemães, além de interessados meno-
res. Com efeito, na Amazônia se misturam inúmeras ONGs. Delas,
estima-se que existam ali operando cerca de cem mil, havendo denúncias
de que algumas se envolvem com tráfico de drogas e lavagem de di-
nheiro. Ali, raras organizações internacionais de mérito reconhecido em
defesa da ecologia e dos direitos humanos se misturam com inúmeras
entidades inidôneas. Estas, com finalidade mais que incerta e até oculta,
certamente atrás das riquezas e da biodiversidade, de olho nas incomen-
suráveis riquezas da região, em cujos rios estão 21% da água doce vital
ao homem. A ONU, aliás, avalia que o século XXI será marcado por gra-
ves conflitos entre as nações, com origem em uma única causa, a escassez
de água potável. No momento constata-se o crescimento do interesse es-
trangeiro pelas terras brasileiras, devido à estabilidade econômica do País
e à necessidade mundial de alimentos e biocombustívejs Tão forte é o
questionamento internacional quanto à soberania brasileira na Amazônia,
que um jornal inglês, The Independent, chegou ao ponto de publicar:
"Uma coisa está clara. Essa parte do Brasil é muito importante para ser
deixada com os brasileiros".

De se ver que, conforme mapeamento recém-concluído pelo Incra
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 14% daAmazô-
fia, que equivalem aos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná
somados ou ao dobro do tamanho da Alemanha, são "de ninguém". São
710,2 mil km2 de terras públicas, mas o órgão não sabe dizer se elas
estão nas mãos de posseiros ou de grileiros, não sabe o que está sendo
produzido ou destruído naquele patrimônio. Mais: após dez anos de es-
forços para cadastrar as propriedades privadas da região, as terras que ti-
veram seus papéis validados pelo Incra somam apenas 4% da Amazônia.
Em outras palavras, o estado brasileiro simplesmente ignora o que se
passa em terras da Amazônia. Os naturalistas von Humboldt, alemão, e
Goujoud Bonpland, francês, denominaram Hileia Amazônica àquela re-
gião, ao mesmo tempo criando a ideia de uma total diferenciação com O

resto do mundo. No momento, em países como a França, por exemplo,
muito se questiona a volta da tal Hileia. Recentemente, entrou na disCUS
são um projeto reconhecendo aquela área como de resguardo internaclO
nal. Ora, como bem ressaltou o ex-presidente Itamar Franco, tudo ISSO
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faz lembrar aquela tentativa de desnacionalização, duramente combatida
por Arthur Bernardes com seu espírito acentuadamente nacionalista, e
de tal maneira que sepultamos a ideia no nascedouro.

Genival volta a suas considerações:
- Parece que querem agora tentar sua reedição, felizmente comba-

tida com tenacidade por nacionalistas, dentre os quais o citado ex-presi-
dente. É bom que eu diga isso também porque, além de nacionalista, sou
tido como antimilitarista, o que nunca fui. Sempre respeitei as funções
do Exército Brasileiro, de nossas forças armadas, principalmente por
causa do nacionalismo, do qual elas sempre foram o porta-voz mais elo-
quente. Sempre citei aliás, nas gravações que faço para este livro e nas
conversas que tenho com aqueles que ajudaram a fazê-lo, o posiciona-
mento notável do general Heleno, defensor intransigente do monopólio
estatal do petróleo, como também a postura do Clube Militar. Então, o
que eu sempre combati, foram os militares fascistas, autoritários, os que
deram o golpe militar de primeiro de abril, aqueles que trouxeram a tor-
tura e o autoritarismo que chamo de vertical, como se fosse possível um
dominó a prumo, em que o que está por cima bate no cocuruto do que
lhe está por baixo, e assim por diante. O general começa no coronel, que
vai em frente, até que a última porrada chegue no soldado. Não tendo
mais em quem bater, o soldado bate em todos nós, como aconteceu nesse
Brasil durante vinte e um anos, com essa vergonhosa ditadura. Isso eu
combati. Daí repetir, com Oswald Andrade, que prefiro "baioneta calada
a baioneta falada". Mas deixo claro que sempre respeitei as forças arma-
das, principalmente pelo seu claro espírito nacionalista, visto por muita
gente como obsoleto, como se fora possível ser antiquado o regime de
amor à pátria. E nacionalismo nada mais é do que amor à pátria, como
recentemente demonstrado pelo general Heleno, comandante da guarni-
ÇàO militar da Amazônia.
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Governadores/interventores
mineiros pós-revolução

Quando me recebeu em audiência, o Dr. Israel Pinheiro vivia numa
verdadeira corda bamba. Adormecia governador do estado sem saber se
acordaria governador. Conheço alguns detalhes dessa posição delicada,
porque fui colega de turma e sou parente do comandante da força pública
na época, o coronel José Cunha Ortiga, filho da Alzira Cunha, prima e
conterrânea de minha mãe, O José Ortiga, que terminou a Faculdade de
Direito em 1958, foi companheiro dos mais queridos e estimados e está
vivo até hoje, graças a Deus. Anos depois, quando a coisa se aquietou e
eu deixei de ser aquele deputado combativo, algumas vezes rixento, bri-
gando com o pessoal que usava farda, ojá reformado coronel Ortiga me
explicou as várias passagens de dificuldade do governo do Dr. Israel, por
um triz não deposto pelos militares. Acrescento que o Ortiga quase per-
deu os seus direitos políticos por causa da posição extremamente viril
que adotou, em defesa do governador e da posse do vice-presidente Pedro
Aleixo. Quando do falecimento do Costa e Silva, o coronel participou
de pelo menos uma das várias reuniões realizadas na casa do Dr. José
Maria Alckmim, posicionando-se no sentido de que o Dr. Pedro Aleixo
deveria vir para Minas e aqui se empossar, corri a cobertura ostensiva da
PMMG. Na ocasião eu, em meu radicalismo, nutria pelo Dr. Israel pro-
funda antipatia, devidamente retribuída, diga-se a bem da verdade. Tal
sentimento decorria de ele haver sido eleito em substituição a nosso can-
didato, Sebastião Paes de Almeida, popularmente conhecido por Tião
Medonho, numa campanha que fizemos em apenas duas semanas. Vale
recordar que o Sebastião, por sinal meu chegado e saudoso amigo, foi
cassado numa torpe manobra da UDN junto ao Tribunal Superior Elei-
toral, o que nos deu apenas dezessete dias para fazer a campanha do can-
didato que entrou em substituição. E eu, i

e
nteira e absolutamente

inflexível, entendia que o Dr. Israel deveria 	filiar ao MDB, não
Arena, que era representada pela UDN, pelo PSD e partes do PR, além

de outros setores reacionários. Achava urna traição dele ter se filiado à
Arena, quando foi eleito por nós, que, com JK à frente, viríamos a cons-
tituir o MBD. Então eu, muito jovem, fortemente instado por JK e Se-
bastião Paes de Almeida, fiz uma campanha tremenda, muito grande,
pelo Dr. Israel Pinheiro. E ele, dou a mão à palmatória, foi um grande
governador, um homem probo, honesto, até mesmo inventivo, já que aju-
dou a criar as sublegendas, implantando o chamado "poder de mando".
A sublegenda que mais se destacava nas eleições municipais é que tinha
o mando das decisões administrativas do governo do estado. Acresce es-
clarecer que não tivesse ele feito aquela opção, não teria governado
Minas Gerais em tempo nenhum, nem posse teria tomado. Foi empos-
sado dois ou três dias antes de editado oAI-2. Mas, definitivamente, não
teria governado, corno também o Dr. Negrão de Lima não teria gover-
nado o estado do Rio de Janeiro, naquela época Guanabara, se tivesse
optado, como tantos desejaram, pelo MDB. Mas, repetia sempre o An-
tônio Carlos Andrada, não o Magalhães Pinto, conforme comumente se
propala e acredita, a política é como nuvem, muda a cada momento. Com
ela, os nomes, os fatos, a interpretação dos fatos e a própria história. Por-
que daí para a frente, a partir da eleição deles até o término dos mandatos,
o que tivemos no Brasil foram meros interventores federais nos estados.
Aqui em Minas, o primeiro desses interventores foi o Rondou Pacheco,
figura notável do ponto de vista administrativo. Outro foi Aureliano Cha-
ves, também um bom governante. O terceiro foi Francelino Pereira, com
quem eu tinha uma relação muito remota, basicamente de breves diálo-
gos, às vezes de meros cumprimentos já que por ele nunca tive grandes
amores. Faço aqui absoluta questão de ressaltar que todos os três foram
homens de ilibado comportamento e irretocável trato com a coisa pú-
blica. Até aquela ocasião felizmente, se posso assim dizer, não existia
esse negócio de meter a mão no dinheiro público. Apesar disso, embora
esse reconhecimento, reitero, faço questão de ressaltar, que todos os três
flào deixaram de ser meros interventores do poder central em Minas Ge-
rais, como o foram também os demais governantes dos outros estados
durante o regime militar. Somente Israel e Negrão de Lima foram eleitos
Pelo voto direto. O passar dos anos me fez compreender os motivos que
levaram o Dr. Israel a se filiar ao partido da situação, apesar de ter sido
eleito por nós, oposicionistas. Foi muito dificil, por tudo isso, marcar a
audiência a que me referi linhas atrás, afinal conseguida por intermédio
do deputado Bonifácio Andrada.
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siçãø de casa própria. (Artigo 10 da Lei n° 5.107, de 13 de setembro de

1966).
(DCN, 19/mar/77, págs. 1072/73).

Comissões de trabalho

Foi intensa a atividade de Genival na Câmara Federal, com uma de-
dicação só não exclusiva em decorrência do exercício da advocacia que,
embora diminuído, foi mantido durante a vida pública. Nos oito anos de
mandato, deu muito de si à Casa, especialmente pela participação nas di-
versas comissões, mormente na de Educação e Cultura. Ao mesmo tempo
foi membro de outras, ora como titular - na Comissão Especial sobre o
Vale do São Francisco, ora como suplente, na Comissão de Legislação
Social.

- Eu participava muito das comissões da Câmara, e sempre ficava
como relator. Eu mesmo fazia meus relatórios, não chamava assessor
para fazer. Muitas e muitas noites passei fazendo relatórios e os colegas
até me criticavam: "você tem uma boa assessoria na Câmara, por que
não a usa'?". Mas para mim isso não funciona, sempre fui muito absor-
vente nas minhas coisas, tanto quanto absorvido por elas. Faço minha
petição até hoje a caneta, passo para a secretária, quando ela me devolve,
revejo tudo. Sempre fui muito personalista com as minhas coisas. O que
assinei foi realmente coisa que fiz.

Na área da educação apresentou projeto de lei autorizando o Poder
Executivo a federalizar a Universidade de Montes Claros, O projeto foi
aprovado e, graças a isso, pode o governo federal, a qualquer momento,
criar uma universidade na cidade. A Unimontes, antiga Fundação Uni-
versitária do Norte de Minas - FUNM -, foi estadualizada pela Consti-
tuição Mineira de 1989. Outro projeto de lei nessa área autorizava O

poder executivo a instituir a Fundação Federal de Itajubá, em Minas. Na
área social, cabe mencionar os seguintes projetos de lei:

O que dava nova redação ao artigo que dispunha sobre o levanta-
mento do saldo da conta vinculada ao FGTS pelo empregado, para aqui-
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- O que instituía junto ao BNH fundo especial destinado a cobrir
as prestações em atraso dos mutuários enfermos ou desempregados.

(DCN, 12/ago/78 - pág. 6536).

- O que isentava do imposto de renda os proventos da inatividade;
o que autorizava às pessoas fisicas a abaterem até cinco por cento da
renda bruta a título de gastos com medicamentos, independentemente de
comprovação.

(DCN, 15/ago/78, pág. 6575).
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JK presidente - O Estadista

Juscelino Kubitschek foi presidente num momento de conciliação
entre a política de massa (preocupada em responder aos anseios dos tra-
balhadores) e a política econômica (concorde com os anseios das elites
nacionais e internacionais). Seu Plano de Metas, apoiado no tripé estado,
capital estrangeiro e capital nacional, trouxe significativo período de
maior estabilidade. O salário mínimo teve seu maior pico no ano de 1957,
momento no qual a indústria brasileira, no ritmo de "50 anos em 5", se
desnacionalizava em setores dinâmicos importantes, que teriam a capa-
cidade de puxar a demanda e alavancar o crescimento econômico. Pro-
duziriam bens de consumo duráveis, desde o automóvel até os produtos
eletrônicos. Genival conheceu JK ainda nos tempos de estudante. Tor-
nou-se, mercê de muitos anos de convivência, ardoroso admirador e
amigo. Depois de haver desistido da política, por desmorecimento e de-
salento, já por desencanto confesso, desilusão, voltou por influência do
grande brasileiro. A amizade começada na campanha ao governo de
Minas, mais se estreitava desde a volta de JK do exílio. Quando ele foi
relegado ao olvido até por muitos que, nas horas de glória, se gabavam
de lhe serem próximos, mais Genival fez questão de honrar essa amizade.
Assim, foi natural que o recebesse no seu retorno ao País, abrindo-lhe
várias vezes as portas de casa, sempre com festas.

- E não era fácil fazer festa para Juscelino naquela época. Todo
mundo, gente do mundo político sobretudo, tinha medo de se compro-
meter. Na ocasião, ele era presidente de honra do Banco Denasa, criado
corri capital de seu genro, Baldomero Barbará (então casado com a Mar-
cia), do Dr. Luiz Souza Lima, e de mais uns poucos amigos. O cargo foi
um negócio "mais para botar o retrato de Juscelino na parede". Na rea-
lidade, o posto jamais foi exercido como honorário. Corri aquele dina-
mismo que lhe era próprio, incansavelmente empolgado com o que fazia,
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Juscelino se transformou no maior corretor de títulos do Denasa na oca-
sião. Ninguém conseguia recusar oferta dele, charme e envolvimento
personificados. E ele, que na época vivia extremamente apertado com

financeiras de toda ordem, dizia: "estou ficando rico". Ga-
dificuldades
nhou o suficiente para sair do aperto, verdadeiro sufoco em que se en-
contrava. Comprou a fazendinha em Brasília, onde viveu relativamente
em sossego, porque sossego total, durante todo o tempo que passou no
Brasil, isso nunca conseguiu. Então, dos anos 71 até sua morte, podemos
dizer que ele gozou de uma relativa tranquilidade. Poucos se lembram
das calúnias contra ele assacadas, das aleivosias de que foi vítima.
Imensa figura humana, estadista singular na história do Brasil, um apai-
xonado pela Pátria, em momento algum se deixou abater por tudo o que
sofreu. Enquanto exilado, entre a cassação de seus direitos políticos e a
presidência de honra do Banco Denasa de Investimentos, muito poucas
foram suas vindas ao Brasil, sempre de passagem, com permissão e fis-
calização dos militares, até mesmo com data estabelecida para voltar.
Em duas ocasiões foi preso. Essas vindas eram, por tudo isso, fortemente
vexatórias. A partir, entretanto, de sua investidura como presidente de
honra do banco, houve relativa tranquilidade, urna quietude estável até
sua morte. Pelo que me recordo, uma dessas vindas se deu por ocasião
do falecimento de sua mãe, após o que teve de partir imediatamente.
Ainda me lembro de outra vez, nas mesmas condições, na época do fa-
lecimento de sua irmã, D. Naná, casada corri o Dr. Júlio Soares, quando
veio para assistir ao sepultamento e voltar o mais depressa possível. O
mesmo ocorreu quando do funeral do Dr. Alckmim, ao qual também
compareceu. Foi nesse enterro que o Carlos Murilo, o Renato Azeredo e
eu nos afastamos para evitar cumprimentos do Ministro Armando Falcão.
Bem me lembro, por exemplo, de que, depois de pouco mais de ano, tal-
vez um ano e meio de exílio, Juscelino, que na ocasião morava em Nova
York, fez outra de suas tentativas de regresso. Sofria demais com sauda-
des da Pátria, que amava perdidamente. Veio tentando ficar, mas na saída
de um espetáculo que fora ver no Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
houve sua prisão, seguida de uma série de perseguições, exaustivamente

repetidas a partir daí. Interrogatórios duravam nove, dez horas, JK sendo
maltratado por oficiais de escalão inferior, subtenentes e até sargentos.
Quis o regime, de todas as formas, apagar da memória dos brasileiros a
imagem de seu cidadão mais amado. Não se contentou a ditadura, entre-
tanto, com o simples banimento. Perseguiu e humilhou o grande brasi-

leiro, implacavelmente. São mu i tos OS registros desses episódios. De
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certa feita, quando ele tentou descer de avião no aeroporto de 
Brasília,vazava óleo no pequeno avião pilotado por João Milton Prates. 
M esmoassim não permitiram o pouso. Ao pedido de autorização para descer, o

funcionário da torre foi mal-educado, del iberadamente grosseiro: nega-
tivo, não está autorizado". Então, numa emergência pousaram em fa-
zenda próxima. O episódio, narrado por Vera Brant no seu Diário de
Brasília, e do meu conhecimento, faz ver a pressão oficial sobre o grande
líder. Mais que baixeza, quero enfatizar, baixaria. E despudorada. Depois
do exílio, JK esteve na Capital federal, numa tremenda fossa. Veio num
caminhão, de chapéu e óculos, para não ser reconhecido. Os militares
negavam-lhe a visita. Fora proibido de ver até sua obra maior. Exilado,
quando voltou, estava proibido de visitar  a cidade que construíra. Seu
imenso prestígio, não obstante, permaneceu intocado.

Fui sempre procurado por colegas da chamada ala dos autênticos
do MDB, desejosos de conhecer JK e mesmo debater com ele ações para
quando se voltasse à democracia plena. De uma dessas vezes, após prévio
entendimento com ele, sem conhecimento da mídia, para poupá-lo de
novos aborrecimentos com os militares, convidei trinta deputados mais
amigos para um almoço em minha residência. Não sei como, a notícia
vazou e a imprensa nadou de braçada, tendo como mote, alarmista para
o regime, um simples almoço de deputados jovens com o presidente tão
querido por todos nós. Foi interpretado como se estivéssemos tramando
a derrubada da ditadura militar por alguma força de armas, como se isso
fosse possível. Na véspera do almoço, à tarde, recebi um telefonema de
D. Sarah pedindo-me que fosse à fazendinha. Queria conversar comigo.
Atendi prontamente e, hora e meia depois, lá estava eu para ouvir daquela
grande dama sua preocupação com o encontro do dia seguinte, evento
que, certamente, com a divulgação que teve, traria grandes dores de ca-
beça a Juscelino. Dizia-me ela que seu marido queria comparecer a qual-
quer custo, já que se comprometera comigo. Ao mesmo tempo me pedia
que o desobrigasse do prometido. Assegurei a ela que tudo não passava
de má interpretação da imprensa, mas que compreendia a preocupação.
Sem tempo para desmarcar a reunião, mesmo assim liberei o presidente
do compromisso, dizendo-lhe que, quando do ágape, explicaria as razões
de sua ausência. Assim, pedi a ele e a D. Sarah autorização para, nas se-
manas seguintes, levar à fazendinha parlamentares em grupos de seis.
Conforme programado, o almoço foi realizado em minha casa com trinta
parlamentares, dentre os quais, à noite, levei os mais chegados a mim
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para jantar na casa do presidente. Do primeiro grupo fazia parte o sau-
doso Getúlio Dias, um dos campeões da redernocratização brasileira.
Apesar de nascido na civilizadíssima Pelotas, mais se assemelhava a um
centauro do território missiofleiro da província de São Pedro do Rio
Grande do Sul. Comentava sempre, num quase dialeto, seu imenso or-
gulho de ser daqueles que sustentaram as fronteiras da Pátria a "patas de
cabalo e pontaçOS de lança". Encantado por conhecer e longamente con-
versar com Juscelino, a quem tanto admirava, repartiu com ele o brilho
da noite. Contou muitos casos de Brizola, a quem periodicamente visi-
tava na fazenda onde ele se exilara, no Uruguai. Disse também, que por
sua indicação, tanto Brizola quanto JK tinham sido escolhidos para a
Academia de Letras de Pelotas. Acrescentou que, retomando Brizola ao
Brasil, gostaria de vê-los empossados juntos na Academia Pelotense, o
que infelizmente não aconteceu.

Quero, num preito ao Getúlio, informar que ele, enquanto vivo, era
realmente um centauro, mas, passados os arroubos de missioneiro, era
uma criatura cândida, um coração de ouro, como se falava de antanho
em Minas. Todos saíram da fazendinha tarde da noite, encantados com
a simpatia esfuziante de JK, conquistando a todos, mulheres e homens.
A propósito dessa simpatia, dizia-me o saudoso José Maria Alckmim,
na intimidade do seu lar, que algumas vezes era tentado a achar que Jus-
celino não era deste mundo. Por sua extrema singularidade e pela sim-
plicidade e simpatia que alcançava a todos, teria vindo de outro
universo.

Foi por ocasião do aniversário de Juscelino, num momento em que
ele, cassado e alvo da mais baixa perseguição, se viu abandonado por
muitos dos que se diziam seus amigos, que lhe prestei a homenagem na
Câmara, quando disse que iria cantar o sentimento popular em torno da
figura do notável brasileiro.

- Mas não enfocá-lo como o grande estadista, tarefa inúmeras vezes
tão bem desempenhada nesta Casa. Vou falar, srs. deputados deste al-
guém como gente. E como é difícil, a cada dia que passa, alguém ser
gente! Gente que ama, que sofre, que aceita, que protesta, que erra, que
perdoa, que luta, que muda, que impulsiona e é impulsionada, que crê
na força do sentimento íntimo, que despreza conceitos estereotipados,
que vibra, que palpita, que revê conceitos, que não foge, que não pretende
Ser, mas que realmente é, que se impõe, enfim, pelo que tem de porosi-
dade humana.
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Ressaltando este lado do homenageado, lembrou passos de sua ira.j etóri a:

Vou falar do estudante humilde, depois, do médico, em se-
guida, do político, do prefeito renovador, do governador que em-
polgou e fez vibrar um povo normalmente triste, do grande
presidente, hoje cidadão do mundo, sempre o mesmo homem, do
começo às alturas, sempre gente. Em sua vida plena, através das
inúmeras esquinas que cruzou, sempre se manteve sem meneios e
afetações, aí residindo, basilarmente o segredo do perene fascínio
que exerceu sobre seus s emelhantes. Essa sua s i mplicidade de
modos e maneiras, fruto de humildade congênita, há de ser expli-
cada, por isso mesmo, em suas origens. Seu pai, homem de sensi-
bilidade artística, t emperamento boêmio, encantava a noite da
bucólica Diamantina com o toque encantado de sua flauta. Se do
pai herdou a vocação para as artes e o temperamento boêmio, re-
cebeu da mãe, sertaneja de linhagem forte, impulso genético da
fibra espartana, a obstinação no querer e a crença profunda em
Deus. ( ... ) Desde seus primeiros passos na vida pública, até hoje,
no trato cotidiano com os semelhantes, jamais conheceu o signifi-
cado da t erminologia grandes e pequenos. Sua figura humana é
sempre a mesma, o coração c ompreensivo e manso, disposto à ale-gria e ao perdão.

Genival aproveita para lembrar a novela televisiva em que a censura
impôs sérias restrições à imagem de Juscelino, no claro intuito de dimi-
nuí-la perante o sentimento do povo. Observa que, se alguém abrir o ca-
tálogo telefônico de qualquer cidade, ainda que desconhecida,
razoaveltnente conhecerá sua vida, por citação das empresas mais im-
portantes, estabelecimentos comerciais mais poderosos, grupos familia-
res mais destacados, profissionais importantes, num manancialinesgotável de i nformações. E todos trazem a história da cidade, sua ori-
gem e evolução, como se representa e o que pretende ter - menos o de
Brasília, no evidente objetivo de obscurecer, corno se isto fosse possível,
a figura de seu fundador e construtor. Continua:

- O que aconteceu com Juscelino foi grave erro de perspectiva vi-
sual, do qual, porém, nunca participou o povo brasileiro. Hoje, inequi-
vocamente, seja pelo impulso popular, seja pelo frio raciocínio dos que
ontem eram seus ferrenhos adversários, estamos todos, exceto os que se

julgam infalíveis, numa mesma posição: é preciso rever a punição im-
posta a Juscelino. ( ... )

Era urgente formalizar o término da injustiça. O povo reclamava a
demora. E, como que numa premonição da tragédia que se sucederia um
ano mais tarde, Genival frisou: "quer vê-Ia enquanto em vida o grande
brasileiro".(...)

Como tarda a declaração cuja hora todos sentimos ter chegado, a
amarga censura popular vem, pela boca do poeta, nas longas serenatas
de minha terra natal, quando o menestrel Olegário Versiani canta estas
mesmas serestas que Juscelino tanto ama:

ONDE ESTÁS JK?

1K,
onde está o alegre menino de Diamantina?
onde está sua alegria,
jbrjada na longa severidade de D. Júlia?

Onde está sua alegria estuante,
que fázia milagres diurnos de trabalho
e transbordava pela noite em serestas
efestas e danças?
Onde está o Presidente
que obrigou os ricos do café
af2zerem máquinas
e depois máquinas de máquinas?

Onde está o médico
que operou um País,
retificando a sua espinha dorsal
para colocá-la no centro do seu dorso
continental?
Onde está aquele sorriso magnético
que o povo recebia,
que o povo aceitava,
que o povo devolvia?
Onde está aquela alegria mágica
Que enchia o peito brasileiro
de orgulho e confiança
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e determinação?
1K, o povo precisa de um amigo.
De alguém que é de/e,
de alguém que mande nele com ti 'a
mão no ombro.

vai, meu filho,
constrói este Pais comJé e trabalho
1K, onde está tua alegria amiga?
Onde está tua inocente cantiga
que fiz de Diamantina
a pequena cidade de todo o Pai1.,,>
onde estão as candentes palavras
do orador elegante,
que acordava emoções nos peitos mais vazios?
Jáfbrani, para sempre
arquivadas no mármore da História?
Quem te escondeu, JK?
Quem te escondei, do povo?
Foi a inevitável prudência mineira.*,
Foi a velhice traiçoeira?
Foram os donos da Pátria Brasileira?

Na sequência, o orador lembra algumas passagens da trajetória po-
lítica de JK:

( ... ) governando Minas, é procurado pelo líder da maioria, que lhe
solicita seja removida uma diretora de grupo escolar - prática pseudo-
política ainda hoje adotada em minha província. Queda-se pensativo Jus-
celino, apenas por alguns segundos, suficientes para que replique: "Não
me peça isso, por favor. Veja quais são as obras de que seu município
precisa, que o atenderei. Você já imaginou a mágoa que ainda traria no
coração, se minha mãe, humilde professora, tivesse sido removida de
Diamantina onde tinha seus parentes e amigos para auxiliá-la em suas
dificuldades de vida?" Venceu o argumento de quem sempre foi gente e
mais uma ponte foi construída nas Minas Gerais.

( ... ) Sempre gostou de dançar. Outros gostam de pescar, do jogo de
cartas, da caça, da natação - na imensa gama de predileção de cada um.
Mas a ele não perdoavam os adversários sequer predileção pela dança
como forma de diversão. Chamavam-no, por isso mesmo, sarcastica-

mente. de "Pé-de-valsa". Com aquela autenticidade que lhe era peculiar,
adotou o apelido e o cultivou mesmo em suas campanhas políticas, cada
dia mais se identificando com a alma popular. Terminado seu mandato,
entregue a faixa presidencial a Jânio Quadros, conta Juscelino - com
uma gostosa gargalhada - que, no Rio, foi a uma boate com a esposa e
um grupo de amigos e dançou a noite inteira.

( ... ) Falávamos, certa ocasião, do espírito que presidiu a fundação
da Escola de Medicina de Montes Claros, minha terra natal, especial-
mente do gênio inventivo de Mário Ribeiro. Este, médico, pretendia que
o ensino fosse adequado à realidade socioeconômica do sertão mineiro.
Voltava-se contra o excesso de especialização e queria formar clínicos
aptos a cuidar das mazelas comuns. Esses - assegurava - cuidariam de
mais de noventa por cento dos que adoecessem. E teriam um curso mais
rápido e barato. Empolgou-se Juscelino com a ideia da simplificação re-
gional do ensino da medicina e relatou-me uma experiência pessoal. Já
consagrado urologista, praticando apenas sua especialidade, viu-se, um
dia, em campanha política no distrito de Curumataí, local pobre e desas-
sistido de qualquer médico. Chamam-no, então, para fazer um parto que
se afigurava bastante complicado. Mesmo se sentindo temeroso da tarefa,
por culpa da especialização que exercia, dirigiu-se à parturiente. E com-
pletou o relato: "Foi para mim um desafogo verificar, chegando ao case-
bre, que a criança nascera, porque eu não saberia fazer o parto".

De outra feita, viajávamos pelo sertão mineiro, numa verdadeira pe-
regrinação sentimental, a que ele chamava de "Hora da Saudade", pois
que percorríamos exatamente a região que o elegeu deputado federal, em
1934. O reencontro com a base primeira foi comovente. ( ... ) A noite já
era avançada quando chegamos, mais por insistência de Renato Azeredo,
a pequena cidade de Augusto de Lima. ( ... ) E, em dado momento, Jusce-
lino, com seu gesto característico de passar longamente as mãos sobre
Os cabelos, preso de violenta emoção, baixinho, exclamava: "Formidável,
Como eu estava precisando disto, meu Deus!"

Mas, srs. deputados, se me for necessário apontar o quadro mais co-
movente que vivi em função de Juscelino, eu lhes diria que ocorreu, tam-
bém, numa cidade mais humilde ainda que Augusto de Lima. Com uns

Companheiros, voltava eu de longa pescaria pelo Rio São Francisco. Sem
tempo de voltar a Januária, "apoitei" cm Itacarambi. Era tarde na cida-
dezinha, mais de nove horas. À procura da pensão, carregado com a tra-
lha da pescaria, passando numa estreita rua, minha atenção foi despertada
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pela reza que se fazia numa humilde casa, e, sem que percebessem os
fiéis a minha presença, ouvi o "guia" dizendo um Pai-Nosso, por intenção
do Dr. Juscelino, sendo logo seguido por todos na oração maior. Encon-
trava-se ele, nessa ocasião, exilado em Portugal, e o povo humilde já
pressentia o seu sofrimento. Rezava por ele, era só o que podia fazer.
Muitos outros casos poderia contar, se mais largo fosse o tempo. É este,
sem rebuços de fantasia, o homem que o sentimento nacional aponta
como seu maior vulto.

Srs. deputados, há quatorze anos, um jornalista brasileiro. em notá-
vel série de reportagens que fez sobre o governo de Juscelino, concluía
dizendo que "se nada tivesse ele feito em favor do País, apenas a injeção
de otimismo que aplicou nos brasileiros já seria muito". Numa frase,
David Nasser exprimiu toda a força espiritual do homem que procurava
analisar. Quatorze anos depois, Murilo Melo Filho, com aquela mesma
acuidade jornalística de Nasser, diria: "Nunca, como agora. o Brasil ne-
cessitou tanto que lhe ministrassem uma dose maciça de ânimo e uma
oportuna injeção de otimismo".

( ... ) Não conseguiremos, no entanto, srs. deputados, este clima de
vibração cívica de que é capaz o povo brasileiro, sem a simbologia de
um grande gesto. Não o conseguiremos sem a reconciliação entre o es-
tado e a nação, através do entendimento do mais vivo desejo desta, que
é a reabilitação plena de Juscelino. ( ... ) Concluindo, sr. presidente, deixo
este apelo que reputo de bom senso: anistia plena e irrestrita, ainda que
exercitada em termos graduais, porque sempre se pode auferir os resul-
tados parciais.

Quanto ao senhor, Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que
aniversaria no dia de hoje, receba a reverência de todo um povo, que
sempre acreditou na grandeza de sua alma e que se sente interpenetrado
por sua maneira de ser gente. Saiba Presidente Juscelino que, se a decla-
ração pela qual tanto ansiamos não vier, formal como já disse, ela está
ínsita no coração, nos nervos, na cabeça, enfim, na sensibilidade do povo
brasileiro que sempre o amou.

(Palmas).

Juscelino afetuosamente agradeceu.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1975.
Meu caro Gen iva! Tourinho,
Com a sua bravura habitual e com rara fi delidade que mantém

pelos amigos, você enfrentou o plenário da Câmara, trazendo para o de-

bate o nome quase esquecido do seu velho amigo que, se ainda conta no
meio do povo com uma atmosfera de carinho e de apreço, longe anda
dos meios políticos.

Confrsso que fiquei surpreendido com os nobres deputados que
apartearamJàvoraVelm dh1te não só do MDB quanto da Arena, aos quais
vou dirigir também uma palavra de agradecimento e que me deram a
alegria de verificar que algumas das sementes que plantei continuam

dando utos.
A tese que você defendeu Jbi admirável. Faço total abstração da

minha pessoa, pois nessa altura a mim não interessa nenhum ato político
que pudesse alcança'; mas anistia é tinia medida destinada ajbzer esque-
cer ódios e ressentimentos e restaurar a paz e a harmonia de urna nação.
Daí a grandeza de seu gesto, a coragem de sua atitude. Verifiquei, quando
presidente, o alcance extraordinário de urna medida conciliadora. Apesar
de haver sido empossado no meio das lutas e incompreensões mais severas
que este País conheceu, ainda sob a crepitação emocional do suicídio de
Getúlio, consegui restabelecer no Brasil um clima tranquilo, no qual pu-
demos realizar as metas estabelecidas e que fizeram a nação progredir 50
anos em 5 de governo. Acompanho toda a sua atuação no Congresso e sei
que você se desdobra em Minas para atender aos seus companheiros que
o apoiam. O alicerce que está construindo é sólido e estou certo de que
sobre ele veremos se erguem; muito breve, monumento muito mais sério e
maior do que aqueles que se contêm dentro do esquema de uma estrutura
de deputado. Depois do Renato não tenho dúvida de que você apanhará o
estandarte e com ele nas mãos também ninguém deterá os seus passos, na
conquista desta gloriosa tentativa de restaurar a democracia no Brasil.
Felizmente os hábitos humanísticos que trouxe de Diamnantina me ajuda-
ram muito, depois que deixei a política. Voltei para os livros e no acon-
chego de suas páginas encontrei o derivativo que me tem ajudado a vivei:
Estou agora diante de urna perigosa aventura que não sei se terá êxito,
!nas como não é do meu feitio ficar quieto, como não aceito a vida na imo-
bilidade da desesperança, estou tentando, como você já viu, tinia eleição
na Academia Brasileira de Letras. As suas palavras, protéridas mia Câ-
mara, me ,fizeram bem ejbrtificaram o meu trabalho porque projetaram
sobre o meu nome as luzes de unia publicidade que ajuda em qualquer
terreno. Muito obrigado, meu caro Genival, e acredite que aqui estará
sempre atento ao seu destino e às suas esperanças o amigo de ontem, de
hoje e de sempre, que lhe envia.

Ajétuoso abraço, Juscelino Kuhitschek.
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Já naquele ano, Genival defendia a anistia para os políticos 
presose cassados.

Quando recebi do Presidente Juscelino a carta de agradecimento,já tinha cabal conhecimento de que ele estava concorrendo a uma cadeira
na Academia Brasileira de Letras. Contra ele se voltaram forças tremen-
das. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, deixou claro que não fi-
nanciaria a construção da nova sede da ABL, cujo presidente
Austregésilo Athayde, se apavorou completamente com a Possibilidade ,e pressionava a todos no sentido de que não votassem em Juscelino para
a Academia.

Boatavam até que, se ele fosse eleito, o presidente da repúblicanão compareceria mais às sessões da academia. Na verdade, Juscelino
nunca se deixou abater por aquela primeira e única derrota eleitoral
em sua vida. Contam mesmo que, naquela noite, sequer se abalando
com o resultado, foi dançar com suas filhas. Fora vencido por um
único voto.

Vale lembrar que Juscelino, após o golpe de 64, foi interrogado, in-
sultado, desrespeitado de todas as formas, percorrendo verdadeiro cal-
vário, durante o qual se distinguiu pela paciência, firmeza e força de
espírito, virtudes que conservou até a morte, ainda hoje envolta em mis-
tério, dúvidas e suspeitas. O presidente-escritor foi vencido na pretensão.
Genival não se conformou com o desenlace e, a 23 de outubro, voltou à
tribuna para protestar, veementemente atribuindo o resultado ao esquemadas forças situacionistas, que uniram os militares e áulicos do regime(em português bom e claro, "puxa sacos") para impedir a eleição. Em
agradecimento, Juscelino escreveu a seguinte carta, cujo fecho é uma das
mais tocantes profissões de amizade que se possa fazer, e aqui não im-
porta quem envia ou quem recebe. E puro sentimento:

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1975.
Meu caro Genival
Eu tinha certeza absoluta de que Você jiria exatamente o que fez,expressando-se com simpatia e amizade a propósito do último pleito na

Academia Brasileira de Letras. Eleição, você e eu sabemos, é uma caixa
de surpresas, e o resultado conhecido não me produz nenhuma mágoa,
nenhum ressaibo e tanto o vitorioso quanto a instituição estão depara-
béns. Valeu-me, no entanto, a oportunidade para mais uma vez receber
de meus amigos demonstrações como a sua, que me enchem de satisfa-
ção, de alegria e que se incorporam definitivamente entre as minhas re-

rdaÇ5 melhores. Você particularmente tem sido um amigo infálível,
um desses tesouros que a gente deve conservar com cioso cuidado e é

por iSSO que o tenho bem fechado dentro do meu coração.
Afetuoso abraço, Juscelino Kubitschek.

A morte trágica do presidente, a vinte e três de agosto de 76, chocou
a toda a nação. Mostrou o quanto ele era amado de seu povo, que lhe de-
dicava um carinho que a repressão estúpida não conseguiu sepultar.
Desde o momento em que surgiram as primeiras notícias, meio inveros-
símeis, ainda vagas, do acidente, milhares de pessoas das mais variadas
classes sociais saíram em busca de confirmação. Todos se negavam a
acreditar. Junto aos que privavam de sua amizade, o impacto foi ainda

mais doloroso.

Genival lembra alguns fatos que, ainda e sempre, o entristecem.
- Eu estava em Montes Claros, vindo de Brasília de Minas, onde

havia presidido a uma convenção para eleição do diretório municipal do
MDB. Quando cheguei, por volta das seis horas da tarde, recebi telefo-
nema de um jornalista de Montes Claros, o Waldyr Senna Batista. E ele
me disse o seguinte: "Genival, estou ouvindo na Rádio Itatiaia uma no-
tícia e você não vai ficar nada satisfeito com ela. A Rádio ltatiaia está
divulgando que o presidente morreu num desastre de automóvel na via
Dutra". Não acreditei e disse ao Waidyr: "quinze dias atrás, também ma-
taram o presidente". Eu estivera com ele na casa de uma amiga, a Nieta,
que tinha perdido o marido, Geraldo Vasconcelos, muito amigo dele, e
que tinha sido deputado federal pelo PSD. Juscelino me contou que na-
quele dia tinha corrido um boato de sua morte, e que a imprensa tinha
até invadido sua fazenda. Ele ainda brincou com o pessoal: "chato furtar
de vocês essa manchete - MORREU JK , mas estou vivo". E convidou
todos para tomar uísque com ele. Quando, dias depois, me contava isso,
Comentou que o pessoal não tinha mais o que inventar e vinha com essa
história de que "Juscelino tinha morrido!" Por via das dúvidas, telefonei
para o apartamento dele no Rio de Janeiro. Eu tinha dois ou três números,
todos estavam ocupados. Comecei a ficar assustado. Juscelino morava
no oitavo andar de um prédio na Avenida Atlântica, então liguei para o
apartamento 101. Uma senhora me atendeu e perguntei: "A senhora co-

nhece D. Sarah?".
"Não. Sei que ela mora aqui, conheço só de cumprimentar, por

quê?"
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É o deputado Genival Tourinho, de Minas Gerais, que está fa-
lando. Está correndo uma notícia aqui, profundamente aborrecida para
nós, de que o presidente teria morrido em um desastre de automóvel e
eu queria falar com D. Sarah. Será que a senhora poderia fazer o favor
de pedir a ela para deixar um telefone desocupado para eu tentar con-
tato?

Pois não, vou lá em cima/à/a,: mas o senhor pode ter certeza de
que isso não aconteceu, o Brasil não merece isso."

Então vou lhe pedir outro favor, a senhora nào desli g ue, porque
consegui esta ligação com extrema dificuldade.

Naquela ocasião não havia DDD. Pedi à telefonista para me dar pre-
ferência. Tinha falado com o presidente da companhia telefônica, Luiz
de Paula Ferreira, meu amigo pessoal, que mandou me dar prioridade.
Fiquei com o telefone na mão, num espaço de cinco ou seis minutos,
quando a senhora voltou ao telefone:

"Olha, o pessoal lá em cima está assustado, não está querendo
acreditar nisso, mas na hora em que eu estava entrando no elevador me
encontrei com uma senhora mineira, D. Edila Couto, que esteve no local.
Essa senhora daí de Minas disse que esteve no local, reconheceu o corpo
do presidente, e estava levando a notícia para D. Sarah."

Eu, em seguida, consegui falar com ela, que disse:
"Oh Genival.' Até aí essa notícia nialditajá chegou?"

É. Chegou, lamentavelmente
"Você tem o telefone do Renato?"
—Tenho.
"Não é o nosso Renatinho, não. ('nosso Re,iciti/,o "er(, o Renato

Azeredo).
- Sei, a senhora quer o telefone do Renato Costa Lima.

O Renato tinha sido Ministro da Agricultura do Juscelino, e tudo
indica que, quando Juscelino saíra de carro naquele dia, ia para a fazenda
dele. Dei o número do telefone a ela. Então, quando falei que estava em
Montes Claros, percebi que ela ficou mais assustada ainda, pensava que
eu estivesse em Brasília. Depois, quando me encontrei com ela no s e-
pultamento, ela me abraçou, chorando, e disse o seguinte: "quando voCe,
meu filho, me telefonou de Montes Claros, tive a certeza de que Juscelifl0
tinha morrido. Em seguida a Edila chegou com a confirmação ".

Vim para Belo Horizonte totalmente abalado. Meu primo Rai-
mundo, percebendo que eu estava muito abatido e chorando, disse: "você
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não vai dirigindo já arrumei flulano para levá-lo a Belo Horizonte
Cheguei tarde em Belo Horizonte. Busquei contato com o Renato Aze-
redo, que estava viajando, também buscava contato comigo e ficou sa-
bendo da notícia igualmente através do rádio. No dia seguinte fomos para

Brasília flO avião de um amigo comum, o Aníbal Teixeira. Quando che-
gamos a Brasília, estava aquela comoção, o pessoal não deixava o corpo
ser conduzido e chegar à porta do Cemitério da Esperança. A imprensa
toda divulgou, foi uma repercussão imensa. A essa altura era eu quem
estava comandando a coisa: o corpo ia ficar no velório ou não ia? Porque
a família entendia que o corpo deveria ser imediatamente sepultado. Um
major me perguntou:

"O que fazer?"
- Põe o corpo no velório.
Quem estava comigo e me ouviu dando esta ordem foi um colega

de turma, conterrâneo e amigo, o Olegário Versiani dos Anjos. O corpo
ficou no velório e todo mundo passava, ia vendo, passava a mão no cai-
xão. Teve uma hora em que fiquei muito emocionado porque, dessas mi-
lhares de pessoas que desfilaram anonimamente na despedida do
presidente, uma foi meu filho. Ainda menino, teria uns quatorze para
quinze anos naquela ocasião. Eu nem sabia que ele estava lá na fila. Por
volta das onze horas da noite, o corpo foi finalmente baixado à sepultura.
Renato Azeredo queria que eu falasse em nome de Minas Gerais, mas
achei que definitivamente quem deveria falar era ele. Três ou quatro ora-
dores falaram, dentre eles o Renato. O sepultamento terminou depois de
meia-noite. Foi quando saímos do Campo da Esperança. Mas nunca vi
um espetáculo de tamanha comoção, de tamanha participação popular
COMO na morte de Juscelino.

Na farta cobertura jornalística foi destaque a verdadeira multidão
que, no Rio de Janeiro, levou seu adeus a JK. A imprensa cobriu tudo. O
corpo foi velado no IML, no saguão da revista Manchete, e no Aeroporto
Santos Dumont, de onde embarcou para a capital federal. O cortejo levou
quase uma hora e o Jornal de Brasília noticiou:

"Morto, o ex-presidente Juscelino Kubjtschek fez reeditar um
espetáculo que Brasília só havia experimentado na sua inaugura-
Çao em 60, e dez anos depois, quando os tricampeões de futebol
Vo ltaram do México: um quinto da sua população - cerca de cem
nTlll pessoas saiu às ruas, foi ao aeroporto, à catedral e ao cemi-
terio"
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Ainda o mesmo jornal, registrando a emoção de Genival:
"Visivelmente emocionado, chegou acompanhado de sua esposa,o

presidente da Editora Bloch, Adolpho Bloch, sendo seguido do deputado
Genival Tourinho, que se abraçou durante longo tempo com dona Sarah,
ambos chorando convulsivamente"

(Jornal de Brasília, 24/ago/76, pág. 5).

A missa, praticamente não pode ser celebrada, dado o número de
interrupções que sofreu. A cada momento chegavam à catedral amigos
da família, em prantos

O 'O Jornal' noticiou que, enquanto aguardava o corpo do presi-
dente, Genival Tourinho, "que durante todo o tempo esteve ao lado de
D. Sarah e suas filhas, não escondia sua emoção e, por várias vezes, não
se conteve e chorou muito. Lembrava ele, no cemitério, os anos em que
conheceu Juscelino ele, líder estudantil - JK, governador de Minas Ge-
rais. Cassado JK, voltou Genival Tourinho a reatar a antiga amizade,
agora mais fortemente. Sobre as homenagens que estão sendo prestadas
a JK, diz Tourinho que: elas deveriam ter sido prestadas em vida".

Aqui, cumpre corrigir a notícia, quando diz "voltou Genival Touri-
nho a reatar a antiga amizade". Ela jamais foi interrompida. Foi dura-
doura e sempre crescente.

—A revolução de 64 cometeu um tremendo erro ao cassar o mandato
do senador e suspender os direitos políticos do Presidente Juscelino Ku-
bitschek... Uma pena que os que já reconheciam este erro não tivessem
tido a coragem de o declarar formalmente, num documento escrito e de
ampla reabilitação política. Com o conservadorismo que marca a minha
gente, toda acostumada, até o governo de Juscelino em Minas, com a li-
mitada ação governamental de nomear, prender e soltar, pagar professo-
res, juizes, polícia, coletores e quejandas outras, de vez em quando saindo
um prédio público ou uma pontezinha, mais para agradar o chefe político
loca!, o estilo do novo governador haveria mesmo de causar espanto. In-
troduziu ele, em Minas e no Brasil, dois novos elementos na arte de go-
vernar: o econômico e o social. ( ... ) Antes dele, mineiro não acreditava
em infraestrutura como fator de desenvolvimento global. Queria era O

beneficio direto, rápido, e do qual se pudesse tirar proveito eleitoral.
Numa colocação simples, Minas, antes dele, se alimentava apenas doju-
rídico e do político. Foi ele, entre nós, quem formou o quarteto ideal em
administração pública: o jurídico, o econômico, o social e o político, le-
vando o novo estilo à presidência da república.

Aos que chamavam JK de faraó, Genival lembrou Lebret:
"É melhor ter a humildade de empreender grandes coisas, mesmo

arriscando o fracasso, do que o orgulho de um sucesso completo no me-

díocre".

Depois de citar passagens da trajetória do grande líder, o deputado
lembrou pedido feito quando Juscelino ainda era vivo: a anulação do ato
que o afastara da vida pública, pedido que renovava naquele momento:

- Em termos gerais, todos entendemos que, mesmo tardiamente
para o indivíduo, mas oportuno pelo sentido de reparação à nação, é che-
gada a hora de se anular, em todos os seus efeitos, diretos e indiretos, de-
clarados e não declarados, a punição imposta a Juscelino. (...) Apelo aqui,
também, à história, que há de julgar a revolução de 1964, em todos os
seus atos, principalmente no que mais traumatizou a opinião pública bra-
sileira. Treze anos após, não pode haver mais jacobinos no interminável
processo revolucionário brasileiro. Há de ter chegado a vez dos girondi-
nos, que pela força do bom senso, proclamarão a plena reabilitação da-
quele que tanto amou e tão amado foi pela nação. Era o que tinha a dizer.
(Palmas).

(DCN, 23/ago/77, págs. 6977-79).

Recebeu cumprimentos efusivos de diversos colegas. Entre eles, o
de Figueiredo Correa, que se manifestou em nome da liderança do MDB.
O preito se repetiria, na mesma data, no ano seguinte e pelos que vieram,
tornando-se quase uma tradição da Casa esta homenagem de Genival ao
grande brasileiro.

Criticou o regime, que tinha horror ao debate e procurava adaptar
as necessidades do País "às supostamente miraculosas fórmulas tecno-
crátieas". Agiam os militares como tirano ao qual tinha de se jungir a
nação, esta "tratada como criança submissa".

Numa clara alusão ao Presidente Geisel, Genival continuou:
O paralelo aqui esboçado já demonstrou suficientemente que as

duas personalidades jamais se encontrarão, nem mesmo no infinito. No
entanto, na construção da imagem de uma delas, debalde procuram os ex-
perts da publicidade aproveitar valores humanos de Juscelino. E até
mesmo o nome do inesquecível presidente tem sido utilizado pelo an-
droide político, querendo auxiliar a si mesmo na construção da desejada
Imagem. Assim, recentemente, em declarações prestadas à imprensa, co-
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locou-se favoravelmente a uma "reabilitação post mortem" de Juscelino.
Ora, srs. deputados, nada mais impróprio e constrangedor aos sentimentos
dos brasileiros do que esta colocação. Reabilitação, com o seu rigor ver-
nacular, só poderia ocorrer se Juscelino, em algum tempo, houvesse per-
dido a estima pública, o que ninguém pode admitir. Não para Juscelino,
que agora é tarde, mas pelo seu sentido de reparação à nação, que se sentiu
violentada pelo seu banirnento da vida pública. O que todos pedem não é
a reabilitação, mas, sim, a anulação do malfadado decreto de cassação.
Pede a nacionalidade o reconhecimento formal do erro do estado. E este
mesmo estado há de entender um dia, pelos exemplos de Juscelino, que
ele, imolado que foi pela cizânia, se transformou no verdadeiro patrono
da anistia ampla em nosso País. E, quando ela vier, o que não tardará
muito, um amplo sorriso cobrirá as Terras de Santa Cruz.

(Muito bem! Palmas).

Poucos dias após a morte de Juscelino, a três de setembro, Genival
iniciou campanha de levantamento de fundos para a edificação de um
monumento à memória de JK. Escreveu então:

"JUSCELINO KUBITSCIIEK. - Como ele mesmo definia, estadista
é o que vê as coisas antes dos outros. O estadista é o homem. Seu mundo
não é apenas limitado pelos interesses do estado, não vive apenas plan-
tando carvalhos. Planta flores, também. Por isso mesmo qualquer um pode
ser político, mas como é dificil ser estadista. Principalmente, quando tem-
perado pelo gosto da boemia, pela delicadeza, pelo anti formal ismo, por
natural humildade, enfim, pela porosidade de viver. Juscelino foi tudo
isto. Como soube apreciar a vida, querendo, algumas vezes, qual adoles-
cente, bebê-la de um sorvo só. Acima de tudo, foi o grande estadista da
América do Sul e vai ser lembrado eternamente, por ter sido estadista e
gente, a um só tempo. Montes Claros o conheceu em duas facetas. Se o
indivíduo alimentava a alegria do espírito, a exuberância da comunicação,
a marca do gênio ele a deixou plantada, também aqui. A euforia do pro-
gresso, de que vivemos hoje, nasceu há cerca de quinze anos e foi vis-
lumbrada por ele. Sudene e Três Marias são a base que construímos.
Ambas, como Márcia e Maria Estela, filhas de Juscelino. E corno ele tinha
consciência perfeita dessa realidade que construiu! A Montes Claros dis-
pensava as suas mais carinhosas referências, sempre ávido de notícias do
seu progresso, responsável que foi pelo seu surto desenvolvimentista. Um
montes-clarense teve o privilégio de passar longas horas com ele, em bate-

papo interminável, na sua última noite de vida. Do Restaurante Paddock
ao bar do Hilton Hotel, durante várias horas, Ruy Veiloso Versiani e Olavo
Drurnond ouviram dezenas de vezes o nome de nossa terra. Foi a última
noite dele, e como se falou em Montes Claros! A tanto amor, a tanto inte-
resse, a tantos beneficios que nos ensejou, nossa gente não pode ficar só
nas lágrimas, cuidando do machucão sentimental que sua morte nos oca-
sionou. Sob a liderança dos dois jornais de Montes Claros, sem qualquer
caráter político partidário - conclamo - vamos iniciar urna campanha po-
pular, visando à obtenção de fundos para a edificação de um monumento
a Juscelino. Vamos desrespeitar a modéstia de JK, fazendo deste monu-
mento o nosso cartão postal. a senha da nossa eterna gratidão. Que res-
pondam os nossos dois jornais.

Belo Horizonte, 3 de setembro de 1976 - Gen iva! Tourinho".

A iniciativa, conforme relatou, teve desdobramentos.
- Mandei cópia dessa carta para D. Sarah Kubitschek, que me

disse o que D. Amélia Passos, viúva de Gabriel Passos, também grande
amiga minha, depois confirmou: "quem despertou a atenção da Sarah
para a construção do Memorial JK foi você, com aquela carta". A gente
queria e falava em monumento, um grande monumento a ele. Então D.
Sarah me disse: "quando li sua carta, pensei logo num memorial e vou
dedicar minha vida a ele". Por isso, de certa maneira posso até dizer,
com muito orgulho, que fui um dos primeiros a pensar na realização
do memorial que, entretanto, inexistiria, não fosse a devoção que total
e integralmente lhe dedicou D. Sarah Kubitschek. Porque a campanha
para erguê-lo iria tomar rumos bem diversos do proposto de inicio. O
governo federal, muito espertarnente buscando tirar proveito político
da ideia, e tendo necessidade vital de se popularizar, encampou-a,
doando terreno para a edificação do prédio. Meu pensamento era cons-
truir este memorial com meios conseguidos por nós, entre os homens
da minha geração, como falei no discurso da Câmara. Como essa não
era, entretanto, preocupação do governo quase que simultaneamente
o presidente vetou projeto de lei de autoria do senador Tancredo Neves
que propunha ressalvar, perenemente a figura de JK. Foi a gota d'água
para mim, de há muito insatisfeito com os rumos que a campanha vinha
tomando. Na tribuna, de improviso, fiz contundente pronunciamento
começando por mostrar estranheza diante dos últimos acontecimentos

- Não entendo, sr. presidente, srs. deputados, a razão disso, porque,
no mesmo momento em que se tolhe a plena via do restabelecimento da
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imagem do presidente perante a história, pequenas facilidades em seu
favor são concedidas. Foi doado um terreno para nele se construir o seu
memorial; foram-lhe prestadas honrarias pós-morte; houve uma série de
festivais por aí, aproveitando-se até mesmo da inocência de D. Sarah Ku-
bitschek de Oliveira.

Não obstante os anos decorridos, continuam fortes as lembranças:
Num dos discursos que fiz em homenagem a Juscelino, eu, abor-

recido demais, nem queria falar, porque entendia que o Memorial JK não
deveria ter sido feito com ajuda dos militares. Achava que deveriam erigi-
lo pessoas da minha geração, que sabiam do valor do presidente e da im-
periosidade de legar à posteridade um monumento feito pelos homens
da oposição, nunca pelos da situação. Houve esse momento em minha
vida em que fiquei profundamente aborrecido, descrente, por ver que a
família do Presidente Juscelino estava aceitando os acenos do governo
Figueiredo, que doou o terreno para o memorial. Achava que não podía-
mos receber nada de um governo que tinha procurado descaracterizar
Juscelino. Mas o pessoal ficou insistindo e, de improviso, pronunciei o
discurso a que intitulei e por aí dava para imaginar meu estado de es-
pírito - "os corvos e Juscelino Kubitschek". Sob a mais viva emoção,
passavam pela minha cabeça cenas de minha chegada em Brasília para
o sepultamento do grande brasileiro. E me recordo perfeitamente de
haver visto a bandeira nacional plenamente desfraldada em frente ao pré-
dio da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que a do Senado da
República estava a meio pau. Enquanto o Magalhães Pinto teve a hom-
bridade, a virilidade, o destemor mesmo, de mandar descer a meio pau a
nossa bandeira, a da Câmara dos Deputados permaneceu como estava.
Detalhe: a Câmara era presidida na época pelo deputado Célio Borja, um
pigmeu moral que, posteriormente - em paga de seu servilismo ao re-
gime, chegou até mesmo à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o
que, aliás, me causou viva indignação. Fui observando outras bandeiras
hasteadas a meio pau: a de Portugal, cm seguida a da França, a do Para-
guai, a dos EE.UU., de tal maneira que, ao meio-dia, todas as bandeiras,
de todas as embaixadas - inclusive a da embaixada russa, e de todo o
bloco socialista, todas - friso, estavam baixadas a meio pau, exceto a
bandeira do palácio do governo federal, Palácio do Planalto, residência
oficial do Presidente Geisel, e a da minha Casa de trabalho, a Câmara
dos Deputados. Esta, até o momento do enterro permaneceu nas alturas.
Essas coisas, que realmente causavam um misto de indignação e emoção,
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quase me levaram às lágrimas enquanto eu pronunciava esse discurso,
que ainda hoje é muito comentado na Câmara, principalmente pela quase
brutalidade com que recusei o aparte pedido pelo famoso deputado Jorge
Arbage (que vivia de negociatas, mal visto por todos). A propósito, no
décimo aniversário de Brasília, redigi um requerimento em que pedia a
Célio Borja a convocação, um convite que fosse, para que Juscelino com-
parecesse às festas de comemoração deste aniversário da Capital. Con-
segui, com extrema facilidade, as assinaturas de Renato Azeredo, de
Tancredo Neves, de Camilo Nogueira da Gama e de outros deputados
mineiros. Borja nem resposta deu. Naquela ocasião a coisa contra Jus-
celino era realmente impressionante. Havia, no Rio de Janeiro, uma juíza
federal, Maria Rita Soares de Andrade, que chegou a decretar a prisão
preventiva de JK, baseada no artigo 312 do Código Penal, com pena pre-
vista até 12 anos, por supostas irregularidades na aquisição de material
para construção do Hospital Distrital de Brasília. O então procurador-
geral da república, Alcino Salazar, de triste memória, assinale-se, pediu
o sequestro de bens do ex-presidente. Daí para a frente, desencadeou-se
contra Juscelino todo e qualquer tipo de perseguição.

Esclareço que relutava em falar, porque era profunda e intimamente
ligado ao presidente, ao homem Juscelino e a toda a sua família e receava
até mesmo um destempero de linguagem no plenário no momento em
que vivia tremenda dificuldade, temendo inclusive pela minha liberdade
pessoal e pelo meu mandato. Isso foi em setembro de oitenta, dois ou
três meses depois eu seria julgado. Então, eram ameaças daqui e dali,
ameaças dacolá, bomba em casa, telefonema anônimo e covardes inti-
midações de todo tipo. Depois veio o atentado contra mim, que mantinha
a intenção de não falar, embora não concordando com aquilo.

O incidente com Jorge Arbage, até hoje lembrado por sua rudeza
até agressiva, ocorreu quando de discurso veemente, marcado sobretudo
pelos apartes. Nele fui extremamente duro, em particular com relação ao
Arbage. Ele insistia irritantemente em que eu lhe desse um aparte, fui
fingindo que não ouvia. Mas chegou um momento, quando ele disse:
"permite um aparte'?", em que, não me contendo, respondi:

- Não concedo aparte a V. Exa. Faz parte V. Exa. desse elenco que
acabo de vergastar, não tem V. Exa. autoridade moral para me dirigir a
palavra, deixo de lado qualquer comportamento formal e nego o aparte

aV. Exa.
Isso ficou registrado, e termina com oportuna interrupção de Pi-

menta da Veiga: "nobre deputado Genival Tourinho, não vou me fixar
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na mesquinhez, na pequenez do ato produzido pelo general Figueiredo
ao vetar o projeto que pretendia devolver as condecorações e as medalhas
do Presidente Juscelino Kubitschek. Isso porque, naturalmente, é desne-
cessário dizer da nossa repulsa, sobretudo dos mineiros, a esse ato pe-
queno, mas quero dizer apenas que V. Exa. é um dos poucos cidadãos
brasileiros que podem fazer um discurso no toni e na fbrrna com que está
fazendo a respeito de Juscelino Kubitschek".

A fala de Pimenta da Veiga foi mesmo providencial para fazer
com que Genival recobrasse a serenidade, conforme reconheceu na
tribuna:

- Agradeço, nobre deputado Pimenta da Veiga, o seu aparte. Suas
palavras estão incorporadas ao meu pronunciamento. Aceito-as com o
maior prazer. Perdoem-me os colegas, perdoe-me a mesa se, por força
da emoção ou por força de temperamento, fui longe demais. Mas, creiam-
me, sr. presidente e srs. deputados, hoje tive oportunidade de soltar tudo
aquilo que há muitos anos vem apertando meu sentimento, vem aper-
tando as minhas entranhas e me transformando num homem realmente
angustiado, num homem que não sabe entender determinados tipos de
comportamento humano, que não sabe entender porque se exige do
homem público tanta hipocrisia, tanto abaixar a cabeça, tanta ausência,
afinal de contas, do que a vida poderia chamar de porosidade, de verdade,
de doçura, de compreensão, de amor.	 (Palmas)

(DCN, 20/set/80, págs. 10869/871).

Oficialmente reabilitado o nome JK, que jamais decaiu no conceito
público, diametralmente oposto passou a ser o comportamento das pes-
soas. Genival, que continuava a prestar-lhe ajá tradicional homenagem
relata, enojado, uma das sessões após isso:

- Formou-se aqui uma longa fila de oradores para me apartear, num
discurso que eu fazia em homenagem a ele. E que pasmo, que indignação
senti, ao ver que naquele microfone de apartes aparecia como amigo de
Juscelino a ardilosa figura do ex-interventor de Minas, Francelino Pe-
reira. Fiquei escandalizado, como escandalizado fiquei com tantos outros
desfibrados, sem coragem moral, incapazes de acender a candeia, inca-
pazes de levar luz, mas que formavam fila ali, querendo titurar politica-
mente em cima do cadáver de Juscelino KubitschclK

Tomado de indignação, Genival chegara a dizer que, quanlo mais
vivia, mais se enojava da humanidade e que, alguiiia ezcs, "tive de me

dirigir ao banheiro para poder vomitar, com nojo de muitos homens que
tinham assento no plenário desta Casa". Quando Juscelino retornou do
exílio, lá estavam para abraçá-lo não mais que cinco ou seis amigos pró-
ximos. As pessoas tinham medo de se aproximar. E quando Genival abriu
as portas de sua casa para comemorar o retorno, muitos dos que juravam
amizade a JK deixaram de comparecer, por receio de terem as placas de
seus carros anotadas pelo DOPS. Genival salientou que, após a reabili-
tação oficial - naquele momento castrada pelo veto ao projeto de Tan-
credo Neves -, fez questão de se afastar de todas as homenagens
prestadas a Juscelino. Incomodava-o profundamente ver nelas a presença

dos algozes de ontem.
- Afastei-me, até mesmo respeitando os sentimentos de sua família,

particulallTnente de D. Sarah, entendendo o drama que aquela extraordi-
nária senhora sentia em relação ao culto que se faz e deve fazer do grande
homem público que foi seu marido. Afastei-me dela, até um pouco sem
entender o que estava acontecendo, porque acreditei, srs. deputados, que
a recuperação plena, a vestimenta de herói nacional de Juscelino Kubits-
chek, teria de vir pelas mãos dos homens da oposição, porque nós o fa-
ríamos realmente com toda a sensibilidade, nós o faríamos com toda a
dignidade, nós o faríamos com o respeito dos nossos filhos, com o res-
peito dos nossos pósteros e com o respeito daqueles que nos antecede-
ram. Nunca aceitei este esquema.

Dois anos após a morte de JK, outra era a situação. Se, quando
da homenagem feita ao presidente em 75, um clima de covarde incer-
teza se instalara, agora as ausências de ontem se transfiguraram em
presenças desavergonhadas. O Memorial JK foi inaugurado, na capital
federal, a 13 de setembro de 8 1. Na véspera, os restos mortais do pre-
sidente foram velados no Salão Negro do Congresso. Coberta com a
bandeira nacional, a urna foi transportada em um carro do Corpo de
Bombeiros escoltado por batedores da Polícia Militar. Na chegada da
urna funerária, Genival, visivelmente emocionado conforme a im-
prensa registrou, declarou preferir que a homenagem fosse prestada
logo depois que as oposições tivessem o poder. "Caso a homenagem
fosse prestada pelos de minha geração, ela teria muito maior calor,

teria outro sentido."	 (Jornal de Brasília, 12/set/81).

Pela manhã houve sessão solene na Câmara dos Deputados, e dali
a uma seguiu para a Praça do Cruzeiro, onde foi celebrada missa com a
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presença do Presidente F igueiredo. Houve apresentação da soprano mi-
neira Maria Lúcia Godoy e, por fim, o enterro no memorial. Anos mais
tarde, refletindo sobre a construção do memorial, outra é a abordagem
de Genival:

- O interessante é que, anos depois, quando passo o olhar por isso
tudo, verifico o seguinte: D. Sarah estava absolutamente certa. Porque
se ela não tivesse feito o memorial, se não tivesse aceitado o ofereci-
mento do governo, não teríamos o memorial Não teríamos, porque aca-
baria caindo no esquecimento. Só mesmo uma mulher apaixonada
poderia levar adiante aquele projeto. D. Sarah sempre foi muito apaixo-
nada por Juscelino. Sua irmã, com quem muito convivi, D. Amélia Pas-
sos, viúva de Gabriel Passos, me contou que, logo após a morte do
cônjuge, D. Sarah esteve com ela e disse: "Amélia, você sabe que o Jus-
celino sempre foi o pior dos maridos e sempre fui uma mulher apaixo-
nada. Mas, agora que o marido morreu, vou cuidar apenas da imagem
do homem público, ele nunca será relegado ao ostracismo". E se saiu
com essa história de memorial

Isso D. Amélia Passos me contou na presença de muitas pessoas.

Quando a mulher apaixonada que era D. Sarah disse que Juscelino
foi um péssimo marido é porque ele, notoriamente, teve uma série de
flertes, namoros e aventuras, de que ela acabava sabendo e, definitiva-
mente, não aceitava. Entretanto, quando o marido morreu, ela ficou preo-
cupada em guardar a dimensão do grande homem público que ele foi.
Mas Juscelino, pelo fato mesmo de ser uma figura pública, inventavam-
lhe casos, sobretudo deslizes conjugais, muito mais do que os que real-
mente pudesse haver, e os alardeavam. De qualquer ligação de amizade,
simples que fosse, nasciam ilações. Eu mesmo fiz uma. A bem da ver-
dade, sutilmente rechaçada. O presidente mantinha um relacionamentomuito amistoso, de trocar frequente correspondência com madame Sche-
neider, uma francesa, dona da Simca-Chambord (indústria automobilís-
tica, das pioneiras no Brasil). Escreviam cartas um para o outro, era uma
correspondência intensa mesmo. Juscelino falava muito bem o francês,
tanto quanto redigia com facilidade no idioma. Em certa ocasião me es-
tendeu para ler uma carta dela, considerando uma crítica qualquer feita
por ele com relação à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
Ele não teria entendido bem o posicionamento da França naquela ques-
tão, já não me recordo qual era. Mas era tão viva a troca de correspon-
dência entre os dois, que cogitei de algo além do formal. Assim, certa

ocasião, na fazenda, conversando com ele, que estava eufórico com o re-
cebimento de mais uma carta ("ô mulher inteligente", comentou), brin-

quei e falei:
"Presidente, com todo o respeito, posso fazer uma pergunta ao se-

nhor acerca da madame Scheneider?" Ele olhou para mim assim..., le-
vantou a sobrancelha esquerda, e quando ele percebia qualquer coisa,
aquela sobrancelha ressaltava, se arqueava, ficava quase que circunflexa,

tomava formato de meia lua.
"Perguntar, você pergunta o que você quiser, tem o direito, mas eu

também tenho o direito de não responder."
Ai deu uma sonora gargalhada, e não fiz a pergunta em razão da

curva acentuada da sobrancelha esquerda e também da gargalhada dele
que, no meu modo de entender, deixava no ar a suspeição que eu tinha.

Eu fazia sempre várias perguntas ao presidente, que me permitia
isso. E ele, quando achava uma qualquer indevida, não despistava. Sim-
plesmente, não respondia. Mas eu, quando questionava era sempre com
o máximo respeito, como todos os que o cercavam. Em toda a minha
vida vi no máximo dez pessoas, se tanto, chamarem-no simplesmente
Juscelino ou Nonô. Pelo contrário, todo mundo falava "governador, se-
nhor, presidente". O Tancredo Neves, por exemplo, só o chamava de "Dr.
Juscelino" e "senhor". Ele gostava muito da palavra formidável, que
usava com muita frequência. Um dia, sem mais nem menos, inesperada-
mente, numa roda de amigos falou: "esse Genival é formidável. Só tem
um defeito: faz operação sem anestesia. Quando tem que falar as coisas
dele, fala mesmo". Era um conceito dele, pelas intervenções que eu fazia,
pelas muitas conversas, pelas denúncias ao regime militar, denúncias que
valeram inclusive o término da minha carreira política.

Um belo dia, brinquei com ele e inquiri:
- Presidente, agora que o senhor ficou amigo do Lacerda, como é

que explica aquela situação de ter proibido a presença dele na televisão?
JK deu uma daquelas suas gargalhadas francas e abertas, e respon-

deu: "se eu tivesse permitido a presença dele mais vezes na televisão,
ele me derrubaria".

E deu outra gostosa risada. Morreu amigo do Carlos Lacerda. Aliás,
quando falava nele, sempre dizia Carlos, Carlos mesmo, nem acrescen-
tava Lacerda. Referia-se a ele com extrema simpatia, contava muita his-
tória, a ponto de constranger a gente, de constranger à própria mulher,
D. Sarah, que nunca perdoou os ataques ferinos, destruidores, terríveis,
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que o Lacerda fazia a ele, da mesma maneira como fez ao Dr. Getúlio
Vargas.

Dentre muitas das frases que Juscelino cunhou, uma ficou como a
mais conhecida: "Deus poupou-me o sentimento do medo". Um irmão
de Vinicius Dourado e filho do desembargador Autran Dourado, ambos
amigos saudosos, escreveu um livro, "Gaiola Vazia", nele se outorgando
a autoria da expressão. Quando Genival leu o livro, hoje nem de longe
lembrado, causou-lhe pena o texto. O autor, também já esquecido, tivera,
quando trabalhou com JK, a acolhida que este dispensava a todo mundo,
mas pretendeu-a mais calorosa. Mero auxiliar de Juscelino, se dizia cria-
dor da frase. Para agravar sua jactância, no livro se referiu ao grande Ar-
mando Ziller de forma pejorativa, pretendendo diminuir-lhe o brilho.
Dentre outras coisas, chamou-o semianalfabeto Ora, toda a geração de
jovens esquerdistas do tempo, lembra-se de Armando ZilIer corno o seu
preceptor maior, o mais inteligente e preparado.

Sinceramente, gostaria de ser tão semialfabetizado quanto foi o
Armando Ziller, uma das pessoas mais fascinantes e cultas que conheci
em minha vida. Eu era rapazola nesta capital, não perdia as assembleias
do Sindicato dos Bancários no velho teatro provisório, o muito conhecido
Francisco Nunes, chamado pelos mais irreverentes de Tatu do Otacílio.
Lá, encantava-me o poder de liderança do Arniando, a seu talante fazendo
a plateia rir ou se indignar. Grande deputado, respeitadissirno por seus
colegas, dele a Assembleia editou, faz algum tempo, trabalhos parlamen-
tares, exemplos da memória melhor da política mineira. Fiquei indignado
e escrevi ao 'Estado de Minas', em veemente protesto à falsa paternidade
da frase e ao contraste entre a figura realmente melancólica do ignorado
autor e a do talentoso, fulgente e corajoso Armando ZilIer.

Volta a falar de JK:
- Juscelino tinha coisas interessantíssimas, e talvez a coisa mais in-

teressante dele, e nele, fosse a espontaneidade, a simplicidade com que
ele colocava as coisas. Era um homem realmente extraordinário, foi
quem mais marcou minha sensibilidade política. Quando do falecimento
do José Maria de Alkmim, o então presidente da república, que era o Gei
sei, mandou como seu representante o Armando Falcão, Ministro da Jus-
tiça, e estávamos enfileirados no velório, Juscelino, Renato Azeredo,
Carlos Murilo e eu, praticamente pisando numa sepultura. É o tipo da
coisa que profundamente me constrange, mas eram tantas as pessoas ali
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presentes que não havia como, eventualmente, deixar de pisar em algum
túmulo. Quando foi acabando o sepultamento e nós íamos nos retirando,
o Falcão gritou: "Juscelino, Juscelino, espera um momento, eu quero lhe
apresentar o seu maior ta, meu filho". Quando vimos que ele ia se apro-
ximar de Juscelino, os três instintivamente nos afastamos, porque não
queríamos contato com ele. Mas Juscelino recebeu tudo muito festiva-
mente, como era de seu estilo. Quando o Falcão se retirou, Juscelino
ficou lá. Na saída, deu-nos uma bronca tremenda:

"Incivilizados, como é que vocês fazem uma coisa dessas, ele viu
que vocês são meus amigos, que se retiraram para evitar contato com
ele".

- Mas, presidente, eu disse, esse cara, com o senhor, talvez tenha
sido o maior filho da puta do mundo.

Aí Juscelino contrapôs: "grande vantagem. Um filho da puta a mais,
um filho da puta a menos na vida da gente não tem nenhuma importância,
e vocês criando esse caso".

Carlos Heitor Cony foi declaradarnente opositor de JK antes de co-
nhecê-lo bem. Encontramos, num de seus livros, O ATO E O FATO, Ob-
jetiva, 2004:

"No momento em que escrevo esta crônica, ameaçam uma nova
lista de cassados. Para encabeçá-la - afirmam - surgiu o nome de um ex-
presidente, o Sr. Juscelino Kubitschek. Independentemente do meu voto
e do meu juízo a respeito do Sr. Juscelino, percebo a indisfarçável ma-
nobra do udenismo que deseja limpar o terreno, afastando um candidato
Incômodo. (...) O governo JK abriu imensas perspectivas para o Brasil.
Rasgou o Oeste - uma de nossas metas encravadas há séculos, desde que
Os bandeirantes se aposentaram para sempre. Não se rasga uma região
Interiorana com marchas pela família, terços e procissões. Abre-se a
facão, a foice, a trator. O Oeste norte-americano foi rompido e conquis-
tado na base do bangue-bangue. O tempo das diligências custou sangue
e pólvora, mas a História absolve às vezes o sangue e a pólvora. Não ab-
solve nunca é a estupidez e a tirania. Sou pela manutenção dos direitos
Políticos do Sr. Juscelino, para ter o prazer de não votar nele".

Ainda, de Cony, em crônica publicada na Folha de S.Paulo, em 28
de dezembro de 2010, o seguinte excerto:

"No seu último dia de governo, JK preparou-se para ir à cerimônia
de posse do novo presidente, Jânio Quadros. Não ocupava mais o palácio,
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mas uma suíte do Hotel Nacional. Contemplava a cidade que inaugurara
havia pouco.

Nunca antes neste País houvera um presidente como JK. No final
daquela tarde, ao tomar o avião deixando Brasília, levado por uma mul-
tidão que o consagrava, Afonso Arinos fez o comentário: Isto não é um
ocaso, é uma alvorada."

A porosidade humana de JK foi sempre clara, sempre patente. Como
prefeito de Belo Horizonte, como governador, depois presidente, no epi-
sódio de Jacareacanga, e tantos outros, inumeráveis. Dela temos exem-
plos até mesmo durante as agruras da perseguição política.

O mesmo Cony, que herdou, no Edificio Manchete, o gabinete onde
Juscelino fez a edição e grande parte do texto final de seus livros de me-
mórias, mostra isso de forma singelamente magnífica: "Lembrei a alegria
de JK quando lhe mostrei o primeiro exemplar de suas memórias. Levou
o livro ao nariz e disse que adorava o cheiro da tinta de impressão. Man-
dou para Geisel esse primeiro livro".

Genival, prosseguindo:
Fiz várias viagens com Juscelino, muitas a convite de estudantes,

para dele ouvirem palestras. Assim foi da primeira vez em que fomos a
Montes Claros e que marcou muito sua sensibilidade, porque foi recebido
por todas as autoridades da cidade naquela ocasião. O Antônio Lafetá
Rabelo, que era meu adversário político, prefeito eleito pela Arena, fez
questão de participar da solenidade em que ele, Juscelino, se pronunciou,
e de estar também no jantar que lhe oferecemos num restaurante de lá.
Logo após as vitórias do Dr. Israel Pinheiro e do Dr. Negrão de Lima,
sobretudo devido a elas, houve a extinção dos partidos políticos para dar
lugar à Arena e ao MDB. Até então, o grande chefe político do PSD em
Montes Claros era o Dr. Alfeu Gonçalves de Quadros que, adoentado e
não podendo comparecer, mandou como sua representante minha querida
amiga Suzana Prates Quadros. Então, o quadro de presença e de respeito
à figura de Juscelino se apresentou completo. Às homenagens compare-
ceu o então reitor da Fundação Universitária de Montes Claros, Dr. João
Vale Maurício, médico. Juscelino foi recebido igualmente pelo presidente
da Câmara de Vereadores e ainda por dois dos, na ocasião, três juízes de
Montes Claros. Ainda a registrar as presenças do bispo diocesano e dos
representantes do Ministério Público local, que tinha à frente o Dr. Jair
Renault de Castro. Aquilo sensibilizou profundamente JK, devido ao
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comportamento grandioso dos montes-clarenses, que não fugiram dele,
souberam comparecer naquele momento dificil de sua vida. Outro epi-
sódio que me vem da singeleza de Juscelino é que, quando contava as
agruras e dificuldades de D. Júlia e bem assim de D. Naná para criá-lo,
finalizava sempre ressaltando: "Domingo, lá em casa, tinha galinha as-
sada. Então, dava na gente uma fome, uma vontade de comer tudo, mas
não podia, tinha que sobrar para a segunda-feira". Naquela ocasião, o
costume era dizer "galinha assada", não tinha esse negócio de falar
"frango assado". Então, ele falava que tinha galinha assada. Em 1971,
acompanhando Juscelino a Juiz de Fora, onde já se encontrava o Tan-
credo, viajamos Renato Azeredo, José Luiz Bacarini, Carlos Murilo e eu,
além do motorista Queluz. Juscelino tinha sido convidado por um grupo
de médicos para fazer uma palestra. Lá, os médicos e os estudantes de
medicina o receberam num clima de muita animação, mas ficamos sa-
bendo que a Câmara Municipal recusara suas dependências para o pro-
nunciamento. Aquilo causou um grande constrangimento porque, na
ocasião, eram filiados ao MDB, tanto o prefeito da cidade quanto o pre-
sidente da Câmara Municipal, de cujo nome não me recordo. Um dos
fundadores do MDB, que viria a ser nosso governador, Itamar Franco
(falecido em dois de julho de 2011), e que antes fora também prefeito da
cidade, omitiu-se totalmente neste triste episódio. Não conseguimos que
Juscelino falasse na Câmara Municipal. Improvisamos alto-falantes do
lado de fora da Associação Médica, que tinha um auditório muito pe-
queno, de vinte e poucos lugares, e lá é que o presidente pode se dirigir
aos médicos juiz-de-foranos, aos estudantes e ao povo da cidade em
geral, algo que marcou muito a sensibilidade dele e a nossa também. Ele
sempre comparava essas duas visitas, a Montes Claros e a Juiz de Fora,
aproveitando para elogiar a elegância do cidadão montes-clarense e sua
vocação para "bater castelo" como se referia a cantar serestas, em alusão
ao fato de os cantores peregrinarem pelos castelos em suas serenatas.

A propósito da expressão "bater castelo", nunca esquecerei a pas-
sagem de aniversário meu que coincidiu com a inauguração do Brasília
Palace Hotel, primeiro hotel da Novacap, muito próximo ao palácio re-
sidencial da presidência da república e que, anos depois, pegaria fogo.
Os bacharéis de Direito formados em 1958 fôramos convidados pelo pre-
sidente para jantar lá. Afinal, ele dizia, seríamos nós os advogados que
iríamos militar no Supremo Tribunal Federal, como de fato aconteceu.
Aliás, todas as vezes em que eu me dirigia ao Supremo, para fazer sus-
tentação oral, ou mesmo para acompanhar qualquer assunto de interesse,
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sempre me vinha à mente a lembrança do que ele disse por ocasião do
lançamento da pedra fundamental: "vocês é que vão inaugurar, porque
aqui é que vão militar. O lugar de vocês será aqui, esta será a sua segunda
casa, como grandes advogados mineiros no futuro".

Estávamos hospedados no citado Brasília Palace e ainda chegavam
os móveis que faltavam. Éramos vinte e dois rapazes e três moças, que
a nós se juntaram, para ajudar o pessoal a carregar cadeiras, mesas, etc.
Num mutirão tremendo, acabamos de botar o mobiliário para dentro. Isso
tudo à noite, num três de maio de 1958. No dia seguinte eu estaria com-
pletando vinte e cinco anos. Já tínhamos almoçado com o presidente no
"Catetinho", quando ele nos convidou para jantar no hotel, que seria
inaugurado naquele dia. Detalhe de que não me esqueço foi Juscelino
fazer circular um bilhetinho que dizia: "Cuidado com o peixe. Não coma,
está estragado. Passe para a frente". Tais zelos eram muito próprios dele,
e esse recadinho de próprio punho retrata bem sua simplicidade. Lamento
profundamente não ter guardado o bilhete que, na correria do jantar, pas-
sou de mão em mão para que ninguém caísse na tentação de comida es-
tragada, ainda mais peixe. O episódio, por seu caráter, deve ser
registrado.

Então cheguei perto dele e disse: presidente, daqui a duas horas es-
tarei completando 25 anos. Vamos "bater castelo" nas obras do Palácio
do Planalto?

Durante o jantar ele, rindo, vira-se para mim, que estava em pé atrás
dele e, piscando, falou: "ah, vamos, vamos bater castelo. Antes, vê se bota
o homem aí para dormir que saímos, ainda mais que é seu aniversário".

O 'homem para dormir' era o então Presidente Stroessner, do Para-
guai, assentado à direita de Juscelino. Claro que dei um jeito de me as-
sentar perto do Stroessner. Fui me ajeitando, mudando de lugar, e daí a
pouco estava bastante próximo dele e do segurança. Stroessner tinha nas
mãos um copo de whisky, que enchi até a borda, cuidando que ficasse
sempre assim. A todo instante, completava-o. Com  pouco menos de uma
hora, o segurança teve de levá-lo, inteiramente grogue, para o aparta-
mento. Descartamo-nos dele e fomos todos cantar no Palácio Alvorada:
Foi para mim um negócio inolvidável, marcante. Fazendo 25 anos, passei
um aniversário maravilhoso ao lado do presidente, cantando serestas, OU

como ele dizia, "batendo castelo".
Juscelino ingressara efetivamente na política em 1933, como secre-

tário do interventor em Minas Gerais, Benedito Valadares. Ficara amigo

dele quando médico no front da revolução constitucionalista em Passa
Quatro, no Sul do estado. Depois do batismo político como deputado fe-
deral no Rio de Janeiro, entre 34 e 37 com o Estado Novo, retorna a Belo
Horizonte, decidido a se dedicar exclusivamente à Medicina. Contudo,
em 1940, aceita convite de Benedito e se torna prefeito da capital, inau-
gurando um novo estilo de governar, cujo marco seria a construção, em
tempo recorde, do complexo arquitetônico da Pampulha, ideado pelo
gênio de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, inaugurado em 43. Ficou co-
nhecido em Belo Horizonte como o "prefeito furacão". Todas as grandes
avenidas da capital foram realizações suas. Foi sempre fissurado em pra-
zos. Todas as obras tinham cronograma cuja execução ele cobrava. Era
considerado imbatível nas eleições de 65. Como pré-candidato, as pes-
quisas lhe davam mais de 65%. Por ocasião do centenário de seu nasci-
mento, em novembro de 2002, a Gazeta Norte Mineira publicou, sob o
título "Urna Memorial", suplemento especial comemorativo. Outros jor-
nais deram também notas a respeito. Vejamos no JB On-line:

RIO - Um cilindro com informações sobre o presidente Juscelino
Kubitschek será colocado na base da estátua que a prefeitura de Montes
Claros inaugurará amanhã. O mais curioso é que este cilindro com in-
formações sobre a Era JK, como ideias, preferências e estilo, só será
aberto em 2102, por ocasião das comemorações do segundo centenário
de Juscelino Kubitschek. No cilindro haverá ainda um CD com as mú-
sicas preferidas de Juscelino. Além da estátua de JK na Praça dos Ja-
tobás, um grupo de seresteiros percorrerá, também amanhã, as três
cidades que JK considerava o polo seresteiro do Norte de Minas: Dia-
mantina, Bocaiuva e Montes Claros. Segundo um dos coordenadores
do evento, o ex-deputado Genival Tourinho, amigo pessoal de JK, este
era um projeto que o próprio Juscelino planejava realizar.

- Juscelino gozava da justa fama de, entre outras coisas, jamais es-
quecer fisionomias e nomes. Era de fato um privilegiado, "um memo-
não". Aquilo intrigava, não era de se acreditar em memória tão
Prodigiosa. Eu então quis saber o segredo daquela coisa extraordinária.
Um dia ele me contou.

Perguntei:
- Presidente, um fato que incomoda todo político é esquecer o nome

do correligionário, quando ele fica apertado pela memória. Como é que
O senhor escapa disso?
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"Olha, quando chego numa reunião, começo a 
identificaras pessoas

e vejo alguém de quem não me recordo ou cujo nome não estou lem
brando, eu o chamo em particular e falo com ele: amigo, você vai medesculpar, mas me deu um branco aqui tremendo. Você imagina o ab-
surdo, esqueci o seu nome, como é mesmo o seu nome? Então o Sujeito,
muito sem graça, diz: 'fulano de tal'. Fico esperando. Minutos depois,quando ele está enturmado, Vários amigos em volta, chego e, já lhe sa

-bendo o nome, dou um tapa no ombro dele: ô fulano, você não me apa-rece mais, não res
pondeu àquele negócio de que te falei, isso e aquilo, ecomeço a tratá-lo com a maior intimidade. Então ele, que estava Contra-feito por eu lhe haver esquecido o nome, se sentia valorizado Aí eu per-cebo que ele transparece felicidade e esquece que minutos antes euperguntava o nome dele".

Isso Juscelino me contava Apesar de tudo, muitas vezes acon-teceu de ele necessitar de ajuda e, como já disse em outra 
oportuni-dade, eu o auxiliava, falando: fulano vem se 

aproximando, beltranopassou ali, agora vem sicrano. Em outras 
ocasiões, eu mesmo adian-tava o expediente. Quando via alguém se aproximar, dizia: presidentefulano de tal está c

hegando Então ele, com aquele exuberante abrirde braços: "me dá um abraço, fulano". E espichava a conversa quequeria, na maior das familiaridades. Aprendi
disso até hoje. Qua	 com ele, faço muito

ndo não me lembro do nome de uma Pessoa, eu a
chamo de lado e dou o golpe do ioão-sembraço conforme aprendi
com Juscelino Depois, muitas e muitas vezes, eu 

repetiria a mesmaCoisa com Tancredo.
Também muito destemido, Juscelino era homem de muita coragem,não era de se ac

ovardar com palhaçadas de militares e exibição de re-vólveres, como aconteceu quando do regresso do primeiro exílio. Asfotos estão aí, m
ostrando os militares tirando as anuas da cintura e apon-

tando para ele, para D. Sarah, para as filhas. Era um homem de profundac
oragem, e nunca se lhe destacou isso. Quando asseverou a Jânio Qua-dros, seu su

cessor, que partiria para a porrada caso ele investisse contra
sua honra pessoal no discurso de posse, eu não tenho dúvida nenhumade que o faria. Na vigência da ditadura, submetido a inúmeros e suces-sivos vexames, num dos muitos episódios que relatou para a gente, contacomo se recusou a responder às perguntas feitas em tom de forçado au-toritarismo por um tenentezinho qualquer:

"Como é que é 'seu' Jusceli
guntas?"	 no Você vai responder ou não às per-
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Então, com a altivez que em todos os illOfllLUtOS tC\ C. rCITUCOLL

"Vou, no momento em que o senhor me tratar com a dignidade e o
respeito que mereço, na condição de ex-presidente da república. Aí, po-
demos até ficar aqui dez, doze, vinte e quatro horas que sejam, mas quero

respeito".
A tamanho grau chegou a pressão que, para torná-la menos perce-

bida do povo que o adorava, resolveu-se conceder-lhe passaporte e visto
para sair do País, o que foi feito na surdina. Em meu relacionamento com
JK, após sua saída do poder, recordo-me de algumas coisas que eviden-
temente foram resguardadas nestas memórias. Aqui e ali, entretanto, me
permiti algumas inconfidências, mostrando facetas menos conhecidas do
grande brasileiro. No todo, tudo, tudo o que contei, foi absoluta e inte-
gralmente verdade, mas forçosamente houve omissões, propositais ou
necessárias algumas, outras apenas referentes a assuntos descartáveis.

Juscelino, e isso aliás nunca foi segredo, tinha - não digo antipatia,
mas não suportava o blá-btá-blá de Brizola. Este, quando governador do
Rio Grande do Sul, vez por outra escrevia cartas quilométricas e mesmo
impertinentes ao presidente, que confidenciava sempre aos mais chega-
dos ser alérgico à voz de Brizola, ficando "mortificado" quando este lhe
pedia audiência. Sabia que seriam horas e horas de conversa maçante e
enfadonha, uma lenga-lenga, afirmava. A respeito de seus encontros com
Brizola, e isso ele me disse, não uma única vez, mas três ou quatro, que
sempre que lhe era inevitável despachar com o então governador do Rio
Grande do Sul, tomava pelo menos dois calmantes antes e, apressando o
final da audiência, enviava-o para o José Maria de Alckmim. Rindo, dizia
que afinal de contas, quem tinha melhor conhecimento dos gaúchos era
o José Maria, porque havia morado no Sul por dois ou três anos e, por-
tanto, já tinha aprendido a se entender com eles.

Aqui vai outra revelação que muitos quererão contestar, mas vivos
ainda estão para atestar-lhe a veracidade, o Carlos Murilo e o coronel
Affonso Heliodoro dos Santos. Dada ocasião, eu conversava com o Pre-
sidente Juscelino, quando falei que estaria no dia seguinte indo a Goiânia,
profissionalmente. Eis que, há muitos anos, antes da criação da Rede Fer-
roviária Federal, houve a Estrada de Ferro Goiás, também conhecida por
Ferrovia Minas-Goiás, que ligava Araguari a Goiânia, capital daquele
estado. Seu presidente era o coronel Mauro, que viria depois a ser go-
vernador. Eu era muito solicitado pelos ferroviários de Araguari por causa
da chamada dupla aposentadoria dos ferroviários nomeados pela União
que, sendo contribuintes do lapfesp, recebiam uma aposentadoria da
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União Federal e outra do Iapfesp, esta pelo prazo de 35 anos de contri-
buição. Na súmula do Supremo Tribunal Federal, dos doze trabalhos ali
listados, referências da súmula, cinco são meus. Então, de certa maneira,
sou o pai da súmula do Supremo que garantiu dupla aposentadoria a eles.
Como tinha umas questões deles naquela capital, volta e meia ia lá.

Juscelino me perguntou: "Você vai a que horas?"
Respondi: amanhã, num voo à tarde. Ele estava no escritório que tinha

na Manchete, Rua do Russel, e continuou: "Então você poderia passar aqui,
vai me fazer o favor de levar uma carta para o Pedro Ludovico Teixeira"
(chefo político do PSD, que mudou a capital para Goiânia, uma figura
mitológica da política brasileira e goiana). "Vai levar em mãos e entregar
só a ele." Eu, umas três horas antes do embarque, fui à Rua do Russel. A
carta, que o presidente me entregaria aberta, já estava pronta. Fechei o en-
velope e embarquei. Tão logo me desincumbi, no fórum, das tarefas que
ali haviam me levado, marquei passagem para a noite. Passei na casa do
ex-governador Ludovico mais ou menos às 16h30 ou 17 horas, já o tinha
avisado. Combinamos um horário. Fui muito bem recebido por ele, uma
figura impressionante, um homem alto, que usava suspensórios largos, de
duas ou três cores, um homem fino, mas que a gente percebia resoluto,
bravo, decidido. Disse a ele: olha, sou portador de uma carta que o presi-
dente lhe mandou. De imediato, ele me perguntou: o senhor tem conheci-
mento do teor da carta? Respondi: não, o presidente delicadamente a
entregou aberta e eu, i ncontinenti, conforme é hábito nosso - em Minas e
acredito que também aqui, fechei o envelope. Ele: 'vamos ver esta carta'.

Leu-a, mostrou alegria com o recebimento e, pouco depois, disse:
"Se o senhor foi portador dessa carta para mim, é porque é homem de
confiança do presidente e passa a ser também homem de minha con-
fiança. Gostaria que levasse minha resposta". Disse a ele que não poderia
esperar, estava com o voo marcado, sairia para Brasília no avião de seis
e pouco, sete horas, por aí. Respondeu então que iria conseguir outro
portador, também de confiança, para levar a resposta ao presidente.

Encerrou: "Diga a ele que dez mil homens e dez mil carabinas eu
não tenho condições de arregimentar. Entretanto, no momento em que
ele precisar, mil carabinas e mil homens eu movimento para marchar
sobre Brasília". Despedi-me, havia sido recebido na biblioteca e me re-
cordo perfeitamente dela, com muitos volumes. Vi, assim do lado es-
querdo da porta da sala, uma coleção de livros de capa verde. Ele pegou
um deles, o primeiro da fileira, e dentro colocou a carta, para respondê-
la no dia seguinte.

Anos depois, ainda em Brasília, fiquei amigo do filho do ex-gover-
nador LudOVicO, o coronel Mauro, e contei-lhe o episódio, do qual ele
não tinha conhecimento. Falei também onde a carta tinha sido guardada.
E o Mauro me assegurou: "Quando eu voltar à casa de meu pai, vou
olhar. Ele era muito meticuloso. Se, após responder, papai botou a carta
nesse local, ela estará lá". Perguntou-me se o pai respondera. Afirmei
que sim, tanto que o presidente me falou que a resposta fora idêntica ao
recado que ele mandara por meu intermédio. Encerrou o Mauro: "Então
vou encontrá-la". Efetivamente, dois ou três meses depois, todo alegre,
ele me procurou para dizer que tinha encontrado a carta que seu pai re-
cebera. Agora, o que fizeram com ela, não sei.

Definitivo, é Marco Aurélio Baggio, psicanalista e membro da So-
ciedade Brasileira de Médicos Escritores, em artigo sobre Guimarães
Rosa, a 26 de agosto de 2001, no jornal Hoje em Dia:

"O dever nos conclama a não deixarmos perder a hora e a vez, tal
como deixamos escapar das santas mãos de Santos Dumont a prioridade
da invenção da aviação ou, por pura inveja e mesquinharia, impediu-se,
por duas vezes, que Carlos Chagas ganhasse o prêmio Nobel. Ou, ainda
hoje, que permaneça a exponencial figura do maior estadista brasileiro
de todos os tempos, o djamantinensc Juscelino Kubitschek de Oliveira,
indevidamente imersa na vala comum dos grandes brasileiros".

Genival fecha:
Não quero, sequer me posso permitir, em memória da convivência

inesquecível que tive com Juscelino, o homem, o cidadão e o político,
encerrar este depoimento sem acrescentar que, recentemente, em Dia-
mantina, quando das comemorações do aniversário dele, a Maria Estela
me relatou que seu pai lhe contava sempre da amizade que tinha por mim,
traduzida num afeto quase paternal.
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A derrota de 74 e a Lei Falcão

A derrota de 74 levou o governo a exigir da agência central do SNI
(Serviço Nacional de Informações), minuciosa análise dos resultados.
Para saber das causas, foram esmiuçados mapas eleitorais, informações
de cada estado, votação de cada candidato sem distinção de partido-,
esquemas de comportamento dos eleitores e pesquisas de opinião. Reu-
niram-se também dossiês dos concorrentes e de seu desempenho nas elei-
ções. Era mister descobrir o porquê da derrota, do fiasco do regime.
Assim, o pleito municipal de novembro de 76 foi antecedido de discus-
sões sobre o sistema eleitoral vigente e de suas normas. Concluiu-se que
o acesso ao rádio e à televisão contribuíra consideravelmente para a vi-
tória das oposições em 74. Mantidas as regras, as mesmas oposições con-
quistariam agora muito mais cadeiras nas eleições municipais.
Projetava-se uma derrota indesejável, porque desmoralizante, acacha-
pante do orgulho dos militares. Pior, a oposição seria - inevitavelmente -
maioria no Congresso nacional e em muitas assembleias estaduais nas
eleições de 78. Do ponto de vista da ditadura, inaceitável. Alguma coisa,
fosse o que fosse, teria que ser feita para impedir o que representava (para
eles) verdadeira tragédia. Quatro meses antes das eleições municipais, O

governo Geisel editou a lei no 6.639, inspirada pelo Ministro da Justiça,
Armando Falcão. Levou seu nome, passando a conhecida como "Lei Fal-
cão". Vergonhosa, claramente tendenciosa, determinava que, durante a
campanha, os partidos se limitariam, no rádio, a apresentar apenas O

nome, número e currículo dos candidatos. Na televisão se permitiriam
fotografias, mas se proibia divulgar ideias dos candidatos ou plataformas
dos partidos, impedindo, com total despudor, que a oposição cativasse O

eleitorado. A propaganda que se autorizou, a única permitida pois, trans-
formou-se em monótona sucessão de nomes, números, fotos e currículos
de centenas de candidatos de ambos os partidos, num amordaçamento
propositadamente imbecilizado. Na lembrança de Genival:

- Quando houve a Lei Falcão, aquela que transformava os candi-
datos em bonecos mudos frente à televisão, sem poder falar, sem nada,
foi até engraçado. A imprensa de Brasília a gozava muito, chamava-a de
Lei Zoológica. Tinha sido criada pelo Falcão, o presidente da comissão
mista era eu, um Tourinho, e o relator da matéria, um Passarinho, o Jar-
bas. Esse, apesar de em seu livro de memórias mostrar algumas rebeldias
contra o governo federal - e, diga-se de passagem, o Jarbas é um homem
talentoso -, a grande verdade é que, nos acontecimentos importantes, ele
surgia dócil ao poder central, sempre favorável aos desígnios do Ar-
mando Falcão. Lutei, na condição de presidente, para ver se emendava a
lei, não encontrava por onde. Apesar disso, porfiei para ver se abria urna
brecha qualquer e, nem bem sei como, consegui introduzir no projeto um
dispositivo, um parágrafo ou artigo, coisa assim, que permitia se fizesse
a propaganda política dos partidos a que pertenciam os candidatos, con-
tando sua história e como nasceram. Isso aí poderia se falar, podia ser
contado. Sucede que nós, do MDB, tínhamos uma saga, a nossa história
era uma verdadeira saga, já a história da Arena era uma história de abso-
luta submissão aos militares. Então pudemos nos aproveitar dessa saga,
contá-la e cantá-la, usufruir dela, e a Arena não tinha como. A história
da Arena foi uma pixotada, uma história de absoluta submissão aos mi-
litares, apenas se cumpriu uma ordem. Ulysses Guimarães, quando lhe
perguntaram o que pensava da Arena, secamente, respondeu: "Que acho
da Arena? Não acho, pois a Arena não é partido, é papel carbono, não é
voz, é eco, é vaca de presépio do serviçal e eterno sirn senhor'."

Aliás me recordo muito bem de que, presidindo a comissão que
tinha, como já disse, o Jarbas Passarinho (com quem eu mantinha boa
convivência) como relator, ele por vezes percebia (e fingia não perceber)
que eu tentava modificar a mensagem presidencial. Alguma coisa con-
segui. Então, esse negócio de história do partido, eu é que logrei intro-
duzir na mensagem presidencial. Na ocasião o Passarinho olhou, sorriu
para mim, e falou: vá lá, vá lá... Dá pra passar. Foi quando prontamente
intuí que ele pressentira minha intenção. Por benevolência talvez, deixou
passar aquilo, e eu podia perceber que ele, embora não deixando trans-
parecer, tinha entendido o que eu intentava. Corno não se vislumbravam
resultados a longo prazo, ninguém poderia predizê-los. Na verdade, eu
Pensava em resultados de curto prazo, mas o Jarbas parecia não acreditar
nisso. Tudo me passou deveras despercebido durante longo tempo, achei
que era passado e desvivido. Foi quando, há alguns anos, li um livro
muito bom, muito instrutivo, chamado Notícias do Planalto, do jornalista
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paulista Mário Kotscho, demonstrando que eles também enxergaram essa
brecha que consegui introduzir na Lei Falcão e, em cima dela, tinham
aproveitado muito para fazer a campanha do Franco Montoro, contando
a saga que foi a fundação do MDB paulista, a história do partido, como
ele foi constituído, as dificuldades, as cassações. Segundo o autor do
livro, essa brecha ajudou muito na eleição do Montoro. Fiquei muito en-
vaidecido e brinquei comigo mesmo: falha coisa nenhuma, dedo meu na
lei naquela ocasião. Mas para isso, ainda uma vez ressalto, contei com a
cumplicidade do Jarbas, que fingiu não entender o que eu queria, talvez
intimamente não acreditando muito na ideia. Recordo-me ainda de que
em Minas, na eleição do Tancredo, tive oportunidade, várias vezes tam-
bém, de aproveitar aquela brecha na lei para contar a saga nossa, da fun-
dação do MDB mineiro. Bem no fundo, creio que para cooptar a opinião
do Jarbas, contei com certa dose de antipatia dele para com o Armando
Falcão, que a tudo fiscalizava, duvidando até do relator que era, como
disse, o próprio Passarinho. O intuito da censura era claramente impedir
que o eleitor tivesse amplas informações, o que seria ruinoso para a
Arena. Calculava-se que, na época, a leitura dos maiores jornais do País
atingia a um universo de vinte milhões de pessoas, o rádio chegava aos
oitenta e cinco milhões e a televisão, em torno de quarenta e cinco mi-
lhões. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - proibiu também a afixação
em lugares públicos de qualquer outro material de propaganda.

A plutocracia e suas
consequências

A campanha da Arena mobilizou incontáveis recursos. A lisura elei-
toral foi mandada para os quintos do inferno quando o aparato do go-
verno federal e dos estados foi colocado à disposição de interesses
eleitoreiros, que visavam exclusivamente à captação de votos na eleição
próxima e não ao real interesse da comunidade. Em muitos casos, abri-
ram-se estradas para municípios sob controle do partido, em outros, cor-
taram-se fundos para aqueles controlados pelo MDB. Enquanto isso,
aumentavam os recursos à disposição da Arena: carros oficiais, gasolina,
até mesmo funcionários públicos, além de usanças menos ostensivas,
nem por isso menos coercitivas. Governadores, ministros de estado e o
próprio presidente da república colocaram-se abertamente em favor dos
candidatos oficiais. Pairavam no ar rumores e ameaças, condicionando
a liberação de recursos à vitória do partido governamental. Em 76 quase
acabam com a oposição, perdemos prefeituras que eram nossas. Muita
gente abandonou o partido. Na primeira eleição que disputamos em Mon-
tes Claros, fizemos quatro vereadores. Naquelas eleições eu, que era
homem de um bom patrimônio, comecei a vendê-lo. Estava perdida-
mente apaixonado pela política. Lançamos dezesseis ou dezoito candi-
datos a prefeito, mais por insistência minha. Fui ajudando
financeiramente, vendendo lotes de minha propriedade. Para dar uma
ideia, só na Pampulha, eu tinha cinquenta lotes e nessa campanha, prati-
camente foram todos embora. Vendi quarenta e um ou quarenta e dois,
para financiar a campanha de candidatos a prefeito. Desses dezesseis ou
dezoito candidatos conseguimos eleger cinco, que permaneceram na le-
genda até um mês depois de empossados. O Francelino, airoso interven-
tor, chamou-os, forçou a adesão de todos à Arena. A alegação, despótica,
que fez de todos marionetes, era a de que não podia prestigiar prefeito
de legenda oposicionista. Um único ficou, persistiu resistiu ainda por
algum tempo, mas acabou por sucumbir. Foi o prefeito de Várzea da
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Palma, uma cidade perto de Pirapora. Até aguentou cinco, seis meses
,mas depois desse tempo me disse: "não dá, vou ter que ir para lá, 

porqueeles me cobram obras e eu não tenho a menor condição de fazer. O g
.vernador me fala : 'você assina a ficha da Arena, as obras que está me

pedindo há seis meses mando i mplementar amanhã".
Fui obrigado a concordar: - Bom, se é desse jeito... É profunda.

mente lamentável que a política até hoje funcione assim, mas que é, é.
Que funciona assim, funciona.

Genival se envolveu totalmente naquela campanha, a ponto de a
filha Paula, então com treze anos, também se empolgar e subir ao palan-
que num comício em Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma, fato
lembrado por sua mãe, pelo irmão, e por ela mesma:

"Em 76 teve um comício em Várzea da Palma. Papai era deputado
federal e estava apoiando o prefeito. Estavam lá o Dalton Canabrava, de-
putado estadual na época, e o Alfredo Campos, que era suplente de se-
nador, ambos falecidos. Alfredo ficou me botando fogo: 'vai, Paulinha,
fala'. E eu: 'eu posso falar?' Porque todo mundo falava. Ele: 'todo mundo
pode'. Depois me deixou apavorada por muito tempo, quando disse
'olha, o SNI está aqui, gravou seu discurso todo, pode esperar que o SNI
vai atrás de você. Você está achando que sobe e fala tudo isso e nada
acontece?' Eu achei que o SNI viria atrás de mim. E então quando eu,
aquela menina de treze anos, falei, o povo gostou. Meu irmão Mário não
se conteve: 'mãe, Paulinha é cara de pau, o que ela vai falar? Ela não
preparou nada'. Eu falei sobre a lei Falcão."

Mário: "falou sobre o direito dos estudantes de fazerem passeata
Política, sobre a cassação dos estudantes".

Esther: "falou da cassação do Juscelino. Achei interessante que tinha
um vereador que estava muito indeciso, não sabia se apoiava o prefeito,
e na hora que a Paulinha falou, ele se decidiu, disse que ela é que o con-
venceu. E quando o prefeito ganhou, mandou uma foto dela com o pai e
ele, agradecendo a vitória".

Pouquíssimas vezes Genival deixou a postura oposicionista para
apoiar esta ou aquela medida "emanada dos poderes constituídos". Ainda
na fase pré-eleitoral focou na Câmara a questão, polêmica, da participa-
ção ostensiva do presidente da república na campanha eleitoral, apoiando
a Arena. Claramente, uma vez mais, se Posicionou contra. Debate a res-
peito vinha sendo feito, amplamente aliás, mas sempre sob o ponto de
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vista político. Genival propôs outra abordagem, "sob o aspecto da lega-
lidade à luz do direito positivo brasileiro, das teorias dos praxistas na-
cionais e estrangeiros e ainda à luz da jurisprudência". A partir desses
elementos, afirmou, se estabelecera uma real conceituação jurídica do
que deveria ser a participação do presidente da república naquela cam-
panha eleitoral. Referiu-se à teoria de abuso do poder, semelhante à de
abuso do direito. Nascidas ambas na França, passaram à Alemanha e Itá-
lia, recebendo novas e significativas contribuições. Nos Estados Unidos
e na Inglaterra foram acrescidas de alguma razoabilidade. O importante
era, de uma forma ou de outra, impor limites ao uso do poder. Do con-
trário, "ocorreria a submersão nas proscritas trevas do absolutismo me-
dieval, pelo oposto ao de estado de direito". No caso brasileiro, invocou
os nomes de dois notáveis paladinos da limitação e do controle da arbi-
trariedade: Carlos Medeiros Silva e Seabra Fagundes, recorrendo ainda

a Francisco Campos.
Encerra:
- O presidente da república vulnera preceitos os mais rigorosos de

moralidade administrativa, princípios éticos universais e várias legisla-
ções pertinentes a abuso de autoridade. Vulnera mesmo.

O MDB, não dispondo dos recursos prodigalizados à Arena, não
chegou à grande maioria dos municípios. Ainda assim, cresceu visivel-
mente. Em cinquenta e nove das cem maiores cidades, elegeu o prefeito
e foi majoritário nas câmaras. Nas quinze cidades com mais de meio mi-
lhão de habitantes, venceu com sessenta e sete por cento dos votos. Onde
vitorioso, o partido governista o foi acanhadamente. No todo, teve mais
ou menos trinta e cinco por cento dos sufrágios, contra trinta por cento
do oponente. Cerca de parcos cinco por cento a mais. Logo após o pleito,
Genival retomou o tema do abuso do poder nas eleições, recordando:

- (...) O obscurantismo foi praticado da maneira mais violenta pos-
sível. Os exemplos poderiam ser contados aos milhares. Atenho-me ape-
nas a três deles, que podem realmente significar o que aconteceu nos
sertões da minha região, como em outras áreas brasileiras.
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Narrou então episódio triste, patético até, que presenciara em Var-
Zelândia, pequena cidade de Minas com apenas oito mil eleitores. Dois
dias antes das eleições, quando ainda se desmobilizavam as frentes de
trabalho que, no País, congregaram cerca de 38 mil homens, houve dis-
tribuição de sementes no comitê da Arena.



- ( ... ) Vi humildes trabalhadores, com dois papeizinhos na mão,
dirigindo-se ao comitê central da Arena. Indaguei de vários deles o
que estava ocorrendo. Exibiram-me então um recibo que dizia exa-
tamente isso: "Recebi do miniescrjtório do DER - Departamento de
Estradas de Rodagem - por conta e ordem do convênio Camigsu
dene, cinco quilos de milho híbrido, cinco quilos de feijão e outros
tipos de semente para plantio". A pessoa se dirigia ao bureau eleitoral
da Arena, firmava um recibo em favor de uma entidade de direito
público interno e de lá saía devidamente instruída para votar nos can-
didatos da Arena. Preocupei-me, nesse momento, em deixar perfei-
tamente caracterizada, com flagrante lavrado, a corrupção
contemplada pelo art. 299 do Código Eleitoral. Sentindo a enverga-
dura e a delicadeza da tarefa, deixei de lado a ação do delegado mu-
nicipal. Ia então me dirigir à cidade vizinha, a fim de buscar o
bacharel em Direito que ocupa a direção da delegacia regional. Por
sorte, encontrei-o ainda em Varzelândia. Peguei-o pelo braço, levei-
o ao comitê da Arena. Nesse momento, passavam três ou quatro cam-
poneses, a quem chamei. Retirei de suas mãos os papéis que
levavam, mostrei os documentos ao delegado, pedi-lhe que prestasse
atenção ao que eles trariam do recinto. Mandei os camponeses en-
trarem no comitê. Ao saírem, voltaram com pacotes de sementes e
com recibos em nome da Camig, DER e Sudene. Perguntei ao dele-
gado se o fato não caracterizava o ilícito do art. 299 do Código Elei-
toral, ao que ele me respondeu que não havia dúvida. Entretanto, não
sabia o que fazer. Disse-lhe eu que, uma vez caracterizado o ilícito,
deveria ele entrar no comitê da Arena, prender os que praticavam a
corrupção e lavrar o auto do flagrante. Como o crime é de natureza
inafiançável, a consequência inevitável, já que a sanção é de quatro
anos de prisão, seria o imediato recolhimento dos infratores ao xa-
drez local. Sr. presidente, srs. deputados, nunca vi uma pessoa em
situação tão constrangedora, tão intimidada, tão desfibrada ante
aquela tarefa.

Disse-me ele então:

"V. Exa. há de convir que a missão é a mais delicada possível".
Repliquei-lhe:

- Para situações delicadas é que existem autoridades; não fossem
as situações delicadas, não haveria necessidade de autoridade policial.
O sr. tem de cumprir o seu dever. Ele, totalmente apavorado, entrou em
seu carro, dizendo:
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"Vou a São João da Ponte e lá resolvo o assunto".
InsiSti
- Se o problema está localizado aqui, como o sr. vai resolvê-lo a se-

tenta quilômetros de distância?
O homem era a própria imagem do pânico. Não sabia o que fazer.

Disparou o carro, deixando-me praticamente a falar sozinho. Ausentou-
se completamente de lá. Sr. presidente, srs. deputados, tudo isso ocorreu
devido à atitude do presidente da república, que incitou fatos dessa na-
tureza, porque se criou junto ao eleitorado e junto às autoridades a plena
consciência de que ele era intangível à lei, sobrepairava à lei, tal como
Luiz XIV, que dizia: 'L'Êtat c'est moi'.

Não fora diferente o ocorrido em Juiz de Fora. Os próprios elemen-
tos da Justiça Eleitoral ostentavam a propaganda do candidato do partido
do governo. E, em Montes Claros, noventa e um veículos trafegaram
com a tarja da Justiça Eleitoral de um lado e a propaganda do candidato
da Arena de outro.

- ( ... ) A corrupção campeou da maneira mais violenta, da maneira
mais desumana, da maneira mais esmagadora. Desses três exemplos que
citei, em Varzelândia, ganhamos. Portanto não é choro de derrotado. Mas
fomos derrotados em Montes Claros e Juiz de Fora.

Recebeu aparte e apoio de Laerte Vieira, para quem, em todo lugar,
se institucionalizara a corrupção. Agradecendo, prosseguiu:

- ( ... ) Temos trezentas e sessenta mil leis neste País, e é o próprio
presidente da república que incita o desrespeito, talvez, à legislação mais
importante, porque de natureza pública, inserida no ramo do Direito Pú-
blico. E, de certa maneira, toda a coletividade, toda a nação, depende
desses instrumentos básicos. Foi afrontada o mais possível, não só a lei
4.898, como todo esse trabalho belíssimo de toda a civilização jurídica
do mundo, para nós trazido através dos homens que elaboraram a base
legal revolucionária. Foi descumprido da maneira mais absoluta possível
o código eleitoral e manietada até mesmo a justiça eleitoral, que não teve
Condições de fiscalizar o processo, que não teve condições de se desdo-
brar, a menos que os juízes tivessem o dom da onisciência e da onipre-
sença, e substituíssem todas as forças morais e cívicas que sustentam,
que dão grandeza a um país, que dão grandeza a um governo. O governo
brasileiro, nessas eleições, não soube comportar-se de acordo com a gran-
deza de um país civilizado.
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intervenção de Humberto Souto, da Arena mineira, recolocou em
pauta o processo eleitoral de Montes Claros. Após elogiar a conduta, em
todo o estado, do interventor/governador Aurel iano Chaves no processo,
Genival se concentrou no pleito em Montes Claros, onde a disputa se
dera entre dois candidatos da Arena e três do MDI3. Venceu um dos can-
didatos da primeira agremiação. Humberto Souto sustentou que, na re-
gião, principalmente em Montes Claros, "o fator da vitória foi uma
campanha bem feita, uma campanha séria, onde dois líderes disputaram
a preferência do eleitorado". E completou: "quando se perde é urna de-
corrência natural -, precisamos compreender, há esse desabafo e essa
busca de motivação para uma frustração eleitoral".

Prosseguindo, Genival acrescentou que o vencedor, Antônio Lafetá
Rabeilo, "não merecia a pecha de corrupção que cercou a sua candida-
tura".

- Este homem foi tremendamente judiado, ele que é puro, simples,
honesto, e que foi um bom administrador em Montes Claros. Entretanto,
a máquina de corrupção que puseram a funcionar em favor de sua can-
didatura tirou toda a grandeza de sua reeleição. Eiii Montes Claros, na
campanha eleitoral desse cidadão, não foram gastos menos de oito mi-
lhões de cruzeiros. ( ... ) Sabe V. Exa. tanto quanto eu, que nunca correu
tanto dinheiro num pleito municipal ou de qualquer natureza, na grande
cidade do Norte de Minas.

Após novos apartes de Humberto Souto, entrou no debate Tarcísio
Delgado, de Juiz de Fora, confirmando as denúncias feitas e acrescen-
tando que, em sua cidade, a corrupção correra à solta, sendo a eleição
feita a peso de ouro. Genival aproveitou para relatar outros fatos.

- V. Exa., diretamente envolvido no pleito em Juiz de Fora, com
essa modéstia que o caracteriza, omitiu fatos os mais graves cometidos
contra a sua candidatura e também contra a de outro companheiro nosso,
o Silvio Abreu, que disputou naquele município, numa sublegenda do
MDB. Para que esta Casa tome conhecimento, o Banco de Crédito Real
de Minas Gerais emprestou ao candidato Meio Reis, homem que não tem
cadastro algum, três meses antes do pleito, sem qualquer espécie de ga-
rantia, fugindo à regra básica do esquema de segurança bancária, cerca
de três milhões de cruzeiros para ele implantar seu jornal, O Mantiqueira.
Esse mesmo jornal, de cinco em cinco minutos, no decorrer das partidas
futebolísticas que aguçavam mais o interesse popular, era exibido com
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sua fotografia e a projeção de seu nome: "Juiz de Fora. Meio Reis. O
Mantiqueira". Aparentemente, exibia-se o jornal mas, na realidade, subli-
minarlTleflte, fazia-se a propaganda do Meio Reis que, na fotografia, apa-
recia abraçado com o presidente da república. O esquema foi diabólico.
Do ponto de vista formal, comportaram-se sem praticar maiores agres-
sões. A polícia não prendeu ninguém, não espancou ninguém. Mas, por
trás dessa fachada formal, tudo era lícito, tudo era permitido na última
quadra eleitoral que vivemos em Minas Gerais.

A Lei Falcão foi execrada, tanto por Genival quanto por Tarcísio
Delgado. Também o deputado pelo Amazonas, Joel Ferreira, longamente
depôs sobre o que considerou horrores em seu estado. Declarando-se en-
vergonhado, afirmou: "venho acompanhando as eleições há cerca de
trinta anos, pois tenho vinte e quatro anos de mandato efetivo. Entretanto,
nunca vi tanta corrupção corno a que pude observar nas eleições de
quinze de novembro no meu estado". Narrou em seguida os aconteci-
mentos que sem sombra de dúvida configuravam corrupção e violação
da legislação eleitoral.

Retomando a palavra, Genival falou das duas observações que lhe
ficaram do processo:

- A primeira observação é a de que este País caminha a passos lar-
gos para um regime plutocrático. Escandaliza-me, srs. deputados, essa
consciência que vai tornando corpo nos dois partidos. Não faço, aqui,
qualquer agressão à Arena ou ao MDB: está se conscientizando entre os
candidatos que é legítimo, após as eleições tirar do erário as despesas
que ele teve com a sua candidatura. (...) Outro enfoque que gostaria de
assinalar nesta Casa é a falta de grandeza dos políticos brasileiros, prin-
cipalmente daqueles filiados à Aliança Renovadora Nacional, que não
entenderam que estamos no mesmo barco, que precisamos levar esta
Casa a ter urna representação efetiva e que estamos precisando de mais
dignidade para a nossa função. Em vez de entender isto, atassalhavam-
nos por todas as cidades mineiras, como de resto em todo o País, apon-
tando-nos como agitadores, subversivos, comunistas, esquecidos de que
se, amanhã, o regime - que é discricionário - transformar-se numa dita-
dura formal, real, eles também serão punidos, também não terão como
exercer o seu mandato, como contribuir para o desenvolvimento da causa
pública. ( ... ) Sr. presidente, srs. deputados, encerrando esta explanação
sobre minhas observações dolorosas durante o último processo eleitoral,
lamento profundamente que uma obra jurídica penosamente construída
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pela civilização do mundo inteiro de nada tenha valido. Lamento pro-
fundamente que de nada tenha valido o esforço de Jean Louis Josserand
de Carlos Maximjliano no Brasil, de Carlos Medeiros, de Seabra Fagun-
des, construindo essa legislação aparentemente tão pura, tão vocacionada
à defesa dos reais interesses do estado. Lamento, e deixo aqui Consignado
o fato, para que os anais bem retratem esses casos concretos que pude
observar e que levaram enorme desalento à minha alma e profunda des-
crença às instituições do meu País.

( DCN,23/nov/76, págs. 11432-36)

Comenta: digo e faço questão de enfatizar que, no final desse pro-
nunciamento, de certa maneira fui um verdadeiro profeta. Há trinta e tan-
tos anos estou denunciando e alardeando que marchávamos para
transformar o sistema eleitoral brasileiro numa verdadeira plutocracia,
no mandonismo dos endinheirados, na administração da coisa pública
pelos ricos. Aí está a prepotência, a absurda prevalência da vontade deles
pela influência do dinheiro. Continuo batendo na mesma tecla, a cada
dia a coisa se agrava. Vaticinei o que ia virar o sistema eleitoral brasileiro.
Pergunto: o que vemos hoje em matéria de eleição? Insisto na resposta:
elegem-se os ricos. É extremamente comum encontrar hoje o aventureiro
Político, que fácil fala: "Ah! Não tenho nada, mas com três ou quatro
milhões de reais, pegando a pessoa que sabe quem vende votos, me
elejo". Mais, eu estava predizendo também o chamado "preço político"
que hoje é tão comum ser acrescido ao custo das obras públicas. Quando
foi criado era quinze por cento. Tanto que, na ocasião, para um deputado
federal envolvido na questão dos anões do orçamento, criou-se o apelido
"Quinzinho" (diminutivo de quinze). Por enquanto, a ganância dos polí-
ticos parou noutro percentual. A grande maioria, a absoluta maioria dos
prefeitos, em cima do preço de qualquer obra pública, uma estrada, uma
escola, ponte, joga um ágio político, imoral, de 20% e todo mundo aceita
isso com a maior tranquilidade, indiferença eu diria melhor. Haja vista
os problemas recentes que surgiram com compra de ambulâncias, pro-
cesso sanguessuga, mensalão, cartões corporativos tudo. E isso eu pre-
dizia já em novembro de 76, portanto há 31 anos. Nós, de ambos OS
partidos - não era só a Arena não, Arena e MDB, nós entendíamos mar-
char para um regime extremamente plutocrátjco, uma praga que me cha-
mou a atenção. Constrange-n ie malhar em ferro frio e consignar ainda
uma vez o fato, de vez que os escândalos se sucedem, a cada dia com
novas inventivas. E, pior, com a inabalável certeza de que isso tão cedo
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nãovai cessar. Na maior pouca vergonhajá se vê, aqui no Brasil, o agra-
vamento deste quadro, que se apresenta às claras no presente momento
com essa campanha política, fora de hora e de medida, a título de fisca-
lização de obras, dissimulada nesse perene passeio do Presidente Lula
em companhia de sua candidata Duma (depois eleita presidente), à custa
do erário. Em toda e qualquer situação, sempre financiada pelo dinheiro
público chegou-se até mesmo ao ridículo da inauguração, cm Buritizei-
ros, de uma obra pública que custou perto de dez milhões de reais,
quando na verdade não chegou nem a um milhão, portanto escandalo-
samente menor. Então, a coisa já recomeçou aqui e, no ano da campanha
mesmo. Nós vamos verificar que mais uma vez a legislação brasileira,
no tocante a direito eleitoral, vai ser descumprida, talvez com mais força
ainda do que o foi durante o regime militar. Pergunto-me: meu Deus,
aonde vamos parar? Confiniiando o que digo, o ex-presidente do Con-
gresso, senador Garibaldi Alves (PMDB, RN) disse à Veja, Páginas Ama-
relas, 02/abril/2009: "A política hoje é o seguinte: quem já entrou sem
dinheiro tenta sobreviver. Mas quem é liso não tem mais vez. Só vão en-
trar os endinheirados ou quem está atrás de mais dinheiro".
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Raízes da corrupção

Para mais facilmente entendermos a corrupção endêmica que nos vi-
tima, lembremo-nos de que, no Brasil, ela teve suas raízes fortalecidas na
cultura do coronelismo, sua marca mais evidente, quando diferenças eram
resolvidas na marra ou à bala. Cito como exemplo o episódio de Alagoas,
aliás, de repercussão internacional, que pode ser considerado modelo dessa
cultura. Ocorreu em Maceió, em setembro de 1957, numa sexta feira 13,
quando a Assembleia Legislativa se reuniria para discussão e votação do im-
peachrnent do Governador Sebastião Marinho Muniz Falcão. Ao invés, os
deputados se enfrentaram com revólveres e metralhadoras num clima de
pura violência e tumulto. Regimentalmente tudo estava preparado para a reu-
nião, mas não foi o que se deu. Já às nove horas da manhã, setenta e dois
sacos de areia cuidadosamente empilhados atrás da mesa da presidência, for-
mavam uma trincheira de aproximadamente um metro e meio de altura. Sob
um sol causticante e com temperatura ultrapassando os trinta e tantos graus,
chegaram homens vestidos de terno sobrepostos com capas amarelas de xan-
tungue escondendo as metralhadoras que portavam, bem como armas de
menor potencial de fogo e farta munição. Não havia dúvidas de que ali seria
travada, não uma discussão de leis e divergências de opinião, mas, sim, uma
sangrenta luta armada. A partir das quatorze horas, deputados começaram a
chegar, formando grupos. Pouco antes de ser iniciada a sessão, ouvem-se OS
disparos iniciais. Daí em diante houve uma sucessão incontrolável de tiros,
numa fuzilaria que durou cerca de 40 minutos, sem interrupção, sendo dis-
parados perto de 1.200 projéteis no total, consoante noticiado em jornais de
então, com saldo de um deputado morto e outros feridos, além do jornalista
Márcio Moreira Alves e de um funcionário da casa. Para melhor entendi-
mento do caso, faz-se mister uma pincelada.

Uma das causas para o requerimento do impeachment foi a criação de
taxa sobre produtos básicos da produção estadual, logo após a posse de
Muniz como governador. A outra teria sido a violência que contaminou O
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estado depois dos assassinatos de um vereador e um deputado, ambos da
UDN. na mesma cidade de Arapiraca. Foi logo depois dessas mortes que
surgiu a ideia do impeachment, por iniciativa de Oséas Cardoso, ferrenho
adversário de Muniz e líder da oposição, sob alegação de irregularidades no
governo e falta de providências contra a situação de violência política no es-
tado. Concluindo este abreviado devo dizer que, quatro dias após o tiroteio,
com proteção do Exército e um rigoroso esquema de segurança, foi votado
o impeachment no Instituto de Educação, local improvisado para a sessão.
Em duas votações. Muniz Falcão foi afastado do governo de Alagoas. Quatro
meses depois, absolvido pela justiça, voltou ao governo no dia 25 de janeiro
de 1958, completando o mandato em 31 de janeiro de 1961. Faço questão
de ressaltar aqui trecho do que diz Natália Range!, em artigo na revista
ISTOE,em 10 de março de 2011:

Um vergonhoso episódio cia história política brasileira, emblemá-
tico de uma cultura coronelista e violenta em que (lesa veiiçasfa11iliares
epartidórias se resolviam à bala, é agora retratado no livro 'Curral da
Morte ", cio escritor e cineasta Jorge Oliveira... O (luto/ levou três déca-
das para reunir as in/ármações que agora revela e acredita que o País
trocou armas de sangue por corrupção "Meio Séctll() depois, a brutali-
dade das armas nas discussões políticas deu lugar à suavidade do diá-
logo cio dinheiro público Já cii no bolso ''.

Li muito sobre este episódio, até mesmo por justificada curiosidade.
Eu, quando jovem, estudava no chamado curso clássico, no colégio Marconi.
Morava na pensão da Dalva, na Praça Raul Soares. Por interessante coinci-
dência, meu colega de quarto foi, por cinco ou seis meses, o João Cardoso.
uma espécie de foragido político de Alagoas aqui em Belo Horizonte, irmão
do Oséas, deputado mentor do impeachment, uma pessoa de coragem pes-
soal que bem se poderia taxar de absurda. Faleceu em 2006 e, segundo o pa-
negírico post mortem que lhe fez o conterrâneo Renan Calheiros (na época
presidente do Senado): "Oséas era dotado de uma coragem suicida e de uma
enorme habilidade no manejo das armas, que se notabilizaria nas inúmeras
lutas travadas pela conquista do poder no estado. A imaginação popular co-
loriu sua participação nesses conflitos com tonalidades de lenda. Na medida
em que exercia cargos de destaque, sua fama de valente espalhava-se pelo
País. Surgiram vários contestadores que se saíram sempre mal".

Deputado estadual em três legislaturas, federal em duas, foi eleito e
reeleito com magníficas votações, e jamais perdeu sua imagem em Alagoas.
Nunca ousaram acusá-lo de subversivo ou de corrupto, até porque saiu
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pobre da política. Dedicando-se nos últimos anos de vida à iniciativa pri-
vada, formou patrimônio que lhe permitiu viver sem dificuldades o resto
de seus dias. Morreu aos 95 anos. Dele vim a me tomar amigo após minha
reeleição como deputado federal em 78, ano em que ele chegou à Câmara
para exercício de seu primeiro mandato. Para aquilatar de sua coragem,
basta dizer que ele me mostrou no corpo, certa ocasião, cicatrizes de esti-
mados 18 ferimentos por bala. Dedicou parte de seus últimos anos a escre-
ver livros de suas lembranças, enriquecidos pelas descrições das batalhas
políticas que viu e ajudou a enfrentar. Aliás, com dedicatória muito cari-
nhosa, tenho guardado na minha biblioteca o volume de suas memórias.
Então eu acompanhei isso muito de perto e, na época, até mandei uma carta
para o senador Amon de Meio, contando que esse João Cardoso tinha tanto
pavor de ser assassinado aqui em Belo Horizonte que, quando ia sair da
casa, que por sinal tinha uma cerca viva na frente, olhava para os dois lados,
com a mão no revólver. Só após se certificar de que não havia ninguém a
observá-lo é que saía, porém não andava cinquenta metros sem olhar para
trás, como para ter certeza de não estar sendo vigiado ou seguido.

Quando escrevi ao senador, ele estava sendo julgado por assassinato.
No Senado, em presença flagrante de inúmeras autoridades, Arnon tinha
disparado três tiros em Silvestre Péricles (de Goes Monteiro), seu inimigo
político, mas errou e acertou em José Kairala, que morreu em seu último
dia de mandato como suplente. Desta forma, pensei ajudar o Arnon na pró-
pria defesa. Ele poderia alegar que, se o irmão de seu amigo e correligioná-
rio Oséas Cardoso, encoberto em Belo Horizonte, procedia daquele jeito,
por medo do alcance dos braços dos oponentes, imagine-se o medo que ele
mesmo teria do Silvestre de Goes Monteiro, inimigo declarado e direto, na-
quele faroeste que era o estado de Alagoas na ocasião. O senador me res-
pondeu, muito atenciosamente, que havia juntado minha carta aos autos do
processo administrativo que foi instaurado no Senado. Posteriormente,
quando deputado federal, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
Era um homem interessantíssimo, jornalista, personalidade marcante, bri-
lhante enfim. Então me disse que tinha me arrolado como testemunha, mas
que seu advogado de defesa entendeu que as evidências eram tão grandes
e os fatos tão sobejamente comprovados, que se resolveu abrir mão de meu
depoimento, com justificado receio de que o braço longo do Goes Monteiro
chegasse a Minas, me alcançando. Eu era um jovem que teria naquela oca-
sião, se tanto, dezoito anos de idade. Interessante ainda nessa saga dos Goes
Monteiro, é que aqui, em Belo Horizonte, um irmão do Silvestre PéricleS,
fiscal da receita, constituiu família.

Uma de suas filhas, me parece que Norma, foi minha cliente, num epi-
sódio ligado à lei de imprensa ou à legislação eleitoral, e um dos filhos deste
irmão do Silvestre, casou-se com uma filha do professor Carlos Campos,
que morava na Rua São Paulo, perto da pensão da Dona Quininha. Fiquei
amigo do Carlos Campos e de todos os seus filhos depois de conhecer o Dr.
Alvaro Álvares da Silva Campos, primeiro advogado com quem trabalhei.

Márcio Moreira Alves, largamente conhecido como Marcito, come-
çou, aos 17 anos, a carreira como jornalista no "Correio da Manhã", onde
teve seu primeiro emprego. Em setembro de 1957, com 21 anos, foi enviado
pelo jornal para cobrir a crise política no estado de Alagoas, onde aAssem-
biela Legislativa deveria se reunir para decretar o impeachment do Gover-
nador Muniz Falcão, por mais de uma acusação, como já esclarecido. No
tiroteio que se seguiu, Marcito foi ferido na coxa direita por um tiro de bala
perdida no recinto, disparada da metralhadora do deputado Claudenor Lima.
Ainda assim, por telegrama enviou a reportagem, num furo sensacional.
Esteve algum tempo hospitalizado e, no ano seguinte, ganhou o Prêmio
Esso de Reportagem, na época maior honraria do jornalismo, ficando na-
cionalmente conhecido. Anos depois foi eleito deputado federal pelo antigo
estado da Guanabara, e dele me tomei muito amigo. Marcito era filho do
ex-prefeito de Petrópolis e secretário de finanças da Guanabara, Márcio de
Franco Meio Alves. Seu avô paterno, o Dr. Honorato Alves, deputado fe-
deral por Minas Gerais de 1906 a 1929, foi sucedido na câmara pelo irmão,
o Dr. João José Alves, diamantinense radicado em Montes Claros, larga-
mente conhecido como marido de D. Tiburtina. A família de Márcio Alves
era proprietária do afamado Hotel Ambassador, onde funcionou o Juca's
Bar, depois transfonnado, na década de 60, numa pequena instituição, ponto
de encontro de intelectuais e políticos. Muito frequentado por Marcito, teve
forte influência na sua formação política. Ali, sobretudo políticos do nor-
deste tinham seu quartel general. Mas foi a mineirada que, após a eleição
de JK, ocupou o local, desbancando os nordestinos.

Tempos decorridos daquele tiroteio, o general Silvestre de Góes Mon-
teiro, que representava uma das facções em conflito, e o pai do ex-presidente
Coilor, Arnon de Meio, que representava outra facção, se enfrentaram no
Senado praticamente da mesma maneira. O Amon de Meio fez vários dis-
paros tentando atingir o general Silvestre de Goes e quem pagou o pato foi
O senador acreano José Kairala. O Acre fora, em junho de 1962, elevado à
categoria de estado por sanção, pelo Presidente João Goulart, de um projeto
de lei apresentado pelo então deputado José Guiomard dos Santos. Foi, lem-
bro, o primeiro estado brasileiro a ser governado por uma mulher, a profes-
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sora Jolanda Fieming, pelo exato período de um ano, de 15 de maio de 1986
a 15 de maio de 1987. Mas o nome Márcio Moreira Alves ficou notório so.
bretudo pelo pronunciamento que fez no congresso nacional no 

ifljCo desetembro de 1968, que culminou na edição do Ato Institucional n°5. A fala
,sem maior importância, foi feita no Pinga Fogo da Câmara. Explico . logona abertura da sessão, os inscritos, em número limitado, tinham a 

palavrapor tempo parece que estipulado em um máximo de cinco minutos, para
comunicações de urgência. Era, não obstante, um horário muito disputado
porque o noticiário saia com destaque na "Hora do Brasil" e envolvia, por
exemplo, uma denúncia qualquer de interesse do eleitorado, fosse qual fosse
o estado do deputado. Não era sequer um horário apropriado para apelos
do tipo do que o Marcito fez. Pois bem, apesar de o horário não ser ade-
quado, o discurso entrou para a história do Congresso nacional. Fadado a
não ter maior repercussão, despertou profunda ira dos militares da linha
mais dura, que o qualificaram como "ofensivo aos brios e à dignidade das
forças armadas". Na fala, Marcito convocava boicote às paradas militares
de celebração da Semana da Pátria e solicitava às jovens brasileiras que não
namorassem cadetes.

A propósito do Marcito, quando de sua morte em 2009, Genival pu-
blicou no Jornal de Notícias, de Montes Claros, urna interessante crônica,
a seguir transcrita

Genival Tourjnho - Montes Claros de onteni
"A propósito do breve noticiário do Jornal de Notícias sobre a morte

de Márcio Moreira Alves, descendente próximo de ilustre família montes-
clarense veio-me à memória pitoresco episódio ocorrido no final da terceira
década do século passado, envolvendo os engenheiros Márcio Meio Franco
Alves (pai do Marcito) e Joaquim José da Costa Júnior, hoje todos prantea-
dos por nós do setentrião mineiro. Os personagens (Joaquim e Márcio), co-
legas de turma da Escola Politécnica de Engenharia do Rio de Janeiro,
embora se dessem muito bem, guardavam, ainda, restos das velhas diver-
gências provocadas pela política de então, comandadas pelo Dr. Honorato
Alves e pelo seu Camilinho Prates, respectivamente chefes dos 'partidos
de cima e de baixo'. Seus colegas, sabedores dessas reminiscências irre-
verentes como quase todos os estudantes, viviam provocando os dois para
que revelassem algo que suas famílias não gostariam que fosse divulgado.
Numa palavra, queriam fofocas dos dois. E muito, hoje nada, encontraram.
Joaquim disse-lhes que perguntassem ao Márcio como se dera o casamento
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de 
D. Branca de Meio Franco com Honorato Alves, proibido que tinha sido

pelo Embaixador Afrânio de Meio Franco. Garridos, foram em grupo os
colegas fofoqueiros fazer a pergunta a Márcio, dele ouvindo que, efetiva-
mente, o embaixador, como irflTlao mais velho, não só pela sua posição,
como também pelo fato de ser o chefe da família, havia vetado o relaciona-
mento (eram mortos os pais e com sua família vivia a irmã Branca, a caçula)
o que levou Honorato a procurá-lo, dizendo-lhe que pretendia o namoro
com boa intenção, era médico realizado profissionalmente. Fora um dos

fundadores da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte (hoje UFMG), já
exercera dois mandatos de deputado federal, pertencia a uma família tradi-
cional de Montes Claros e outro que tais, terminando por perguntar qual a
razão do veto. Ouviu do embaixador que preferia não decliná-lo para não
constranger seu interlocutor, o qual insistia na resposta afirmando nenhum
receio de constrangimento. Já que é assim, foi-lhe respondido, o senhor tem
em Montes Claros um irmão médico, também, muito conceituado e querido,
com os atributos que reconheço serem de ambos, mas que lá vive amasiado
com uma viúva de Itamarandiba (D. Tiburtina) fato que minha família não
admite. Redarguiu-lhe Honorato: Isto é muito simples de resolver pois isso
é a intenção dele, ou seja, o casamento. Esta semana estou de saída para
Montes Claros, a viagem demora uma semana, (ao tempo, o final de linha
da Central do Brasil estava em Buenópolis, dali para a frente era a cavalo),
lá chegando, acelero este casamento e mais um mês aqui estarei de volta
com tudo resolvido. Retomou a palavra o embaixador, dizendo-lhe que se
tudo era tão simples, ele (Honorato) deveria aproveitar a oportunidade para
casar seu pai (Marciano Alves, vulgo Comboeiro), já que ele também não
era casado. Aí foi a vez de Marcos dizer aos colegas: perguntem ao Joaquim
porque o avô dele não se casou com sua avó. Pergunta feita, pronta resposta
interrogativa: casar como, se meu avô era o Cônego Chaves? E, no auge
das gargalhadas acadêmicas, ouviu-se o complemento feito por Joaquim: o
impedimento do meu avô era o mesmo do bisavô do Márcio, o também Cô-
nego Melo Franco. E tudo bem, entre mortos e feridos salvaram-se todos,
para os numerosos e ilustres ramos familiares que floresceram a partir do
Norte e Noroeste de Minas. Tudo o que aqui está relatado foi-me contado,
inicialmente, por Joaquim Costa, para, anos depois, ter integral confirmação
por parte de Marcito, com quem tive uma longa e prazeroSa convivência
no Rio, Brasília, Belo Horizonte e em duas das vezes em que estive em
Paris, onde morava ele num castelo, casado que foi com uma nobre fran-
cesa. Em doce e idílico exílio, como asseverava Darcy Ribeiro.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2009."
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Geisel visto por Genival

Foi em discurso na Câmara Federal que, corri inaudita e marcante
franqueza, numa entrevista coletiva, Genival repetiu conceitos emitidos
sobre Geisel, Recapitula:

- Foi o Jornal do Brasil que começou com o negócio de cadeira gi-
ratória em entrevistas. Na televisão tem até um programa, o Roda Viva,
que de vez em quando vejo. Originou-se, aliás, de programas semelhan-
tes em outras emissoras. (O Roda Viva, criado pela TV Cultura, estreou
em 29 de setembro de 1986 e continua, com sucesso, no ar). Um belo
dia fui entrevistado, era pergunta daqui, dali, dacolá, um negócio de ba-
ratinar qualquer cuca. De repente, de inopinado, houve um momento em
que me perguntaram:

"General Geisel'?"
Respondi:

Não gosto, tenho por ele profunda antipatia. E fui por aí afora,
sentando o pau no Geisel. No dia seguinte, fui normalmente à Câmara.
Eu não passava pela porta principal, geralmente passava pelo anexo dois
e ia direto para o gabinete do Tancredo, que ficava em cima de uma da-
quelas comissões. Tancredo tinha tratamento diverso do que recebíamos
os outros deputados. O que era mais que certo, o homem havia sido Pri-
meiro-Ministro e era figura já historicamente consagrada. Quando entrei,
travamos rapidíssimo diálogo. Ele perguntou:

"Você passou pela portaria principal?"
Não, passei por onde sempre passo, por aqui.

"Então você vai fazer o seguinte: não assista à sessão de hoje, vá
para casa, vou mandar gravar para você o que vai acontecer no colllUfl1
cado de liderança. Depois você resolve se vai se defender ou não."

Nisso ouvi as palavras do ritual de abertura: "Com a Graça de Deus,
declaro aberta a septuagésima - sei lá qual - sessão da Câmara dos De-
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putadoS. Corri a palavra, para um comunicado urgente, o líder Eduardo

Galil".O deputado, do Rio de Janeiro, estava dizendo que a liderança re-
cebera ordens do palácio do governo para repudiar as declarações, tidas
como altamente injuriosas e desrespeitosas do deputado Genival Touri-
nho sobre o Presidente Ernesto Geisel. Enquanto ele discursava saí cor-
rendo, porque a comunicação de liderança era apenas de cinco minutos,
e deixei o Tancredo falando sozinho, "espera, espera" enquanto eu saía
correndo, para responder. Quando cheguei à porta do plenário da Câmara,
o deputado, já terminando o discurso, insistia: "não, senhor presidente,
senhores deputados. Acredito que a imprensa tenha se equivocado não
posso acreditar", nisso me dando a oportunidade. Pedi a palavra, pela
ordem, e o presidente da Câmara relutou. Eu então disse: "o artigo tal do
regimento interno me dá o direito de resposta de vez que fui citado no-
minalmente". Marco Maciel, que presidia a sessão, ouviu seu assessor e
me deu a palavra. Quando subia na tribuna, pensei: "vou dar uma gozeira
nesse pessoal".

Então, comecei:
- Sr. presidente, srs. deputados. Realmente, na azáfama das nossas

vidas, como bem disse o ilustre deputado que aqui me antecedeu, muitas
vezes as palavras não são bem entendidas pela imprensa, porque em ne-
nhum momento das minhas declarações falei que não tinha nenhuma sim-
patia pelo Presidente Geisel, porque aceitei por norma de vida nunca
utilizar a forma negativa, sempre utilizei a forma positiva de falar. O que
disse à imprensa é que tinha pelo presidente uma profunda antipatia. Aí,
continuei: antipatia por isto, por isso, por aquilo. Um brasileiro que foi al-
fabetizado aos onze anos de idade, que aprendeu a falar alemão antes de
falar português e, brasileiro de primeira geração, não tendo nada do senti-
mento de brasilidade, seguidor de uma igreja minoritária e altamente into-
lerante, é esse o luterano que foi imposto à nação. E fui por aí, descendo a
borduna. E todo mundo, á boca pequena: "está cassado, está cassado".

Quando me retirei, passei de novo pelo gabinete. Tancredo não sabia
onde punha a mão (ele, quando nervoso, sempre mantinha as mãos ocu-
padas, de preferência segurando e mesmo mordendo a gravata, que não
largava até se acalmar): "eu queria que você fosse embora para casa para
flao fazer o que fez. Você está provocando, está cutucando a onça com
Vara curta".

Naquela semana e na seguinte não se falou em outra coisa. O as-
sunto tomou a imprensa, deu manchete nos principais jornais do País,

365



aqui em Minas, em todos os lugares. Os deputados se lembram disso por-
que acharam que eu ia recuar, o que não aconteceu. Unia Ve7 mais não
conseguiram iha i	miii Jii cahcçLi.

No início dc 7. uando Ibi con Íinnadu o nome do general João 
fia-tista de Figueiredo como candidato oficial à presidência da república,

aumentaram as dissidências no interior do governo. O chefe do gabinetecivil, general Hugo Abreu, discordando da forma como foi encaminhada
a questão, o que considerava uma imposição do presidente (Geisel), apre-
sentou a ele seu pedido de exoneração. Paralelamente, num movimento
que objetivava reunir setores civis e militares de oposição, criou-se uma
Frente Nacional de Redemocratização, pela qual foi lançada a candida-
tura de Magalhães Pinto.

Aqui, Genival esclarece:

- Eu me lembro de que fizemos, naquela ocasião, seguidas reuniões
políticas das quais participava inclusive o Tancredo e a gente percebia o
visível mal-estar que existia entre ele e o Magalhães Pinto. Acho até que
em decorrência da derrota em 61, aquele mal-estar continuou. O fato é
que, entre Magalhães e Euler Bentes, eu me decidi logo, de pronto. Na
nova condição política que se criava e que se denominou Frente Nacional
de Redemocratização à qual eu pertencia, entendi que o candidato tinha
de ser o Magalhães Pinto. Primeiro, era mineiro. Segundo, eu já sentia
nele traços grandes de repúdio ao regime militar, tanto assim que não de-
morou muito e fundamos (eu, ainda que figura menor, também participei
da fundação) o Partido Popular, congregando Tancredo, Magalhães Pinto,
Renato Azeredo, Silvio Abreu, a mim e muita gente, enquanto outros
companheiros já se fixavam no PMDB. Naquela ocasião, repito, sentia
que Magalhães, não aceitando mais as imposições da ditadura, conspi-
rava contra o regime militar. Por outro lado, o general Hugo Abreu co-
meçava a tramar contra, pois também ele não concordava com O
autoritarismo com que o Geisel agia no episódio.

A respeito, o Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, do Centro
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
CPDOC/FGV - obra publicada pela Editora FGV, registra:

"Durante todo o ano de 1977 verificaram-se manifestações de des-contentamento no interior das forças que tradicionalmente vinham
apoiando o regime instalado em 1964. Assim, em fevereiro de 1977, Se-

vero Gomes foi exonerado do Ministério da Indústria e Comércio, por
suas críticas à orientação econômica do governo. No próprio partido go-
vernista, a Arena, o senador mineiro José de Magalhães Pinto lançara-se
como candidato civil à sucessão do Presidente Geisel, fundando em maio
daquele ano a Frente Nacional pela Redemocratização, movimento que
objetivava reunir setores civis e militares de oposição ao governo, que
teve em Euler Bentes uma de suas primeiras adesões. No início de janeiro
de 78, quando foi confirmado o nome do chefe do SNI, João Batista de
Figueiredo como candidato oficial à presidência da república, as dissi-
dências no interior do governo se acentuaram ainda mais. Na ocasião o
chefe do gabinete civil da presidência da república, general Hugo Abreu,
apresentou sua exoneração ao Presidente Geisel por discordar da forma
como havia sido encaminhada a sucessão presidencial, a qual conside-
rava uma imposição do presidente, em detrimento da orientação fixada
pelo regime de 64, que reclamava um nome consensual às forças arma-
das. A partir de então, setores dissidentes da forças armadas passaram a
se empenhar na articulação de uma candidatura alternativa à de Figuei-
redo. A candidatura de Magalhães Pinto, além de ter ficado isolada em
seu próprio partido, não conseguiu a adesão do MDB. Ao mesmo tempo
a candidatura de Euler Bentes passou a ser articulada pelo ex-ministro
Severo Gomes despertando as simpatias dos mais variados setores do ce-
nário político: dissidentes da Arena, representantes do MDB, empresários
e militares. Como o nome de Magalhães Pinto não conseguiu se firmar,
o de Euler Bentes ganhasse força e, ainda assim, o senador insistisse cm
manter sua candidatura, foram necessárias várias negociações até que
ambos entrassem num acordo. Destacou-se nesse processo o general
Hugo Abreu, que acabara de ser transferido para a reserva - como me-
diador entre os candidatos - acabando por convencer Magalhães Pinto a
abrir mão de sua candidatura a favor da do general. Então, no dia 23 de
agosto, realizou-se a convenção nacional do MDB, e nela foram feitas
duas votações: uma, que decidiu a participação do partido no Colégio
Eleitoral, a 15 de outubro, e outra que homologou a chapa formada por
Euler Bentes e o senador gaúcho Paulo Brossard, candidatos à presidên-
cia e vice-presidência da república respectivamente, em OpO5iÇãO aos

candidatos arenistas João Figueiredo e Aureliano Chaves, então inter-
ventor em Minas Gerais, escolhidos em abril. No entanto, no início de
Outubro, o partido oposicionista se mostrava cada vez mais dividido em
torno da questão da viabilidade ou não de uma candidatura alternativa.
Alguns consideravam que seria um desgaste para o partido apresentá-la
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enquanto Outros chegavam a ser contra a participação do MDB no
gio Eleitoral. Para resolver a controvérsia foi necessária a realização 

deuma sigilosa reunião da executiva nacional do partido junto a Euler Ben
tes, no dia 10 de outubro, quando ficou decidido que as candidaturas se-
riam definitivamente mantidas. Nas eleições realizadas no dia 15 

deoutubro de 1978 saíram vitoriosos os candidatos da situação, que obti-
veram 355 votos contra 226 dados à chapa Euler-Brossard No dia 18 de
abril de 1979, após a posse do novo governo, foi divulgado pela 

imprensaum documento rei vindicando a convocação urgente de uma assembleianacional constituinte que reimplantasse o estado de direito no País, assi-nado por Euler Bentes e por empresários, intelectuais Políticos da opo-
sição e líderes sindicais. Desde então, Bentes se afastou da vida pública
nacional"

Ainda urna vez, Genj\/aJ COluplenlenta:
- Entendo que foi exatamente nesse momento que a ditadura come-

çou a se diluir. O princípio do fim do regime militar começou precisa-
mente nessa hora, porque logo em seguida, no processo de distensão, nós
pudemos fundar legendas novas. Assim foi, por exemplo, que Tancredo
tentou formar o PP com Magalhães Pinto. Entretanto, percebendo que o
PP era inviável, resolveu anexar o PP ao PMDB e lançou-se, com todo
vigor, candidato ao governo de Minas pelo PMDB. Franco Montoro,
também do PP, participou de muitas outras reuniões. O PP acabou ane-
xado. Elegemos o Montoro, o Tancredo, e vários governadores, botando
fim à ditadura militar. Eu, mesmo sem ser líder, participei muito ativa-
mente, estive presente em todos esses movimentos, fazendo parte de reu-
niões não só com o general Euler Bentes quanto de outras em que estava
presente o general Hugo de Abreu. O climajá era de ampla conspiração
contra o governo do Figueiredo. O poder, a contragosto, ruminou o re-sultado das eleições de 76.
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A lei orgânica da
Magistratura Nacional

Tomou-se, pois, flagrantemente necessário ampliar o projeto de dis-
tensão, sem entrar em choque com a 'linha dura", o que exigiria altera-
ções no Judiciário. Dentre outras, criar um conselho de magistratura, com
poderes para disciplinar juizes e transferir o julgamento de policiais mi-
litares, dos tribunais civis para os tribunais militares. Estabelecidas pela
emenda constitucional n° 7, as mudanças encontraram forte resistência
na OAB, mas a oposição sozinha não conseguiria rejeitá-las. Assim, o
MDB foi pressionado a tão somente introduzir pequenas modificações.
A30 de março de 77, o projeto de reforma judiciária, em sessão conjunta
do Senado e da Câmara, conforme exigido para alterações na Constitui-
ção, chegou a plenário. Como não houve maioria de dois terços, o pacote
foi rejeitado, ensejando publicação de mais um ato institucional. Com
efeito, dois dias depois o Presidente Geisel fechou o Congresso.

- O pretexto para o "pacote de abril" foi a questão da reforma do
Judiciário. Nós nos rebelamos contra aquela reforma do jeito como es-
tava sendo proposta, colocada simplesmente ao arrepio de quaisquer
aprofundamentos. Recordo-me ainda de um discurso veemente que Tan-
credo fez em reunião da bancada do MDB, dizendo que ainda não havia
chegado a hora do confronto, que estávamos arriscando tudo por uma
Causa perdida: estultice pretender que a reforma se fizesse de acordo
Com a nossa vontade, mas contra o desejo dos militares. Foi talvez o
Primeiro discurso dele como líder do MDB, quando foi vaiado pela ban-
cada do partido. Logo ele, que tinha a sabedoria política e era um grande
arquiteto dela, era um sujeito que pressentia as reações do governo.
Tinha uma vivência muito grande com os militares. Provavelmente pelo
fato de haver passado grande parte da vida em São João Dei Rey, onde
Se localiza até hoje uma guarnição militar federal, tinha seguidos con-
tatos com oficiais de menor escalão, tenentes, capitães, majores. Fre-
quentemente, encontrava no Rio alguns deles, promovidos durante a
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carreira. Outros, veio depois a reencontrar em Brasília. Tinha um irmão,
o general Roberto, que morava em Juiz de Fora. Muito em decorrência
disso, mantinha aqueles relacionamentos, mas não fazia alarde deles.
Era de seu estilo não divulgar certas coisas. Poderia ser mal interpretado
no MDB, já que todos, eu principalmente, éramos tidos como predomi-
nante e radicalmente antimilitaristas. Recordo-me até de que, certa vez,
acho que numa festa, o Renato Azeredo conheceu o general Danilo Ven-
turini e senhora, ficando com excelente impressão do casal, de quem
teria recebido convite para jantar, com a sugestão de que levasse mais
dois ou três amigos do MDII Então o Renato me contou que convidara
o Tancredo, tinha até pensado em me convidar também, se abstendo por
causa de meu conhecido ranço contra os militares. Mas o Tancredo foi,
havendo sido recebido como velho amigo pelo general, chamado infor-
malmente de você, tratado pela esposa do Venturini de "nosso querido
Tancredo", tudo na maior intimidade. É que ele já conhecia o casal há
mais de trinta anos, quando o general servira em São João DeI Rey. O
fato aborreceu ao Renato profundamente, porque ele pensou que era
uma "conquista" dele na área militar. Na verdade o Renato ficou de certa
forma muito chateado pelo o fato de o Tancredo não lhe haver dito antes
que já conhecia esse pessoal. Foi quando o Tancredo esclareceu: "co-
nheço muito mais militares do que você possa pensar". Isso, esse tem-
peramento constantemente reservado, em guarda permanente, era típico
dele.

Rebelamo-nos como disse, fomos para o confronto e o resultado foi
que, no dia seguinte, um ato decretou o recesso da Câmara, que assim
ficou quase um mês, após o que "eles" conseguiram aprovar a reforma
do judiciário como bem acharam e quiseram. Entre meus discursos par-
lamentares, um há criticando aquela reforma como pretendida pelos mi-
litares. Eu defendia o projeto da OAB e mesmo o dos órgãos da
magistratura. Em 78 deveria haver eleições diretas para governador, mas
veio o pacote de abril, decorrente da reforma do judiciário e que implicou
no brutal fechamento do Congresso, endurecimento do regime, criação
dos "biônicos" e extinção da eleição direta, que passou a indireta, eis que
era necessário preservar a fachada de democracia para a opinião inter-
nacional. Criaram, para a eleição indireta, o Colégio Eleitoral. Em de-
corrência, as capitais dos estados, as estâncias hidrominerais ou cidades
com mais de cem mil habitantes vieram a ter seus prefeitos nomeados.
Nessa ocasião, como líder, de improviso, assim me pronunciei contra a
reforma pretendida pelos militares:
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- ( ... ) poucos projetos, submetidos à análise pública terão, como
este, merecido repúdio tão unívoco, ao tentar a disciplina e a organicidade
do poder judiciário. ( ... ) Chega a ser teratológico, tais as situações que
podem resultar de sua eventual aplicação. ( ... ) Por espantoso que pareça,
não consegue o projeto disfarçar sua hostilidade para com a magistratura
togada de segunda instância. (...) Cria-se um órgão punitivo, o Conselho
Nacional da Magistratura, a que se atribui o conhecimento e julgamento
de reclamações contra membros dos tribunais e a avocação de processos
disciplinares contra juizes de primeira instância, permitindo-lhes o que
era absolutamente intolerável: a revisão do mérito de decisões judiciais.
( ... ) Não tardará o dia em que o conselho e seus eminentes ministros, as-
soberbados de uma atividade inócua, percam-se no vórtice de volumoso
arquivo de queixas, carregando o penoso fardo de processos nascidos,
quantas vezes, da vindita e do capricho e carreando, não obstante, o sé-
quito das provas e diligências indenegáveis a um elementar direito de
defesa. Em resumo, a sistemática do governo prenuncia sua inaplicabi-
lidade prática (*)

Em aparte, o deputado Magnus Guimarães:
"( ... ) Temos presenciado, no nosso País, a adoção de medidas dis-

cricionárias, arbitrárias, prepotentes, inclusive de algumas fórmulas so-
fisticadas, altamente requintadas, que devem partir de alguma
inteligência lúgubre. ( ... ) Não temos condições de aprovai nesta Casa, o
que simplesmente não presta. ( ... ) Receba, pois, nossos reconhecimentos
ao trabalho operoso e valoroso que V. Exa. dá a esta Casa ao analisar esta
matéria".

Genival, agradecendo, prossegue:
- ( ... ) Acho que não é possível falar-se em tentar melhorar esse pro-

jeto. E, para que V. Exa. tenha uma pálida ideia de como isso é impossí-
vel, basta dizer que a mensagem original contém 138 artigos, e esta Casa
apresentou 816 emendas. Como então, emendar-se com 816 acréscimos
aquilo que contém apenas 138 artigos?

No tocante aos vencimentos dos juizes, o projeto despertou grita
geral. A magistratura de vários estados vivia em penúria material e fi-
nanceira ditada pela indiferença do executivo. Pior, ao mesmo tempo em
que equacionava mal problemas da maior gravidade, descia, noutros pas-
50s, a um casuísmo inútil e incondizente com o nível de lei complemen-

371



tar. Quanto ao porte de armas, foi de profunda infelicidade, só o permi-
tindo com autorização do presidente do tribunal a que estivessem Osjuí -
zes administrativamente vinculados.

A coisa é de profundo ridículo, sr. presidente! Em Minas Gerais,
esse artigo não foi objeto apenas de indignação: foi objeto de galhofa, a
mais profunda possível. ( ... ) disposições há que não se explicam nem se
justificam. Antes, comprometem. ( ... ) Ora, outro tópico profundamente
ridículo é erigir direito positivo de um país, definindo lugares que podem
e não podem ser frequentados por juízes. Isso é norma ético-moral, de
comportamento. ( ... ) Recordo-me, a propósito, de que o presidente do
Tribunal de Justiça da Bahia voltou-se indignado contra esse dispositivo,
por entender que lhe vedaria o acesso, com sua senhora, às boates de Sal-
vador - que dizia frequentar assiduamente , e forma de diversão esco-
lhida das pessoas com quem convivia. Era, inclusive, a diversão preferida
de sua senhora. É profundamente ridículo e melancólico esse projeto.
( ... ) A estrutura é toda obsoleta ( ... ) Razão tem o deputado Magnus Gui-
marães quando disse que não se pode remendar esse projeto. É totalmente
impossível que um projeto de lei com 138 artigos possa suscitar a apre-
sentação de mais de 800 emendas.

O improviso, quase a seu final, recebe outro aparte, agora do deputado
Augusto Trein dizendo, em síntese, que só o fato de a Casa ter apresentado
800 emendas a um projeto do executivo já era um comprovante de que o
Congresso estava aperfeiçoando as leis. Em nova interrupção, Magnus
Guimarães aproveita para mostrar "o quanto é dificil o diálogo, o debate
em termos de princípios democráticos". Critica o "nobre deputado Augusto
Trem", solidariza-se com Genival e encerra, dirigindo-se a ele: "Tem razão
V. Exa. Aceite meus cumprimentos em nome da liderança do nosso par-
tido". Após troca de apartes mútuos, o presidente Jader Barbalho assegura
a palavra ao orador, que termina suas considerações sob aplausos.

(*) Observação: há que atentar para o fato de que os conceitos ex-
pendidos no discurso de Genival o foram num momento em que se ima-
ginava quisessem os militares dominar totalmente o Poder Judiciário por
meio de um conselho com poderes até mesmo de alterar decisões daquele
órgão. Hoje o quadro é outro: surgiu o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), órgão vitalício de fiscalização dos desmandos do Judiciário ocor-
ridos na administração, com o aplauso de todo o País, exceto de alguns
juízes que não querem ser fiscalizados.
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O crescimento da
sociedade civil

Era cada vez mais visível e maior o fortalecimento da sociedade
civil. A oposição, ciosamente se valendo da estrutura das associações
existentes, se aliava à OAB, à ABI e, por intermédio da CNBB, à Igreja
Católica, tomando-se voz ativa, ajustada e orquestrada às que harmoni-
zavam sentimentos de todas as classes formadoras de opinião. A ditadura
deteriorada e o descrédito dos militares se escancaravam no processo de
sucessão presidencial. A cizânia se estabelecia. De um lado, o general
Sylvio Frota, candidato da linha dura. De outro, o general João Batista
Figueiredo, chefe do SNI, preferido de Geisel. Um tertius, o general
Euler Bentes Monteiro, apoiado por setores militares nacionalistas e de-
mocráticos, era a candidatura oficialmente patrocinada pelo partido da
oposição. Por primeira vez, desde 64, desnudavam-se os conflitos entre
os militares. Apareciam, e ganhavam o noticiário.

Figueiredo, ainda como candidato, concedeu a primeira entrevista,
intentando acabar com um sem-número de porta-vozes que se aprovei-
tavam do seu quase mutismo, pois que se aferrara a uma única frase:
"candidato não fala".

Na ocasião, Genival declarava:
- Exortei-o, e já me encontro arrependido, pois que sua recente en-

trevista ao jornal Folha de S.Paulo, cheia de contradições, ora se apre-
sentando com colocações engelianas (de Friedrich Engeis - colega e
amigo de Marx, com quem publicou, em 1948, o famoso manifesto co-
munista), ora posando de verdadeiro aristocrata, produziu em meu espí-
rito penosa impressão, que atingiu seu clímax quando o entrevistado
Conjugou, na primeira pessoa do presente, um verbo que não se presta a
tal. Recordei-me, sr. presidente, de uma outra declaração do então Mi-
nistro Figueiredo, feita em meados do ano passado ao Jornal do Brasil,
quando ainda não ungido como sucessor do atual presidente. Nesta de-
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claração, o general se dizia despreparado para o exercício da 
presidência,dizendo-se preparado, apenas, para a vida militar. Fiquei a meditar 

sobrea primeira declaração e esta última, que tão penosa impressão causou 
Echeguei à conclusão lógica de que ele estava certo, agia com 

honestidadeintelectual ao se dizer despreparado para o exercício da curul 
presiden-cial. Ele bem que preveniu, srs. deputados, mas os políticos da Arena,

na senda da total subserviência, não acreditaram na afirmação franca 
ecorajosa daquele que, amanhã, em ritmo de pantomima já denunciada

antes pelo senador Magalhães Pinto, se tornará o candidato oficial da
Arena. Resta uma pergunta, sr. presidente : não acreditaram esses políti-cos na afirmação de despreparo ou, simplesmente, se dobraram canhes-tramente à vontade única do Presidente Ernesto Geisel?

(DCN, 8/abr/78, pág. 1616).

Comenta:

- Era grotesco. Em qualquer fala de cinco minutos, o Figueiredo
cometia dez erros grosseirjssi 05 de português. Era de cavalaria mesmo.
Muita gente se horrorizava porque o Lula falava "menas vezes". E ab-
solutamente correto em se tratando do Lula, que tem apenas a cultura do
Povo, a sabedoria do povo. Mas um general quatro estrelas, presidente
da república, falar as asneiras que o Figueiredo falava, não tinha sentido.
Então a crítica valia, porque estava partindo de alguém da elite intelec-
tual, ou da suposta elite intelectual, encarnada pelos generais quatro es-trelas. Com

 a diferença de que eu era um sujeito que tinha uma razoávelcultura, com i nteligência mediana e o outro era uma toupeira. Gostava
era da estrebaria mesmo, nunca deveria ter saído das cavalariças. De
qualquer forma, e isso se vai julgar no futuro, o governo Figueiredo inau-
gurou, oficialmente, uma política de abertura, continuando a de "disten-
são" iniciada pelo seu antecessor. Manteve-se, em linhas gerais, fiel aosparâmetros estabelecidos.

Propositadamente foi impedido quanto possível o crescimento da
Oposição, ao mesmo tempo em que se evitava alguma imprevista deso-bediência às normas estabelecidas . Em resumo e sem rebuços, qualquerdiscordância das regras unilaterais do jogo. Ideias de grupos ligados a
movimentos sociais, classificadas como subversivas eram, contínua esistematicamente reprimidas Outras, quando não confrontavam o re-gime, eram toleradas. Mas o descontentamento da elite econômica e a
mobilização popular ganhavam corpo. A consciência do fim do milagre
econômico, o acúmulo de problemas sociais e o clima de abertura política
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levaram à eclosão de movimentos de protesto. Ideias renovadoras cu-
nharam práticas inovadoras. Das condições precárias de vida iriam surgir
iniciativas de associativismo, já disseminadas mundialmente. O período
foi marcado pelo surgimento de novas demandas sociais e, muito parti-
cularmente, pela mobilização operária. O complexo crescimento da eco-
nomia capitalista enfraqueceu, no mundo inteiro, os sindicatos dos

trabalhadore s e os patronais. Aqueles, por debilitação mesmo, estes, por
inúteis. Passou-se da organização sindical para a organização partidária.
Resgatou-se a importância da ação política, devolvendo-se ao Congresso
um tanto de seus atributos, roubados no tempo do autoritarismo. Quase
imperceptivelmente no decorrer daqueles anos começava a se recompor
a sociedade civil, cujo discurso passou a predominar sobre as demais
falas. Foi reorganizada a UNE (União Nacional de Estudantes), com ime-
diata reação dos grupos ligados à linha dura. Os diretórios estudantis pas-
saram a ser um dos principais alvos de ações terroristas.

A vinte e oito de março de 78, no décimo aniversário de morte do
acadêmico Edson Luiz, quando estudantes participavam de manifesta-
ções de protesto, agentes do DOPS e tropas da PM cercaram a faculdade
de Ciências Econômicas da UFMG. Graças a uma intermediação de Ge-

nival, os estudantes puderam sair, sem serem presos ou fichados. Surgiu,
por essa época, um movimento denominado Grupo Anticomunista, que
passou sistematicamente a atirar bombas nos diretórios acadêmicos, no
Diretório Central dos Estudantes da UFMG, e até mesmo em algumas
faculdades.

Genival, na ocasião:
- Sou obrigado a protestar, porque a polícia mineira e a polícia po-

lítica, não sei por que, parecem totalmente intimidadas com esse movi-
mento de terrorismo de direita, na capital do meu estado natal.

Conclui: quando manifestações outras partem de estudantes, de ope-

rários, o que se vê é o ódio no rechaçam ento das justas reivindicações
desses grupos sociais dentro de Belo Horizonte.

(DCN. 21/abr/78, pág. 2243).

O diretor do DOPS declarara que não iria abrir nova sindicância, já
mandara fazê-la. Salientando a situação de pânico, Genival protestou
Veementemente, e fez um apelo para que fossem contidos os atos de ter-
rorismo, que a cada dia mais intranquilizavam Belo Horizonte e todo o
estado. Suas palavras:
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O chamado 'maior partido do ocidente" parece que perdeu mesmo
o restinho de bom senso que ainda conservava. O segmento mais politi-
zado de nossa população, o que mais resistiu nestes tenebrosos quatorze
últimos anos de arbítrio, o que mais sentiu o drama social deste País,
logo a ele - o estudantado - é que se pretende engambelar. É ridículo
mesmo tentar tornar a Arena simpática a universitários e seus familiares,
para não falar nos mestres e todos aqueles que vivem ou sofrem a in-
fluência das universidades. E mais ridícula ainda é a tentativa de tomar
do MDB a bandeira da derrubada não só do já citado 477, mas de toda a
legislação de exceção que sufoca e avilta a vida deste País. E por todo
esse alheamento da Arena com a realidade nacional, por toda essa inau-
tenticidade, por pretender ela abusar da inteligência do povo, desconhe-
cendo sua capacidade de entender as coisas, por tudo isso é que se
encontra, na palavra "político", em termos populares, uma censura grave,
dando à expressão uma conotação de astuto, de sabido, o que nos levaria,
por consequência, à lamentável conclusão de que o próprio estado seria
um embuste. Em última análise, a leviandade do "maior partido do oci-
dente", apenas iniciando a sua marcha deletéria, pretendendo ser o que
não é, agredindo a sensibilidade política média desta nação, encaminha
o raciocínio para a perigosa conclusão de que o estado é mesmo um em-
buste. Ai de nós, sr. presidente, ai deste País, se a falácia continuar mi-
nando as bases do edificio nacional. Horrorizado corri esta possibilidade
- de o estado vir a ser atingido pela falácia dos politiqueiros - prepara-
se o MDB para comprovar o que já nasce desmistificado no âmbito uni-
versitário. Como ainda há os ingênuos, os que se deixam envolver pelas
mais tacanhas jogadas, o meu partido, através de uma vasta pesquisa nos
anais da Câmara e do Senado, prepara-se para apontar à opinião pública -
esta mesma de que o general Figueiredo nega a existência os nomes
dos defensores do 477. E, creiam-me, não vai sobrar um sequer dentro
da executiva da Arena, seja deputado ou seja senador. Todos defendiam
o instrumento da maneira mais ardorosa possível. E os poucos, fora da
executiva, que não o defenderam, com ele concordaram pelo silêncio,
talvez a forma mais indecorosa da concordância. Contrariamente, vamos
demonstrar documentalmente que o MDB, unanime, sempre clamou pela
derrogação do esdrúxulo instrumento legal.

(DCN, 13/mai/78, pág. 3500)

A veiculação, pela imprensa, de que o decreto lei 477 seria revogado
por imposição e artes da Arena, indignou Genival que, a propósito dos
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acontecimentos, enalteceu a diretora da Faculdade de Letras da UFMG,
Maria Luiza Ramos, que se negara, "num gesto de longo alcance, desas-
sombrado, a que não estamos mais acostumados", a prestar informações
sobre determinados alunos, mesmo sob pressão da Polícia Federal. A
congregação da faculdade foi-lhe inteiramente solidária. Igual procedi-
mento não teve o reitor, Celso de Vasconcelos Pinheiro, declarando ser
normal a universidade atender àquele tipo de solicitação. Diante disso, a
diretora pedira demissão de seu cargo, levando os estudantes mineiros à
greve, aderindo àquele gesto de coragem. Após lamentar o ocorrido, Ge-
nival ressaltou que aquele não era o comportamento usual na Universi-
dade de Minas Gerais. Bem diverso fora, meses antes, o gesto do
ex-reitor, Eduardo Cisalpino. Preso com seus alunos no momento em que
a PM invadiu o campus da escola de medicina, Cisalpino conseguiu im-
pedir a passagem pelo DOPS e pelo SNI. Ao encerrar, o orador fez vee-
mente apelo à professora Maria Luíza para que não se exonerasse da
universidade e, pelo contrário, "enfrente esse reitor, dando seu exemplo
de coragem, porque a mulher assume aquilo que sempre foi apanágio
dos homens".

(DCN, 23/set/78, pág. 8517).

A 26 de setembro de 78, o Congresso se reuniu para deliberar sobre
o decreto-lei 1632, de quatro de agosto do mesmo ano, que dispunha
sobre proibição de greves. Genival subiu à tribuna para lembrar aos tra-
balhadores que o parágrafo que vedava a criação de partidos de classe
não anulava as reformas aprovadas, o "véu de noiva", como as chamava:

O que essa lei visa, em última instância, é acabar com o poderio
Político dos sindicatos, é acabar com a manifestação dos chamados gru-
pos de pressão que sempre se exercitaram em favor do regime democrá-
tico, que sempre foram reconhecidos como imprescindíveis, até dentro
da estrutura social dos Estados Unidos.

Em aparte, Ouvir Gabardo, do MDB do Paraná, reforça a posição e
a fala do orador. Genival prosseguiu, lamentando profundamente que o
Citado decreto-lei cerceava o poder daqueles que não tinham representa-
Çao política, daqueles que passam fome, enquanto concedia privilégios
a bancos, a seu ver, o mais estúpido e violento dos instrumentos do re-
gime capitalista.

A respeito, hoje, comenta:
- Minha posição era definitiva e foi muito importante isso, porque
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o governo foi obrigado a fazer concessões. Do jeito como eles queri
a coisa não foi levada. Houve uma resistência muito grande por parte do
MDB, muita agitação, e eu fui uma das principais figuras no movimentodas estruturas sindicais de então.

Em 76, voltou à tribuna, aproveitando-se da publicação do poema
"Triste Horizonte", de Carlos Drummond de Andrade, quando, mais uma
vez, externou seu sentimento por Belo Horizonte. Com efeito, em sua
trajetória política, aparece nítido o grande apego e afeto por algumas ci-
dades mineiras, com maior destaque para Montes Claros, Belo Horizonte,
Bocaiuva, Brasília de Minas, João Monlevade, Lambari, Teófilo Ottoni,
Engenheiro Navarro, Manga e Varzelândia. Facilmente se entende, pois,
essa declaração de amor a Belo Horizonte, feita no discurso com que ho-
menageou nosso poeta itabirano.

Sr. presidente, srs. deputados. Minas é, realmente, um estado de
espírito. E, por isso mesmo, as maiores contradições podem surgir no es-
pírito dos mineiros, inclusive a da pena solta correndo sobre o papel ao
sabor das emoções, sem qualquer preocupação com o senso grave da
ordem, esta figura que só nós mineiros compreendemos embora não pos-
samos traduzir para os outros. Mineiro também deixa a excessiva refle-
xão e a quietude de lado, quando é tocado pela emoção. Daí dizermos
que mineiro dá um boi para não brigar e uma boiada para não sair da
briga. É por isso, Mestre Drummond, que acontece entre os mineiros O
que lhe vou dizer com a mesma carga de emoção corri que você escreveu
sua elegia de sábado último. (...) Compungido, li a elegia, Mestre Drum-
mond, e afirmo-lhe que, mesmo antes de lê-Ia, eu pressentia que vinha
chumbo grosso. Sempre desconfiei da história de oitenta por cento de
ferro na alma e da ausência, em você, da porosidade e doçura de viver.
Sua figura de asceta, principalmente o rosto carrancudo, que eu vi uma
vez na casa de Ciro dos Anjos, esconde, ou pretende esconder, sua imensa
porosidade humana, seu sentimento vivo de mineirjdade E tudo explode
de indignação ao verificar, tantos anos depois, que estão acabando com
a nossa Belô. E sobre nós, todos os mineiros, da "Oropa, França, Bahia
e Montes Claros", inclusive você mesmo, joga aqueles oitenta por cento
de ferro que sua alma nunca teve. Você entrou duro na briga, Mestre
Drummond, talvez por entender que nos devia chocar, como única forma
de retemperar nossa sensibilidade perdida na ânsia de um progresso de-
sordenado e incivilizado. Sabe por que, Mestre Drummond, antes de ler
sua elegia eu já desconfiava do que vinha? Foi a Maria Lúcia GodOY,

este rouxinol do nosso antigo Beizonte, quem me contou da pungente
impressão que lhe transmitira a respeito da nossa cidade, instando pela

sua visita, certa de que você, pela força do seu sentimento e da sua pena,
poderia impedir a destruição da nossa Belô. "Estão acabando com a Serra
do Curral, e como dói. Mas me consola, no Rio, ouvir Maria Lúcia

GodoY."
Pelada, esburacada, mal cheirosa, cinzenta, sifilítica em plena in-

fância, parecida com aquelas criancinhas barrigudas, manchadas e fa-
mintas que, penosamente, os pais arrastam do Nordeste para São Paulo.

Pergunta se Drummond percebeu que as árvores novas, plantadas
ao longo das ruas da capital "estrangularam-s e como em solidariedade

às majestosas irmãs que de lá foram arrancadas". Se visitou as "bocas
de lixo", se viu a Praça Raul Soares, mais parecida com o instituto do
mesmo nome para pacientes mentais. Lembra a falta de áreas de lazer,
tomadas que foram pela especulação imobiliária e a corrupção, retratada
nos "dez por cento" de gorjeta imoral para obtenção de serviços públicos,
sob alegação de que no Rio e em São Paulo é assim.

- Mais tempo permanecesse você, Mestre Drurnmond, em nossa
Belô, certamente que observaria a queda do nosso próprio padrão de mo-
ralidade. Estou falando da grande imoralidade, não daquela miúda, de a
polícia fiscalizar casais namorando. Neste aspecto, felizmente até que
evoluímos.

- Quer mais exemplos do sofrimento de nossa civitas? De uns pou-
cos anos para cá morreram homens como José do Valie Ferreira, Afonso
Teixeira Lages, Aftino Gérin Flores, Armando Pinto Monteiro, Geraldo
Vasconcelos e, dentre os mais novos, Lincoin Prates Bernardes e Marcos
Magalhães Rubinger. E nenhuma foi a homenagem da coletividade; os
dias de suas mortes foram dias comuns, a dor aportada apenas no lar de
cada um. Nem a Câmara Municipal, pelo que lembro, homenageou esses
Vultos da nossa Belo Horizonte.

Prossegue, dizendo que a visão que foi ensejada a Drummond, deve
Ser debitada aos prefeitos que nos últimos doze anos administraram a ci-
dade.

- Estes homens, plantadores de couve, agiram como se estivessem
administrando Santana do Riacho Seco. Urna pracinha aqui, asfalto em
'fleia dúzia de ruas, um grupo escolar na Vila do Pau Comeu, um ou dois
quilômet05 de esgoto, tudo num provincianismo irritante. A estética glo-
bal da cidade foi-se perdendo pela liberação de construções monstruosas,
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sem o mínimo de bom gosto, sobre tudo imperando a necessidade de
lucro fácil e rápido.(...) Pobre povo belo-horjzontjno pobre povo
leiro, eternamente tutelado pela consciência do sistema, marginalizadoda sua própria sorte, de pés e mãos amarrados, assistindo ao 

espetáculoda inércia da administração. ( ... ) Em termos de adm inistração nada
houve, ou há, nestes doze últimos anos, de ousado em Belo 

HorizonteTudo miudinho, tudo medido e filtrado, tudo contra o espírito aberto de
um Américo Gianetti ou de um Otacílio Negrão de Lima, isto para não
falar em Juscelino.

Encerra:

- Obrigado, Mestre, por despejar em cima de nós todos os oitenta
por cento de ferro que a sua alma, definitivamente não carrega.

Drummond sensibilizado, respondeu:

'Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1976. 

Prezado Genival Tourjn/io
Num abraço cordial, aí vai meu agradecime, 0 pela remessa deseus belos proiz unciamentos sobre Juscelino Kuhitschek, que lhe fizeramjustiça bem antes da consagração nacional a que acabamos de assistir

Agradeço-lhe também, e milito, as generosas referências que inc dedicou
a propósito da destruição gradativa de Belo Horizonte Você não se li-
mitou a Józer a crítica da situação: apontou remédios e soluções urba-
nísticas Trabalho construtivo, que o honra. Assim o ouçam e corrijam
os erros acum alados!

Com apreço e simpatia, Carlos Drummo,id de Andrade ".

As eleições de 78

Súbito, deu-se conta de que chegara, de novo, tempo de voto, de
cuidar de sua reeleição, de fazer campanha, agora sem a pressa e conse-
quentes atropelos da primeira. Em 1977 o governo federal, com simples
promulgação de um ato, impediu o livre acesso do MDB ao rádio e à te-
levisão. No ano seguinte, entretanto, obrigatório o cumprimento do ho-
rário eleitoral para garantir mínima fachada de democracia, criou-se a
Lei Falcão, numa tentativa de impedir que o MDB, claramente se afir-
mando como o grande partido oposicionista, atingisse acachapante vitó-
ria. A lei impedia apresentação de programas partidários ou mesmo fala
de candidatos. O MDB, entretanto, reunia todos os que protestavam con-
tra a ditadura. Quando foi vedado o acesso de seus candidatos ao rádio e
televisão, o partido buscou (e encontrou) apoio entre as entidades que

e liberdades democráticas, as organiza-lutavam pelos mesmos direitos	 vam os legisla-
ções de base. Com esse amálgama inesperado não conta
dores. Política formal e de base, daí para a frente se nivelaram num
mesmo e único patamar. Cresceram juntas, formaram vínculo. Mais tarde
se separaram, mas a meta foi alcançada, a finalidade foi atingida.

Segundo Genival:
-A campanha de 78 ficou conhecida como a do retratinho, do mudo.

Estava em vigor a Lei Falcão, o momento era de muit a dureza, eufe-

mismo para ditadura descarada. Já no ano anterior fora cassado Alencar
Furtado, então líder do MDB na Câmara Federal, após repercussões de
um programa nacional de rádio e televisão. Aliás, quando vi o depoi-
mento do Alencar no programa, pensei: "amanhã está cassado". Não deu
Outra. Cassado também foi o Lisâneas Maciel, sobrinho neto de Olegário
Macid. Pouparam o Ulysses (Guimarães) porque era presidente do par-
tido. A pancada seria muito grande, levando a níveis muito altos as con-

sequências.
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Em 78, a reeleição de Genival foi tranquila, apesar de express
queda de Votos em Teófilo Otoni e Itajubá. Em Teófilo Otoni	

a
, COflCO

í

COM o ex-prefeito Luiz Leal, baixando de quatro mil e tantos os rreu
trezentos e Poucos. Na eleição de 74 houvera fraude, com transferênciade votos de Petrônio para Luiz Leal. Petrônio (Mendes de Souza) se.
gundo seu filho João Paulo, era conhecido como "médico dos 

Pobres".Perdeu por trinta e poucos votos e Genival foi seu advogado, numa causaque ficou famosa na cidade como a "questão da urna 43".
- Tive enorme queda de votos nas eleições em Teófilo Otoni, de 74

para 78. Em 1974 fui advogado na chamada "fraude eleitoral de TeófiloOtoni", envolvendo a urna 43, numa questão que ficou famosa na época.
apaixonando a opinião pública daquela cidade. Segundo os 

seguidoresde Petrônio o juiz local teria ensejado uma inversão dos resultados dar
eferida urna 43, na qual o Petrônjo teria tido perto de cem votos de frentequando, na apuração, apareceu derrotado por 35 votos. Figurava umafraude. Fui advogado dele e, por um voto apenas, deixei de ganhara

questão no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Não cobrei honorários
dele, que, grato, me apoiou integralmente naquelas eleições Fiquei im-pressionadíssimo de ver seu prestígio. Só para se ter uma ideia, ele me
levou a um distrito chamado Pedro Versiani, cerca de 30 quilômetros da
sede de Teófilo Otonj. Lá se reuniu com umas dez pessoas, compadres e
amigos mais chegados, e pediu a eles, com muita humildade até, como
era do feitio dele, que votassem em mim como se estivessem votando
nele. Porque ele tinha um compromisso realmente muito grande de me
fazer majoritário na cidade de Teófilo Otoni. Pois bem, o distrito de Pedro
Versjani tinha 980 eleitores, eu tive 972 votos lá dentro, sem gastar um
centavo, pagar um cartaz, despender com um litro que fosse de gasolina,exceto os do abastecimento na visita em que o levei. Em 1978,  agoracom ele já combalido, afastado da política, enfrentei como candidato, 

OLuiz Leal, que teria sido O beneficiado pela fraude de 74. Minha votação
caiu brutalmente Cheguei a Teófilo Otoni acompanhando o TancredoNeves, que me convidou, já que eu era o deputado majoritário da região.Mas me esqueci de avisar aos meus correl

i
gionários . Tão logo chegueiao aeroporto com o Tancredo, a turma toda rapidamente saiu com ele nocarro e me deixou absolutamente só. Foi então que atinei para a minhaingenuida

de.Tancredo foi levado no atropelo. Se percebesse que eu es-
tava sendo deixado para trás, por alguma manobra do grupo que o estava
apoiando, certamente não permitiria isso. Aliás, deu-me toda razão
quando expliquei porque não me deixaram falar no comício e por 

iSSO

i permanecer na cidade para fazê-lo no dia seguinte. Chegou a me
tesol' dizer: "se eu tivesse percebido que eles estavam deixando você para trás,
teria exigido sua presença no cano que me levou até a cidade". E não
tenho dúvida nenhuma de que ele faria isso, porque Tancredo era real-
mente um homem capaz de gestos dessa natureza, mormente quando en-
volvia solidariedade. Por várias vezes durante minha vida política, tive
oportunidade de sentir essa solidariedade que ele demonstrava com seus
amigos. Uma delas foi em Manga, terra de mamãe, onde sempre fui
muito mal votado, apesar de muito ter beneficiado a cidade. Lá se havia
organizado um grupo de apoio à campanha de Tancredo. Eram pessoas
que não tinham por mim qualquer estima, e então, quando o comício es-
tava sendo realizado, uma delas tentou me negar a palavra, sem nenhuma
justificativa. Após terem falado os oradores locais, preterindo a mim que
estava no palanque, essa pessoa abruptamente passou o microfone para

oTancredo encerrar. Ele, pura e simplesmente pegou o microfone e me
estendeu para que eu falasse antes dele. Aquilo teve uma repercussão tre-
menda em Manga naquela ocasião, como prova de deferência dele para

comigo.
De outra feita, em Itajubá, o presidente do MDB, sob alegação de

que Aureliano Chaves seria de lá, passou publicamente a apoiar a candi-
datura dele, assim como também o fez o então prefeito, que depois viria
a ser deputado federal. Quando notei aquilo, eu e o Nilson Gontijo fize-
mos uma representação ao partido, pedindo a expulsão dos dois, tanto
do Jansen, que era o presidente do MDB local, quanto do prefeito, o Ro-
semburgo Romano. Conseguimos expulsar Jansen do partido. Rosem-
burgo requereu a própria desfiliação, evitando ser expulso. Voltou,
tempos depois, a se filiar, quando veio a disputar o mandato de deputado
federal. Logo após a expulsão do Jansen e a saída espontânea do Rosem-
burgo, acompanhamos o Tancredo em Itajubá, pois conseguíramos aliciar
ali um vereador, por cuja influência obtivemos mais duas ou três adesões.
Fizemos uma movimentação muito grande naquela cidade, o que nos en-
sejou, ao Nilson Gontijo e a mim, uma grande votação. Levamos o Tan-
credo para fazer um comício lá. Naquele clima típico do mês de julho
no Sul de Minas, aquela chuvinha miudinha, aquele frio intenso, tudo le-
vava a crer que nosso comício seria um fracasso completo. Na hora mar-
cada, estariam presentes umas cento e poucas pessoas. Quando nos
retirávamos da janela do andar superior do hotel em que nos hospedamos,
percebemos o pequeno comparecimento do público, o que levou o Itamar
Franco a reclamar, dizendo que não iria participar do evento porque es-
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tava acostumado a falar em comícios para dez mil pessoas. De imediato
provocou a reação do Tancredo que, veementemente retrucou: "com dezmil, cem mil, ou uma ou duas ou três pessoas, você não vai, defini

tiva.mente, subestimar o esforço dos companheiros que vieram para cá, e aqui
levantaram o partido após a traição do prefeito, após a traição do presj.
dente do partido, conseguindo restabelecer nossa bandeira e promover0
nome do partido. Você não vai fazer isso, de maneira alguma. Desça 

imediatamente e vamos juntos para o comício, porque se nós o 
deixanosaqui nesta cidade, sozinho, você não terá uma pessoa sequer para aco-

lhê-lo, porque aqui você não conhece ninguém". Itamar, assim apanhadode supetão por essa reação v igorosa, subiu conosco no palanque e foi ve-
rificando que, na medida em que íamos falando, mais e mais gente ia seaproximando, o comparecimento aumentando. O comício não foi o su-cesso que se esperava, como tinha acontecido em outros locais, mas ter-minou com uns mil e q uinhentos presentes. E o que é mais i nteressante,onde o Itamar dava por completamente perdida a campanha dele, ganhoudo adversário por frente de mais de mil votos.

Concluindo, o povo, com a candidatura do Luiz Leal, preferiu votarnele, que fora prefeito por quatro anos. De praticamente nada me valeuo apoio do P
etrônio, já totalmente apático e indiferente à política em 78.

Meu eleitorado, de uma eleição para a outra, caiu de 4 mil e tantos votos
para perto de 400, quase 10% do que eu tive na primeira eleição. Inte-
ressante é que, passado o embate Político, fomos, Luiz Leal e eu, para a
Câmara Federal, nos aproximamos e nos tornamos amigos, o que somosaté hoje. Ele não guardou de mim qualquer espécie de rancor, e eu, con-forme meu feitio, também não abriguei nenhum 

ressentimento. Conti-nuamos bons amigos, Conservando aquela convivência que tivemosdurante os quatro anos em que fomos deputados federais.Em 78, claramente, o regime ditatorial chegava nas vascas da ago-nia. Teotônio Vilela, O Menestrel das Alagoas, deixara a Arena e percorriao Brasil de ponta a ponta, pregando a redernocratização Com um câncer
no pulmão e outro na cabeça, parece que isso lhe galvanizou como e
alma, tornando inolvidável sua jornada. Teotônio foi um político, não haCOMO fugir à expressão, de raríssimo jaez. Também a Igreja aderiu inte-gralmente à oposiçã0. Os movimentos de base cresceram , tudo desper-
tava união do povo em torno de um objetivo. Nos próprios meios
militares já se manifestavam resistências ao poder. Deputados de nossa
bancada se reuniam com o general Cordeiro de Farias, que havia sidoum dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Se

unda Guerra Mundial. Depois, foi governador em Pernambuco e no Rio
ande do Sul. Deixou, por sinal, um depoimento imenso, preciosa fonte
consultas. Recordo-me de várias reuniões, das quais também partici-

pavam os generais Euler BenteS e Hugo de Abreu, esse último, conforme

relatei , já conspirando contra o excesso de autoridade do regime. Havia,
enfim, uma série de desentendimentos entre os militares, um amontoado

de defecções. Virou tudo um não terminar de brigas. Os resultados de 78
confirmaram a força crescente do MDB, com a eleição de Tancredo para
o Senado. Estive pensando depois como certos episódios são significa
tivos na rota política mais imprevisíveis que em outros setores da vida.
Nesses, alguma lógica pode ajudar. Em dado momento, uma circunstân-
cia qualquer pode alterar por inteiro uma vida. Exemplo basilar foi a tra-
jetória política de Tancredo. Militando, quando deputado federal, no
chamado Grupo dos Moderados, disputou, em 76, a liderança do MDB
com o paulista Freitas Nobre, do Grupo dos Autênticos. Foi uma disputa
acirrada. Eu estava para viajar a Belo Horizonte e quando percebi na
apuração, a iminência de Tancredo perder, fiquei a seu lado. Ele empali-
decera, começou a morder, quase a engolir a ponta da gravata, gesto ca-
racterístico seu quando ficava nervoso. Até faltarem uns dez ou quinze
votos para final de apuração, ele perdia por quatro ou Cinco. Aí foi-se re-

cuperando, recuperando...
No último voto, a vitória. Mas como ele transpirara, Como suava...

Ficou aquela mancha típica debaixo do braço. Houvesse perdido a elei-
ção, a história poderia ser contada de forma diferente. Vamos imagiflar
se ele houvesse perdido aquele escrutínio seria candidato, dois anos de-

pois, ao Senado?
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Desdobramentos

No dia seguinte começou a distribuição de cargos para as co-missões, designando-se presidentes, vices, e o que mais fosse. Fiquei
então sabendo que Tancredo tinha indicado para a presidência da co-
missão do Polígono das Secas, que era a única que dizia respeito ao
Norte de Minas, o Nelson Thibau, folclórica figura na política mi-
neira da época, O Thibau condicionara o voto à sua indicação. Ou
ele teria a presidência da comissão, ou votaria contra. Fiquei indig-
nado, e com toda razão. Quem representava Minas pelo Polígono das
Secas era o deputado de Montes Claros, era eu. Thibau, quando
muito, poderia ser marinheiro na Lagoa da Pampulha, comandando
algum Bateau Mouche (nome de um barco que afundou tragicamente
numa passagem de réveilion em 88, no Rio, quando morreram 55pessoas), ele que prometia em suas campanhas pôr um barco na
lagoa, para incentivar o turismo. Fui à sala da presidência, telefonei
para o Tancredo e disse: estou acabando de saber do nome que você
indicou para a Comissão do Polígono das Secas. E está começando
mal, porque derroto você amanhã, na porta da comissão. Não vou
aceitar urna desfaçatez dessas comigo. Usei essa palavra, desfaçatez.
Telefonei, em seguida, para vários companheiros da Comissão doPolígono, à qual eu pertencia, e resolvi lançar a candidatura do Jar
bas Vasconcelos Mas o Jarbas disse: "Genival, não tenho qualquer
interesse na presidência dessa comissão" Insisti: mas nem o inte-
resse de ver poupado seu amigo aqui, caso eleito o comandante dovapor da Pampulha? Ao que ele respondeu: "Se é do seu interesse,
Posso firmar a candidatura. É claro que aceito, estou totalmente So-
lidário com você". Fui então para a porta da comissão, o Jarbas f01
eleito presidente. Aquilo repercutiu imensamente na Câmara, foi a
primeira derrota política do Tancredo como líder do MDB. A noite,
ele me disse: "Quero tomar o café da manhã com você, amanhã".
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Se é por causa daquela indicação, não tenha qualquer tipo de preo-

cupação5 estamos quites você indicou um nome sem sentido nenhum e
eu  derrotei. Estamos zero a zero.

"Mas não posso tomar um café da manhã com você?"
- Vamos tomar o café da manhã com muito prazer.
Ele chegou na hora certa e eu mesmo, sem empregada, coei o café.

Notei oTancredo visceralmente constrangido. Então me disse, e acredito,
o seguinte: "se soubesse que o preço desta minha eleição para líder do
MDB seria tão alto, traria tantos problemas, jamais teria disputado o
cargo". O fato é que ele ganhara do Freitas Nobre por um voto, mas para
isso fora obrigado a fazer uma série de concessões. Esta inclusive. Num
primeiro momento não percebeu que iria causar traumas, e o troco foi
duro. O Thibau reagiu com palavrões e, na porta mesmo da sala da Co-
missão do Polígono das Secas, dei-lhe algumas porradas. Não continuei
porque o Alfredo Campos e o Renato Azeredo me seguraram.

Quando Tancredo, em 78, foi candidato ao Senado, recordo-me de
um fato marcante de sua extrema sagacidade. Ele sabia muito das coisas
e o que ele mesmo não podia fazer, fazia por intermédio de outros. Eu
mesmo fui muito, digamos assim, utilizado por ele. percebia, sabia que
estava sendo "usado", mas gostava. Era, em síntese, urna forma de ser
útil, além de aprender. Isso posto, um belo dia, disputando o Senado, e
com eleição dependendo de apuração do TRE de Belo Horizonte, ele
chega-se a mim, e diz: "ontem, eu estava com cento e quarenta mil votos
de frente, hoje ela cai para sessenta mil".

E sempre com aquele gesto de jogar a gravata na boca, quando ner-
voso. "Estou sabendo que, lá no TRE, antes de os resultados serem leva-
dos ao conhecimento dos partidos, passam pelo crivo do SNI (Serviço
Nacional de Informações, hoje extinto)". E me dizia isso, incitando-me
a ir à tribuna fazer a denúncia. Fui. Meti o pau, falei que as eleições es-
tavam sendo comprometida s, mais isto e mais aquilo... Enfatizei a queda,
em um único dia, de uma diferença de mais de cento e quarenta mil votos
para apenas sessenta mil. Quero lembrar aqui que a apuração não era in-

formatizada, não havia os recursos de hoje. Era lentíssima, voto a voto,
Com direito a impugnação pelos fiscais. Tudo se somava em mil artificios
para, mais ainda, retardá-la. Voltei, na sexta feira, para Belo Horizonte,
e encontrei, em todos os jornais uma nota, dura, do diretor geral do TRE
dando-me uma senhora esculhambação, chamando-me de leviano, de in-
consequente, por aí afora. E, acrescentava a nota: 

"Gen iva!, logo ele, que

sempre tinha para si abertas as portas do tribunal, que lá militava, e que
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urna afirmação improcec/e,ite flprude,ite e inconsequente
CO/fl)aquela ".

Foi quando telefonei a ele (diretor do TRE) e disse:
- Paulinho, sabe quem me induziu a fazer esse di scurso, a Pedidode quem o fiz?

Ele estava meio sem graça, mas como o coloquei 
inteiramente àvontade, chamando-o inclusive de Paulinho, perguntou: "Quem foi?"Respondi:

Foi o homem em quem você Votou para senador. O 
desembarga-dor Zozó também votava nele.

Com esta minha resposta desarmei-o. A explicação fora proposjj,o desembargador Zozó era o pai dele. Então, encerrei: Acho que vocêdevia fazer outra notinha, todos aqueles adjetivos 
empregados para ode-putado Geni Vai Tourinho foram extensivos ao senador Tancredo 

Neves.O Paulinho é o Paulo Eduardo Meio, de há muito aposentado no T, ehoje conceituado advogado em Belo Horizonte.
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Denúncias de tortura

-A defesa dos direitos humanos foi uma das principais bandeiras da
oposição no Brasil durante a ditadura militar. Tenho plena consciência de
minha contribuição nessa luta, especialmente quando e enquanto parlamen-

t. 
O processo de abertura política pretendido mas apenas esboçado, foi

seriamente atingido por uma série de atividades antiterroristas, de setores
vinculados à chamada linha dura, formada por militares contrários à libe-
ralização do regime. Tudo começou em 76, quando dez atentados a bomba
chocaram a nação, e foi ao apogeu quando, no final de 80, foram computa-
dos nada menos de quarenta e seis atos terroristas, todos praticados por or-
ganizações de extrema direita. Os de maior repercussão foram o sequestro
e esfaqueamento do jurista Dalmo Dailari, membro da Comissão Arquidio-
cesana de Justiça e Paz de São Paulo, e o atentado à sede da OAB do Rio
de Janeiro, em que perdeu a vida a secretária Lyda Monteiro da Silva.

Determinado, Genival empreendeu verdadeira batalha contra gente li-
gada à tortura e a atos terroristas praticados naquele quadro. O exproPrieto
do Jornal de Minas, Afonso de Araújo Paulino, reconhecidamente compro-

ã e do terrorismo de extrema direita, foi
metido com os agentes de repressão
um dos denunciados. Na sessão de 7/7/79, a primeira acusação, devastadora

Hoje, aqui, vou falar de um homem desprovido de qualquer resquício
de caráter. Eu o conheci, horrorizado, nos idos de 1964, relatando a risonhos
companheiros todos os detalhes da prisão e espancamento do ex-deputado
federal padre Laje e, nos dias seguintes, quando Belo Horizonte 

5C encolhia

de medo das estripulias praticadas pelos chamados 
,voluntários", geral-

mente jovens que confundiam o ódio do momento com patriotismo eu?

Vi 
no comando de vários desses grupos. Arrogante, dono da verdade, mais

Patriota do que todo o povo de Minas Gerais, aí começaria a triste carreira
do Afonso Paulino, proprietário de um jornaleco em Belo Horizonte. De
espancar padres, estudantes e operários, logo subiu mais um degrau no seu
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processo de decomposição moral. Passou a dedo-duro dos seus colegas de
profissão, dentre outros, levando o medo e o desespero a tantos lares mi-
neiros. A sinistra figura que então se formava, de quem se afastavam, pru-
dentemente, os homens de bem, viria a ter o seu apogeu nos idos de 1968
a 1970,  quando assessorava o DOl-CODI de Minas Gerais. Ligando-se in-
timamente ao aparelho de repressão política de Minas, foi possível a Paulino
descarregar todos os seus recalques, suas frustrações e seu ódio, firmando.se, muito de indústria, como a seguir veremos, como um dos homens mais
temidos da minha província. Formava, ao lado do capitão Gomes Carneiro
e do tenente Marcelo Paixão Araújo, o triunvirato do terror em Minas, O
DOPS, onde operava o DOI-CODI sob a chefia daquele, militar mais gra-
duado, passou a ser a casa sombria, olhada por todos com medo e angústia.
Durante cerca de um ano, o trânsito em frente àquela repartição, situada em
plena Avenida Afonso Pena, a mais movimentada da capital mineira foi, ii
dicu lamente, interrompido "por questões de segurança nacional". Era a
"Nova Rastilha", de longe e com horror divisada pelo povo mineiro. Era 
símbolo máximo da prepotência, o então local preferido de trabalho de
Afonso Paulino. Mais patriota do que todos, agindo corri a desenvoltura dos
que se julgam i natingíveis, sempre invocando a ordem interna, usando de
credenciais de agente dos órgãos de repressão, o homem passou a decidir
sobre tudo e sobre todos, com total apoio daqueles dois militares, e a omis-
são dos que poderiam deter a sua jornada.

Genival relatou a violência que cercara a prisão do padre D'Amato
em Sete Lagoas, e o atrevimento de Paulino em vetar, publicamente, as
candidaturas á secretaria da Assembleia de Minas de dois políticos hon-
rados, os deputados João Navarro e João Ferraz, acusando-os de corrup-
ção. O veto, i nfelizmente fora acatado, e o fato, "página melancólica
daquela i nstituição", jamais fora noticiado pela imprensa, então subme-
tida a urna censura arbitrária, a bel prazer de humores das "autoridades"

—Aliás, quando digo página melancólica daquela instituição, não posso
deixar de lembrar que o passo mais negro de toda a história da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais se deu nos primeiros dias de abril de 1964. Para
quem não se lembra, é bom que eu reconte o acontecido porque, a cada dia,
menos se conhece da história política deste País. O fato é que quem ensinou
os militares a cassar mandatos foram os deputados mineiros, praticamente
na sua unanimidade No dia três ou quatro de abril, alguém da Assembleia
se lembrou de propor a cassação do iandato de três deputados trabalhistas
vocacionados para a defesa dos inte'-esses populares, o Clodsmjth Riani, o

Dazinho e o Sinval Bambirra. Estimulados pelos militares, nossos deputados
se uniram de maneira impressionante. Basta dizer que houve apenas dois
que não votaram pela cassação, dois que não participaram daquela patifaria
praticada contra os colegas trabalhistas. Um, Delson Scarano, de São Sebas-
ão do Paraíso, Sul de Minas, e o outro, de Araguari, Hugo Aguiar, que foi

depois diretor da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Até mesmo
toda a bancada petebista, naquele abril de 64, votou pela cassação dos tra-
balhistas. Somente no dia nove seguinte é que os militares, seguindo o com-
passo da Assembleia, começaram as cassações às centenas, alegando
cormpção e subversão. Anos depois, essa mesma Assembleia, arrependida,
em ato de contrição após a queda da ditadura, passou a considerar aqueles
parlamentares como ex-deputados e pagou-lhes pensão, corno pagou pensão
às viúvas de dois deles que já se foram. Um, o deputado Sinval Bambirra,
meu particular amigo, foi presidente do Sindicato dos Tecelões, e com ele
tive um relacionamento muito próximo. Nós praticamente tínhamos as mes-
mas ideias de ordem socialista.

A quinze de março de 1976 foi feita, pelo promotor do Rio de Janeiro,
Antônio Carlos Silva Biscaia, atualmente deputado federal, a primeira dela-
ção contra Afonso Paul ino. Após a leitura do documento de denúncia, ainda
sem julgamento, Genival chamou a atenção para o grave fato de que a reação
somente se iniciara após haver sido Paulino demitido de suas funções de
"colaborador" da 1D-4 e de agente do DOI-CODI, em 71. Das razões da de-
missão, apresentadas e lidas, constava que tal deliberação se devia a "haver
chegado ao conhecimento deste comando versão sobre possíveId,e ligações
de problemas individuais, particulares à natureza dos trabalhos  que era
investido pela lD-4". Envolvendo Paulino, a par de crimes mais graves, con-
tra o patrimônio, a liberdade e a vida, transitavam pelos cartórios de Belo
Horizonte acusações de calúnia, injúria e dithniação. No Vale do Jequitinho-
nha, "para onde se estendeu a sanha criminosa do nosso personagem" insta-
lara-se clima de terror, conforme encaminhamento do militar reformado
Sebastião de Jesus Miranda às autoridades. O denunciante expunha, crua-
mente, as arbitrariedades cometidas por Paulino. A consequência da denúncia
foi o assassinato, por pistoleiros, do delator. Não foi conseguido depoimento
de Paulino a respeito. Outro documento enviado ao comandante do 30 BPM,
sediado em Valadares, contava como Paulino retirara famoso pistoleiro, AI-
fredão, da Penitenciária de Neves para, ao mais deslavado estilo dos gângs-
teres, colocá-lo a seu serviço, fito citado com indignação por Genival, que
mencionou outras situações e a clara omissão do poder público.
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Confissões de um torturador

Desde que, em entrevista ao Jornal do Brasil, fora denunciado en-
volvimento de Paulino no processo de tortura em Minas, Genival e fa-
miliares se sentiam ameaçados por ele. Ao se retirar de uma cerimônia
na capital, Genival pudera sentir isso mais conerelamenle.

Discorre:
Ostensivarriente postado com um jagunço na calçada lateral,

ambos de braços cruzados, olhando fixarnente na minha direção, era cla-
ríssimo o recado da intimidação. Intimidação a que respondo agora, con-
tando a história parcial de um crápula. Pena que o retrato falado seja
apenas na medida de três por dois. Exijo das autoridades, principalmente
do Ministro da Justiça, ampla investigação sobre os fatos denunciados.
Exijo da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais o pronto re-
colhimento de Alfredão à Penitenciária de Neves, que é o seu lugar. Exijo
justiça, enfim, para tantos que foram humilhados, torturados, chantagea-
dos na minha província, com total menoscabo da "civitas" mineira.

Encerrou com a leitura da petição que dirigira naquele dia ao presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos, solicitando completa apuração
dos fatos denunciados.

Confrontemos com o relato de hoje:
- Em 1999 a revista Veja publicou aquela história do tenente Paixão

(Marcelo Paixão Araújo) (*), contando como torturava, na época em que
era oficial do DOI-CODI aqui em Belo Horizonte e o prazer que sentia
naquilo. Logo depois, o Estado de Minas publicou, em primeira página,
urna chamada sob o título Tortura e Chantagem -- ou algo parecido, lite-
ralmente transcrevendo um discurso que eu tinha feito, vinte anos antes,
na Câmara, o que causou uma perplexidade muito grande, deixou todo
mundo abismado. O Estado de Minas reproduzia a matéria como coisa
novíssima, corno se ninguém tivesse conhecimento daquilo. Questionei

tal perpl idade. pois mqm mdc 1mcu datava de 78 ou 79, quando eu de-
nunciara como membros do que chamei de "triunvirato da tortura", além
do tenente Paixão, seu superior, o capitão Gornes Carneiro e Afonso Pau-
lírio. A última vez que Paulino me ameaçou foi em fevereiro daquele
mesmo ano, depois da publicação. Recebi vários recados dele, que eu já
tinha vivido muito tempo e que a qualquer hora dessas ia me acontecer
o pior. Ouvi, e tenho a impressão de que vou morrer de morte morrida
mesmo. A partir das denúncias, os militares começaram a ver que Paulino
estava abusando. Pensaram, certamente: "Esse cara está utilizando as
credenciais que demos a ele para nos ajudar, com outro fito, o de enri-
quecer, violentar consciências, torturar, obter vantagens". E cortaram as
credenciais.

Na eleição para presidente do Clube Atlético Mineiro, centenas
de cópias de meu discurso foram distribuídas aos conselheiros, mas
mesmo assim ele conseguiu ser eleito. Não quero gastar meu tempo fa-
lando desse indivíduo. E gastar muita pólvora com ximango. Só gostaria
de acrescentar que ele sempre disse que ia me processar e nunca proces-
sou. Gostaria muito que o fizesse, eu ia poder provar tudo contra ele.
Tenho toda a documentação para isso. Guardo tudo. Quem sabe, um dia
ele realmente me processa e vou fazer então a exceção da verdade.

(*) "O caso do Paixão Arai 'ijo talvez tenha sido único exemplo de um

torturador comparecer espoiitaneaiiieiite à Veja, que aliás é uni grande veículo
de inipremisa - e declarar nomes de torturados, técnicas de tortura, o gosto
com que ele praticava aquilo, numa atitude que inc pareceu de uni verdadeiro
insano mental, aliás impressão que eu tinha dele dos tempos em que advogava
pura presos políticos. Então, quando ele aparecei' confessando tudo, o Estado
de Minas, reproduziu as denúncias que eu havia apresentado na Câmara dos
Deputados vinte anos antes, em 1978 ou 79. O Nilmário Miranda e eu troca-
mos muitas ideias e ele levantou mmiii ponto de vista interessante. É que, se o
Paixão Araújo estava realmente anistiado pela prática dos crimes, do crime
de tortura, ele estava incidindo em outro crime, a apologia dos aios de de lin

-quência, a apologia da própria tortura, o que não era previsto) pela legislação.
Portanto ele não poderia ser punido pela tortura, mas poderia ser processado
pela apologia dela. Esta posição sui generis do Nilmário Miranda poderia ser

levada adiante, por ter emnhasameii w jurídico.
(esclarecimento de Genival).
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Reação popular

O Presidente Figueiredo ampliava a distensão iniciada em 74. A mo-
bilização da sociedade civil, vinda da elite, chegava à classe média e al-
cançava tanto camadas populares menos favorecidas quanto 

movimentos
sindicais. Uma das primeiras categorias a se organizar foi a dos profes-sores, constituindo em 79, seu sindicato, o Sind-UTE Em Minas, na
manhã de vinte e nove de maio de 79, cerca de duas mil professoras em
greve se concentravam em frente ao Palácio da Liberdade, para expor aoi nterventor Francejitio Pereira suas rei vindicações Foram cercadas por
policiais que investiram contra elas, com bombas de gás 

lacrimogênio ejatos d'água. Um professor foi preso e várias pessoas feridas. À tarde,da tribuna da Câmara, o deputado Edgard Arnorim Pereira, do MDB, de-
flUflC j OU aqueles atos brutais de repressão. Na mesma sessão, Genival, à
época líder do MDB, comunicou à Casa que a bancada nlineira do partido
lançaria nota de protesto a respeito. Seu teor:

"A bancada mineira do MDR na Câmara Federal tomou Conheci-mento hoje, estarrecida, do grande aparato policial movimentado pelosenhor Francelino Pereira para humilhar e agredir, de forma violenta,a própria sensibilidade do povo mineiro, hoje traduzida integralmefltno movimento grevista do seu professorado Nunca, em toda a história,um movimento reiv indicatório contou com tanto apoio popular. Unâ-
nime, Minas se colocou ao lado de seus professores 

Conservadora por
natureza e formação nossa gente, no passado, viu com restrições alguns
movimentos grevistas. Neste, nenhuma ressalva, desde que contou com
o apoio de nossas camadas mais conservadoras Se antes, no concerto
da nacionalidade, sobressaía a "civitas" mineira, hoje, perplexos, sen-
timos que outras unidades da federação nos dão lições de civismo.Minas, fi el à sua tradição de somente fixar posição,
nos seus grandes momentos colocou-se inteira ao lado dos grevistas.
Só quem não percebeu isto foi exatamente o seu formal governador, a
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nós imposto, com o quebrantameflto dos nossos valores mais caros.
Não podia ter ele mesmo sensibilidade para esse profundo sentimento

t!	de solidariedade. Faltam-lhe raízes telúricas para penetrar esse senti-
mento mineiro."

(Brasília, 29 de maio de 1979).

O ano de 78 marca o início das greves do operariado. Começam
no ABC paulista e se espalham pelo País, notadamente nas regiões
industrialmente mais desenvolvidas. Em Minas, a primeira paralisa-
ção foi na Companhia Siderúrgica Belgo Mineira - CSBM, usina de
Monlevade. Logo após, na FIAT, Krupp e FMB, município de Betim.
O movimento se caracterizou pela vinculação clara com o traba-
lhismo e proposta de nova postura política e social. Intensificou-se
no ano seguinte, com várias paralisaçõeS por categorias ou empresas
isoladas, ressaltando-se a dos trabalhadores da construção civil em
Belo Horizonte, a famosa "greve dos peões", que deveras amedron-
tou a classe média. Esta, quando viu aquela peãozada desfilando pela
Afonso Pena, se apavorou. Todo mundo correu com medo, um pan-
demônio. A greve fora mal conduzida de início, levando pânico à ca-
pital e a todo o estado, angariando nítida antipatia popular. Francisco
Pizarro, presidente do sindicato, interventor nomeado, não era um
líder, e deixou o comando à deriva. Houvera sido quase perpetuado
no cargo por total desinteresse da classe, afastada praticamente da
política, quando se recusou a particip ar do "processo fantoche co-
mandado pelo Ministério do Trabalho". Os sindicatos foram trans-
formados em meras agências. Distribuíam bolsas de estudo, davam
guias médicas e carimbavam rescisões contratuais de trabalho. O es-
pírito de classe, em decorrência, enfraqueceu-Se e se esvaziou. Não
existia interesse em se sindicalizar. Em seguida à dos peões, outra
greve foi a dos metalúrgicos, em Contagem. Curiosameflte, terminou
com a presença do irmão do Presidente Figueiredo também general.
Genival, comentando na tribuna as greves da construção civil e a dos
metalúrgicos, continuou fustigando o regime:

—A luta pela recuperação da imagem sindicalista junto à população
veio corri o apelo feito ao bom senso por lideranças autênticas do movi-
mento - João Paulo, Newton Borges e Lula, entre outros. O povo, então,
toma conhecimento de que a responsabilidade da classe, sequestrada de
seus direitos, é mínima. A greve tem raízes nos quinze anos de violenta
ditadura que, a espadadas e atos de exceção, impediu o exercício do ver-
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dadeiro sindicalismo. Pagamos, hoje, o preço elevado do reaprendizadoda liberdade.

(DCN,04/ago/78 págs.7452/53)

Urna decisão "diabolicamente divisionista da classe", alicerçada em
parecer do TRT, atendia em tudo ás reivindicações de mestres de obra eencarregados, mas contemplava pouco pretensões dos pedreiros e quase
nada a pleitos dos serventes - estes, representantes de mais de 80% da
categoria. Que fazer? Se o conselho de um homem vivido, antigo advo-
gado de sindicatos pudesse ser ouvido, eu diria: "aceitem a proposta e
comecem a preparar o próximo movimento reivindicatório ( ... ) Minas
virou um barril de pólvora cheio de estopins. Poucos ousam afirmar que
se arma uma rebelião popular em Minas. Em vez de lutar contra esse pe-
rigo, prefere a maioria fumar perto do barril."

Movimentos de insatisfação eram formados no estado: o Sindicato
Patronal da Construção Civil iria recorrer da decisão do TRT que provo-
cara a revolta da peãozada. O pessoal de Ouro Branco já prepara sua
marcha de setenta quilômetros, engrossando a reação. Em Nova Lima,
os trabalhadores na mineração se mobilizam juntamente com outras ca-
tegorias em desespero. Há movimentação da polícia militar, os bancáriosdeclaram greve.

- Somados todos esses ingredientes, logo se percebe o grande pe-
rigo que atravessamos por força de um in strumental jurídico odioso ediscriminatório, vocacionado apenas à concentração de riquezas. O po-
lítico, por não saber exercer liderança, seja por nunca tê-la exercitado,
seja porque desaprendeu o seu uso nos últimos quinze anos, queda-se
perplexo, sem saber como se conduzir. Não será esta a hora de se modi-
ficar pro fundamente a estrutura social, econômica e política deste País,
através da pronta convocação de uma const i tuinte? Se isto não ocorrer,
tenha Deus piedade dos que se julgam poderosos.

(DCN, 18/ago/79, pág. 8127).

Como líder do MDB, na sessão de dezesseis de abril de 79, ainda
analisando a política econômica, Genival ressalta:

- Sr. presidente Srs. deputados A revolução de março de 64 - é
bom que lembremos - tinha como bandeira, além do combate á subver-
são, o combate à corrupção. Em seus primeiros anos não poupou de-
zenas de homens que, sem qualquer oportunidade de defesa, foram
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cassados e tiveram seus direitos políticos suspensos sob a aCUSUÇaO de

corruptos. Propalava-Se também a moralização na esfera administrativa.
Passados quinze anos, sentino-flos no dever de pedir contas, aos respon-
sáveis pelo governo, pelos bilhões de cruzeiros gastos para cobrir ope-
rações ilícitas e pela corrupção que continua a enlamear vários setores
em nosso País. (...) E a área mais atingida é a do sistema financeiro, jus-
tamente a que vem sendo mais incentivada por uma política monetarista
que já demonstrou à saciedade ter esgotado seus meios de combate à in-
flação, eis que ela própria realimenta o processo, através das altas taxas
de juros, que interessam tão somente aos capitalistas financeiros, em de-
trimento dos setores produtivos.

(DCN, 18/ago/79, pág. 8127)

Com efeito, os escândalos se multiplicavam. O BNH executava ex-
trai udicialmente milhares de pequenos mutuários com atraso de duas ou
três prestações, despejando famílias inteiras. Em contrapartida, "cada
processo de liquidação virou um foco de empreguismO e mordomias -
são advogados, contadores, choferes, todos contratados por conta da
massa, ou melhor, do Banco Central". Era a consequência da ruinosa e
arruinada política econômica de Roberto Campos, Delfim Netto e Mário
Henrique Simonsen. Para evitar essa continuidade, Genival defendeu se
criasse uma "Polícia do Tesouro", instituição que garantiria segurança
nos mercados financeiro e de capitais, nos moldes da controladoria da
moeda nos Estados Unidos, a conhecida SEC (US. SecuritieS and Ex-

change Commissions) . Depois requereu ao Banco Central informações
sobre gastos nos processos de intervenção e liquidação extrajudiciais . A

dívida externa, assustadora em seu montante e com mal-assombradas
projeções de crescimento, merecia especialíssima atenção. Consequência
de desacertos, juros escorchanteS, agiotagem, extorsão, dela só se poderia
esperar o pior. A vinte e quatro de abril de 80, discorreu sobre a dispara-
tada concentração de renda no Brasil, estarrecido pela informação do Mi-
nistério da Fazenda de que trinta mil cidadãos teriam capacidade
contributiva três vezes maior do que os restantes cento e vinte milhões
de brasileiros, "o dado mais impressionante de toda a história da con-
centração de renda em todo o mundo".
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A Fiat em Minas

ri
Trazer a Fiat Automóveis para Betim galvanizou governo e em-

presariado de Minas, ante a possibilidade de a fábrica ir para outro es-
tado. Foi o maior acontec j iento do chamado "milagre mineiro" na
abertura do mercado a investimentos estrangeiros. Em 72, o Presidente
Médici, em visita oficial a Minas, recebeu documento assinado por
várias entidades de classe, expressando confiança na localização da
Fiat aqui, ao lado de outras empresas i mportantes, corno a Krupp, por
exemplo. O anúncio oficial da vinda foi fe ito em 73, na sede da Fiemg
(Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), Incentivos adi-
cionais, corno subsídios e facilidades especiais, foram dados de acordo
com os interesses a partilhar. O estado subscreveu quase quarenta e
seis por cento do capital e avalizou parte dos empréstimos necessáriosà i mplantação da fábrica, garantindo a realização das obras de infra-
estrutura. A Fiat conseguira isenção de impostos municipais e de parte
do 1CM (atual ICMS) até 85, numa cláusula corrosiva do erário que,
absurda e imoral, exigia do estado reembolsar a Fiat de "todo e qual-quer" prejuízo resultante do empreendimento. Foi anulada em 75, nogoverno Aureliano Chaves, por imposição do secretário da Fazenda.
No processo de aceleração industrial do estado, a simples chegada da
Fiat era urna festa, tamanha a sua importância. Desde logo, a infraes-trutura geraria muitos e imediatos empregos, com mão de obra diretae indireta, novos investimentos e criação de polos comerciais, o Se-gundo Plano Nacional de Desenvolvimento 11 PND, lançado em 74
pelo governo Geisel, recomendava enfaticamente descentralização dasindústrias, grandemente concentradas no Sul do País. Essa política re-
cebeu em Minas apoio imediato de governo e empresários. Vinha a
calhar com o empenho pela instalação da indústria de autopeças. Não
havia como discordar da importância da Fiat para a região. Um ponto
porém era polêmico : os limites da participação do estado no empreen
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dimentO. Tema logicamente abordado na Câmara Federal. Denun-
ciando o acordo que o então interventor Franceliflo Pereira assinara,

Genival se expressou:
O fraco, pretendendo ser forte, impôs à Assembleia mineira, no

final do ano passado, a aprovação ao segundo aditamento de interesses
entre o Estado de Minas Gerais e a Fiat SPA (Società per ParticipaZ-
zione) - e o segundo acordo de acionistas da Fiat Automóveis S.A. -
Fiasa, instrumentos que, na realidade, deveriam ser chamados de
"acordo em favor dos interesses da Fiat à custa do erário de Minas Ge-
rais". Começou o sr. Franceliflo Pereira por humilhar a Assembleia
mineira, dando-lhe prazo de trinta dias para a aprovação da mensagem
contendo o projeto de lei, quando o caminho legal seria o da resolução,
na forma do Art. 3 1, item XX, da Emenda Constituciona l n° 9, que in-

clui na competência privativa da Assembleia "autorizar ou aprovar
convênios ou acordos com entidades públicas ou particulares". Ora,
como a resolução do Franceliflo não poderia fixar prazo, o expediente
foi o de burlar a Constituição mineira, apelando para o projeto de lei.
Certamente que o embuste praticado se constitui no maior arbítrio já
cometido contra o corpo legislativo mineiro ( ... ) ConsequentC1ente
foi a Assembleia chamada, em clima de pressão, apenas para coonestar
a ilegalidade. Se (o governo) fez dois depósitos sem autorização do
legislativo com o mesmo desembaraço poderia fazer os demais que
porventura se considerassem inadiáveis. Poderia, é certo, usar alguma
forma menos incorreta de injetar recursos na empresa como, por exem-
plo, emprestá-los através de algum organismo capacitado em lugar de
fazer antecipações de um aumento de capital que ainda não estava
aprovado ou autorizado nem mesmo pela assembleia geral da Fiasa e
menos ainda pela Assembleia Legislativa do estado. Como quer que
seja, porém, já estava inaugurado o caminho da transfusão clandestina
de recursos na medida que bastasse para aguardar-se a decisão do
poder legislativo. Claro, então, que o problema da urgência era con-

tornável.

Alegando a inequívoca inconstitucionalidad e da participação de

Minas em "vultoso e sempre crescente capital de risco", apresentou ta-
bela demonstrando a evolução participati va do capital do estado no da

Fiasa, desde 73, ano de constituição da Fiat, até 79. Nesse último, a par-
ticipação corresponderia a um terço da receita tributária de 78. O fato,
contra a liberdade de mercado, constituía flagrante discriminaçã o em
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favor da Fiasa. De um lado, o estado se comprometera a participar do
capital de risco com LJS$ 71,499 milhões, mas já havia colocado no em-
preendimento exatamente US$ 208 milhões e 513 mil dólares, sem qual-
quer explicação à Assembleia Legislativa. A isso não obrigava o contrato
de 1973. De outro lado, jamais havendo o estado assim procedido rela-
tivamente a empresas nacionais, o fato se tornava imoralmente discrimi-
natório. Seguiu-se forte troca de apartes, com o deputado Bonifácio
Andrade, o Andradinha, insistindo em que o orador era contra a Fiat em
Minas e, portanto, contra empregos e operários mineiros. Genival retru-
cou dizendo que não era assim, nem se tratava disso. Era a favor de
Minas, mas contra a instalação de multinacionais que onerassem o orça-
mento do estado em mais de um terço do que arrecadava. Analisando em
detalhes as cláusulas do acordo de comunhão de interesses firmado, de-
nunciou a inconstitucional idade da participação minoritária do estado e
reiterou críticas ao governo mineiro:

E o governo tornou mais incorreto o próprio comportamento,
quando estabeleceu o prazo mínimo possível de tramitação do projeto
de lei n°229/79, impossibilitando à Assembleia, desprovida de assessoria
especializada no setor automobilístico, aprofundar suas investigações e
análises até que pudesse descobrir que lhe estavam impingindo afirma-
ções falsas. Está aí aberto o caminho para uma ação popular capaz não
só de evitar novas sangrias no erário de Minas mas, também, de recuperar
recursos preciosos e, principalmente, de moralizar a ação governamental
em meu estado.

(DCN, Brasília, 1 l/abr/80, págs. 1858/62).

A Fiat, pela quarta vez, realizava subscrição de capital. A possi-
bilidade de novo acordo com o governo provocou veemente protesto
de Genival, prenhe de razões. O relatório da diretoria da empresa, re-
lativo a maio de 81, apontava enormes prejuízos operacionais. Teria
o estado, de novo, de subscrever capital, a fim de cobrir prejuízos
operacionais.

O primeiro aporte, sr. presidente, até posso entender como estí-
mulo, até mesmo para acabar com a frustração dos mineiros, que queriam
produzir um carro mineiro. Mas não posso compreender, definitivamente,
a absorção automática de todos os prejuízos operacionais da Fiat, através
da subscrição de ações pelo estado de Minas Gerais. Não desejo, como
aqui se falou maldosamente, que dez mil trabalhadores sejam desempre-
gados. Desejo que a Fiat proporcione dez, quinze, vinte, trinta mil em-
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pregos, desde que atendendo ao princípio que norteia o regime capita-
lista: ela que arque com seus riscos, ela que arque com aquela regra bá-
sica do capitalismo, ou seja, de que todo investimento traz em si um risco.
Que não recorra ela, sistematicamente, às arcas do estado; esse posicio-
namento é profundamente imoral e, a essa altura dos acontecimentos, já
me leva seriamente a duvidar da honorabilidade pessoal do governador
de Minas e de seu secretário da Fazenda.

(DCN, 24/abr/81, págs. 6314-16)

Mais de quarenta anos depois, ele mesmo comenta:
- O problema da Fiat tem que ser entendido como puramente mo-

mentâneo, porque ela é hoje essa grande empresa que dá emprego, reco-
lhe tributos e recriou Betim, já a quinta maior cidade do estado. Mas,
quando veio para Minas, não era bem assim. Francamente, a Fiat foi feita

única e exclusivame nte com capital do estado de Minas Gerais. Eles não
trouxeram nada de lá, apenas um monte de máquinas velhas, que depois
foram substituindo, com o dinheiro de Minas. Naqueles caixotes imensos
que vinham para os altos funcionários, para a direção da Fiat, havia con-
trabando de tudo o que se possa imaginar, porque passavam livremente.
O que questionei naquele discurso foi exatamente o modo de formação
da Fiat. Depois, ela se transformou numa grande empresa, mas no mo-
mento em que a critiquei, o episódio a nu era esse: a Fiat, que estava se
estabelecendo em Minas Gerais, estava crescendo aqui apenas com ca-
pital mineiro. Dinheiro, eles não trouxeram.

Aproveitando, comenta ainda o caso indecoroso que foi o da Transit,
empresa mineira de propriedade de Hindemburgo Pereira Diniz. No livro
"Uma Sentença de Morte", Hindemburgo denunciara o Ministro do Pla-
nejamento e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico, apontando-os corno responsáveis pelo fechamento da empresa.
Antes de entrar no âmago da questão, Genival comparou a legislação do
ombudsman (oficial do governo que recebe e investiga queixas de parti-
culares contra desmandos ou desatenções oficiais) - instituição típica
dos países nórdicos, fiscal do povo frente à eventual arbitrariedade de
órgãos públicos - à do Ministério Público brasileiro. Concluiu: longe de
servir de guardião da constituição corno fiscal do povo junto às elites, o
Ministério Público era um órgão frágil.

- No discurso em que fiz referência ao tratamento dispensado ao
Hindemburgo, o que eu queria mostrar é que nós precisávamos de um
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Ministério Público sem peias, atuante, que andasse com suas próprias
pernas, que tivesse independência, inclusive econômica, que fosse
como esse que temos hoje, muito atuante, algumas vezes exagerando
um pouco, talvez até em consequência dos muitos anos em que
aquele órgão era amplamente manejado pelos políticos, que faziam
dele o que queriam. Eu, no meu discurso, talvez tenha, por primeira
vez na Câmara Federal, feito a apologia de um Ministério Público
forte, como veraz defensor do interesse popular, fiscal da lei, não
importando se essa lei se aplicava a preto, branco, puta, padre, polí-
ticos, irmã de caridade ou cafetina. Era isso que eu queria. Que
atuasse com absoluta isenção, com absoluta independência. Naquela
ocasião, infelizmente, o Ministério Público ainda não tinha sido con-
templado com as prerrogativas que lhe deu a Constituição Cidadã,
em 1988. Ilustrando, no Araguaia, os padres que queriam a reforma
agrária legalizando a situação dos posseiros, padres que preconiza-
vam um tratamento justo para os sem-terra da época, foram suma-
riamente presos com eles, sem qualquer respeito à lei, apenas
atendendo a requerimento de um promotor público daquela região.
Muito dócil (o Ministério Público) quando se tratava de processar e
condenar os pobres e de levar a penas exageradas os treze posseiros
do Araguaia e os dois padres franceses "que nada mais faziam senão
abrir a cabeça dos homens que lutam e têm direito à terra", fazia ou-
vidos de mercador quando violava direitos básicos do cidadão, como
recentemente em Belo Horizonte. Quanto ao livro do Hindemburgo,
a meu ver, fazia a mais dramática denúncia de toda a história recente
de nosso estado.

Na tribuna, fora taxativo:
Deitou-se verdadeira cortina de silêncio. Até a oposição se calou.

Pois bem. Deixei trabalhos, a campanha e tudo o mais, em favor de meus
companheiros para dizer que não, a oposição não se calara, ainda que fa-
lasse através de um deputado que não pode sequer pleitear o que é. A
Oposição, vai manifestar-se, vai dizer ao Ministério Público da União
que deste livro tem que sair uma denúncia; deste livro tem que sair uma
denúncia contra pelo menos um dos dois ministros de estado, profusa-
mente citados, porque um deles declara ser o outro corrupto, que o outro
levou propina, que o outro, na expressão do livro, "contou horrores de
seu companheiro". E, no entanto, tudo fica como se não houvesse nada.
Até a própria imprensa silencia, sr. presidente. Afinal de contas, qual a
razão de existência da imprensa, se não o dever que ela tem de bem ifl
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formar 
o povo? Mas vamos ler alguns trechos deste livro. Vamos ver o

que era, inicialmente, a Transit, no Brasil, antes de intervenção da Tele-

bras. (DCN, 20/ago/82, págs. 6739-44).

Cuidou esclarecer que não endossava acusações, limitava-se a trans-
mitir o conteúdo do livro. Afinal, "gato escaldado tem medo de água
fria". A leitura de trechos demonstrava o estrangulamento paulatino -
pela ação das multinacionais, daquela empresa nacional pioneira no
campo da microeletrônica. Falou também da transcrição de conversas te-
lefônicas e do envolvimento de ministros como Delfim Netto e Camilo
Pena na trama que terminaria levando a Transit à falência.

- Penso que foram basicamente interesses americanos e paulistas
que acabaram com a Transit. Não queriam a concorrência da Transit nos
altos negócios que tinham em São Paulo. Acusavam o Hindemburgo de
ser visionário, sonhador, afirmavam que gastava milhões e milhões, que
sua casa tinha garçons, campos de golfe, etc. Mas como iria trazer aque-
las pessoas todas do mundo para Montes Claros, senão colocando as coi-
sas que os homens gostavam de fazer? Se os homens gostavam de jogar
golfe, fez um campo de golfe. Se gostavam de jogar tênis, fez várias qua-
dras de tênis. Mas, basicamente, a Transit foi sacrificada em função de
interesses dos Estados Unidos e do consórcio de grupos empresariais de
São Paulo. Não podiam admitir uma indústria tecnologicamente de
ponta, como era a Transit naquela ocasião. E ela, afinal de contas, viu
aquele quadro lamentável de ter a sede arrombada, espelhos furtados e,
melancolicamente, fechou suas portas. Ainda hoje seria a maior indústria
de tecnologia de ponta de Minas Gerais.

II
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Anistia e retorno
dos exilados

No final dos anos setenta, o grande ideólogo-teorjzador do regime
era o general Golbery do Couto e Silva, pensante maior do processo de
abertura proposto. Ele sabia necessário criar mecanismos para conter a
pressão social que punha em risco um elaborado plano de institucionali-
zação. O presidente falava em abertura lenta e gradual, mas o 'penseur'
da estratégia era o general Golbery. Era necessária a descentralização do
poder decisório, que passaria a partilhado, evitando questões menores
assumissem proporções litigiosas. A concessão da anistia política supu-
nha que estados e municípios, num passe de mágica, se fundiriam com a
sociedade civil. Num sonho, integrariam um todo harmônico. Mas como
integração não se produz espontaneamente senão por superação do
velho, criação do novo e, por fim, adaptação e entrosamento, não se uni-
riam, jamais, carrascos e enforcados, girondinos ejacobinos. A bandeira
da anistia vinha sendo empunhada pela oposição desde o AI- 1. O grande
ano da campanha pró-anistia foi 1978. Em outubro, o Presidente Geisel
enviou ao Congresso mensagem que se tornou na emenda constitucional
n° 11. A lei 6.683, de 28 de agosto do ano seguinte, a despeito de limita-
ções, avançou ao permitir o retorno dos asilados, ao restituir-lhes os di-
reitos políticos. Para chegar a meio termo satisfatório, exigiu inúmeras
(e cansativas) negociações, delas participando setores militares mais de
direita, os chamados da linha dura. Alterada, a Lei das InelegibilidadeS
possibilitou candidaturas de anistiados que retomaram, muitos, à carreira
Política. Todos os presos políticos, após consideração individual dos
casos, terminaram livres, apesar de restrições ainda mantidas. Não foram
contemplados os que se haviam envolvido na luta armada, e não puderam
reassumir funções os integrantes das forças armadas expurgados por mo-
tivos políticos. Esses passariam a receber pagamento integral por apo-
sentadoria, em vez de pensões parciais. Entretanto a lei continha perdão
i ncondicional para os integrantes do aparato repressivo envolvidos na
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luta. Antes de promulgada, muitos já voltavam, sob vistas complacentes
dos militares no poder. Tudo, diga-se, forçado pela necessidade de acal-
mar a opinião pública, sequiosa da abertura prometida, ávida de demo-
cracia. A fadiga do poder se evidenciava no resultado sempre declinante
nas urnas. Não mais se justificava a resistência de uma minoria à anistia.
Havia que fazê-la. Para os militares, foi concessão. Na verdade, a con-
cessão da anistia jamais foi espontânea, e nunca os militares a admitiram
como exigida pela sociedade. Para eles, não havia o que ceder; conce-
diam - por suposta liberalidade. Tampouco havia o de que se redimir -
não reconheciam faltas. E como não havia culpas, não carecia penitência.
Às favas, definitivamente, atos de contrição. Se eles, militares, não ofen-
deram a Deus, como pedir perdão ao vulgo? A anistia foi apresentada,
pois, como benevolência, quase caridade. Quando os exilados iniciaram
a volta, por sugestão do deputado Modesto da Silveira, do Rio, foi cons-
tituído um grupo: a cada vez que regressasse um exilado, três deputados
iriam recebê-lo e, se ele tivesse de ir à Polícia Federal, iriam junto e se
declarariam presos também. Genival foi umas cinco ou seis vezes. Da
bancada mineira, tem a impressão de que foi o único que manteve cons-
tância, não se recorda de outro. Isso está registrado no livro de Fernando
Coelho, "Direita Volver, o Golpe de 1964 em Pernambuco":

"Aprovada a anistia, para receber os exilados que voltavam ao Bra-
sil, a direção nacional do MDB constituiu uma comissão especial inte-
grada pelos senadores Pedro Simon, Marcos Freire e Henrique Santilio
e pelos deputados federais Aldo Fagundes, Fernando Coelho, Fernando
Lyra, Délio dos Santos, Airton Soares, Genival Tourinho e Elquisson
Soares. Anistiado, Miguel Arraes retornou ao País no dia 15 de setembro
de 1979, desembarcando com sua família no Rio de Janeiro. Uma mul-
tidão estava à sua espera, ocupando quase todas as dependências do acro-
Porto do Galeão - considerado área militar. Após entendimentos com o
comandante da Base Aérea, fomos autorizados - três parlamentares - a
entrar no avião, para recebê-lo. Ele estava visivelmente emocionado. Em
Poucas palavras, pusemos o ex-governador a par dos fatos mais recentes
ligados à sua volta e das providências adotadas para sua recepção no Re-
cife".
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Retorno do encontro
trabalhista em Lisboa

Na Cs() dc sCls de 
abril de 79, (ienj vai alertou para dificuldadescriadas ao retorno de certos brasileiros, apelando fosse mantida a pro-messa de se não criarem embaraços a eles. E deu boas -vindas aos traba-lhistas Darcy Ribeiro e Doutel de Andrade:

Quero também, presidente, com muita alega, assinalar a presençanesta Casa, neste momento, do ex-deputado Doutel de Andrade, últimolíder do Partido Trabalhista Brasileiro, partido a que me filiava anterior-mente a 1964 (palmas) E consignar também, com maior ou tanta as conferências ontem pronunciadas pelo ex -ministro Darcy Ribeiro e
alegria,

Pelo ex-deputado Doute! de Andrade para uma seleta assistência dejor-nalistas e estudantes, quando se voltou a falar no povãovamente tivemos oportunidade de per
ceber, com i brasileiro. No-

fi losófica e Política do si	 tidez, a fixaçãognific 0	n
de povão; povão que não vem tendo

assento nem voz nos altos Postos onde se tratam dos destinos deste País.A minha homenagem, portanto, aos dois grandes conferencistas DarcyRibeiro e Doutel de Andrade

(DCN, 07/abr/1 979, pág. 1931)
Grande ad

mirador de Darcy, Genival fala do sarcasmo do amigo:
Quando Darcy Voltou do exílio, virou um caso sério, havia sem-pre um elemento em frente a seu apartamento. E Darcy, sempre muitoirreverente muito go

zador, dizia: "nós estamos saindo para o jantar. Nãoquer ir com a gente? Aí você relata, inclusive a conversa que estou tendoaqui com O de
putado, a conversa que vou ter com outras pessoas". E 

Orapaz que ficava desconcertado: "Oh, Dr. Darcy, estou aqui apenas cum-prindo meu dever de oficio, o senhor sabe".

Promulgando a Lei de Anistia aliviaramo pelo jugo bem 	peso da canga trocando-m mais leve da cangalha, mas foi além do que esperava

na o
posição sufocada. Não contávamos com tamanha "liberalidade".

Recordo-me de que tomei conhecimento da lei pelo teletipo da sede da

ganizaÇao Internacional Pró Anistia, em Roma. Quando saí de Lisboa
e ,ne despedi de Brizola e de outros, ouvi deles: "nessa primeira fase,
não vamos ser beneficiados, terá que haver uma outra fase, e vocês têm
que trabalhar nisso". Foi o que disseram o Arraes, por sinal em Paris, e
vários outros. Estavam enganados. Nós, deputados da oposição, não ou-
sávamos esperar que a anistia, ao incluir todo mundo, fosse tão abran-
gente. Há que creditar isso ao governo. Figueiredo havia dito a
jornalistas: "lugar de brasileiro é no Brasil". Com todas as cavalices, o
homem foi além de todas as expectativas do momento. Sou daqueles que
entendem que a lei, só a partir daí, permitiu verdadeiramente no Brasil
outro pacto, de perdão para ambos os lados. Daí porque não vejo com
nenhuma simpatia esta história de querer prender e penalizar aqueles que
nos agrediram, como muitos defendem. Digo mais, não com amargura,
sentimento que não tenho, mas com tristeza e vergonha: me recordo per-
feitamente de que, enquanto lutava pela anistia, e fui um dos primeiros
afazê-lo aqui em Minas e também na Câmara Federal, nunca ouvi falar
nesse tal de Vanucchi (Paulo de Tarso Vanucchi, Ministro Especial de
Direitos Humanos), hoje figura importantíssima do governo federal.
Chego à mesma e irrespondível dúvida da Sandra Starling quando ques-
tionou: "enquanto eu estava lutando duramente contra a ditadura na Câ-
mara e aqui em Belo Horizonte, onde estava a Dilma Rousseff7". Do
meu ponto de vista, o que houve no Brasil com a anistia foi a repetição
do Pacto de Moncloa. Vou além, também pergunto: enquanto eu era pro-
cessado, e se mudava o regimento interno do Supremo Tribunal Federal
para que eu fosse condenado, enquanto eu era metralhado a 300 metros
do aeroporto de Brasília, enquanto era espancado, onde é que estava esse
Vanucchj? Dele nunca ouvi falar antes em minha existência senão agora,
no governo Lula.

Tínhamos voltado de um encontro trabalhista com Brizola em Por-
tugal, quando fomos para essa reunião em Roma. De Minas, lembro-me
bem, só estávamos a Helena Grecco e eu. O texto, bem mais generoso
do que pensávamos, surpreendeu. Foi bastante além do que imagináva-
Iflos naquela hora. Recordo-me igualmente de haver, de pronto, telefo-
nado ao Brizola e ao Arraes, este na Argélia, cumprimentando-os
efusivamente. Mas a volta dos exilados não foi fácil, não apenas para os
que estavam no exterior. Foi difícil também para os que haviam ficado.
No Congresso Internacional pela Anistia, cm 79, tivemos reuniões com
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uns poucos exilados brasileiros em Roma, depois reuniões em Paris, onde
os banidos eram em número maior. O pessoal da Tunísia se juntou a nós
na capital francesa. Foi uma reunião tão tumultuada que falei para o pes-
soal: "estou percebendo que vocês estão indóceis querendo voltar para o
País, o que é natural. Quero alertar que, quando voltarem, não posem de
heróis, senão a vaca vai para o brejo outra vez. Heróis somos nós, que
ficamos lá e aguentamos o pau. Vocês saíram".

Depois que regressaram, eu percebia que, volta e meia, havia con-
fronto entre os que tinham ido para o exílio e os que ficamos. Pensáva-
mos: por que Fernando Henrique Cardoso era herói? Herói de quê? Era
rico, tinha condições e se autoexilou. Na história política do governo de
64, não houve exílio de ninguém. Houve autoexílio. Foi para o exterior
quem pode ir, por comodidade. Agora, outros aguentaram firmes o re-
gime militar aqui dentro, foram presos aqui, aqui permaneceram. En-
tendo bem que alguns poderiam até ser assassinados, não saíssem
prontamente. Brizola era um deles. Darcy, outro. O mesmo ocorria com
o Bambirra e o Carlos Olavo da Cunha Pereira, entre os mineiros. O
Darcy, quando quis distribuir armas para os estudantes da Universidade
Nacional de Brasília, foi contestado pelo Nicolau Fico, um general que
quis impedir, e o Darcy partiu para os tapas. O José Maria Rabelo, tam-
bém, era outro. Se ficasse, morria. E a razão era a raiva, ódio mesmo,
que um grupelho das forças armadas tinha de determinadas pessoas que
peitavam os militares. O caso é que muita gente tinha consciência de que
perderia espaço político se os cassados voltassem. Essa gente pretendia
uma anistia mais restrita, exatamente para não abrir esse espaço. Gente
da oposição, da Arena, do MDB também. Quero destacar que duas voltas
extremamente temidas pelos políticos foram as do Brizola e do Arraes.
Brizola era liderança, todos sabiam que chegaria ocupando um espaço
político muito grande, o que realmente aconteceu. O BrizOla só não VO

tou a governar o Rio Grande do Sul porque não quis, preferiu o desafio
do Rio de Janeiro. Com quase oitenta anos, perto da morte, se resolvesse
ser candidato ao governo de seu estado, poderia até perder, mas ainda
daria trabalho. Apesar da idade dias antes de falecer, voltaria a ser
vidado por lideranças partidárias para concorrer à prefeitura do Rio

.
pela

Arraes, com a idadc dc itcn1a anos. li covcmadoi de pernambuc
lcrccfta \ ci.

A reforma partidária

O regime militar pretendeu desmontar o esquema varguista, do topo
à base da pirâmide, liquidando o trabalhismo e o nacionalismo, valendo-
se da repressão e perseguição aos líderes políticos, trabalhistas e sindi-
cais. A Arena e o MDB foram criados para organizar as forças de apoio
e de oposição com total vigilância e controle do próprio governo. Chegou
o momento, porém, em que havia que revogar o bipartidarismo, ou todas
as lideranças que, no exílio, resistiram, fatalmente engrossariam o MDB.
A Arena perderia a maioria residual que ainda tinha. Foi como o MDB
venceu em 74. Já no final dos anos setenta, debalde esforços do governo,
reunia fortes correntes de oposição e expressava ideias visceralmente
Contrárias ao regime. Assim, em 79, o poder identificou como séria
ameaça seu crescimento, de todo indesejável. Estudos feitos pelo SNI e
Outros órgãos governamentais mostravam que, apesar das novas regras,
a Oposição conseguiria o controle do Congresso Nacional, das assem-
bleias estaduais e até mesmo de boa parte das prefeituras municipais nas
eleições seguintes. Urgia, admitiu-o o próprio Golbery, desagregar a opo-
SlÇao e controlar a organização dos partidos. Enquanto o governo tinha
maioria no Congresso, garantida pelos senadores biônicos, havia que, ra-
pidamente, remodelar o sistema partidário. Então, a Nova Lei Orgânica

OS Partidos, de vinte de dezembro de 79, que modificou por completo
° quadr0 partidário brasileiro, foi aprovada no Congresso, sob fortes pro-
estos da Oposição. Foram extintos MDB e Arena. Os membros desta for-
maram imediatamente o PDS, beneficiados por poderem se livrar da
ticfasta imagem de partido governista, e nefasta é bem o termo. Já o

mantendose na oposição ostensiva, obedeceu à lei, que mandava
ta55e a palavra "partido" em quaisquer novas siglas. Não querendo

perder o patrimônio do nome, cabedal acumulado limitou-se ardilosa-
mente antes da sigla, colocar a palavra partido, constituindo o PMDB.
N intuito de afastar dos anseios populares setores mais radicais, a

flOValei tentou impedir a criação do PT, de cunho populista, sob alegação
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de que era vedado formar partidos "com base em credos religiosos ou
sentimentos de raça ou classe". Em vão. O Partido dos Trabalhadores foi
eficaz na própria defesa, argumentando que incluía membros de setores
sociais distintos. A lei orgânica acrescentava, ainda corri o claro objetivo
de complicar, urna série de complexos dispositivos a serem cumpridos
por qualquer associação que pretendesse se registrar partido político.
Assim, a nova legislação causou transtornos à oposição, mas propiciou
amplos debates sobre a divisão em partidos menores. Fatalmente, uma
fragmentação pura e simples, redundaria em enfraquecimento eleitoral,
beneficiando o PDS. A oposição percebeu a utilidade de formar pequenos
partidos. Só eles seriam capazes de organizar politicamente os diversos
setores populares. A tática de unir em pequenas agremiações as mesmas
tendências teve êxito. Certo é que, em outubro de 80, todos os partidos
já haviam atendido às exigências para obtenção do registro provisório.

Acho que a reforma partidária pode ter sido urna estratégia dos
militares, um meio de o governo dizer que estava promovendo reformas.
Na realidade não passavam de concessão, simples concessão, nunca de
resposta às lutas e anseios populares. Ele, governo, mantinha assim a so-
ciedade sob controle. A diretriz de Geisel era conduzir o processo, que
ele batizara de "distensão lenta e gradual", e nisto era influenciado pelo
Golbery, muito apropriadamente chamado de bruxo. Como único depu-
tado de Minas, participei do Congresso Trabalhista de Lisboa, a convite
do Brizola. Eu era casado com a Esther, fornos juntos. O projeto do Bri-
zola era exatamente fazer o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) renascer
das cinzas. Segundo ele, ninguém brigava pela UDN (União Democrática
Nacional), ninguém brigava pelo PSD (Partido Social Democrata). A
briga, recôndita, latente, era para devolução de status de partido político
ao PTB. Na verdade, o golpe militar veio muito mais sobre nós, do PTB,
do que sobre os outros todos. Não foi só em cima do Jango, deu muito
mais em cima do Brizola, do Partido Trabalhista, que se expressava em
uma nova e incomodativa linguagem naquele contexto. Falávamos de
planos, metas, participação da mulher e do negro na política, já então
nos preocupávamos com a criança. Era o vislumbre de um Brasil mais
justo, igualitário, equitativo. Isto incomodava, e muito. Fomos ao con-
gresso, extremamente bem organizado em grupos de trabalho, na sede
do Partido Socialista Português. A Revolução do Cravo Vermelho deixara
marcas, seus ideais ainda inspiravam o povo. Chegamos no dia treze de
junho, dia de Santo Antônio, o padroeiro de Portugal. Fomos àquelas fes-
tinhas na Mouraria, bairro antigo que recorda muito os mouros, donde o

nome. Os portugueses estavam lá, a tomar vinho, fritar sardinhas, todos
cantando. Foi quando um colega nosso, na empolgação daquele clima,
subiu na mesa, escancarou os braços e berrou, a plenos pulmões: "Viva
o Partido Comunista Brasileiro, viva!!!".

Era uma euforia total, extravasada porque o gesto era impensável
no Brasil. Tinha de estar fora do País para dar vivas ao PCB, o Parti-
dão. Integrei o Grupo de Trabalho da Reforma Agrária e chegamos a
várias conclusões, documentadas aliás na Carta de Lisboa, datada, se
não me engano, de 28 ou 29 de junho de 79. Voltamos do encontro
trabalhista, eu já comprometido com o Brizola para tentar reestruturar
o PTB em Minas. E começamos com muita fibra, lutando arduamente.
Encontramos extremas dificuldades, não só pelo momento, também
porque, na realidade, o mineiro nunca foi muito com a cartilha do
Brizola. Paulistas e mineiros nunca se afinaram muito com suas
ideias, menos ainda corri seu jeito caudilhesco. Ele não chegou à pre-
sidência, acho, por não ter base em Minas e em São Paulo. Quando
disputou a eleição com Collor, tivesse ido para o segundo turno, a
história seria diferente. Ele seria presidente, não passaríamos pelo
que passamos na onda Collor. Partimos incontinenti para a fundação
do PTB. O Leonel Brizola voltou do exílio tão logo publicada a Lei
da Anistia, mas não compareci ao desembarque. A 12 de setembro de
79, fui à tribuna prestar esclarecimentos sobre nota publicada no Jor-
na! do Brasil, especulando possíveis deserções do chamado bloco tra-
balhista da Câmara, e que apontava meu nome como um dos que
recuavam. Tudo por não haver comparecido ao desembarque de Bri-
zola. Revidei em poucas palavras.

- Enfaticamente, declaro: primeiro, que o meu não comparecimento
ao desembarque do companheiro Leonel Brizola se deveu, exclusiva-
mente, a motivos financeiros. Alcançado com as despesas que fiz na re-
cente viagem a Lisboa para participar do Congresso Trabalhista,
faltaram-me recursos para ir à Foz do Iguaçu e ao Rio Grande do Sul. E
mineiro só gasta quando pode!!!

Segundo, porque sou, por formação intelectual, trabalhista mesmo,
dentro da concepção de Bordeaux: posicionamento político vocacionado,
exclusivamente, à defesa dos interesses do trabalho.

Terceiro, porque aceito a liderança de l3rizola como a única capaz
de formar nacionalmente as hostes trabalhistas.

Quarto, porque quem receia Brizola é a mesma gente que tem medo
de Virgínia Woolf. Por último, como na piada da pólvora que faltou para
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o disparo do canhão, não dei qualquer declaração ao jornal O Globo, E
o que se disser em sentido contrário às colocações que ora faço, será de-
sinformação. Ou mentira mesmo.

(DCN, 1 3/set/l 979, págs. 9396-98)

Empenhado na tarefa de reorganizar o PTB, Genival tratou, desde
logo, de agendar visita de Brizola a Belo Horizonte. Mal imaginava que
a vinda seria marco inicial de uma série de acontecimentos, Culminando
na denúncia da chamada Operação Cristal, com subsequente condenação
dele próprio como incurso na Lei de Segurança Nacional, precocemente
provocando o encerramento de sua já brilhante carreira política. Na cam-
panha pela sigla, o grupo liderado por Brizola lançou publicação com
um manifesto e o programa do partido. Na capa, os nomes e fotografias
de Brizola e Genival. Na contracapa, Getúlio Vargas e João Goulart.
Ainda na publicação, a celebre Carta Testamento de Getúlio, como a dei-
xar bem claro que eram aqueles os seus verdadeiros seguidores. Com a
crise do milagre econômico, iniciava-se a abertura democrática, lenta e
gradual. Tendo à frente Ivete Vargas, o PTB é reorganizado, tudo indica
que por influência direta do general Golbery. Apesar dos esforços, o
grupo perdeu a sigla para a sobrinha-neta de Getúlio.

- O PTB caiu nas mãos da Ivete Vargas. Não sei se é verdade, mas
era voz corrente, e comentado na imprensa, que a Ivete era manipulada
pelo Golbery. Assim, ele teria interferido, fazendo com que a sigla do
PTB não fosse entregue ao grupo do Brizola mas, sim, ao grupo dela. A
alegação jurídica era de que teria de haver representação mínima de uma
terça parte dos estados brasileiros. Nós tínhamos representação, até em
muito mais que sete ou oito, mas não tivemos o cuidado de fazer com
que as relações de inscritos chegassem à justiça eleitoral. Então, com
essa artimanha legal, o Tribunal Superior Eleitoral, por decisão unânime,
entregou o PTB à Ivete. Recordo-me até de que assisti à reunião do TSE
ao lado de um amigo, o já falecido deputado Getúlio Dias, figura inte-
ressantíssima do "grupo dos autênticos" muito falastrão, muito exube-
rante de gestos e de palavras. Tinha barba messiânica, preta, e cofiava
aquela barba e soltava os 'tchê' e os 'bah', como todo bom gaúcho de
fronteira. A gente se sentia envolvido por aquele clima pampeiro que o
Getúlio Dias traduzia nas coisas. Sentindo no ar que íamos perder a sigla,
fui botando a mão na perna dele, dizendo: "contenha-se, não apronte,
Getúlio, contenha-se". Inutilmente. Ele se levantou e gritou, a plenos
Pulmões: "O judiciário brasileiro é a cloaca da república". Assim mesmo,
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desse jeito. Foi um negócio. Pararam a reunião, quiseram retirá-lo. Ele
se recusou, era um parlamentar. Houve um profundo constrangimento,
um tremendo mal-estar. Em seguida, perderíamos a legenda. Numa reu-
nião que tive depois no Rio com Brizola e altos expoentes do futuro PDT
(Partido Democrata Trabalhista) eu era tido como advogado conhece-
dor da legislação eleitoral e era quem estava encaminhando as coisas
junto ao TSE , o Brizola me consultou, junto com os elementos de van-
guarda do PTB, Darcy Ribeiro e Neiva Moreira. E eu disse: "olha, con-
sidero totalmente inútil todo e qualquer recurso tendente a mudar a
decisão do TSE, depois que, na palavra do Getúlio Dias, o poder judi-
ciário se transformou em cloaca do poder executivo". A legenda foi para

a Ivete.
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O PDT em Minas

O l3rizola, então, Convocou uma reunião dos mais ligados a ele,
no Palácio Tiradentes, para discutirmos tomada de rumos. Muito a
seu estilo, tudo se expôs, nada se discutiu. Ele já chegou colocando
o PDT - Partido Democrático Trabalhista -, veio com tudo pronto.
Falou, acatamos, fim. Voltei para Belo Horizonte encarregado de
substituir a sigla, escrevendo PDT onde encontrasse PTB. Fácil como
parecesse, encontrei dificuldades de toda natureza. A grande reali-
dade é que Brizola nunca teve aceitação do eleitor mineiro. Tam-
pouco teve facilidades políticas, simpatia ou sequer aceitação do
eleitorado paulista. Não fosse isso, repito, teria chegado à presidên-
cia. No primeiro turno daquela eleição de Collor, perdeu para o Lula
por diferença de trezentos ou quatrocentos mil votos. Tivesse tido
tais votos em Minas e São Paulo, teria ido para o segundo turno e a
história se contaria de modo completamente diverso. Não seria um
Fernandinho "hermoso" que iria derrubá-lo num debate público, com
toda a experiência dele, O Collor poderia arrumar cinquenta filhos
naturais e cem adulterinos que não derrubaria o Brizola do cavalo,
como derrubou o Lula, com uma filha natural. Todo mundo que as-
sistiu àquele programa viu que o Lula se descontrolou completa -
mente a partir da revelação de que a Lurian seria filha dele, de seu
romance com aquela enfermeira. Sobre Brizola, lamento profunda-
mente que não tenha chegado à presidência, foi sempre seu grande
sonho. Na presidência, não tenho dúvida, ele "quebraria o castanho".
Não deixaria continuar desse jeito. Ele "quebraria o castanho". Em
1954,  nacionalizar empresas, americanas sobretudo, era impensável
Quando ele o fez com aquela multinacional de eletricidade no Rio
Grande do Sul (Bond & Share) ninguém entendeu. Como tamanha
ousadia? Os acionistas americanos puseram a mão na cabeça: "é lou-
cura, isso não existe. Como é que um estadozinho lá na fronteira,

como é que um governador atrevido vem e mexe em interesses ame-
ricanos?" Ele seria presidente mesmo, com todas as letras, como se
costuma enfatizar. Comandaria de fato e de direito, comandaria de
todo, sem essa de poder da Globo. Não teríamos essa história de glo-
balização, a coisa se teria encaminhado por outras sendas, não por
esse caminho cujas trilhas ainda nos enredam. Eu só via, dentre os
que sonhavam chegar à presidência, torno a repetir a expressão,
como capaz de "quebrar o castanho", o engenheiro Leonel Brizola.
O Arraes não era homem para a tarefa de romper com esse conti-
nuísmo das elites brasileiras, cada vez mais impiedosas. Várias são
as elites e muitas as impiedades. De nada aquelas abrem mão, cada
vez mais se distanciando do povo. Este, continua apenas "um deta-
lhe". Na fala daquele personagem do Chico Anysio, "que se ex-
ploda". Com Brizola não haveria isso. Demonstração inequívoca
tivemos quando, como governador do Rio, para desespero de uma
"daminha do society" e de todas as famílias elegantes do Rio, esta-
beleceu linhas diretas entre os subúrbios e as praias das dondocas e
dos "dondocos", ditas mais bem frequentadas. Outra coisa: a polícia
estava (e está) acostumada a subir o morro, entrar, invadir casas a
patas de cavalo, bater, prender indiscriminadamente. Não no seu go-
verno. O preceito constitucional que diz da inviolabilidade do lar se
refere, evidentemente, a seu lar, a meu lar, ao lar do crioulo que mora
na vila. É o lar deles, tão inviolável quanto o do nobre, e ele também
acabou com isso. Então, na medida do possível, como governador,
ele "quebrou o castanho". Quebrou no Rio Grande do Sul, no Rio de
Janeiro e, se chegasse à presidência, torno a repetir, teríamos uma
situação outra que não a que vivíamos. Em Minas, eu era o único de-
putado que o PDT tinha naquela ocasião. Tentei filiar outros, mas
ninguém se dispunha. No fundo havia receio de Brizola, do nome
Brizola, da ligação com Brizola. Havia, mais que receio, quase medo,
havia mil cuidados com a vinculação ao nome. O eleitorado mineiro
não se dava bem com o homem. Acho, convictamente, que a posição
do mineiro, do eleitorado mineiro, não era propriamente contra o
PTB ou o trabalhismo, tanto que João Goulart, quando candidato a
vice-presidente derrotou, dentro de Minas, o Dr. Milton Campos, in-
clusive em Ponte Nova, cidade onde nasceu o grande mineiro. E foi
exatamente em Minas que a derrota se configurou. O voto era des-
vinculado, o que fortalece ainda mais minha afirmação. Quem der-
rotou o Dr. Milton Campos foi o Jango, do PTB. A rejeição era, pois,
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pela figura do Brizola, por aqueles arroubos, modo de falar, o pouco
comedimento, a afoiteza com que ia ao pote, coisas que não se coa-
dunam bem com o temperamento mineiro. O mineiro é mais lento,
não vai assim tão de afogadilho. Também o paulista nisso se parece
muito com o mineiro. igualmente comedido, não vai muito sedento
à fonte. Paulista também fala: "devagar com o andor que o santo é
de barro" e, de certa maneira, age assim. Por outro lado, eu não que-
ria fazer um factótum de outras agremiações partidárias. Várias vezes
me foi sugerido, por exemplo, que em razão da amizade com o Re-
nato Azeredo, eu transformasse o PDT em factótum do MDB. Mas
eu não queria isso, queria quadros autênticos dentro do PDT, porém
não conseguia.

Antes das eleições governamentais de 82, Brizola decidiu lançar
Genival Tourinho como candidato pela legenda. A recusa, somada a ou-
tras divergências, gerou atrito inarredável com a direção do partido, e
culminou com a saída de Genival do PDT.

- Brizola queria porque queria que eu fosse candidato ao governo
de Minas e apareceu com mania de lançar meu nome. Não aceitei. Nem
pensei em me candidatar, ele insistia em meu nome, eu não assumia. Era
ridículo. Primeiro, eu não tinha vivência ou experiência suficientes para
pleitear o governo de meu estado. Segundo, não tinha votos, minha can-
didatura não tinha qualquer sustentação. Se continuasse na vida política,
poderia até algum dia vir a ser candidato, mas em circunstância diferente,
nunca batido, penalizado no Supremo Tribunal Federal por um processo
cujo julgamento resultaria de todo imprevisível. E se viesse a ser candi-
dato - e fosse condenado, o que faria com a candidatura? E, motivo úl-
timo, que talvez viesse primeiro no ordenamento das razões, eu entendia
que era a vez do Tancredo. Como poderia, pois, assumir a candidatura e,
mais ainda, contra alguém que sempre me liderou dentro do MDB? Eu
não podia, não tinha como esquecer quem era Tancredo Neves, não podia
peitar uma candidatura como a de Tancredo, homem com mais de setenta
anos, vinte passados na oposição e sempre almejando melhor resultado
nas urnas do que o obtido em 61, quando disputou com Magalhães Pinto
perdendo quando franco favorito, numa zebra eleitoralmente histórica,
ainda hoje de dificil entendimento, embora dez mil vezes explicada. Tan-
credo, ungido por todas as forças políticas do estado, tudo indicava, com-
pareceria às urnas apenas para compor uma situação exigida por lei, tão
somente por formalidade legal. Tudo o apontava como o governador mais

votado da história política de Minas. Não o foi. Muito além do impon-
derável, o que se viu foi o impensável, o simplesmente absurdo. Maga-
lhães, com bancada de dez ou doze deputados, se elegeu. E Taneredo
teve de esperar mais vinte e um anos. Por essas e por outras, resolvi me
desligar do PDT. Saí. O Brizola era um mandão, sempre foi, tanto que
todas as pessoas que tiveram maior proximidade política com ele e com-
partilhavam suas ideias, a pouco e pouco dele se afastaram, exceto o
Darcy Ribeiro, por quem Brizola tinha respeito quase reverencial. Lem-
bro-me ainda de dois outros: um foi o Alceu Colares, que chegou a go-
vernador do Rio Grande do Sul. O outro foi o José Maurício, secretário
de Minas e Energia por duas vezes. Mas, fora raros companheiros, muita
gente brigou com o Brizola que, vivo estivesse, continuaria brigão. Foi
um homem - e já manifestei isso por várias vezes - por quem tive res-
peito, admiração, e cuja lembrança mantenho. Mas era um caudilho. Só
valia o julgamento dele. Um próximo rompimento seria com o governa-
dor do Rio, o Garotinho. Brizola quis sempre mandar, determinar, não
permitia autonomia às pessoas. Queria porque queria que eu fosse can-
didato ao governo de Minas, o que eu nunca poderia ser, pelas razões
que citei. Resolvi então ingressar no PP, Partido Popular, a convite de
Tancredo Neves, sua liderança maior. A decisão ouriçou os meios polí-
ticos, já que o Partido Popular unia nada menos que os antagonistas de
61, Magalhães e Tancredo.

No dia seguinte ao da decisão ainda se comentava que, saindo do
PDT, Genival ingressaria no PT. O 'Jornal de Montes Claros' publicava:

"Genival deixou o PDT mas não entrou no PT. O deputado Ge-
nival Tourinho, que vinha exercendo as funções de presidente do PDT
mineiro, não faz mais parte daquele partido. Ontem à noite, em Belo Ho-
rizonte, com membros do diretório, ele entregou sua renúncia ao jorna-
lista José Maria Rabelo, secretário do partido, alegando que o PDT em
Minas se transformou 'num sonho de uma noite de verão', apesar de ad-
mitir que o partido do Leonel Brizola 'foi o melhor projeto político' que
conheceu nessa fase de reestruturação partidária no País. No ato de sua
renúncia, o Genival Tourinho comunicou também que ficará sem opção
partidária, mas há dias, em Montes Claros, ele admitiu filiar-se ao PT"

(Jornal de Montes Claros, 10/out/81).

- Decorridos não mais que dez dias de articulações, optei pelo PP.
O sensacionalismo em volta da decisão ficou por conta da imprensa e do
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próprio partido, que marcou reunião extraordinária da comissão execu-
tiva para receber a filiação. Na véspera da reunião, o Correio Braziliense
publicou curta entrevista minha, afirmando que, de fato, quando deixei
o PDT, estava propenso a ingressar no PT, mas terminei optando pelo PP
por força das pressões que recebi das minhas bases eleitorais.

A filiação ocorreu na sala da liderança do partido, Câmara dos De-
putados, presentes diversas autoridades, destacando-se o presidente de
honra do PP, José de Magalhães Pinto, e o presidente, senador Tancredo
de Almeida Neves. Nos dias que se seguiram, os jornais foram pródigos
em registrar o crescimento do PP e o significado da adesão, certamente
a ser seguida por outros políticos mineiros.

Nem faltaram galhofas, como a do Jornal de Brasília:
"Mineiros corri mineiros - o deputado Genival Tourinho - mais

nova aquisição do Partido Popular, mostrou-se insuperável na malícia
mineira nos últimos dias, quando comemorava com amigos e correli-
gionários sua admissão na nova legenda. A duas perguntas, ele deu
respostas modelares. Disse, na primeira vez, que pretendia ver Tan-
credo Neves no governo do estado. Na segunda afirmou querer ver
Magalhães Pinto no governo de Minas. Ou seja, Minas está onde sem-
pre esteve".

(Jornal de Brasília, 23/out/81).

No mesmo dia 23, no Painel, da Folha de S.Paulo:
o adiamento da filiação de Tourinho no PP teria sido provocado

por pequenos desencontros no seu grupo. E mais, para Tourinho, a sigla
do PP não vingou em Minas. Deveria ser PT - Partido do Tancredo -
como todos os mineiros estão dizendo".

- Quando deixei o PDT, meu primeiro ímpeto foi ir para o PT. O
Tancredo é que me advertiu: "você não vai conseguir conviver com esse
pessoal nem vinte e quatro horas". Comecei a verificar que realmente
era aquilo mesmo. Então ele me chamou e fui para o Partido Popular.
Ele me dizia: "se você tiver atuação política pelos pontos mais à esquerda
do programa do PP, vai se sentir muito bem". Na realidade, o PP me dei-
xava de uma certa maneira incomodado, era um partido muito bem com-
portado, muito certinho. Mas logo em seguida, quando, com a fusão,
virou PMDB, não tive mais problemas. Mas não foi apenas nos meios
políticos que a ida causou espanto. Minha família, afora Esther, também
não reagiu bem à decisão. Ela foi quem ponderou: "Genival, você tem

seus amigos de toda a vida. Desde o princípio da política, o Tancredo.
Você tem que ficar corri os seus amigos, como vai para um partido onde
ninguém o conhece'?".

Brizola, mais que qualquer outro, reagiu muito mal à saída. Em vi-
sita a Belo Horizonte, não poupou críticas, com ampla repercussão, diga-
se de passagem. Por exemplo, o Estado de Minas, em manchete: "Brizola
diz que Genival não faz falta". De acordo com a nota, o presidente do
PDT afirmara: "ele foi para nós urna grande decepção. Lamentamos a
sua atitude, nem tanto por nós, mas pelos padrões de vida pública brasi-
leira. Estamos vivendo uma época em que o povo está julgando os polí-
ticos, e (julgando também) estes que estão se mostrando inseguros,
eleitoreiros, que passam de um partido para outro corno quem troca de
camisa. Todos eles vão ser drasticamente julgados. No caso do deputado
Genival Tourinho, estou convencido de que a sua atitude ainda será mo-
tivo de muitos comentários em Minas e no País. Por outro lado, há muito
tempo que verificávamos que ele não assimilava as nossas ideias e o pro-
grama do partido. Creio que ele sai praticamente só. Diretório não pôde
levar porque não organizou nenhum, nem mesmo o de sua terra natal,
Montes Claros".

(Estado de Minas , 08/nov/81).

Quando Geri ival comentou: "atribuíram-me haver dito que o PDT
era inviável, e que nem Juruna com toda a sua tribo seria capaz de formar
o partido em Minas", Brizola retrucou: "eticamente, Genival não poderia
proceder como procedeu. O desmerecimento de Juruna é prova de sua
imaturidade".

(Diário de Minas, 08/nov/81).

- Por essa época, sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal,
não me deixei intimidar. Na sessão de 20 de agosto de 81, na tribuna,
protestei contra o indiciamento, pela Lei de Segurança Nacional, de al-
gumas lideranças montes-clarenses, os diretores de O Jornal do Norte e
de O Jornal de Montes Claros, jornalistas Américo Martins Filho, Os-
waido Alves Antunes, Benedito Said e Waldyr Sena Batista, responsáveis
pela publicação de artigos considerados subversivos. De outra feita, apro-
veitei a denúncia que o líder o PMDB de Alagoas, deputado José Costa,
fazia da verdadeira guerra travada contra as oposições naquele estado, e
ainda para criticar o Ministério Público brasileiro e o sistema judiciário
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em geral. Externei a opinião de que tudo o que vinha acontecendo no
Brasil nos tempos últimos se devia à ausência de Ministério Público. Na
ocasião, afirmei, iria desafiar o procurador-geral da república para de-
monstrar a existência ou não de Ministério Público no País. ( ... ) Não há
sequer arremedo de procuradoria neste País. A Procuradoria Geral da Re-
pública só se presta para processar deputados pela Lei de Segurança Na-
cional e para processar lideranças sindicais. Em nenhum momento em
que é chamada para valer, para realmente prestigiar a instituição, faz-se
presente.

(DCN. 21 agol, pg. 8126)

Da cassação

Ao término de seu segundo mandato na Câmara Federal, (ienival
tinha o destino político já decidido pelo STF, que lhe cassara o direito de
ser candidato. Não concorreria, pois, nos pleitos seguintes. Era chegado o
tempo da despedida. Não tinha como descrever o que lhe ia no íntimo. A
cassação feria mais a democracia que ao deputado. Paradoxalmente, menos
o deputado que o homem. Estigmatizava o cidadão que seguia sua vida,
mas não descaracterizava o parlamentar combativo que deixava a tribuna.
Era também tempo de reflexão, de meditações sobre os oito anos em que
ali estivera na luta pelos direitos de vivermos numa democracia, seques-
trada pelo golpe, usurpada pelos militares. Havia, pois, que se despedir,
com dignidade e altivez. Tinha muito a transmitir em tempo limitado. Não
podendo se permitir ser tornado pela emoção de um discurso de improviso,
cuidadosamente elaborou o esboço, subiu confiante à tribuna.

-- presidente, srs. deputados. Em 1974, um próspero advogado,
detentor da segunda banca de advocacia de todo o estado de Minas Gerais
-com onze advogados trabalhando dentro de um escritório perfeitamente
estruturado, em primeira, segunda e até terceira instâncias - largava os
seus afazeres a chamado do então Presidente Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, para disputar um mandato de deputado federal. Confesso que estava
afastado já há seis anos da política e, tendo pregado, na Assembleia Le-
gislativa de Minas, em 1968, a campanha "anule seu voto", encontrava-
me totalmente desvinculado da vida pública, sequer lia os noticiários
políticos, apanhado por uma verdadeira aversão ao que então chamava de
política. Mas não resisti à convocação daquele extraordinário amigo e, em
23 de julho de 1974, eu me lançava candidato a deputado federal. Com
três meses e poucos dias de campanha, tive consagradora eleição, com
mais de 50 mil votos. Deixei os meus afazeres particulares, deixei a minha
rendosa banca de advocacia e para cá me locomovi, trazendo minha famí-
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lia, cheio do mais puro idealismo, acreditando que poderia participar do
processo de redemocratização do País. No primeiro pronunciamento feito
nesta Casa, eu dizia que o único compromisso que tinha era com a causa
de institucionalização do País e que o mandato me sensibilizava exata-
mente na medida em que pudesse exercê-lo com as mesmas palavras com
que meses atrás eu sustentava a minha candidatura. Participei de tudo, sr.
presidente, srs. deputados, dei o que havia de melhor em mim aqui nesta
Casa e, em poucos momentos, na realidade, eu me senti deputado. Na curva
helicoidal da nossa vida, de profundas angústias no parlamento brasileiro,
poucos foram os momentos em que me senti parlamentar. Senti-me parla-
mentar no momento em que derrubamos a impostura da reforma do Judi-
ciário e, pela segunda vez, no dia em que derrubamos a sublegenda para o
cargo de governador. Duas oportunidades, apenas. E, daí para a frente, ape-
nas, única e exclusivamente, frustrações e mais frustrações, pela inutilidade
absoluta do exercício do mandato. Foram oito anos de profundo desalento,
de profundo sofrimento por sentir a incapacidade de participação desta
Casa no processo global de condução de vida pública neste País. Sempre
entendi, sr. presidente, que a vida pública envolve riscos, e riscos grandes.
Nunca entendi a vida pública senão enfrentando-os. Sempre entendi que
exercê-la sem riscos equivale apenas a usufruir da vida pública. Dei o que
havia de melhor em mim, de mais palpitante, de mais vibrante dentro do
meu entendimento em favor da causa pública, enfrentando todos os riscos,
ameaçado a todo momento de cassação, até que veio, finalmente, o célebre
processo pela Lei de Segurança Nacional, que redundou na minha inele-
gibilidade.

Nesse ponto, aparteia-o o deputado Luiz Leal. Após agradecer,
Genival retoma:

- Prosseguindo, sr. presidente, num determinado momento de
minha vida, ouvindo murmúrios e conversas à socapa, nos mais varia-
dos ambientes dentro desta Casa, no Senado, nos tribunais de Brasília,
no foro de Belo Horizonte, nas ruas - envolvendo o nome de três mi-
litares como estando por trás de uma operação que visaria a desestabi-
lizar o processo de abertura, não hesitei em fazer a denúncia
publicamente, perante toda a imprensa nacional, no sentido de que
aqueles fatos, pela sua gravidade, fossem devidamente apurados.

Genival ilustra agora o discurso, entremeia, narra situações seme-
lhantes em outros países. Mas, ressalta, "com desfechos diferentes, de-
núncias sendo apuradas", e nunca processamento do denunciante:

422

- Os exemplos estão aí, presidente os exemplos do mundo e do Brasil.
Aquele que, angustiado por não suportar ser detentor de revelações e confi-
dências de elementos que haviam pertencido, no passado, à comunidade de
informações, divulga a existência daqueles fatos e pede a sua apuração, re-
vela-os até mesmo para provocar uma descompressão nos meios mais res-
ponsáveis, nos meios da inteligência nacional, é processado e, finalmente,
condenado pela Lei de Segurança Nacional, tendo que carregar pela vida afora
- ele que tem extrema sensibilidade para isto, exatamente por ser advogado

o labéu da condenação pela mais alta corte de seu País. Mas de nada me ar-
rependo. Se tivesse que voltar ao dia 12 de junho de 1979, faria as mesmas
denúncias, porque nasciam elas da imposição do meu temperamento, da im-
posição do meu caráter e da certeza de que não se faz vida pública única e
exclusivamente pensando em deter mandatos. Faz-se vida pública com lances
de audácia, com lances de grandeza, situando-se, realmente, fora daquela es-
fera pequena da vida privada, mas com os grandes lances da vida pública.

Noutro aparte, o deputado Mendonça Neto destaca que Genival
fora, talvez, a principal vítima da abertura do regime, reverberando in-
justa a condenação e congratulando-se com ele. Genival retorna:

- Minha condenação, realmente, resultou de uma construção alta-
mente teratológica. A teratologia de minha condenação está tipificada
no fato de eu estar aqui, condenado pela Lei de Segurança Nacional e,
como tal, elemento indigesto ao meio social em que vivo. Estou de
posse do microfone podendo delinquir. Estou sob regime de sursis que
não pedi, que me foi imposto, que me fizeram engolir goela abaixo.
Entrei junto ao Supremo com embargo de declaração, fazendo uma
pungente pergunta: posso recusar o sursis? O Supremo negou-se a re-
ceber os meus embargos. A teratologia está demonstrada. O elemento
indigesto ao meio social, o elemento perigoso, o homem que há de car-
regar pela vida afora o labéu da condenação pela mais alta corte do seu
País, pode delinquir aqui, agora: é um parlamentar, está em pleno exer-
cício de seu mandato. Não me permitiram sequer tentar ser o que sou.
A coisa é tão teratológica que recebi, há questão de quinze dias, do or-
ganismo internacional de juristas, o International Jourists, com sede
em Genebra, um pedido no sentido de que mandasse uma cópia com-
pleta do meu processo, porque não entendem, definitivamente, como
pode resultar uma construção tão teratológica quanto essa que foi ope-
rada no meu caso. Meus companheiros: deixei apenas de ser deputado,
mas nunca de ser político; tiram do homem a exterioridade, mas não
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tiram aquilo que ele tem ínsito na sua alma, impregnado no seu espírito,
enterrado dentro do seu coração. Participei da campanha em Minas nos
lances mais perigosos. Dei tudo de mim na campanha de Minas. Ajudei
a todos os meus companheiros, enfrentando tudo, certo de que de mim
só tirariam a condição de político pela morte. Fora deste apelo, não há
nenhuma possibilidade de tirarem de mim a condição de político. E
voltarei a disputar mandato eletivo. Tenho absoluta certeza de que vol-
tarei às ruas e a esta tribuna. Tenho absoluta certeza de que, daqui a
quatro anos, com modificação da legislação, que vem por aí, novamente
aqui estarei. Novamente farei as colocações que achar que devo fazer,
pelo meu entendimento, pela minha consciência, sem o pequeno medo,
nem com o grande medo, que é o medo da covardia. Esse grande medo
nunca tive. Já tive os pequenos medos que todos os homens têm, mas
o grande medo, graças a Deus, este ainda não penetrou no meu espírito. (...)

Antes de sair desta Casa, gostaria de fazer um veemente apelo a
todos aqueles que vão permanecer na próxima legislatura. Atentem os
novos deputados e aqueles que têm o seu mandato ora renovado para a
grande responsabilidade de modificação da legislação eleitoral deste
País. Se a legislação eleitoral não for modificada, a classe média bra-
sileira, a partir da próxima legislatura, já não terá qualquer representa-
ção aqui. Só serão eleitos aqueles que tiverem atrás de si sindicatos
fortes, corporações, organizações populares perfeitamente disciplinadas
e com bases ideológicas. Este grupo chamo de oito ou oitenta, é o grupo
dos plutocratas O que se gastou nestas eleições, tanto de parte do PSD
como do PMDB, foi algo de alucinante. Se na próxima legislatura não
houver uma profunda conscientização disso, veremos então esta Casa,
muito proximamente, dividida entre plutocratas, aqueles que se elegem
por força do dinheiro, e uma pequena minoria, eleita por sindicatos,
corporações e organizações populares. E o fato é mais grave porque
nós sabemos bem que é a classe média quem segura a humanidade.
Com

 seus preconceitos com as suas coisinhas, com as suas pequenas
desconfianças, ela serve na realidade de colchão de ar entre as elites
do poder econômico e as classes mais marginalizadas por esse poder.
Ai do país que não tiver a sua classe média muito bem representada
dentro de um congresso! Atentem, os que ficam e os que vierem, para
esse dado, profundamente constrangedor, mas que foi observado portodos nós, independentemente de qualquer sigla, porque abuso econô-
mico houve também no meu partido, o PMDB. (...) Mas, sr. presidente,
srs. deputados, finalizando, quero deixai- Conini(J() no anais desta
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Casa que à vida pública dei tudo de mim, dela nada tirei. Cheguei aqui
com quarenta anos, homem de fortuna; daqui me retiro aos quase cin-
quenta anos para iniciar novamente a minha profissão, para voltar ao
meu escritório de advocacia, pobre, porque tudo que tinha, pratica-
mente perdi ao longo dos oito anos em que, com paixão, me entreguei
ao serviço desta Casa. ( ... ) Antes de terminar, sr. presidente e prezados
colegas, faço um juramento, em nome da minha honra, da minha dig-
nidade e pela felicidade dos meus filhos e dos netos que ainda um dia
terei: eu voltarei a esta Casa.	 (palmas prolongadas).

Com sério prejuízo para a democracia que ressurgia, ainda trô-
pega, Genival não voltou. Foi o último dos banidos pela ditadura, outra
lacuna no Congresso. Que falta imensa faz, que falta enorme a gente
sente. Diversos colegas fizeram questão de homenagear o orador, pres-
tando-lhe, ademais, solidariedade, não aquela de praxe, mas solidarie-
dade verdadeira, sentida, dorida. Em tom até mesmo de ternura,
externaram ainda o sentimento da Casa, Audálio Dantas, salientando e
fazendo registrar o absurdo da cassação por um "regime falido, cor-
rupto", e Sílvio Abreu Júnior, que destacou estar o Congresso entriste-
cido com a ausência iminente do colega e amigo, mas ressalvando que
Minas estaria engrandecida com o retorno. Textualmente: "V. Exa. na-
turalmente, com absoluta e inegável certeza, leva também a estima,
mas principalmente a reverência dos seus colegas que aqui ficam e que
encontraram na pessoa de V. Exa. a figura de um bravo, de um deste-
mido, sobretudo de um dinâmico realizador, que muito já contribuiu e
que ainda muito haverá de fazer para plena redemocratização deste País
e a retomada final e derradeira de seu estado de direito, anseio maior,
desejo inestimável do povo brasileiro".

A senadora Júnia Marise aderiu às homenagens e o deputado João
Cunha acrescentou: "Honra-me inserir este pequeno aparte no conjunto
do discurso de V. Exa. Estou com as mãos estendidas, no aguardo do re-
torno de V. Exa. Mantenho tudo o de que disponho ainda, como deputado
nesta Casa, à disposição do seu trabalho. Que Deus o ajude e acompanhe".

(DCN, 03/dez/82, págs. 930 1/05)

Na prevalência da força, democracia não existe. Genival não retor-
nou à Câmara, não pode cumprir o juramento, mas não deixou a política.
Voltando a advogar, voltou a seu jeito de ser. Retornou de bem com a
vida, afirma. Caso raro, largar a vida pública não deixou sequelas.

425



Tancredo Neves e a
sucessão mineira

Desde o início dos conchavos para as eleições de 82, e ainda nos
atropelos do próprio processo, Genival tinha sua posição política clara-
mente definida, não aceitando, conforme desejo de Brizola, disputar o
governo.

Manifestava-se abertamente pela candidatura Tancredo Neves.
Era ainda presidente do PDT em Minas quando, a onze de agosto de
8 1, o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, publicava:

"Tourinho em Minas Gerais O deputado Genival Tourinho, pre-
sidente do PDT mineiro, foi indicado candidato a governador do estado
por seu partido, na pré-convenção regional realizada domingo, em Belo
Horizonte, com a presença do ex-governador Leonel Brizola. Os tre-
zentos participantes da reunião também indicaram o nome do antropó-
logo Darcy Ribeiro, ex-ministro de Jango, para concorrer ao Senado
mineiro pela mesma sigla. Logo após sua indicação, Genival Tourinho
reconhecia, entretanto, a dificuldade de ser viabilizada sua candidatura
e, por isso, a situou "apenas corno um instrumento de luta em prol da
vitória das oposições ao governo de Minas". O parlamentar defende
um candidato único da oposição às eleições para governador do estado
em 82, e adiantou sua preferência. "No que depender da minha influên-
cia, o candidato das Oposições em Minas será o senador Tancredo
Neves, das melhores figuras da política nacional", declarou Genival
Tourinho. Ao defender o candidato único para a Oposição em Minas, o
dirigente do PDT em Minas alinhou as três condições para que seu par-
tido apoiasse o nome escolhido: nosso candidato a governador precisa
ser leal, ter senso de cumprimento do dever e aceitar um programa po-
pular de governo".

Quatro dias depois, o jornal Estado de Minas publicava longa ma-
téria sobre as articulações políticas em torno de candidaturas ao go-
verno de Minas, afirmando em letras garrafais:

"Tourinho dá preferência a Tancredo." Genival, entretanto,
mesmo lançado por seu partido para disputa do cargo, continuava afir-
mando que o mais importante naquele momento era reforçar o PDT
como agremiação capaz de conciliar e agregar as oposições em torno
de um candidato único. O seu era Tancredo. Muito também por isso,
em seguida, Genival deixou o PDT. Ingressou no PP, que logo se fun-
diu com o PMDB. O processo de junção tem, aliás, fatos interessan-
tíssimos, dignos muitos do folclore político, como a conversa entre
Tancredo e Magalhães Pinto. Precursora e consolidante da aliança
entre os dois, resultou na fusão com o PMDB.

- Certa vez agendamos nos reunir para discutir a fusão. Sugeri
que o encontro fosse na casa do Renato Azeredo, que tinha feito uma
cirurgia para colocação de pontes de safena. Seria menos incômodo
para ele, não teria de sair. Poderia receber em casa, à vontade, de pi-
jama, como quisesse. A sugestão foi acatada. Quando chegamos, o
Tancredo abriu a reunião, dizendo:

"Nós aqui não temos muito o que conversar, porque a coisa já
está mais ou menos definida, trata-se da fusão do PP com o PMDB,
mais ainda por se tratar de encontro de velhos amigos, não é doutor
Magalhães'?". Magalhães não perdoou, respondendo:

"Ué, Tancredo, se a reunião é de tão velhos amigos assim, para
que o 'doutor' Magalhães?"

E aí tivemos de segurar a gargalhada. Era, mais uma vez, o Ma-
galhães ferrando o Tancredo. Aliás, todas as oportunidades que tinha
de dar uma ferradinha no Tancredo, aproveitava. Reciprocameflte
sempre que podia, Tancredo fazia o mesmo. Por exemplo, apesar de
chamarem o Magalhães de "Dr. Magalhães", ninguém sabia informar
ao certo o porquê do tratamento, a razão do título. Afinal, ele era for-
mado em quê? Um jornalista gozador resolveu tirar a dúvida com o
Tancredo, este sim, advogado. Desta vez, ele não deixou passar: "Não
sei em que ele é formado, mas posso garantir uma coisa: nunca co-
nheci um colega de turma do Magalhães Pinto".

Por sinal, o Tancredo costumeiramente "fazia a minha cabeça",
mas de certa feita foi minha vez, fui eu quem fez a dele, no exato sen-
tido de que ele deveria patrocinar a candidatura do Hélio (Garcia) ao
governo do estado, mas pela Arena. Tancredo achou a ideia interes-
sante, telefonou ao Hélio dizendo: "olha, Genival está indo aí amanhã
conversar com você. Deixe recado dizendo onde pode ser encon-

trado".
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A propósito dessa minha ideia de lançarem o Hélio para ir à con-
venção com o apoio do Magalhães e do Tancredo, levantando portanto
os brios tanto do pessoal do PSD antigo quanto os do pessoal da UDN,
devo esclarecer que o Hélio, naquela ocasião era, nos meios políticos,
extremamente simpático, muitíssimo benquisto. Como presidente da
Caixa Econômica Estadual, atendia aos pleitos dos deputados, rece-
bia-os muito bem, tratava-os melhor ainda, estava num momento de
ganhos muito grandes na política, era realmente muito estimado por
todos os que militavam na área. Então ele, com o impacto forte da pre-
sença daquelas duas maiores lideranças da política mineira na ocasião,
conclamando-as a se rebelarem numa convenção, certamente não re-
sultaria interventor o Francelino. A propósito, o Tancredo me contou
haver procurado o primeiro dos três governadores nomeados, o Ron-
don Pacheco, da UDN, com quem se dava muito bem, pois foram co-
legas na Faculdade de Direito da UMG, clamando: "Rondon, o que é
que podemos, o que vamos fazer para impedir a escolha do France-
lino'?". E o Rondon respondeu: "Olha, você tem muito mais veia po-
lítica do que eu, é homem de oposição, veja lá como é que podemos
impedir que isso aconteça".

Pouco depois, ainda nessa ocasião, o Tancredo voltou a procurar
o Rondon que, parece, não mais se dispôs a participar de urna rebeldia
tão grande. Acabou não acontecendo, embora estivesse tudo acertado
com o Magalhães. Se o Hélio tivesse topado ir para a convenção, teria
ido com o apoio do Tancredo e do Magalhães Pinto. Então, para que
fique mais claro, caso o Hélio, que tinha apoio de muita gente na
Arena, se resolvesse, daria uma de Paulo Maluf e faríamos um quadro
de rebeldia à mineira, igual ao que houve em São Paulo. Explico:
Maluf não era o candidato ao governo paulista desejado pela presi-
dência, o desejado era um amigo do Figueiredo, cujo nome me falta.
Estava tudo acertado para que, dentro do esquema dos militares, O

nome desse cidadão fosse ungido e ele, automaticamente, feito gover-
nador de São Paulo. Mas o Maluf, na única tacada certa que deu em
política, se rebelou contra aquilo, entrou pela convenção aos berros,
discursando, dizendo que não aceitava aquele negócio, que era candi-
dato, e pedindo votos aos convencionais. Houve até um momento, dir-
se-ia tragicômico, em que a luz se apagou e tentaram furtar a urna,
porque acharam que o Maluf ia mesmo ser escolhido. Quando a luz
voltou, lá estava ele, pantomímico, segurando a urna com unhas e den-
tes, o que ocasionou uma reviravolta tremenda, e o Figueiredo teve
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que engolir a candidatura do Maluf, que soube virar a mesa. Esse mé-
rito dessa figurinha desastrada e desastrosa da política brasileira, esse
galardão ninguém lhe pode tirar. Ele foi o primeiro a se rebelar contra
as indicações militares para os governos dos estados, e acabou esco-
lhido governador de São Paulo.

Retomo: fui então à residência do Hélio, e sua esposa, Margarida,
me disse que ele estava na casa do José Monteiro de Castro, onde o
encontrei. Já tomado por uns uísques, sequer admitiu conversa. E me
dizia, com aquela expressão que é muito dele: "Ôh menino, já estou
muito velho para fazer novos amigos". Fiquei meio sem entender, mas
o fato é que contei ao Magalhães que o Tancredo tinha topado compa-
recer à convenção, num golpe bastante ousado de marketing. E o Ma-
galhães, irônico: "Será que o Golbery deixaria ele ir'?". Quando voltei
a falar com o Tancredo e contei a gozação, ele explodiu: "Filho da
puta esse Magalhães. Não conheço, nunca conheci o Golbery, esse Ma-
galhães é um filho da puta", o que repetiu ainda umas duas vezes. Era
uma rivalidade velha entre os dois e, como disse, sempre que podiam,
um ferrava o outro.

Genival já se sabia inelegível. Por mera desobrigação de cons-
ciência, até mesmo por pressão de amigos ainda tentou, junto ao TRE
de Minas, registrar a candidatura a deputado federal, pelo PMDB. A
26 de agosto, conforme esperado, veio a decisão negativa. Não mais
se dispôs a recorrer. Tinha a certeza de que naquela hora prejudicaria
o partido, com eventuais votos sendo anulados, assim determinava a
lei eleitoral. Convicto de que apenas deixava de ser candidato, lançou-
se de corpo e alma na campanha de Tancredo. Em setembro fez publi-
car carta com este fecho:

"Pragmaticamente, na trilha do voto útil, como inteiro político,
conclamo àqueles que pretendiam votar em mim a optarem por um
dos três candidatos a deputado federal que estou apoiando, Leopoldo
Bessone, Dano Tavares ou Renato Azeredo, qualquer um deles, não
valendo, como preferência, a ordem dos nomes. Para a Assembleia Le-
gislativa, com a mesma observação quanto à precedência, gostaria de
Ver eleitos Pedro Narciso, José da Conceição Santos, Pereira Filho,
José Godoi Moreira, Lacyr Andrade e Albênzio Dias (líder metalúr-
gico). Meu candidato ao Senado, sem implicar em desestima ou desa-
preço a seu concorrente, é Simão da Cunha Pereira. Quanto ao
governo, sabem todos, este extraordinário mineiro, o 'cabeça fria' dos
momentos de dificuldade na vida da nação, o eterno Tancredo Neves
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e seu companheiro Hélio Garcia. Na certeza de novamente voltar a
disputar eleições, estarei em todos os palanques oposicionistas, nas
praças, nas ruas, no interior e na capital, lutando pela 'virada' que res-
tabelecerá a dignidade de Minas Gerais, assim voltando ao comando
político da nacionalidade.

Belo Horizonte, setembro de 1982. (a) Genival Tourinho - de-
putado federal."

- A propósito de minha opção pessoal pelo nome do Simão da
Cunha Pereira para o Senado, devo esclarecer que, desde os tempos
de estudante, sempre fui muito amigo dele. Tivemos escritórios no
mesmo prédio (Edifício Dantés) e nos frequentávamos praticamente
todos os dias. Aliás, quando cheguei a Brasília, ele cassado, eu era
muito assíduo à sua casa, almoçava, jantava, era muito amigo dele e
de sua senhora. De ambos tenho muita saudade, os dois já se foram.
Quando o Simão contraiu o câncer do qual viria a falecer, entendeu
que ficaria livre do mal se se tratasse nos Estados Unidos. Todavia no
tinha recursos para custear ida e acompanhamento médico naquele
país. Então entrei com parte dos recursos, conseguindo o restante com
o Tancredo e o Renato Azeredo, numa pequena ajuda, bastante para
comprar trinta mil dólares. Entreguei-os ao Simão, que afinal foi para
os EEVU preocupado em ver se lá conteria sua doença. Voltou me tra-
zendo sacos de remédio contra cigarros para ver se eu, com a ajuda
deles, conseguiria parar de fumar. Simão tinha uma preocupação muito
grande com minha saúde. Naquela ocasião eu chegava a fumar oitenta
cigarros por dia. Mas só dois ou três anos depois, deixei definitiva-
mente esse vício assassino, o que me assegurou talvez chegar até os.
agora, 79 anos de vida. No ritmo em que eu estava vivendo, fumando
não conseguiria. Na campanha, Simão e eu dormíamos sempre no
mesmo quarto. Quando as dores o acometiam, ele me pedia para apli-
car as doses de injeções prescritas, o que eu fazia com muita habili-
dade, haja vista que comecei minha vida de trabalho aos dezesseis
anos, em uma farmácia que meu pai tinha em sociedade com um so-
brinho, na então Burarama, hoje Capitão Enéas. O Simão foi sempre
muito meu amigo. Para completar, devo dizer que ele foi candidato ao
Senado a pedido, por insistência mesmo do Tancredo, porque um
grupo, do qual eu fazia parte, foi ao Tancredo e ponderamos: "olha, o
Itamar exigiu que o nome dele passasse pela convenção, caso contrário
não será candidato". Diz que seria tniidctnociiiico c valer dessa lei

que garante automaticamente a candidatura daquele que exerce o
cargo. O Itamar não precisaria passar pela convenção. No entanto,
temperamental e reconhecidarnente cheio de idiossincrasias, disse que
só seria candidato se a convenção lhe homologasse o nome. Então en-
tendemos que deveria sair uma sublegenda com outro candidato, que
seria o Simão da Cunha porque, no meio do caminho o Itamar, impre-
visível como era em muitas coisas, poderia nos deixar sozinhos, sem
um nome para disputar o Senado. Vamos lançar o Simão.

Tancredo deu o sinal verde e saímos para trabalhar, o que fizemos
dando duro em tomo do nome do Simão. Isso muito valorizou a escolha do
Itamar, porque ele foi o nome ungido, embora por pequena margem de votos.

O Itamar, quero ressaltar ainda uma vez, sempre foi extrema-
mente correto para comigo, bom amigo também, foi um defensor do
restabelecimento de minha elegibilidade na sessão mais longa do Se-
nado, quando o Tancredo às quase seis horas da manhã, sei lá, me acor-
dou e me tirou da cama para contar, todo vibrante, que salvara meu
mandato. Bom, falta acrescentar que quando o Tancredo foi eleito, eu
o procurei para dizer:

- Tancredo, a primeira coisa que você tem que fazer quando as-
sumir esse governo, é indicar o Simão para o Tribunal de Contas, por-
que ele está numa situação financeira difícil. Sou muito amigo dele,
sabemos que tem poucos meses de vida. Pelo menos fazer com que
deixe a família bem, quando nada isso você pode fazer por ele.

Ao que Tancredo respondeu: "mas não tem vaga".
E eu:
- Como é que não tem'? O Francelino indicou para ela o deputado

Ruy da Costa Vai. O governador indica, o governador retira. Você vai
tomar posse amanhã, essa mensagem não foi votada. Amanhã mesmo
você retira o nome desse deputado e, em substituição, indica o Simão.

Aí é que a ficha caiu. Tancredo deu um tapa na testa, dizendo:
"Oh, rapaz, e eu que não tinha pensado nisso. É isso mesmo. O

governador manda, o governador retira".
Então, no dia seguinte à posse, lembrei-lhe o prometido. Ele man-

dou imediatamente fazer o oficio, trocando os nomes. Acrescento que
a família Costa Vai era e é bastante ligada a mim, porque toda muito
do meio forense em Belo Horizonte. Então eu soube que eles estavam
atribuindo ao Renato Azeredo (que viria a ser chefe da Casa Civil) o
fato de ter feito retirar o nome do candidato parente deles, o que os
levou a eniender	LI	RciIto o responsável. Foi quando procurei
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o irmão do Ruy, João Braz da Costa Vai, na época presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral, e falei:

- João, olha, o pessoal da sua família está denegrindo aí o Renato,
dizendo que foi ele que convenceu o Tancredo a substituir o nome de
seu irmão pelo do Simão da Cunha Pereira. Eu nunca fui de jogar
pedra e esconder a mão. Quem fez a cabeça do Tan credo para isso fui
eu. E vou te explicar por quê. Porque nós, do PMDB, também temos
os nossos cancerosos. Conheço a situação de seu irmão, ele foi indi-
cado, está com câncer. Mas nós também temos os nossos cancerosos.
Então você há de compreender...

E ele respondeu: - Olha Genival, os filhos do Ruy realmente acre-
ditavam que era o Renato, porém eu entendo perfeitamente.

Voltando à derrota de Tancredo em 1961, de certa maneira, uma
dissidência de parte do PTB decidiu o pleito estadual daquela ocasião,
entre ele, uma vitória tida como mais que certa, e Magalhães Pinto.
Os discordantes passaram a apoiar Magalhães como resultado de acon-
tecimentos ocorridos em Valadares (Governador Valadares), onde o
Presidente Juscelino se posicionou inteiramente a favor de Clóvis Sal-
gado, médico que foi seu vice-governador. O candidato a vice-gover-
nador pelo PTB era San Thiago Dantas, mas Juscelino, no comício de
Valadares, colocou-se aberta e francamente em favor da candidatura
de Clóvis Salgado, por uma questão de gratidão. Aborreceu a muita
gente do PTB. Por tal razão, muitos de nós, do partido, naquela ocasião
votamos em Magalhães Pinto e fizemos campanha para ele. Eu me re-
cordo de que o meu voto foi para Jânio, Jango, Magalhães e San
Thiago Dantas. Votei também no Darcy Bessone, candidato ao Senado
naquela ocasião. Foi uma reviravolta na política mineira. O PR e O

PTB apoiavam Tancredo. Mas uma ala do PTB entrou em dissidência,
pois o partido não recebia de Tancredo e Juscelino o mesmo tratamento
dispensado ao PR. Essa a razão. Ao mesmo tempo, no PSD, ocOlTehJ a
dissidência de que se originou a candidatura Ribeiro Pena. Então, nas
eleições para o governo do estado, em 61, contra todas as expectat1vas
Magalhães se elegeu. Surpreendentemente, como surpreendente foi
meu engajamento em sua campanha. Despropósito total, um militante
do PTB fazendo campanha para candidato da UDN. Na realidade, I1'

lhares o fizeram, em decorrência, principalmente, do comício em Go-
vernador Valadares. Em 61 não votei no Tancredo. Tinha razões. Ele
era secretário da Fazenda e eu era advogado do estado que, naquela
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ocasião, cobrava o IVC (Imposto de Vendas e Consignações) inclusive
sobre a parcela paga de imposto de renda. Isso constituía típica bitri-
butaçãO. Os comerciantes entravam com ações de consignação de pa-
gamento ganhavam todas, e o estado perdia porque sua posição era
absurda. Quem veio consertar o desarranjo foi o Darcy Bessone,
quando assumiu a então chamada secretaria das Finanças. Fui eu até
quem o provocou, dizendo: "Darcy, a vida inteira nós combatemos
esse negócio, a fiscalização continua multando. O estado está per-
dendo todas as ações e vai continuar perdendo". Então, por decreto,
ele acabou com a bitributação.

Mas o Tancredo, quando era candidato, havia pedido uma reu-
nião dos advogados do estado. O Dr. Lauro Fontoura era o advo-
gado-geral na época o governador era Bias Fortes - e convocou
todos os colegas para ouvir a explanação do Tancredo a respeito.
Nós todos lá assentados, ele começou nos espinafrando, como se
fôssemos eternos perdedores de causas, e aquilo me incomodou. En-
quanto ele espinafrava, eu me levantei, ostensivamente tirei o em-
blema de sua campanha, que carregava no peito, botei no bolso e
saí da reunião. Anos depois o Tancredo me dizia: "você sempre foi
atrevido. Lembro como se fosse hoje, seus colegas ficaram até o
final, você se retirou e ainda tirou da lapela o dístico de minha cam-
panha".

Respondi:
- Você foi lá sem qualquer razão, foi para nos esculhambar, nos

chamar de ignorantes. Eu vou lá receber esculhambação injusta? Ainda
que fosse justa, eu não receberia.

"Então perdi um cabo eleitoral?"
- Perdeu um, não. Daquele pessoal que ficou lá e recebeu aquela

esculhambação, quase ninguém votou em você, que perdeu a eleição
Por causa desse fato e de outros, como no comício de Valadares. Eu
mesmo fui fazer campanha para o Magalhães e, claro, votei nele para
governador.

Naquele tempo os candidatos eram autônomos, sendo do PTB o
Candidato a vice-governador, o San Thiago Dantas. Fui um dos arti-
Culadores do famoso acordo de Governador Valadares, em que as li-
deranças todas se comprometeram a votar no San Tiago e em
Magalhães Pinto. Tancredo perdeu feio em Valadares e em toda aquela
região, resultado dessa articulação do PTB. Fui um dos que se descri-
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tenderam com Tancredo. Depois, seria cu cole ga de bancada admi-rador incondicional e amigo. Como mudam as coisas. A Política é
mesmo como nuvens, com formas diferentes a cada momento Essa
frase, repito, é de Antônio Carlos Andrada, e não de Magalhães Pinto,conforme se propala e acredita.

Por ocasião da campanha, Genival recebeu convite de Magalhães,
a ele endereçado e assim redigido:

"Meu caro e jovem amigo: Sou-lhe muito grato pela visita que
você, por especial recomendação do nosso grande líder e particular
amigo Alberto Deodato, me fez em Belo Horizonte, onde teve a opor-
tunidade de expor seu pensamento sobre a situação em Montes Claros,
no que demonstrou segurança, descortino e elevação de vistas. De-
vendo eu, proximamente ir àquela cidade norte-mineira para fazer
uma palestra na Associação Comercial, lembrei-me de convidá-lo, no
propósito de contar com sua companhia na viagem e na estrada, o que
me dará imensa satisfação. A visita encontra-se, em princípio, fixada
para o dia 20 próximo e, a menos que fato novo e superveniente possa
alterar as disposições já tomadas, deverá realizar-se nessa data. Fico,
Pois, aguardando a sua resposta e aquiescência, a fim de tomar as pro-
vidências que me cabem pela iniciativa do convite. Esteja certo de que
muito me alegrará sua concordância e honrará a solidariedade de sua
presença. Receba meu cordial abraço. (a) - José de Magalhães Pinto".

Genival foi com ele a Montes Claros e falou no comício. Não
contente, viajou, pediu votos, fez articulações, principalmente no Vale
do Rio Doce, em favor dele e de Darcy Bessone, candidato ao Senado.
Ficou uns trinta ou quarenta dias integrado à campanha. No PSD,
Alkmim e Ribeiro Pena dissentiram, para apoiar Magalhães. Tancredo
foi derrotado sobretudo devido a essas dissensões.

- Foi uma história interessante a da derrota do Tancredo naquela
ocasião. Ele era apoiado pelo fias Fortes, que fazia tudo o que o ele
queria. A bancada da UDN, partido de Magalhães, tinha doze deputa-
dos. Quanto a Tancredo, era apoiado pelos dez deputados do PR, pelos
dez do PTB e pelos trinta e um do PSD. Dos deputados que a Assem-
bleia tinha naquela época, Magalhães tinha apenas os referidos doze
a apoiá-lo. Tancredo tinha os demais e o apoio do PSD, um partido
extremamente forte, com diretórios em todas as cidades mineiras. E
foi derrotado, não fragorosamente, foram menos de cem mil votos de
diferença. Mas foi um baque, um candidato com tanto apoio perder.

434

Quando surgiu a candidatura Magalhães, os udenistas a tinham como
urna candidatura apenas para manter o 'panache' (em sentido figurado:
brio, brilho, exibicionismo) do partido. Não acreditavam em sua via-
bilidade. Começaram a acreditar na candidatura, quando houve a dis-
sidência aberta por Alkmim e Ribeiro Pena. Depois veio outra
dissidência, a do PTB. Aí a coisa engrossou. Foram inusitadas, para
dizer o mínimo, as alianças feitas naquela eleição. Tradicionalmente,
nunca se coIigaraii UDN e PTB. Mas foi o PTB que teve um relacio-
namento "adulterino" com a UDN naquele pleito. Boa parte do partido
votou com Magalhães, mas não se tem notícia, na história política bra-
sileira, de união nos moldes PTB/UDN, de todo espúria. Não dava ca-
samento, não havia como consorciar petebistas e udenistas. Os
objetivos eram díspares demais, verdadeiramente antagônicos.

O próprio Darcy Bessone - e jamais escondi o extremo fascínio
intelectual que tinha por ele - era um homem totalmente deslocado
dentro da UDN. Tanto assim que, em 54, na primeira oportunidade
que teve, rompeu, mandando uma carta para a executiva, dizendo que
a pequenez da UDN era tão grande que o partido não se interessava
pelo fato social, pela dinâmica social. Estava aferrada àqueles princí-
pios que nasceram do combate a Getúlio como ditador e, dali em
diante, não havia evoluído. No combate à ditadura, a UDN se uniu a
tudo a que se podia unir. O Partidão, o Partido Socialista Brasileiro
inclusive... Todos esses segmentos participaram da fundação da UDN,
que nascia bastarda, não realmente como partido político, mas como
frente imensa de oposições.

Após se desligar - a carta foi muito bonita -, Darcy tentou mi-
cialmente se filiar ao PTB, mas encontrou uma resistência muito
grande por parte do San Tiago Dantas. Ciúmes cerebrinos, eram dois
gigantes da inteligência. Ademais, muito vaidosos. San Tiago percebeu
que, se Darcy entrasse para o partido, iria ameaçar sua liderança inte-
lectual. Com aquela oposição, Darcy acabou encontrando resistências,
não conseguiu seu intento. Mas permaneci a seu lado, sempre insis-
tindo aliás com o Camilo Nogueira da Gama para dissuadir o professor
San Thiago dessa oposição ao nome de Darcy. Na realidade, repito,
San Thiago vetava o ingresso de Darcy no PTB por temer concorrência
intelectual. Quem nunca se moldou aos cânones udenistas, mas per-
rnaneceu no partido até a morte, embora com atitudes que chocavam
os correligionários, foi o Dr. Gabriel Passos. Ele era muito mais na-
cionalista do que qualquer outro na ocasião, e era admirador do Dr.
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Getúlio. Havia sido procurado r-ci-ij Ji cpúhlica no primiO 
governoVargas e era um grande líder da mocidade. Ainda de peso foi o Fabrí-

cio Soares, que também acabou por se desfihiar da UDN. Lembro que
foi também na política mineira da ocasião que nasceu 

O Voto "Jan-
Jan". Os candidatos da UDN eram: Jânio para presidente e o Dr. Mil-
ton Campos para vice. Mas podia-se votar em candidatos de partidos
diferentes, não existia a vinculação. Foi quando se criou a dobradinha
Jânio/João Goulart, o Jango, do PTB. Daí a dupla "Jan-Jan" - Jânio
Jango. De novo, altera-se todo o futuro de uma nação. Não haveria
crise e nem golpe militar se fosse eleito o ex-governador mineiro,
nome altamente respeitado em todas as esferas, políticas ou fora delas.
O resto é para bola de cristal. Das boas.

Com relação ao Tancredo, aproveito para uma observação: ele
ficou muito desgastado, muito sentido com a derrota de 1961 para o
Magalhães e teve oportunidade de me dizer que ela ocorreu exata-
mente em consequência de gravíssimos erros políticos cometidos por
ele próprio. Tivemos muitas e muitas conversas, longas todas, a res-
peito desses escorregões políticos cometidos, inclusive o daquele fa-
moso comício em Governador Valadares, em que ele ignorou
inteiramente o apoio que lhe prestava o PTB mineiro, cuidando apenas
de exaltar o nome do Dr. Clóvis Salgado e se esquecendo de que o
PTB, com o inesquecível professor San Thiago Dantas candidato a
vice-governador, também estava presente. Foi, aliás, naquele comício
que nasceram as primeiras articulações pela chapa Jan-Jan. Numa des-
sas confidências Tancredo me contou que, dada ocasião, durante a
campanha, deu um chá de espera de quase duas horas no então presi-
dente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deixando-o sem a aten-
ção devida. Fatos assim ocorreram naquela ocasião e mostram que
realmente ele não estava numa boa hora política. A realidade é que ele
teve ocasião de, comigo, lamentar muito esses erros, tanto quanto O

fez com o Leopoldo Bessone, várias vezes com o Sílvio Abreu, poucas
com os deputados mais novos do MDB, comentários desnecessários
para os mais velhos que vivenciamos aquelas falhas. Quando do epi-
sódio de Governador Valadares, por exemplo, eu estava no comício
em que o Dr. San Thiago foi completamente ignorado, tanto no dis-
curso do Tancredo quanto no do próprio Presidente JK, também pre-
sente. Como resultado da derrota, Tancredo ficou muito sensibilizado,
muito sentido, passando a evitar Belo Horizonte. Suas visitas escas-
searam, seu eixo de ação ficou entre Brasília, Rio de Janeiro e São
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João Dei Rey, durante o período em que foi vice-presidente do MDB
mineiro, então presidido pelo senador Camilo Nogueira da Gama.

Com iSSO foi perdendo seus contatos com muita gente da política mi-
neira, não só do PSD como elementos também do antigo PTB, com os
quais ele tinha muita afinidade, em decorrência de ter sido grande
amigo e ministro de Getúlio. Na realidade ele vinha pouco aqui.
Quando perdeu as eleições para Magalhães Pinto, ficou muito trauma-
tizado, não era para menos, porque a maior coligação de forças polí-
ticas de Minas, foi aquela a seu favor, em 61. Muito machucado, só
vinha a Belo Horizonte quando havia uma reunião da executiva do
partido, uma reunião importante, um comício, um negócio qualquer,
porque, fora daí, vinha muito pouco à capital mineira. Com  isso, co-
meçou a ficar desatualizado, principalmente das coisas visuais. Via o
fulano, sabia que era o fulano, mas não se lembrava do nome. Então,
muitas e muitas vezes eu andava com ele e alertava: "fulano vem aí,
sicrano...", repetindo o que antes já tinha feito com Juscelino. Lembro
um episódio:

Augusto Cunha Neto foi uma grande liderança política no Sul de
Minas. Foi assassinado. Levou doze tiros, mas não morreu na hora.
Levaram-no, com onze balas no corpo, para o Hospital Felício Roxo,
em BH. Fiquei sabendo que estava lá para morrer, os médicos tentando
de tudo. Passei no apartamento do Tancredo, no edificio Niemeyer, na
Praça da Liberdade, chamei-o: "atiraram no Augusto Cunha Neto, che-
garam com ele aqui agora, e ele está no Felício Roxo, vamos fazer
uma visita a ele e à família". Aí Tancredo se aprontou rapidamente,
descemos de carro e chegamos lá. No quarto andar do hospital há uma
sala de espera imensa, muitas cadeiras, todo um mobiliário. Quando a
porta do elevador se abriu, estavam umas quarenta ou mais pessoas,
gente da maior expressão política no Sul de Minas. Todos ali, porque
a liderança do Cunha Neto era muito grande naquela região. Ele foi
alvejado em Cataguazes, cidade importante da zona da mata. O sujeito
deu seis tiros, parou, recarregou a arma e completou. Estava cercado
de cinquenta ou sessenta pessoas, e ninguém interferiu. Foi um negó-
cio que me escandalizou, porque tenho absoluta certeza de que se es-
tivesse lá, no momento em que ele parou para recarregar a arma, eu
teria me atracado com ele. Era o mínimo que se poderia fazer. Mas o
Pessoal foi tomado de um pavor tão grande que viu, impassível e hor-
rorizado, os tiros acertarem no Cunha, velho e querido amigo de quem
nunca me esqueci, e que foi presidente da União Nacional dos Estu-
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dantes. Tão logo a porta se abriu, senti o Tancredo, quase em pânico
me apertando fortemente o braço e dizendo: "não estou conhecendo
ninguém". Imediatamente fiz o seguinte: fui na frente, o primeiro que
vi, falei: "fulano, olha o Tancredo aqui", dando claramente a deixa
Então, quando chamava a atenção do fulano, para o Tancredo automa.
ticamente cantava os nomes, levantava a bola, então ele chutava com
o pé direito, o esquerdo, ora cabeceava, ficou completamente a cava-
leiro na situação, mas se eu não tivesse tido o expediente de fazer
aquilo, seria um vexame para ele esquecer nomes e, porventura, fisio-
nomias. Esse negócio de dizer que é político, que tem uma memória
privilegiada, é baleia das grandes, não tem isso, tem é muito truque.
Cada um tem seu modo, essa é a verdade. Eu, por exemplo, me lembro
das pessoas - e as identifico - digamos que em função da geografia,
muitas vezes pela localização. Se encontro um fulano que eu sei que
mora no interior, lá em uma fazenda em Manga ou em Januária, eu sei
quem é ele. Se me encontrar com ele na Afonso Pena, passo batido.
Então, na cabeça, algumas memórias privilegiadas guardam conheci-
mento de até uns poucos milhares de pessoas. Dizer que conhece Deus
e o mundo é "saque".
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Tentativas de burlas eleitorais -
O voto camarão na eleição de
Tancredo Neves ao governo de Minas

Quando Tancredo foi eleito, a suja disputa nos bastidores mostra-
se em dois fatos. Um, a tentativa de burla durante a apuração em três
importantes estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Outro, ojá esquecido recurso do "voto camarão", artificio para se livrar
da armadilha preparada pela legislação. Em 82, a fraude nas apurações
dos resultados nas eleições do Rio de Janeiro, programados pela Pro-
consult, empresa encarregada de fazer a computação eletrônica, foi
abortada por efeito da contagem paralela do Jornal do Brasil. A mano-
bra se fazia com um dispositivo que adulterava a contagem em favor
do candidato do PDS. Um dos autores se arrependeu, e denúncias foram
feitas pela Rádio JB. Com a reviravolta, o vencedor foi, lidimamente,
Brizola. No Rio Grande do Sul, Pedro Simon reconhecia a derrota,
acreditando na vantagem de duzentos mil votos que os mapas parciais
divulgados davam a seu adversário, Jair Soares. Após anos, Simon
ficou absolutamente convencido de que foi vítima de escabrosa mano-
bra. Na apuração, a enorme diferença caíra para míseros 0,6% de van-
tagem, margem da vitória de Soares. Mas as manobras não se
restringiram ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul. Havia fortíssi-
mas suspeitas de que em Minas se preparava uma fraude contra Tan-
credo. Não foi adiante, detectada a tempo por seus aliados. Tudo vazou
Por conta de informações de um coronel dissidente, que procurou o so-
brinho de Tancredo, o então secretário da Receita Federal, Francisco
Dornelies, exibindo-lhe papéis sobre os planos. De posse das informa-
Ções, o grupo de Tancredo conseguiu desmontar o esquema e reforçou
a equipe de acompanhamento da contagem dos votos, comandada pelo
Jovem engenheiro Eduardo Azeredo, maior autoridade do PSDB mi-
neiro em informática. Foi assim que Eliseu, no segundo dia ainda à
frente de Tancredo nos resultados divulgados pela televisão, a partir
desta fiscalização, viu desmoronar suas perspectivas de vitória.
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[COd0fl1ir0 Braga, jornalista, assim contou, no Jornal do Brasil de
2 de julho de 2001: "Com atenção redobrada, a equipe chefiada por
Azeredo descobria que os boletins corri os resultados das urnas eram
xerocados e entregues a agentes do SNI antes de serem enviados para
a digitação oficial. A interferência do SNI foi tornada pública através
de denúncia do deputado Genival Tourinho, enquanto Dorneiles se en-
carregava de alertar o Serpro, a estatal federal de informática respon-
sável pela totalização dos votos em todo o País. A reação de Tancredo
foi bem sucedida e no dia seguinte a apuração na televisão voltava a
colocá-lo em primeiro lugar".

Com relação a essa nota, Genival esclarece que Teodomiro Braga
faz urna pequena confusão:

A nota que ele dá, referentemente à eleição de Tancredo para go-
vernador, não é exata. A denúncia que fiz, da tribuna da Câmara, foi
quando da candidatura dele ao Senado, o que já relatei, ressaltando in-
clusive urna nota muito dura, grave, assinada pelo Paulinho, então diretor
regional do Tribunal Regional Eleitoral. Quando Tancredo concorreu ao
governo estadual, o Paul inhojá estava aposentado, não trabalhava mais
no TRE. Então, essa nota do Teodomiro Braga não tem nada a ver com
a eleição de 82. Tem a ver com as eleições de 78 para o Senado. Já O

"voto camarão" foi urna bem urdida trama para impedir, legalmente, ma-
ciça anulação de votos. Eis que, muito antes da moderna votação eletrô-
nica, o eleitor depositava na urna cédula com o nome ou nomes dos
candidatos de sua preferência impressos. Não se podia permitir, claro,
cédula manuscrita, que possibilitaria a identificação do eleitor. Então,
elas eram impressas. Naquele pleito usava-se ainda a chamada "chapa
única", que declinava, de alto a baixo, os nomes dos candidatos aos car-
gos diversos, de governador a vereador. A "operação camarão" foi em-
preendida em cidades com eleitorado pequeno, que Tancredo chamava
de burgos podres. Sua vitória, por cerca de 162 mil votos muito se deveu
àquela inventiva do MDB. Como os nomes nas cédulas não podiam ser
de partidos diferentes, não havia como votar, numa mesma chapa, para
governador numa legenda e, para os demais cargos, em outra. A solução
foi, como se faz com o camarão, cortar a cabeça da cédula, tirar o nome
do candidato a governador. Dessa forma ficou possível votar separada-
mente nos candidatos, sem risco de ter o voto anulado, o que proporcio-
nou fazer a campanha para Tancredo, deixando os demais votos à livre
escolh do eleitor. A Arena pode assim pedir tranquilamente votos para
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deputado federal, estadual, deixando livre o eleitor para não votar para
governador.

Ilustra: um dos muitos casuísmos de que a ditadura lançou mão
para manter a Arena no poder, porque a sua presença no interior era
muito maior que a do MDB, foi colocar os nomes dos candidatos, o 
rigatoriamente da mesma legenda, em uma chapa única. Então cria-
mos o que ficou conhecido como voto camarão. Chegávamos numa
cidade do interior e os eleitores diziam: "mas eu não posso votar no
Tancredo porque senão fico impedido de votar nos meus outros can-
didatos". E enfatizavam e repetiam o possessivo: "meu senador, meu
deputado federal, meu deputado estadual, meu prefeito municipal e
nem no meu vereador, que são todos da Arena". Ora, nosso interesse
era eleger Tancredo, era a união em torno de seu nome. Que a Arena
levasse o resto. Então propúnhamos: corta a cabeça do camarão. Não
vota nem no Tancredo nem no outro, deixa o voto em branco para go-
vernador, e vota nos seus candidatos da Arena. Isso aconteceu em vá-
rias cidades, lembro-me nesse instante de Taiobeiras, Salinas,
Brasilinha de Minas. Nós até mesmo fizemos modelos de cédulas em
que o voto para governador aparecia em branco, cortada a cabeça de
chapa, para que o Tancredo pudesse, mesmo não tendo votos, impedir
que esses votos fossem para o adversário dele, o engenheiro Eliseu
Resende. Com o voto camarão, tiramos do Eliseu alguns milhares de
sufrágios, e a vitória de Tancredo se deveu exatamente à maioria de
votos que ele teve aqui em Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora,
nas grandes cidades, onde ele botou uma grande diferença em cima
do Eliseu. Em Belo Horizonte foram 500 mil votos na frente, e foi o
que lhe assegurou a diferença final de 162 ou 163 mil votos. Isso me
leva a dizer que se o candidato da Arena naquela ocasião tivesse sido
um político, no caso, por exemplo, o Maurício Campos, muito dificil-
mente Tancredo teria ganho aquela eleição.

Eliseu era um técnico, com muito pouca vivência de política, tinha
Uns quatro ou cinco anos de vivência política naquela ocasião, falava
Uma linguagem empolada, complicada. Já o Maurício vinha de uma ad-
ministração muito boa em Belo Horizonte, quando realizou muitas obras.
Ademais, sabia falar na linguagem política da capital e também na dos
Já referidos burgos podres. Além disso, tinha feito urna obra de eletrifi-
cação dos municípios em todo o Vale do Jequitinhonha naquela ocasião,
praticamente em todos, por intermédio do Departamento de Águas e
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Energia Elétrica, o DAE. Então Tancredo ganharia do Maurício Campos
dentro de Belo Horizonte, mas nunca pela diferença de quinhentos
votos. Poderia ganhar aí por uns duzentos mil votos. E se ele ganhassepor duzentos mil votos de frente, estava ferrado, seria 

inevitavelmentederrotado pelo interior. Naquele tempo o voto ainda era vigiado muito
de perto. Fui coordenador da campanha pelo voto camarão no Norte e
Nordeste de Minas. E não foi fácil a eleição de Tancredo. O candidato
oficial, Eliseu Resende, contava com todo um apoio acintoso da máquina
governamental muitíssimo dificultando a disputa, tornado-a extrema-
mente desigual. Foi uma campanha por demais penosa, dificultada ao li-
mite por falta de recursos financeiros. O que sobrava a um concorrente,
em dinheiro, faltava ao Outro. Opulenta uma campanha, quase mendi-
cante a outra. Ao Eliseu, eram superabundantes os recursos. Sobejavam.
Sua propaganda era maciça. Enfatizo, ganhamos, e só ganhamos aquela
eleição porque o outro candidato não foi o Maurício Campos. Ele candi-
dato, diferente teria sido a história, O Maurício tinha saído de uma exce-
lente administração na prefeitura de Belo Horizonte e o Eliseu tinha
preparado a sopa, achando que ia tomá-la. Como ministro, injetou muito
dinheiro nos projetos de obras viárias da capital, achando que caberia a
ele executá-las. Mas quem as começou foi o Tancredo, quem as terminou
foi o Hélio (Garcia). Naquela ocasião, o Maurício era de fato o único em
condições de se opor ao Tancredo, até mesmo de ganhar as eleições. Foi
uma eleição definida pelos votos do bel o-horizontino A diferença de
votos computados entre os candidatos foi de pouco mais de cento e ses-
senta mil. A diferença total não seria nunca alcançada sem o eleitorado
daqui. Foi um resultado muito apertado, que os votos em Belo Horizonte
decidiram. Eliseu não tinha jogo político, era um técnico com aquela his-
tória de "número um, primeiro colocado", primeiro lugar nisto, primeiro
naquilo, primeiro em tudo. No primário, no ginásio, depois na Escola de
Engenharia. A campanha se tornou extremamente antipática, era a cam-
panha do PhD, e o povo acabou não gostando. Recordo-me de que, anos
passados, voltando Eduardo Azeredo e eu de viagem de campanha ao
governo de Minas, naquela eleição em que ele perdeu para o Itamar, re-
lembrávamos a batalha de Tancredo. Presente também estava o France-
uno Pereira, já ex-governador, por sinal biônico, com quem comentei:

Sempre entendi um erro de perspectiva vocês terem escolhido 0
Eliseu candidato. Houvessem escolhido o Maurício Campos, a historia
se escreveria diferentemente, nós perderíamos. Não tivéssemos os mais
de quinhentos mil votos em Belo Horizonte, não teríamos eleito Tan-

clo. Você não teve nenhuma culpa naquilo, não é? Afinal de contas,
quem indicou o Eliseu foram os militares.

Ele ficou uma fera. Agrediu-me verbalmente me mandando à puta
que pariu. Afirmou que a escolha tinha sido dele, abriu a defesa. Engoli
aquilo, mas complementei, numa franqueza até contundente:

- Bom, você é um sujeito absolutamente contraditório. Acaba de
concordar comigo que o Maurício tinha todas as vantagens e, ainda

assim, escolheu 	um técnico, em detri- escolheu o Eliseu, apenas e s implesmente
 de outro nome, eminentemente político. Torno a dizer, aquilo só

podia ser coisa dos militares, que escolheram uma figura que não signi-
ficava nada na política mineira, sem tradição, sem nenhuma vivência po-
lítica, como você explica isso?

E ele respondeu: "Por causa da oratória. O Maurício não tinha orató-
ria". Então ri, ridicularizei até, dizendo: "de fato, que belíssimo orador é o
Eliseu Resende". Francelino não quis dar o braço a torcer, não quis deixar
cair a peteca. Retrucou: "É, mas pelo menos o Eliseu sabia pensar".

Impressionou-me deveras essa opinião do Francelino sobre o Mau-
rício Campos, na qual diz que ele não tinha condições de raciocínio, e
escolheu o Eliseu porque, pelo menos, sabia pensar. Daí cheguei à con-
clusão de que a estima do Francelino pelo Maurício Campos era zero,
nenhuma. Mais um comprovante de que, além do fato de os militares
terem indicado Eliseu, não houve sequer o esboço de uma contestação,
uma arguição, alguma coisa que fosse em favor do postulante melhor
que a Arena tinha, sem dúvida o Maurício Campos. Na verdade, ninguém
tinha condições de influir, nem mesmo os ministros. Quem decidia tudo,
eram os cérebros políticos das forças armadas, verdadeira "Sorbonne".
Agora, devo e quero acrescentar algo que omiti por todos esses anos.
Quando o Francelino me insultou, me contive a custo, refreando meu
temperamento, não só em razão do respeito que devotava e devoto ao
governador eleito de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, como também em
razão da já provecta idade do Francelino. Não fossem esses dois fatores,
a minha reação teria sido outra, certamente fisica, sem qualquer sombra
de dúvida. E afinal de contas Eliseu, já falecido, foi eleito senador, numa
barbada, graças ao apoio que lhe deu o então Governador Aécio Neves
e, mais que tudo, à maciça rejeição do eleitorado mineiro a seu oponente,
Newton Cardoso. Esse, quando muito e à força de dinheiro, conseguiu
nesse último pleito se eleger deputado. Naquela ocasião eu não era can-
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didato, estava inelegível, mas tinha responsabilidade na condução da
campanha e fiz parte do comitê central. Meu primeiro compromisso era
com a vitória de Tancredo em Montes Claros.

E, no dia de encerramento da campanha, foi logo lá que, de uma
hora para outra, apareceu um caminhão de camisas do Eliseu. De re-
pente, a praça ficou coalhada de gente corri a camisa do Eliseu. Ficamos
em pânico com aquilo. De repente, o pessoal explodiu, em uníssono:
"a camisa é do Eliseu, mas o voto é do Tadeu". E, com meu apoio, o
Luiz Tadeu Leite foi eleito pela primeira vez, prefeito de Montes Cla-
ros.

Assim, de maneira a mais espontânea que se possa imaginar sal-
vou-se, felizmente, uma situação que poderia se tornar desagradável.
Estava tudo sob controle. Se o voto era do Tadeu, logicamente era tam-
bém do Tancredo. E ele ganhou disparado, numa cidade essencialmente
arenista, que era Montes Claros. Contávamos assegurados por lá, vinte
e dois, talvez vinte e cinco por cento dos votos, e acabamos ganhando
disparado. Como em toda campanha houve casos, uns divertidos, outros
nem tanto, a maior parte reveladora de facetas do Tancredo, traços
menos conhecidos de seu jeito de ser. Dada ocasião, por exemplo, che-
guei de Brasília com ele, então senador, e no aeroporto da Pampulha,
seu suplente, Alfredo Campos, ofereceu condução até o centro. Acei-
tamos. Alfredo parou em frente ao edificio Acaiaca. Tancredo, que tinha
um escritório na sobreloja, saiu do carro, muito lépido, segurando duas
valises bem volumosas e rapidamente subiu a rampa lateral, evitando
elevadores. Afinal, era apenas um andar. Alfredo, olhando e obser-
vaiido, disse, meio que desconsolado: "com essa desenvoltura dele,
nem sonho sair dessa suplência, nunca vou assumir". Uma semana de-
Pois, almoçando com Tancredo, de novo em Brasília, contei-lhe o epi-
sódio. Ele ficou muito puto, cruzou os talheres e disse: "fala com
aquele amigo seu que não morro sem primeiro cumprir meu mandato
de senador". Somente quando Tancredo renunciou para concorrer ao
governo do estado, é que Alfredo assumiu. Em outra ocasião, cm 78,
quando Leopoldo Bessone era deputado federal e Tancredo senador,
discutia-se algo a que a mídia dava grande destaque: a "emenda
Lobão", projeto de lei que suscitava, a um tempo, controvérsia e polê-
mica. Um dia, estávamos no café da Câmara, o Lobão ia passando, o
Leopoldo perguntou: "doutor Tancredo, aquele ali é o senador Edson
Lobão?". Na bucha, Tancredo respondeu: "aquilo não é senador, aquilo
é uma emenda" Ele tinha muito dessas tiradas.

Num daqueles comícios pró diretas-já apareceu a atriz Maitê
Proença, pequenininha, bonitinha, e quando ela ia saindo, alguém co-
mentou: "que gostosura de mulher!" E o Tancredo, de bate-pronto:
"aquilo não é mulher, é tira-gosto".

Aliás, uma das características dele era montar quebra-cabeças,
usando amigos como peças auxiliares quando não dispunha de dados
completos. Aí, jogava verde para colher maduro. Assuntava, juntava os

dados, tentava atinar com a solução. Certa ocasião, ainda senador, me
chamou a seu gabinete:

"Você hoje tem algum compromisso para jantar?"
-Não, mas se tivesse, o que você quer?
"Apenas não assuma, vai jantar comigo hoje."
- Mas jantar onde?
"Na casa de um amigo meu, na hora você vai saber. Quando for

assim, tipo sete e meia, você passa por aqui, nós vamos juntos, quero que
me acompanhe."

Às sete e meia, entre curioso e desconfiado, fui. Tancredo já espe-
rava, no gabinete. Descemos e ele, enigmaticamente, como quando que-
ria fazer suspense, passou a andar de um lado para outro da portaria,
conversando. Pouco antes do horário aprazado, entramos no carro, e ele
mandou o motorista, o "seu Lica", tocar para a quadra 302, do bloco C,
que era a quadra ocupada pelos deputados federais mais antigos. Eu mo-
rava na 202 norte, destinada a deputados mais novos na Câmara. Quando
descemos do carro, Tancredo não entrou logo. Ficamos andando de um
lado para outro no bloco, ele com aquele gesto muito característico dele,
de passar o braço no braço da gente, conversando sobre tudo, menos
sobre alguma coisa, e eu me indagando que mistério seria aquele. Entra-
mos no elevador, Tancredo marcou o quinto andar e pensei, de novo: que
mistério é esse? No quinto andar estão os apartamentos do Silvinho (Sil-
vio Andrade de Abreu Júnior) e o do Jorge Ferraz, ambos moravam no
mesmo andar. O Silvinho, até recentemente meu colega de escritório,
ocupou o apartamento do pai, que deixou de ser deputado em 74. Saímos
do elevador, Tancredo apertou a campainha, o Silvinho atendeu, tomado
de surpresa, já que não sabia que eu tinha sido convidado. Surpresa para
mim também, ao ver no interior do apartamento, sentado numa poltrona,
já esperando, nada menos que o general Hugo Abreu, tio do Silvinho. O
general, tendo tido um atrito com o Geisel e vários outros elementos do
esquema militar de sustentação a ele, tinha deixado de ser chefe da casa
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militar de Figueiredo e havia partido para a conspiração. Fiquei sem en-
tender aquilo. Eles conversaram, eu participei do bate-papo e isso foi
tudo. Só fui deslindar as coisas três ou quatro dias depois, quando me
lembrei de que na conversa houve uma referência ao general Plínio Tou-
rinho, possivelmente conspirador, com quem Tancredo por certo achou
que eu teria algum tipo de relacionamento, o pai do Plínio, igualmente
general, foi amigo de papai, foi quem o levou para o Paraná. Então Taii-
credo supôs que eu poderia dar algum tipo de continuação à conversa,
levando o teor dela para o Plínio Tourinho, com quem, repito, ele enten-
deu que eu teria alguma ligação. Mas o general era apenas um parente
longínquo que eu não conhecia. Ficou claro então que Tancredo acredi-
tava que eu poderia tentar uma aproximação entre o Plínio e o Hugo
Abreu quando me apresentou a este, acreditando que eu teria alguma li-
gação com o Plínio. De outra forma, enxergou que, se até o Hugo Abreu
já conspirava, por que o Plínio não apoiava também? Só que, aí, ele é
que levou o bote. Eu não tinha nenhum entrosamento com o general, não
o conhecia, não fiquei conhecendo, nem sei se é gordo ou magro. Sei
apenas que meu pai tinha amizade com o pai dele, da mesma patente e
que, por sinal, foi interventor no Paraná, substituído por Manoel Ribas
na mesma época em que minha família se mudou de Montes Claros para
Londrina, naquela já longínqua década de 30.

De outra vez, pouco antes do lançamento de sua candidatura ao go-
verno de Minas, encontrei o Tancredo no aeroporto de Brasília, onde fui
reservar passagem, e ele me perguntou para onde eu ia. Para Belo Hori-
zonte, respondi. E ele:

"Não, não. Você vai para o Rio comigo, precisamos falar, você vai
tomar o café da manhã comigo".

- Por que não podemos conversar aqui?
"É sexta-feira, você passa o fim de semana lá, leva a Fsther. Se qui-

ser. fica hospedado hi cm casa'.

Agradeci, tínhamos apartamento no Rio. No dia seguinte, quando
fui tomar o tal café da manhã, ele me disse que mudanças políticas ha-
viam ocorrido, e que a liderança lhe sorria. "Bafejava nele" foi a expres-
são que usou. Primeiro, tinha sido eleito líder do MDB em 76, de maneira
dramática até. Depois, fora eleito senador, derrotando três candidatos da
Arena, numa eleição que fora uma demonstração extraordinária de força.
Desta vez foi fácil atinar com as razões da viagem. Conhecedor de minha

íntima ligação de amizade com o Renato Azeredo, ele me contava tudo
aquilo e desfilava considerações. Tinha a certeza de que eu transmitiria
tudo ao Renato. Emergiam, claras, as segundas intenções. Eu levaria, em
síntese, todas aquelas considerações ao Renato para dizer que ele, Tan-
credo, pleitearia a candidatura ao governo de Minas nas eleições próxi-
mas. Conversei com o Renato. Depois que expliquei tudo, ele disse,
quase num desabafo: "filho da puta, quando comprou aquele apartamento
no edificio Niemeyerjá estava de olho no Palácio da Liberdade". Aliás
o apartamento ainda é da família do Tancredo. Era lá que dona Risoleta
ficava quando vinha a Belo Horizonte.

Aproveito para mais casos curiosos, na sequência dos que estou
contando.

Quando em campanha, um velho amigo do Tancredo, o Sanico,
levou-nos até Alfenas, onde passamos uns dois dias. Aproveitamos para
percorrer todas as cidades vizinhas e visitar localidades próximas. Não
se descobriu ainda melhor cabala de eleitor que o contato direto com ele,
no chamado trabalho de campo, no corpo a corpo. Havíamos ido a um
lugarejo chamado Paiolinho, onde não havia sequer duzentos eleitores.
Lá, não estava ninguém presente, ao menos na hora em que chegamos.
O pessoal se dividira, os correligionários indo para Alfenas para encon-
trar Tancredo, os adversários saindo, para não topar com ele. O lugarejo
estava praticamente deserto, tão poucas eram as almas. Mas Tancredo
viu uma pessoa, gato pingado, era uma mulher em cima de uma plati-
banda. Alegre, acenou. Recebeu uma banana de volta. Então, durante a
campanha, virou mote perguntar para ele: "vai dar Paiolinho?". E Tan-
credo pensava, refletia e repensava, mudava muitas vezes a estratégia,
certamente temeroso de nova banana.

Poucos dias antes da posse, já governador, Tancredo, chegando a
Belo Horizonte vindo do Rio, encontrou uma cidade inteiramente desfi-
gurada por invasões do Rio Arrudas, esgotos literalmente a céu aberto,
com bueiros arremessados às alturas em decorrência de grandes chuvas,
a cidade tremendamente maltratada por um temporal. A dois de janeiro
houvera aqui uma inundação de consequências aterradoras por sua rapi-
dez e violência, verdadeiro dilúvio. O Arrudas, ainda sem canalização,
transbordara, foi uma tragédia. Belo Horizonte era a própria assombração
de uma cidade batida. Em Santa Efigênia, onde era a ponte do Perrela,
estampava-se o retrato nu, cru, impiedoso, da devastação. Um quadro
profundamente pungente, aterrador até, pavoroso. Encontrei-me com o
Renato Azeredo à tarde e, acompanhando o Tancredo, fomos a uma vila.
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Para melhor ideia, subimos num monte de dejetos já solidificados pelo
sol, que tinha batido por mais de 24 horas. Era num ponto bem alto, de
onde se podia ver toda a desolação da cidade. O Arrudas voltara ao leito,
deixando um quadro indescritivelmente triste, de miséria chocante. Es-
távamos nós nesse alto de morro observando o quadro terrível, quando
um pretinho apareceu, insistentemente puxando a manga do paletó do
governador e dizendo: "ô Tancredo, ô Tancredo". E ele, conversando co-
nosco. Vencido pela insistência do guri, daí a pouco, vira-se e pergunta:

"O que é, meu filho?"
E o menino: "cê tá fodido".

Tancredo deu uma gargalhada amarga, pungente ante a desigualdade
de forças entre a natureza e o homem. Disse, desolada e simplesmente:
"E não é que estou mesmo?"

Aqui faço outra revelação. Em decorrência dos horrores dessa tre-
menda enchente, castigo da chuva torrencial de quatro ou cinco horas
ininterruptas, acabou no Automóvel Clube o famoso baile de posse do
governador, porque fiz a cabeça do Tancredo, levando-o a ver que seria
afrontoso haver esse requinte de comemoração, quando o grande eleito-
rado - a pobreza belo-horizontifla, os moradores das vilas, passava por
momentos dramáticos como aqueles, que as classes privilegiadas de Belo
Horizonte desconheciam. Cheguei mesmo a dizer, com a franqueza que
nossa amizade permitia: você, comparecendo a este baile, vai se indispor.
Tudo muito bonito e todo esse aparato, parece que a capital está indo às
mil maravilhas quando, principalmente para início de governo, estamos
assistindo a uma derrocada completa. Então, ele me deu razão e mandou
que fosse suspensa a festa, a última, já que daí para a frente não houve
mais bailes de posse de governadores no Automóvel Clube.

seria esta, porque o Leopoldo Bessone, ouvindo dele a dúvida com rela-
ção a mim, sobre aceitar ou não algo que não fosse uma secretaria, teria
dito "leva o Genival para a previdência, órgão que vale mais que setenta
por cento dessas secretarias e tem o quarto orçamento do estado. Depois
da secretaria da Educação, da Polícia Militar, depois do próprio governo,
naquela autarquia é onde mais corre dinheiro. Ele vai ficar supersatis-
feito, já que não tem essas vaidades de querer ser secretário, vai perfei-
tamente compreender a situação".

Lembro que, na ocasião, eu tinha sido condenado pela lei de segu-
rança nacional e estava inelegível.

Jantávamos em Brasília, Tancredo, D. Risoleta, Esther e eu, quando,
inesperadamente, o Tancredo olhou para ela e disse: "não consigo enten -
der a preocupação que seu marido tem em manter esse mandato legisla-
tivo porque, se a 'coisa' correr corno penso, comigo ele terá o que
quiser..." A "coisa" era, evidentemente, o governo de Minas. A mesma
afirmação, muitas e muitas vezes, repetiu para mim. Desta vez em espe-
cial lembro-me de ter contraposto:

- Não fale isso, porque amanhã ou depois, você pode se ver em pai-
pos de aranha. A coisa não é bem assim. Você vai ter pela frente militares
que vão enxergar um convite feito a mim para ser seu secretário, ainda
mais numa pasta importante, como um desacato, um desafio a eles. Acha
que não vão tentar impedir você de me dar urna secretaria de estado, uma
secretaria de importância em seu governo'?

Ele redarguiu: "isso a gente supera." Emendei:
- Mas não será com essa facilidade não.

Genival, por sua proximidade do governador, pela intimidade que
tinha, mesmo podendo não pleiteou qualquer posição de destaque. Ele
mesmo explica:

Não pleiteei qualquer posto, porque o Tancredo sabia qual o cargo
com que eu sonhava no governo dele. Tanto assim que, quando me con-
vidou para a presidência do lpsemg, me disse o seguinte: eu gostaria de
fazer de você secretário de estado, na secretaria que eu sei que você es-
colheria ocupar. Impedem-me determinantes que você mesmo, em pri-
meira mão apontou, durante aquele jantar do qual participaram a Esther
e a Risoleta. Entretanto, quero oferecer-lhe a presidência do Ipsemg.
Aliás, quando ele me chamou para conversar, eu já sabia que a conversa
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No Ipsemg

Quero contar como fui o primeiro convidado a compor o governo
do Tancredo. Quando ele comentou com o Leopoldo Bessone que eu, em
primeira mão, havia dito que o governador não me poderia nomear se-
cretário, muito menos para a secretaria que eu mais queria, que era a de
Agricultura, foi o Bessone quem sugeriu o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado. Então, quando o Tancredo me convidou para pre-
sidente da autarquia, aceitei, ressaltando: "mas quero inteiro também o
conselho diretor". E ele encerrou: "de porteira fechada eu lhe entrego a
previdência".

Não foi exatamente assim, já que foi feita uma indicação por parte
do Camilo Teixeira da Costa, praticamente impondo um nome para a di-
retoria administrativa. Fê-lo como representante dos Diários Associados,
órgão que o Tancredo muito estimava e ao mesmo tempo entendia que
devia prestigiar. A distinção foi muito bem recebida, principalmente pela
direção do Estado de Minas.

Acabei cedendo facilmente, mais ainda quando soube que o nome
indicado era o de um amigo que houvera sido meu colega no Marconi e
que, na previdência, veio a trabalhar comigo por quase dois anos. Com
ele me dei muito bem, só lhe exigindo a nomeação do chefe de gabinete,
que teria de ser pessoa da minha absoluta confiança. Embora pareça con-
traditório, naqueles últimos anos, Tancredo conhecia pouco a política mi-
neira, a política doméstica. Vivia numa ponte aérea Brasília-Rio, algumas
vezes indo a São João Dcl Rey. Numa figuração hipotética, se lhe per-
guntassem sobre a política de urna Mandaragó dos Anzóis qualquer, ele
nada saberia. Em contrapartida, Renato Azeredo daria notícias de tudo.
Informaria, com certeza, que em Mandaragó fora formada alguma cor-
rente do PTB e sabe-se lá o que mais. O Renato estava totalmente enfro-
nhado na política mineira. O sonho dele era ser prefeito de Belo
Horizonte e achava que Tancredo o nomearia para o cargo. Estávamos

na época em que o prefeito era escolha do governador. Fui eu quem o
alertou para não ter ilusões. Tinha com ele intimidade bastante para falar
francamente. "Você não vai ser prefeito, quem vai é o Hélio (Garcia),
pelo simples fato de que o Tancredo não vai prescindir de você para mu-
niciá-lo com informações, toda vez e sempre que tiver dúvidas sobre
composição de nossas forças no interior. Em resumo, a todo instante e
na hora menos previsível. Você sabe tudo, e vai ser o chefe de gabinete".
O cargo mudou de nome, agora passou para secretário da Casa Civil.
Não deu outra. Tancredo, tão logo empossado, convidou o Hélio para
prefeito e o Renato para a Casa Civil. Renato ameaçou não se empossar,
o Tancredo não atendera a pleito dele em favor do João Azeredo, velho
servidor do BDMG, conselheiro durante anos. Renato queria o João na
presidência do banco. Claro, já pensava na fritura candidatura ao governo
do estado e queria os postos-chave com pessoal da sua mais absoluta
confiança. Tancrcdo, pressionado por outros grupos políticos, nomeou o
José Hugo Castelo Branco. Eu, homem da confiança de Tancredo, recebi
a missão de convencer o Renato de que não poderia recusar o cargo, afi-
nal o Tancredo estava espremido por mil correntes que lhe haviam
apoiado a candidatura. E fui eu, afinal, quem conseguiu do Renato uma
trégua e a decisão de assumir.

Pouco depois, quando por outros motivos, ameacei não me empos-
sar na presidência do lpsemg, o mesmo Renato e mais o Darcy Bessone
estiveram em minha casa, botando panos quentes numa decisão de mo-
mento. Havia um decreto jungindo a presidência do lpserng à secretaria
da Casa Civil. Eu, muito molestado na ocasião, condenado pelo Su-
premo, inelegível, cismei que estavam querendo "botar coleira" em mim.
Não admitia ser subordinado à Casa Civil. Mandei uma carta para o Tan-
credo, dizendo que não aceitava, que estava muito velho para aceitar "co-
leira". Falei disso delicadamente, tinha muito respeito por ele. Foi um
corre-corre tremendo, primeiro o Darcy foi à minha casa, depois foi o
próprio Renato. Só mediante um compromisso formal do Tancredo de
que revogaria o decreto (de subordinação), é que aceitei. Não fora isso,
não teria assumido. Quatro meses depois da posse de Tancredo, Renato
morreu. Acometido de câncer, foi para São Paulo, lá falecendo. Sua morte
foi uma das perdas mais dolorosas da e para a política mineira nos últi-
mos tempos.

Em 64, depois do golpe, lembro-me bem, numa convenção do PSD,
após a cassação da candidatura Sebastião Paes de Almeida, os presentes
se levantaram para, unanimemente, apoiar o nome do Renato na disputa
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do governo. Decidira-se, antes, ouvir a opinião de Juscelino, que estava
em Paris e ele ponderou que o Renato, ainda muito jovem, poderia espe-
rar. A vez seria do Israel Pinheiro. Em apenas dezoito dias, fizemos a
campanha do Dr. Israel, com o Renato preterido por força de uma decisão
inteiramente lógica e ponderada. Israel fora o grande condutor da cons-
trução de Brasília, gozava de enorme prestígio junto ao eleitorado mi-
neiro, era a tacada segura. Depois, em 76, quando o Renato era o
candidato natural do partido, vieram as mudanças nas regras do jogo po-
lítico-partidário. Os governadores passaram a ser nomeados. Foi a era
dos "biônicos". Curiosamente, Tancredo, que não tinha expressão parti -
dária maior naquela ocasião, passou a tê-la como senador, tornando-se a
figura principal da oposição mineira e sendo, posteriormente, eleito go-
vernador. Estava nas mãos do Renato ser o sucessor de Tancredo, tinha
tudo para isso. Tinha os melhores amigos, e eu era um deles, em posições
absolutamente estratégicas no governo Tancredo. Tudo de tal forma, que
seria tranquilamente eleito, não o houvesse levado o câncer. Realmente,
não foi uma figura feliz na vida política, não recebeu a auréola de maiores
realizações. Já o filho, Eduardo Azeredo, que havia sido vice-prefeito,
disputando uma única eleição na chapa com Pimenta da Veiga, elegeu-
se governador. Foi tudo o que o pai quis ser. Foi prefeito, com uma ad-
ministração muito bem-sucedida, depois foi governador, senador, e é
atualmente deputado federal. Outro dado interessante do governo Tan-
credo, e muito pouco conhecido é que, quem montou a área técnica do
governo foi seu sobrinho Chiquinho Dornelles, o Ministro Francisco
Dornelles, que foi também quem indicou os nomes dos Secretários de
Desenvolvimento e da Fazenda.

Genival prossegue:
-0 Ipsemg foi, na realidade, um órgão extremamente importante

até o fim do governo Tancredo. De lá para cá vem definhando e se de
sestruturando, hoje é mera repartição de um departamento qualquer da
Secretaria de Planejamento, a Seplag. O presidente já não tem as prerro-
gativas que eu tinha, quando deveras agia como presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado, órgão autárquico, e não pedia
autorização ao governador para nada, exceto para aquilo a que a lei me
obrigava. Por exemplo, fazer nomeações. Fiz as que bem quis, exata-
mente estribado em que uma autarquia é mero processo de descentrali-
zação do poder. Tancredo, tão logo eleito, passou à formação do seu staif:
Devo ressaltar que, antes da escolha do primeiro escalão, meu nome foi
o primeiro selecionado, fato apontado pela imprensa como um ato de C0

ragem dele, o que muito me honrou. Aliás, ele me colocou à vontade para
assumir a presidência de um banco estadual ou do Ipsemg, conforme me
aprouvesse. Como não me dispunha a administrar numerário, preferi o
Instituto. Dizia mais ao contato direto com pessoas, não eram só cifras.
Empossei-me então, no gabinete dele, já governador, num acontecimento
que marcou época. A solenidade foi a mais concorrida de todas, mesmo
em se considerando as de posse dos secretários de estado. Mas não só a
posse, também foi altamente prestigiada a transmissão do cargo, reali-
zada no salão solene da previdência, e à qual estiveram presentes todas
as grandes autoridades de Minas na ocasião. Lembro-me do presidente
do Tribunal de Justiça, do procurador-geral do estado, da bancada inteira
de deputados federais e de grande parte da bancada de deputados esta-
duais, além de muita gente da Ordem dos Advogados, principalmente
meus colegas de turma. Foi um acontecimento ímpar, fielmente relatado
à altura devida pelos órgãos da imprensa de Belo Horizonte que antes,
como disse, já destacara o fato de haver sido eu a primeira pessoa citada
por Tancredo como integrante de seu governo.

Tudo decidido, fiz os primeiros convites para compor meu quadro
auxiliar. Tomei uns tantos cuidados preliminares. Definir meu chefe de
gabinete exigia garimpar nome de minha intimidade, pessoa muito bem
identificada com minha militância política, além de afável e de ótimo
trato com o público, com relevância de que o cargo era o segundo na es-
cala hierárquica. Assim decidido, meus dois primeiros assessores foram
escolhidos a dedo. Um tarimbado Geraldo Montalvão, parente e amigo,
que sabia competente, merecedor de estrita confiança, cuidaria das áreas
administrativa e financeira, sem subordinação outra que não a mim. O
Outro, fraternal amigo e coautor desta biografia autorizada, meu ghos't

Writer Eu tinha plena consciência de que duas áreas exigiriam carinho
especial. A área econômico-administrativa e a correspondência. Corno
nada entendia de administração pública, nunca tinha sido gestor de coisa
pública, receava muito pelas cascas de banana que certamente jogariam
pelos meus caminhos na previdência. Acresce que eu, primeiro presidente
após o regime militar, era sincero, democrata, receberia todo mundo de
Portas abertas, e o funcionalismo desconhecia direção assim nos últimos
Vinte e tantos anos. Muito bem, o que é que fiz? Chamei o Montalvào,
que tinha quarenta anos de serviço público, e disse a ele: "olha, tudo
aquilo que envolver responsabilidade minha, pessoal, por exemplo, or-
denação de despesa, não assino sem sua assistência. Não assino nenhum
empenho se do lado direito não enxergar a sua rubrica". Aquilo não dei-
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x011 de 111C dar algumas dores de cabeça na previdéncia, uns Poucos abor-
recimentos. Recordo-me por exemplo de que um diretor, meu conte.
neo, escolha pessoal minha, o Orlando Pereira, ficou aborrecido quando,
levando um empenho para que eu assinasse, olhei para ele e disse: "não
assino, Orlando. Manda o Montal vão ver isso pra mim, esse processo de
empenho e tudo concernente". Foi quando ele disse: "mas sou eu que
estou lhe apresentando". Respondi: "você tem menos experiência admi-
nistrativa do que eu. Quem tem experiência administrativa disso é o
Montalvão. Vai lá, traz a rubrica dele". O Orlando era muito vaidoso,
não queria se submeter àquilo, mas teve que se sujeitar, senão eu não as-
sinaria. Resultado: já saí do Instituto de Previdência há quase trinta anos,
nunca fui chamado a dar explicação sobre um centavo sequer, nunca fui
chamado a justificar nem um empenho para despesa, nunca fui chamado
a dar qualquer tipo de esclarecimento ao Tribunal de Contas, ao qual aliás
pertenci depois, por pouco mais de seis meses. Saí, e nunca nenhum ato
meu foi questionado pelo Tribunal de Contas, o que é extremamente di-
ficil de ocorrer. Devo isto ao Geraldo Montalvão, meu assessor adminis-
trativo/financeiro. Quero frisar que não assinava nenhum empenho que
não tivesse a rubrica dele na margem do documento, era o mínimo exi-
gível quando eu mesmo não tinha tempo para maiores exames. Quero
prestar-lhe a homenagem de dizer que outros Geraldos Montalvão fazem
uma falta inimaginável num Brasil onde um presidente diz não saber o
que assina, e acha bonito.

Quanto à correspondência sabia, desde os tempos de deputado, da
importância de uma boa correspondência não oficial, de correspondência
particular convincente. Não teria, por falta de tempo, como redigi-Ia, um
bom arremedo serviria. Também aqui acertei em cheio na escolha. Saiu-
me o acabamento sem necessidade de alinhavo.

Isso posto, tranquilamente escolhi um grande amigo, o Joaquim
Araújo, bem mais conhecido como Maninho, para meu chefe de gabinete.
Fazendeiro em Brasília de Minas, "Brasilinha", advogado, participante
ativo de minhas campanhas no Norte de Minas, era o nome certo.

Como resultado de um trabalho intenso, não tardaram, por parte da
imprensa, os elogios e o reconhecimento decorrentes da mudança, ver-
dadeira revolução de liderança e de métodos até então adotados naquela
autarquia. Já em abril, no dia dezoito, o jornal "Edição Mineira" confe-
riu-lhe nota dez, afirmando que havia entre os funcionários do Ipsemg
uma unanimidade: "o chefe trabalha demais, não tem hora para entrar

nem para sair - precisa maneirar". Uma "verdadeira lição de dignidade
humana", completava a matéria. Era um reconhecimento carinhoso, tá-
cito desvelo pela saúde do primeiro presidente que liberou o gabinete à
entrada de qualquer funcionário, para qualquer reclamação, qualquer
simples conversa ou até um qualquer cafezinho. Franquear a todos, fun-
cionários ou não, o acesso à presidência, trouxe, claro, inovações. o ga-
binete, afinal, se abria. Pedidos políticos continuavam quase norma para
entrar no serviço público. Contrariando tal procedimento, uma mocinha
se resolveu, ela mesma, sem nenhum pistolão, pedir uma colocação na
casa. Achava-se competente, precisava de trabalhar. Falou com um dos
oficiais de gabinete que, conhecedor bastante do temperamento do pre-
sidente, incentivou-a. Ela foi, confiante, diga-se. Genival gostou da "au-
dácia" da moça, mandou lavrar o ato. E ela provou, mais tarde, que era
mesmo competente. Mudar a previdência pedia planos audaciosos, que
exigiam mais de doze horas diárias de dedicação e trabalho. O primeiro
deles, afirmava sempre à imprensa, era descentralizar o atendimento. Os
servidores públicos constituíam, ressalvava, "a própria razão de ser do
Instituto".

Antes de anunciados os nomes de seu secretariado, um mês, talvez
mês e meio antes, Tancredo havia anunciado o meu como presidente do
Ipsemg. E, antes mesmo de me empossar, eu tinha consciência de que
deveria promover uma delegação de poderes ali dentro, de forma com-
pleta, fazendo a integração do meu staff com os funcionários mais anti-
gos. Do contrário, fatalmente, incorreria no erro de manter a rotina
administrativa, muito a gosto deles, que abominavam inovações. Dou
um exemplo, patético, no meu entender. Eu ignorava a absurda centrali-
zação de mando em mãos do presidente, pelo menos naquela autarquia.
Basta dizer que, até então, ele assinava em média seiscentos documentos
por dia, redigidos entretanto por quem não tinha poderes para subscrevê-
los. Entendi total disparate, verdadeira insensatez, aquele procedimento,
com o presidente assinando sem qualquer conhecimento de causa. Não
dava para entender, desde que a redação era feita por quem não tinha po-
deres de decisão. Se o problema fosse de minha responsabilidade pessoal,
como os empenhos, por exemplo, já eu estaria antecipadamente resolvido
com o Geraldo Montalvão. Mas outras questões de ordem política, ine-
vitáveis e, de quebra, pendengas administrativas que por certo surgiriam,
emperrariam a máquina se eu não conhecesse o teor daquilo que estava
validando. Então, comecei a delegar a funcionários mais chegados que
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coloquei. Mudei, tirei alguns elementos, botei gente de minha estrita Con-
fiança, de tal maneira que quando saí do Instituto de Previdência, havia
reduzido para trinta e poucos papéis a quantidade média de seiscentos
papéis que eu inicialmente assinava ao dia. A imprensa, que sempre me
deu muito apoio, continuou me prestigiando.

Dezenas, senão centenas de vezes, a permanência de Genival na
previdência, trabalhando ininterruptamente ia até dez e meia, onze horas
da noite, e era comum o gabinete ainda estar fervilhando. Apesar disso,
encontrou umas raras vezes tempo, ao sair, de sentar-se na escadaria da
Secretaria de Finanças, que era ao lado e, com amigos daqui e de Montes
Claros, fazer uma gostosa serenata. Então, era comum o grupo ir até uma,
urna e meia da manhã. Um dos seresteiros sempre presentes nessas oca-
siões era o Trajano Raul, o conhecido Traul, na época superintendente
odontológico. Uma das razões do sucesso da administração de Genival
foi que ele teve a firmeza de recusar indicações políticas para os quadros
do gabinete e diretorias. Livre de injunções, fez escolhas pessoais, suas
somente, sem quaisquer interferências. A homogeneidade da equipe era
essencial. Mas, mesmo tendo total apoio dos servidores e seu trabalho
reconhecido e louvado pela imprensa, não foram poucos os empecilhos.
Havia, além de especulações, além de interesses contrariados, o fato de
o cargo ser ocupado por um ex-deputado de inegável prestígio, chegado
ao governador. Desafio dos maiores foi impedir que saísse da Praça Sete
um imóvel de mais de dois mil metros quadrados, atrás da matriz do an-
tigo Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais. Assim se
impediu que aquele local fosse transformado em praça pública, pretensão
em certo momento da Câmara de Belo Horizonte. Na realidade, o terreno
era um patrimônio do lpsemg, peça básica do sistema financeiro e de se-
gurança do Instituto. Daí que municipalizar aquele bem público estadual
era inadmissível. Foi assim: no início de 84, o vereador Dalton Guima-
rães, do PDS, apresentou na Câmara Municipal, com apenas dois artigos,
projeto que deu muito pano para manga. Alterava o zoneamento do quar-
teirão quatorze da segunda seção urbana da cidade, passando-o de zona
comercial para zona especial. Pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, sig-
nificava impossibilidade de alterar o imóvel, corri evidente desvaloriza

-ção. Surpreso, Genival procurou o prefeito para solicitar veto ao projeto,
alegando que o próprio era uma importante reserva técnica do Instituto
de Previdência. Os vereadores, rendidos pelo proselitismo de Dalton Gui
marães, derrubaram o veto, mantendo a aprovação. O episódio gerou es
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adalhaçO na imprensa local. Na versão de alguns jornais, o presidente
do IpSemg pretendia construir um shopping center no local, pleno centro,
assim gerando maiores disponibilidades de caixa para a autarquia. Dei-
xando fatos no ar, permitia interpretações à guisa de quem as fizesse,
como quisesse e aprouvesse. Eram informações tendenciosas, unilaterais,
absurdas, apenas parcialmente verdadeiras e, pois, caluniosas. Faltavam
os justos meios de apreender a situação real. Ofendido, Genival chamou
o vereador de "poeta lírico e sonhador". Resultou em demorada troca de
desaforos pela imprensa. Apenas atiçaram o que já era fogaréu. O órgão
perderia alentada fonte de renda. A vinte e dois de março, o Estado de
Minas, em manchete: "Quarteirão da Praça Sete não poderá sofrer alte-
rações". No texto o vereador declarava, insensata e caluniosamente, que
a área seria vendida "para cobrir rombo da caixa de aposentadoria e pen-
sões dos funcionários do estado".

Explodiram os ânimos. Aos vinte e oito do mesmo mês foi ajuizada
ação por calúnia e difamação contra o edil. Pelos advogados José Luiz
Lustosa de Andrade e Ana Maria Pinto de Vasconcelos Costa, Gcnival
solicitava ao juiz de direito da vara criminal que o vereador apresentasse,
no prazo de quarenta e oito horas, as seguintes explicações:

a) como e quando se verificou o "rombo" referido nas declarações;
b) qual, precisamente, a entidade em que se deu o aludido "rombo",

já que as mencionadas em suas declarações não existiam;
c) a quem se atribuía a autoria do referido "rombo";
d) qual a fonte de informação obtida pelo denunciante sobre o pre-

citado "rombo";
e) se o requerido tinha qualquer prova das acusações feitas ao pre-

sidente do lpsemg.

Sobre a polêmica, Genival esclarece:
- Esse vereador Dalton Guimarães era um aventureiro. Apresentou

um projeto de lei sem pé nem cabeça, tornando aquela área da previdên-
cia proibida para edificações, não podendo ser mais modificada, num
primeiro passo para transformá-la em praça pública. Ora, aquele era o
maior patrimônio da previdência do estado, um imóvel que valia, e vale,
alguns milhões de dólares. Antes, funcionava lá o antigo Banco Hipote-
cário. Na área que pertence ao lpsemg foi construído um estacionamento
e, além disso, ainda existe um prédio velho, o edificio Lutécia onde, em
baixo, funcionam algumas lojas. Quando o vereador apresentou o tal pro-
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Cio. q LIC toi upio udo nu	nmiu, procurei o 1 leito Garcia, que era o pre-
feito e disse: "Só tem um jeito, você veta esse projeto", O Hélio vetou,
mas esse Dalton Guimarães conseguiu derrubar o veto. Fui mais esperto
e quando ele conseguiu a derrubada, eu já tinha levado à licitação Pública
a construção daquele estacionamento Mandei fazer cálculos por experts
e eles chegaram à conclusão que, se fizéssemos um prédio no local, aten-
dendo às especificações do edital, poderíamos deixar a quem o cons-
truísse a exploração, mediante pagamento de aluguel à previdência por
onze anos. Foi a primeira parceria público-privada nos últimos setenta
anos. A primeira, já citada, foi a estrada Montes Claros/Januárja

Depois o prédio retornaria ao patrimônio da previdência. Foram
apresentadas três propostas, por mim anuladas por não atenderem cabal-
mente às especificações do edital. Quando vi aquela situação, veto der-
rubado e a lei proibindo edificações na área pronta para ser publicada,
concluí que o prejuízo da previdência seria tremendo. Então, revi minha
decisão administrativa com base na súmula de número quarenta, do Su-
premo Tribunal Federal, que diz: "as autoridades podem rever seu posi-
cionamento administrativo, desde que não signifique prejuízo para o
erário". Calcado nessa súmula, anulei meu próprio ato e outorguei a cons-
trução do prédio à Construtora Elo, que já tinha um projeto pronto. A se-
guir, telefonei ao Murilo Rubião, diretor da Imprensa Oficial, muito
amigo meu, e disse:

- Murilo, você vai receber um autógrafo de uma lei municipal, tal
e tal, e vai me fazer um favor. Arquive-a e não a publique até que eu volte
a lhe falar a respeito.

Ele então perguntou: "e se ficarem me cobrando'?" Respondi:
- Eles não vão cobrar nada, tenha a certeza disso, quem pode cobrar

é o presidente da Câmara e, se isso ocorrer, diga que está faltando espaço,
dê-me uns poucos dias. Vou pegar esse projeto, dar entrada ainda hoje
na prefeitura e, quando ele estiver aprovado, você publica a lei, ela não
me atingirá mais, terei o direito adquirido anteriormente à publicação.
Assim foi feito. Registrei o prédio, o Hélio Garcia foi extremamente cor-
reto comigo, foi para o telefone, pediu a aprovação do projeto de um dia
para o outro. De posse do projeto aprovado, voltei a falar com o Murilo
Rubiào. "Agora publique a lei". Publicada, deu o bafafá que deu, o Da]-
ton andou me esculhambando pela imprensa. Entrei em juízo contra a
prefeitura municipal, consegui a declaração de nulidade da lei. Primei-
ramente aleguei direito adquirido para, de imediato, iniciar a construção
do prédio e dez ou quinze dias depois, ingressei em juízo com uma aÇaO

declaratória de nulidade da lei, eles não podiam dispor do que não lhes
pertencia. Não podiam prejudicar o patrimônio maior dos funcionários
públicos. Ganhei a ação, o Tribunal de Justiça confirmou. Essa é a his-
tória daquele estacionamento. Ao final, ainda entrei com outro processo
contra o vereador por injúria, calúnia e difamação, por causa daquela
conversa muito doida de que eu queria era cobrir o rombo de caixa da
previdência. O moço era mesmo maluco.

Entrementes, O Diário de Minas publicava pequena nota afirmando
que Márcia e Maria Estela, filhas de Juscelino, estariam em Belo Hori-
zonte, a fim de prestigiar o lançamento da candidatura de Genival ao Se-

nado. Com uma ponta de malícia, a nota acrescentava: "Apesar de cedo,

Genival está com o pé na estrada".
Começava-se a insinuar que Genival se tornaria o herdeiro político

de JK, posto que Renato Azeredo falecera em 16 de julho. Anteriormente,
a 15 de abril, O Debate do Norte de Minas, jornal de Bocaiuva, estampara
na primeira página: "Genival, herdeiro de JK". Seguia-se longa reporta-
gem, lembrando que ele fora o primeiro deputado a clamar, da tribuna
do Congresso, pela anistia ampla e irrestrita. Enfatizando as homenagens
de Genival a Juscelino, transcrevia, com destaque, a carta que o presi-
dente lhe escrevera em 28 de setembro de 75. Na prática, um testamento

político que o nomeava herdeiro. O documento está no acervo do Me-
morial JK, em Brasília. A 23 de maio, o Jornal do Norte publicava de-
claração do chefe do memorial, coronel Affonso Heliodoro dos Santos,
quando em visita a Montes Claros: "No Brasil, para utilizar do nome do
estadista Juscelino Kubitschek só há urna pessoa credenciada, porque
tem carta firmada pelo próprio presidente quando em vida. Esta pessoa

é Genival Tourinho".
A morte prematura de Renato Azeredo, a pouca disposição de Márcia

Kubitschek em participar, tudo indicava Genival como legítimo herdeiro
político de JK. Essa era a opinião de alguns analistas do setor, e até mesmo
do celebrado Wilson Frade, colunista social do Estado de Minas. Por essas
e por outras, por tais e quais, ficaram comuns os boatos de que Genival
estava à frente do lpsemg tão somente para fundamentar as bases de sua
candidatura próxima. Alguns afirmavam que ele postularia cadeira no Se-
nado, outros diziam que disputaria novo mandato na Câmara Federal. Não
Confirmados nem desmentidos pelo interessado maior, o próprio Genival,
logo caiam no esquecimento. Eram meras especulações.
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R c .	!narcantc. criln o inoido pktno para interjorizar o
Instituto e o estabelecimento de normas de ação vigorosa. Genival queria,
sim, prestígio político, mas consolidado em eficácia administrativa e pro-
bidade. Foram inauguradas inúmeras agências em vários municípios, com
o objetivo de descentralizar o atendimento ao servidor, numa lógica irre-
torquível - o servidor recebe o beneficio sem necessidade de se deslocar
à capital. Em Montes Claros, por premência gritante, menos que por ser
sua cidade natal, foi firmado acordo com a prefeitura, que doou terreno
para construção da sede, num prazo de seis meses. A notícia foi publicada
em dezesseis de agosto pelo Diário de Montes Claros. Na mesma semana,
era inaugurada a agência de Curvelo, por solicitação de Dalton Canabrava,
hoje saudoso amigo. Completava-se o total de cinquenta e quatro unidades
no interior do estado. Além dos beneficios previdenciários, levava-se ao
servidor assistência médica e odontológica. No dia dezoito de agosto, re-
portagem do Estado de Minas elogiava a interiorização, ressaltando que
"em muitos casos, a descentralização administrativa ficava nos bons pro-
pó sitos. No que se refere ao Ipsemg, a presidência de Genival Tourinho
vai se traduzindo em realizações concretas". A mesma reportagem louvava
a atitude do presidente de dar nomes - geralmente de mulheres - às sedes.
Em Bocaiuva, a recém-inaugurada agência foi batizada D. Júlia Neto AIk-
mim, homenagem, àquela típica representante da mãe mineira. No interior,
onde eram grandes as famílias, as mães eram muitíssimo respeitadas e
cultuadas. D. Júlia era avó de Esther, ainda casada com Genival. Amiúde
noticiavam-se as aberturas. Também era assinado convênio entre o Ipsemg
e o hospital geriátrico a ser inaugurado em Contagem. Ficaram rotineiras
as realizações. O reconhecimento veio expresso em inúmeras homenagens
e títulos de cidadão honorário, outorgados em várias cidades. Era o co-
roamento antecipado da gestão, ainda longe do fim. Hoje há, nas paredes
do escritório de advocacia de Genival, um tanto de títulos emoldurados.
Não há lugar para todos. Ele, por simplicidade ou modéstia, o que dá na
mesma, recusa-se à ostentação dos mesmos. Mas recorda, com emoção
velada e uma ponta de orgulho: "foram muitos os títulos, muitas as ho-
menagens. Tudo me deixou justi ficadarnente envaidecido, principalmente
porque, como homem de oposição, nunca tinha podido fazer nada por
Minas fora da tribuna. Quando estive à frente do Ipsemg pude, direta-
mente, de alguma forma, fazer alguma coisa". Notícias contando das inú-
meras inaugurações de agências interioranas continuavam. A elas se
mesclavam de enxurrada, os continuados rumores de que Genival estava
prestes a deixar o cargo para se dedicar exclusivamente à campanha de
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Tancredo. Como dantes, e marcadamente à mineira, ele ficava na muda,
deixava correr solta, de déu em déu, a boataria. Lá por setembro, a eleição

presidencial e a imensa motivação popular daí decorrente estavam entre
as predileções do noticiário. A emenda Dante de Oliveira, que restabelecia
o voto direto, fora rejeitada, por desmedida pressão dos militares. Fora vã
toda a manifestação popular, inútil a memorável campanha das Diretas
Já'. Em meio à frustração geral, viu-se, mais uma vez, usurpado o direito
do voto. A eleição seria, de novo, pelo colégio eleitoral. Ainda assim, era
imensa a esperança de um presidente civil, a tão aguardada luz no fim do
túnel. Acreditávamos ir, passos firmes, rumo à democracia roubada. Jul-
gávamo-nos prontos para a caminhada de volta. Ainda hoje nela estamos.
Os estragos feitos nos anos de chumbo perduram, difusos na superficie,
todavia encruados e encravados numa geração que se não formou na de-
mocracia. Os candidatos à presidência eram Paulo Maluf, situação, e Tan-
credo de Almeida Neves, oposição. Genival se envolveu na campanha
tanto quanto pode, incumbido por Tancredo de estabelecer contatos e tecer
articulações. Ao jeito mineiro, domando seu temperamento conhecida
mente intempestivo. Viajava, com frequência, a Brasília. E foi o jornal
Ultima Hora, daquela cidade que noticiou:

"De novo Tourinho - o ex-deputado Genival Tourinho, atual
presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Minas Gerais, lpsemg -, disse não acreditar em nenhum voto do
PMDB para o presidenciável Paulo Maluf no colégio eleitoral, nem
mesmo no voto do deputado Jader Barbalho, do PMDB paraense,
tido pelos malufistas como voto certo. 'Eu acho - afirmou Tourinho -
que algum parlamentar do PMDB pode deixar de comparecer ao co-
légio eleitoral, mas posso assegurar que nenhum deles votará em
Paulo Maluf. Digo isso porque tenho conversado muito com depu-
tados e senadores, feito uma verdadeira peregrinação pelos corre-
dores e gabinetes do Congresso, sondando posições e,
principalmente, ouvindo muito, para poder depois relatar a situação
Com fidelidade'. Genival, que está vindo frequentemente a Brasília,
onde passa dois dias por semana neste trabalho de 'contatos e con-
versas', está estranhando muito a estratégia que tem de ser utilizada
para vencer uma eleição indireta. Ele entende que o ex-governador
Tancredo Neves teria uma desenvoltura muito maior numa eleição
direta, com a qual sempre foi acostumado. Mesmo assim, Tancredo
tem distribuído missões a Genival e a outros políticos de confiança
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para resolverem, pessoalmente, problemas localizados, que neces..
sitam de muita 'conversa mineira' e muito tato".

A um só tempo, Genival se dedica ao lpsemg e "à minha campanha
política, que está nas ruas, pois pretendo disputar o Senado federal em
1986 ejá comecei a fazer contatos pelo interior de Minas, aproveitando
as viagens oficiais que faço". Ele está convencido de que obterá sem di-
ficuldades a legenda para concorrer ao Senado pelo PMDB mineiro, dis-
putando uma das duas vagas em 86.

(Ultima Hora, 13/set/84).

Bom esclarecer que, por essa época, com a reforma da Lei de Se-
gurança Nacional, Genival havia recentemente recuperado seus direitos
políticos.

O tempo à frente do lpsemg foi de trabalho, muito, queria o dia de
trinta horas. Mas houve também o lado engraçado, que às vezes diver-
tiu.

- Sempre tem o lado pitoresco das coisas. Certa vez, um tempo de-
pois de nomeado, estava despachando com Tancredo. A certa altura, ele
meteu a mão no bolsinho e, quando metia a mão no bolsinho, já sabía-
mos, vinha alguma coisa, vinha alguma denúncia. Tirou um bilhetinho e
me disse: "Interessante, Genival, todo secretário de estado, quando tem
que fazer uma nomeação me procura e me pede autorização. Você já fez

e leu o bilhetinho - setecentas e oitenta nomeações".
Repliquei:
—Está errado, já fiz mais de mil e duzentas. E tem outra retificação:

não tenho que lhe pedir licença nenhuma para fazer nomeações. En-
quanto houver vagas e os companheiros estiverem me pedindo, me soli-
citando, vou atender a eles. Nós ficamos aí em jejum vinte e tantos anos.
Só eram nomeados militares, só nomeavam gente da Arena. Agora se
você achar que eu estou exagerando, me destitua. Não sou secretário. Se-
cretário é sempre auxiliar de governador, não pode nomear ninguém.
Sou presidente de uma entidade que tem personalidade jurídica própria,
feita para descentralizar o poder. Se você não está mais se recordando,
quero lhe dizer: sou presidente de uma autarquia, lá quem manda sou eu,
não peço autorização ao governador. Mas o governador, se não estiver
contente com o presidente, pode demiti-lo. Aí, ele meteu o bilhetinho de
volta no bolso, ficou vermelho e riu, dizendo: "faça o que o 'senhor' qui-
ser". Aí terminamos o despacho e eu continuei fazendo, enquanto lá es-
tive, as nomeações que achei necessário fazer.
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Genival viajava sempre, mantendo contatos com prefeituras para
criação de novas agências. Um tanto insidioso, o Jornal de Domingo, de
Belo Horizonte, chegou a maldar que as constantes viagens tinham, na
verdade, objetivos puramente políticos. Estaria ele em campanha? Na
semana seguinte, no dia 16 de setembro, ainda de 1984,0 mesmo jornal
publicou nota, com desculpas do jornalista Gilberto Menezes, esclare-
cendo que as peregrinações eram estritarnente no cumprimento da meta
proposta: interiorização do instituto. Paralelamente, cuidava-se de mo-
dernizar o Hospital da Previdência na capital. Já quando da inauguração
dos novos vestiários, a dois de setembro, o superintendente Carlos Was-
hington Vieira da Silva declarava ao Diário da Tarde: "a marca da atual
administração é a humanização com o direcionamento voltado para o so-
cial". Destacou a modernização dos serviços, com novos sistemas de se-
gurança do trabalho e de limpeza e prevenção contra infecção hospitalar.
O Estado de Minas de doze de outubro noticiava a instalação da quin-
quagésima oitava agência, Dona Maria Guimarães Tolentino, em Alfe-
nas. Homenagem à mãe de D. Risoleta Neves, primeira-dama do estado,
dava sequência à tradição de nomes de mulheres. Muito orgulhoso das
realizações, o Governador Hélio Garcia informava pelo mesmo jornal,
dois dias depois que, das vinte e uma agências criadas no interior em seu
curto governo, onze já estavam instaladas. Ainda em 24 outubro, o Jornal
de Montes Claros noticiava que, em reunião festiva na cidade de Pouso
Alegre, os deputados federais Milton Reis e José Pereira, apoiados por
mais de uma dezena de prefeitos do Sul de Minas, lançavam o nome do
presidente do Ipsemg como candidato ao Senado, já nas eleições vindou-
ras. Os rumores de que ele pleitearia uma vaga na Casa Alta vinham
desde que assumira o cargo no Ipsemg. Eram revigorados agora, quando
anistiado pelo novo texto da Lei de Segurança Nacional. Comedido, Ge-
flival não desmente o noticiário. Mineiro, sabia que em certas ocasiões
"o silêncio vale mais que mil palavras". Era, nos bastidores, favorecido
pelas falas que o vinculavam a JK, pelas afirmações de que era seu her-
deiro político. A 24 de novembro sai publicado no Minas Gerais o ato
que o exonera como presidente do Ipsemg, designa o substituto (José
Ferraz), e o nomeia conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

- Naquela ocasião, quando entrei para o lpsemg, chegar a seu pre-
sidente era um negócio complicadíssimo. Como se fora um pequeno
deus, quase ninguém lhe tinha acesso. Procurei democratizar ao máximo
não só aquela aproximação quanto o atendimento aos segurados. Foi des-
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gastante demais, quase uma maratona. Considero, no entanto, que o mais
importante foi o processo de interiorização do Instituto. Quando assumi,
a previdência tinha apenas umas quatro agências no interior. Imagine
um funcionalismo público imenso, contribuindo compulsoriamente para
aquele órgão, mas tendo um mínimo de possibilidades de auferir bene-
ficios na área médica. O único hospital era praticamente destinado ao
pessoal de Belo Horizonte. E nem falo dos deslocamentos para receber
outros beneficios. Deixei a presidência com o orgulho de um dever par-
cialmente cumprido. Alguém disse: "Mais tempo tivera, mais fizera".
Achei bonito, só. Inteiramente fora da realidade do meu segurado. Para
esse, bonita foi a criação de mais de quarenta agências no interior. In-
centivei a aproximação fácil e democrática ao presidente, conversava
com todo mundo, batia papo e mantinha reuniões mensais abertas. Apa-
lavra, sem censura, ia da crítica, nem sempre justa, ao elogio, nem sempre
merecido. Dito assim é lugar comum, por essa razão mesma, ou apesar
dela, inevitável. Tomei decisões, ditas polêmicas, que me valeram muitas
restrições. Acabaram depois concluindo que eu estava certo. Exemplar,
foi o fechamento da Escola da Previdência, na Rua Gonçalves Dias. Na-
quela ocasião tive a coragem de dizer que a função do instituto não era
fazer escolinha de elite para funcionário velho que, méritos à parte, queria
se formar aos trinta ou quarenta anos - ou para receber seus filhinhos em
um curso operacional. A escola era de segundo grau, todo funcionário
mais antigo que queria ascender na carreira se matriculava nela. O custo
era altíssimo para a previdência. Demonstrei que tal curso era minima-
mente duas vezes maior do que o do colégio mais caro de Belo Hori-
zonte. Fechei a escola e avisei:

"Fechei, está fechado". Quis fechar também o Hotel da Previdência,
só não o fiz porque o Tancredo não deixou. Dependesse de mim, teria
fechado. Teoricamente, o hotel atenderia aos inscritos na previdência
mais de um milhão de pessoas. Não fazia sentido manter a mordomia,
evidenciada na disparidade entre esse número e uma disponibilidade de
vinte ou trinta unidades para hospedagem. Se não tinha sentido, então O

que era? Era privilégio para alguns que sabiam como chegar lá, como
obter vagas. O hotel era de qualidade regular, mas muito procurado. Pra-
ticava preços baixos, parcelava pagamento com desconto em folha, tor-
nara a hospedagem accessível. Não era, entretanto, de alcance da massa
previdenciárja Então, repito, só não o fechei porque o governador não
deixou. Também encontrei oposição muito grande por parte de alguns
deputados. Um deles, ex-colega no Congresso, o Sérgio Ferrara, foi pre-
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feito de Belo Horizonte e frequentava muito, com a família, o hotel, que
achavam muito bom, muito gostoso. E foi duro opositor ao fechamento
do hotel, que está lá até hoje. Como não pude fechar, criei regras, restri-
ções pode-se dizer, no atendimento aos nomes na fila de hospedagem.
Ampliei o número de vagas, acabei com aquele negócio de o gerente
morar em casa à parte, paga pela instituição, acabei com o escândalo de
manter ainda outra casa à disposição das diretorias. Fechei as duas casas
com aquelas finalidades, mandei distribuir os quartos para os hóspedes,
criei muito caso. Evidentemente não consegui democratizar o hotel, que
tinha só trinta quartos. Mas, voltando às realizações acho que, a "melhor
das melhores" foi a modernização do hospital. Como foram muitas as
realizações melhores, atropelo o vernáculo, mas dou o recado. Naquela
ocasião, realmente modernizamos o hospital, colocando-o na linha de
ponta. O diretor mestre foi o Márcio (de Castro e Silva), conhecia aquilo
muito bem. Além de médico competente, muito dedicado. Não há como
esquecer, na modernização e interiorização do hospital, a ajuda inesti-
mável dos doutores Carlos Washington e Fulgêncio José Gazineili Abran-
tes, indicados pelo Márcio quando se aposentou. Ambos contribuíram
decisivamente para a continuação do processo. Aproveitei muitos dos
profissionais que já estavam na previdência. O Márcio, por exemplo, eu
conhecia desde rapaz. Pedi que compusesse a equipe e ele, já pensando
em se aposentar, aceitou o desafio e trabalhou comigo nos quase dois
anos em que lá estive. Foi importante contar com ele exatamente na área
inegavelmente de maior conflito, a médica. Os médicos do Instituto se
julgavam, e se julgam até hoje, donos dele. Era necessário controlar ho-
rários, especializações, uma série de coisas. E o Márcio, muito habili-
doso, conseguiu minorar os poucos atritos entre os médicos e a
presidência. Inegável que tive problemas, mas, é bom que se diga, a
grande maioria dos componentes do corpo médico, o grosso, era de pro-
fissionais sérios, que respeitavam horários e o próprio hospital como ins-
tituição. Havia, claro, o eterno "grupinho", que achava normal só assinar
O ponto. Era minoritário. Com eles cheguei a ter atritos. Quando saí, o
hospital estava entre os mais bem aparelhados de Belo Horizonte. Não
sei agora, depois desse absurdo sucateamento do lpsemg.

Desde que assumiu o comando do órgão, Genival teve uni norte -
O Instituto era patrimônio dos funcionários do estado, não do estado. A
firmeza com que pôs em prática esse princípio foi, sem dúvida, o grande
diferencial de sua administração. Em nenhum momento perdeu a cons-
ciência de que o instituto se mantinha com, e pelas contribuições dos
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funcionários, legítimos proprietários portanto, do patrimônio. Com  muitoorgulho, não deixa de ressaltar o zelo que teve por esse patrimônio Mos-
tra isso, muito bem, episódio acontecido já nos primeiros dias. Logo após
assumir, Tancredo o chamou e perguntou:

"Como é que está seu caixa lá na Previdência?"
- Pelo que sei, está bem. Temos, inclusive, muito dinheiro nele.
"Vou tomar emprestado."
- Governador, não tenha dúvida, eu empresto, mas quero o aval da

Caixa Econômica Estadual, do Banco de Credito Real e do Banco do Es-
tado de Minas Gerais. Tancredo se assustou.

"Por que essas coisas, tudo é estado."
- Não é estado não senhor, a previdência vive de contribuição dos

funcionários e boa parte deles não é nem de funcionários estaduais, é de
funcionários municipais, os municípios têm convênio com a previdência.
E acrescentei Sempre ouvi falar que o estado tomava dinheiro empres-
tado da previdência e pagava com elefantes brancos, como o quarteirão
da Praça Sete. Comigo isso não vai acontecer. Não quero que amanhã
venham dizer que emprestei ao estado e ele deu o calote na Previdência.

E Tancredo, ainda surpreso: "Faça então como quiser, mas eu pre-
ciso desse dinheiro".

Telefonei então para o Dermeva! Pimenta Filho, que me disse: "Já
sei, já sei, Tancredo me avisou, vou pedir ao jurídico que me faça uma
minuta e mando para você".

Retruquei:

Não. Quem vai fazer a minuta sou eu, aliás já está pronta e estou
mandando para você. E tem mais, não pode alterar nada, não pode mexer
em nada, é aval completo, tem que pagar até o décimo quinto dia após
vencimento, senão eu executo o Credircal, executo a Caixa, executo OBemge.

Depois, telefonei para o Roberto Brant, que foi falando: Já sei, já
sei, você vai obrigar a Caixa a dar um aval no empréstimo. Posso mandar
redigir a minuta?"

Respondi:

- Já a fiz, e não pode mandar modificar nada. Telefonei por fim ao
Sandoval Azevedo e ele, como os outros: "Já sei, já sei, até a minuta e
você quem vai redigir".

Ao que finalizei:

Claro, sou um advogado bom, competente sei redigir uma minuta
que vai me dar garantias, vai deixar muito firme a responsabilidade de

vocês, 
caso contrário eu não empresto. O máximo que o Tancredo pode

fazer é me tirar daqui.
Emprestei ao estado o equivalente a alguns milhões de cruzeiros

para não atrasar o pagamento do funcionalismo público. Todo mês rece-
bia. Os juros eram depositados no Bemge. Vencido o prazo, telefonei ao
Dermeval: "Venceu hoje o prazo de seis meses, vocês têm quinze dias
para me pagar, o Tancredo não fala mais nesse assunto comigo, então

VOCêS 
que se virem, conversem e vejam qual é a parte de cada um, dentro

de quinze dias, se eu não tiver o dinheiro no caixa da previdência ..."
Ele interrompeu: "Você deixa de ser o presidente da previdência".

Continuei:
- ... deixo, mas antes executo o contrato.
Da mesma forma, telefonei para os outros. Nesse dia, os três pro-

curaram o governador. Uma semana depois o débito foi quitado, o di-
nheiro voltou para a caixa do lpsemg. Na época, o funcionário mais
antigo da previdência o Antônio Alves Primola, que trabalhava na con-
tabilidade não se conteve: "Dr. Genival, eu estou na previdência há quase
trinta anos e nunca vi ninguém fazer isso que o senhor fez. Quando o se-
nhor disse que ia exigir o aval dos três bancos, fiquei rindo por dentro e
pensando: é muita ingenuidade dele. E não é que pagaram tudo? Pensei que
a gente ia receber mais terreno na Pampulha, mais terreno nem sei lá onde".

Logo depois da nomeação para o Tribunal de Contas, o Estado de
Minas publicou matéria intitulada "Programa em Ação", em seguida re-
produzida pelo O Jornal de Montes Claros de seis de dezembro de 84:
era breve balanço das realizações no período à frente do órgão. Lembrava
que a meta do governo Tancredo Neves, no setor previdenciário era de
atingir a um total de cem agências no interior. Em tom elogioso dizia
que, mesmo sem totalizar o proposto, até porque tivera apenas metade
do prazo, Genival deixava aberto o caminho a seu sucessor, qualquer que
fosse. Por outro lado - a matéria lembrava, a nova função de conselheiro
não o afastaria, por certo, da vida política. Os mineiros careciam de ho-
mens corajosos, destemidos como ele. A dezoito de novembro, o mesmo
Estado de Minas e outros jornais noticiavam que, ao final do mês, o le-
gislativo mineiro conferiria medalhas de "Grande Mérito", "Mérito Es-
pecial", "Mérito" e, ainda, insígnia, a duzentas e sessenta e sete
personalidades. Genival, pelos relevantes serviços prestados a Minas, foi
agraciado com o Grande Mérito. Mas, profundamente absorvido na cam-
panha de Tancredo, não podia sequer comemorar. Pouco antes de Tan-
credo renunciar ao governo de Minas para se candidatar à presidência,
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deixou acertada a nomeação de Genival para o Tribunal de Contas do
Estado.

Escrevi então a ele, dizendo estar tudo de acordo, desde que a indi-
cação partisse do Hélio Garcia, não dele, Tancredo. Argumentei: "todo e
qualquer ato seu, agora, às vésperas de sua renúncia, poderá ser explorado
como testamento, sabemos de sobra do que o Paulo Maluf é capaz. Melhor
deixar as coisas acertadas para o Hélio fazer. Você deve se poupar o mais
que puder. No Tribunal de Contas eu teria, pelas características de traba-
lho, sem questionamentos ou problemas, liberdade para continuar a ser-
viço de sua candidatura. Deixo claro que não penso em abandonar a
Política. Quando me negaram a candidatura, jurei no meu discurso de des-
pedida que voltaria ao Congresso nacional. Tancredo queria me dar me-
lhores condições de vida, queria livrar-me do que chamava de "aquelas
eventuais intempéries", porque sabia que quase todo o meu patrimônio
fora vendido para atender ao embate, patriótico, loucamente apaixonado,
contra a ditadura militar. Depois, iria com ele para Brasília. Mas Tancredo
morreu. Voltei para o meu escritório. Logo depois, quando tentei voltar à
Câmara Federal e perdi a eleição, renunciei por completo a toda e qual-
quer possibilidade de retornar à vida pública. Pessoas me criticam porque
fiquei no Tribunal apenas seis meses, esquecendo-se de que eu já havia
dedicado mais de 30 anos ao serviço público, sendo inteiramente legal
minha aposentadoria por tempo de serviço.

Genival havia se empossado no Tribunal de Contas com a intenção
de ficar apenas um tempo. Depois, lançar-se-ia por inteiro na campanha
de Tancredo, sabidamente eleito, já se tinha certeza com antecedência.
Mas, o final de 84 e o início de 85 foram extremamente tumultuados,
também e uma vez mais para ele, que teve sua casa barbaramente ar-
rombada. Arquivos e documentos foram remexidos por vândalos, pa-
recia. A polícia, apesar dos laudos periciais, não conseguiu identificar
os criminosos, quase que certamente do SNI. O conhecimento anteci-
pado da vitória da oposição no colégio eleitoral muito contrariava o re-
gime, que preferia Paulo Maluf. Figueiredo chegara a dizer: "Tancredo,
never" (Tancredo, nunca). O trocadilho, pouco importam gosto e qua-
lidade, era explícito do pensamento militar. Não poderia ser mais direto.
Entretanto, a vitória era inevitável e, a quinze de janeiro, veio a consa-
gração. A posse - que não houve - seria dois meses depois. Dias antes,
Genival escrevera a Tancredo, numa carta informal, como lhe permitia
o convívio de longos anos:

"Belo Horizonte, l o de março de 1985.
Senhor Presidente - receba o meu abraço.
Agora, pela dificuldade normal de acesso a você, utilizo-me desta

carta. Quero colocar-lhe o seguinte: parte de Minas, o meu Norte, tanto
por definição legal quanto por condições fisicas, é Nordeste. O Rio São
Francisco é uma dádiva de Minas ao mesmo Nordeste, já que mais de
oitenta por cento de seu caudal é aqui formado. Em Minas, também, sua
maior extensão em termos de estados que o rio banha. Os maiores pro-
jetos de irrigação pela Codevasf aqui, estão esperando implantação. Jaíba
(100 mil ha.), Jequitaí (30 mil ha.), Pirapora (20 mil ha.) e Gorutuba,
parcialmente implantado. Executados tais projetos, mudar-se-á comple-
tamente o panorama econômico e social da minha região. Urge fazer isto,
mais ainda que o meu povo volta a falar em separatismo. Convocaram-
me até para liderar o estado de Minas do Norte. Não aceitei, por não
poder dividir-me em dois ..."

Antes de encerrar, Genival "ousava" - palavra sua - indicar alguns
nomes, dentre eles o de Hindemburgo (Pereira Diniz) para direção de ór-
gãos como a Codevasf e outros, sempre no interesse do desenvolvimento
daquela região. Reitera sua lealdade:

"Quanto à minha pessoa, as suas razões serão sempre as minhas.
A gratidão que lhe devoto é irresgatável. Só lhe pondero - e com todo
respeito - que preciso ficar livre do labéu de minha condenação pelo Su-
premo. Este estigma me atormenta diuturnamente. Creio que após passar
pela Previdência e pelo Tribunal de Contas, onde acabo de me aposentar,
o episódio será esquecido. Não quero e não mereço ser expungido da
vida pública. E, como lhe disse em minha residência, o meu desejo é tra-
balhar junto a você, na subchefia de assuntos parlamentares, por bem en-
trosar-me com todo o mundo político brasileiro, pela estima que me
devotam senadores e deputados, por conhecer bem o funcionamento das
duas casas legislativas, assim podendo ser muito útil ao seu governo. O
Fernando Lyra, com quem falei da minha pretensão, pela mesma de-
monstrou pleno agrado. Com a velha estima, respeito e consideração ao
presidente do meu País, sou, o

Genival Tourinho.

Quando foi divulgada a doença que afligia Tancredo, o povo entrou
em sofrimento. Após acompanhar o martírio do presidente, o País viu
também sua morte, a 21 de abril. Desde a notícia da enfermidade, a
quinze de março, o povo alimentava esperanças, e orava, e fazia vigílias,
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princas. C!1 i1iic	['ancicdo eonlagiaru a 114O 111u 110 al élii do que
se possa imaginar. Sua personalidade, seu caráter, sua fala firme, trans-
mitiram inabalável convicção de dias melhores. O presidente era a pon-
deração de que necessitávamos, era o político para o momento, vivido e
amadurecido como nenhum outro. Partilhávamos sua crença em um Bra-
sil melhor, esperança que ele criou com sua oratória contagiante. Com
ele morreu o sonho. Dolorosa, amargamente. Amigo de todas as horas,
Geniva! acompanhou tudo, também os momentos cruciais, Aqui refere a
trajetória política de Tancredo e o processo de sua eleição. Agregou opi-
nião pessoa!, desnudou bastidores do Congresso nacional, dissertou sobre
a enfermidade, falou da hospitalização até a posse de Sarney:

- Se a campanha de Tancredo ao governo de Minas foi muito dificil,
por falta de recursos financeiros, na campanha para presidente não houve
esses entraves, a coisa começou muito bem, seguiu naturalmente. No mo-
mento em que Paulo Maluf teve como antagonista o coronel Mário An-
dreazza, sabíamos que não teríamos mais empecilhos. Por outro lado, já não
havia mais interesse, por parte dos militares, sobretudo dos moderados, em
pressionar em favor de Maluf. Aliás, na hora em que se contar bem a história
do pleito indireto, vamos verificar que Maluf, contraditoriamente, foi um
elemento decisivo no processo de abertura, logo ele, que vivia bajulando,
carregando andores para os militares. Quando Figueiredo quis que o gover-
nador de São Paulo fosse um antigo secretário dele, o Maluf não aceitou e
peitou a proposta dos militares. Há cenas curiosas, como aquela dele abra-
çado com a uma, quando se apagaram as luzes lá no Ibirapuera. Contraria-
mente à vontade dos militares, elegeu-se governador de São Paulo e
desempenhou o mandato até o final. Sua ambição pessoal era tão grande,
que assumia riscos irrefletidos e, no dia seguinte, mandava presentes, adu-
lava, procurava a todos, chorava, cenas muito comuns a ele. Mas daí aen-
frentar Tancredo, já era demais. Tancredo urdiu, e seus companheiros
ajudamos a tecer, a mais elaborada obra de engenharia política de então, ar

-tesanal,  primorosa, preciosa. Tirou, a pouco e pouco, qualquer possibilidade
de Maluf. Somente uma "velha raposa do PSD mineiro" teria a capacidade
de, sabendo-se de antemão escolhido, simular nenhum favoritismo até o mo

-
mento exato, precisamente calculado, de despontar vencedor. Jamais deu
azo a que se planejasse uma reviravolta. Ele bem sabia das coisas... Mantidas
as aparências, nos bastidores a eleição do companheiro Tancredo correu bem,
não houve maiores dificuldades. A vitória foi massacrante, dois por um. Para
cada voto que Maluf tinha, dois e tico eram contados para Tancredo. E não
houve ificuldades financeiras, repito, porque todo mundo, todas as pessoas
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que contribuíram para a campanha, sentiram que Paulo Maluf não tinha con-
dições de enfrentar Tancredo que, eleito, teve entretanto de formar um mi-
nistério de concessões. Acabou não governando, por fatalidade.
Ironicamente, sempre se elegeu para ser sucedido por adversários políticos,
fosse na UDN ou na Arena. Era senador, deixou o cargo para o udenista Al-
fredo Campos. No governo estadual, sucedeu-lhe Hélio Garcia, outro ude-
nista. Morrendo, tomou posse o também udenista José Sarney. Meu santo
fica até desconfiado de que, no fundo, no fundo, Tancredo era udenista. Da
mesma forma brinca seu irmão caçula, Jorge Neves. Mas, há resquícios de
verdade nessa brincadeira de que o Tancredo era no íntimo udenista, como
dizia o Jorginho. É que Tancredo, muito intelectualizado, sofreu viva influên-
cia da UDN durante o processo de redemocratização do País. Contam
mesmo os mais antigos que ele só não foi para a UDN porque, naquela oca-
sião, a elite intelectual do País e as esquerdas, os socialistas e comunistas, o
pessoal mais avançado que era contra a ditadura militar, se perfilou na antiga
UDB, União Democrática Brasileira.

Foi depois da secessão do PR, quando o Dr. Arthur Bernardes se
desentendeu com alguns elementos da UDB, que se formou a União De-
mocrática Nacional, a famosa UDN, e o velho Arthur Bernardes partiu
Para o Partido Republicano, PR. Mas dizem os mais velhos que quem
conteve o então jovem Tancredo foi o Augusto Viegas, figura notável da
Política de São João DeI Rey. Não fora ele, possivelmente Tancredo ti-
vesse ido para a UDN. Ele aliás confessava em rodas íntimas que quem
o havia iniciado na política fora o Viegas, muito influenciando a forma-
ção de suas ideias na mocidade. Se, por mais de uma vez, aludimos a
Tancredo ser, no fundo, udenista, isso tem suas razões no fato de seu pro-
cedimento, muitas vezes, mostrar essa tendência. Mas ele, ainda que in-
timamente quisesse se filiar e integrar o grupo udenista quando do
restabelecimento da democracia no Brasil, jamais faria isso, para não pa-
recer deslealdade ou ingratidão com o velho Viegas.

Depois de tudo, voltando à eleição presidencial, quando a gente para
e pensa, vê que o Tancredo já estava doente antes. Cansei de vê-lo sair
de casa e levar a mão ao lado direito da barriga, contraindo-se. Até achava
que aquilo era excesso de comida, ele era de uma voracidade incomum.
Comia como adolescente, repetia duas, três vezes. Tinha especial predi-
leção pela mesa. Como gostava de comer! Eu achava aquilo um pouco
de exagero. Depois, quando o víamos saindo do carro e levando a mão
ao lado direito da barriga, como se sentindo alguma dor, alguma indis-
POSição, todos passamos a pressentir que ele não estava bem. O Tidinho
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Medeiros, seu médico em São João Dei Rey e amigo de vida inteira, Con-
firmaria isso mais tarde. Mas Tancredo era teimoso, não cedia às nossas
observações. Não acredito, definitivamente, nessas histórias de que Jus-
celino morreu assassinado, Lacerda morreu assassinado, Jango também
morreu assassinado, e até Tancredo morreu de um vírus que lhe tinham
inoculado. Estão mais para historinhas de gibi, de X-9, de Globo Juvenil,
revistinhas de minha infância. Tancredo morreu foi mesmo porque tinha
de morrer. Falam sobre seu desejo de não se mostrar doente, seus pianos
de primeiro se empossar para, depois, tratar da saúde, temendo algum
imprevisto, uma reviravolta qualquer. É pura verdade. Existiam ameaças
veladas. Eu havia ido a Brasília para a posse, assistira à missa na Igreja
Dom Bosco e estava em casa de um amigo, Tude, quando ele me disse:
"vamos ligar a televisão, o Dr. Tancredo acaba de ser hospitalizado". Per-
guntei como ficara sabendo, respondeu: "recebi um telefonema agora".
Ligamos a televisão e me lembro de que, num primeiro momento, achei
que fosse outra coisa, alguma tentativa de impedir a posse, algo desse
tipo. Fui para o hospital, o Tude comigo. Quando cheguei, já lá se juntava
uma pequena multidão, umas duzentas ou trezentas pessoas. Percebi, ni-
tidamente, que a maioria estava armada, todo mundo achando que hou-
vesse ocorrido um atentado. De lá, fomos para o Senado. Foram
momentos cruciais. Eu inclusive discutindo, dizendo que teriam de dar
posse ao Dr. lJlysses, que era o presidente da Câmara. Telefonei para o
Carlos Mário, que era ministro do Tribunal Federal de Recursos na oca-
sião.

Expliquei tudo, ele concordou comigo: "não há dúvida nenhuma
de que não se pode dar posse. Legalmente não se pode dar posse ao
José Sarney, ele ainda não é vice-presidente. Vocês estão absolutamente
certos, é isso mesmo, não pode". Mas o ministro estava impedido de ir
ao Senado opinar. Seu cargo vetava até meros palpites em questões po-
líticas. Solicitei sua ida, insisti, já com o carro pronto para apanhá-l0
ele se mantinha irredutível, muito embora entendesse perfeitamente
correta minha interpretação, que aliás todo mundo entendia e com a
qual todos concordavam, inclusive o presidente do Senado, HumbeIlO
Lucena.

Entretanto, quando o Dr. Ulysses deu sua opinião, jogou água fria
em nosso entusiasmo: "tem que empossar o Sarney, que é o vice". Não
deu, não quis dar ouvidos às nossas argumentações. O Dr. UlysseS era
urna personalidade única, pessoa ungida por todos nós, como discorda
S. ele dizia que era o Sarney, só cabia acatar, tínhamos que acatar. Mais
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unia vez, cuidei de observar. Todos os que estávamos no Senado, depu-
tados e senadores, todos estávamos armados. Dali saímos, achando que
iam tentar impedir a posse do vice. Saímos preocupados. Até hoje não
sei a razão ou, vá lá, razões, mais de uma, várias fossem, que levaram o
Dr. Ulysses a insistir na tese. Mais tarde tive oportunidade de perguntar
a ele, a quem tratava com muita cerimônia, sempre "Doutor Ulysses",
das tais razões. Ele, lacônico: "são problemas políticos de um determi-
nado momento". Mas o que ficou evidente como consequência, é que ele
foi o homem forte do governo, fez o que quis e entendeu. De qualquer
forma é bom lembrar que, sob o ponto de vista jurídico, era correta a
posse de Ulysses Guimarães. Era simples, estava na constituição: o vice,
no impedimento do presidente, assume. Mas o Sarney não era vice, ainda
não se havia empossado. Então, como não havia vice, assumiria o presi-
d ente da Câmara. Tive essa convicção no primeiro momento, depois veio
uma convicção geral: o Sarney fora beneficiado por um tremendo en-
gano, um erro jurídico. Não havia como dar posse na presidência a um
vice que não era vice, simplesmente não tinha assumido. Filigranas jurí-
dicas certamente, conveniências talvez, não vale revolver. Uma explica-
ção para o fato de o Dr. Ulysses não aceitar a posse seria talvez sua
histórica indisposição com os militares. Ele não navegava nos meios mi-
litares com a tranquilidade, a mesma desenvoltura com que o fazia lan-
credo. O Dr. Ulysses, nunca é demais lembrar, chegara a chamar os
militares que compuseram ajunta militar que sucedeu o Costa e Silva de
"Os Três Patetas". (*)

- Todos acreditávamos que era questão de três ou quatro dias a re-
cuperação. Recordo-me de quando ele começou a piorar. Telefonei para
o Tidinho Medeiros, como já relatei, seu amigo e médico de toda a vida,
que me disse: "Esse negócio do Tancredo? O importante não é limpar, é
não sujar. Fique preocupado com isso não, se ele tivesse vindo para cá
eu tirava esse divertículo com a unha". O Tidinho vivia falando isso co-
migo pelo telefone, depois é que começamos a desconfiar que tudo tinha
a finalidade de aquietar o conhecimento do público. Mas os mais próxi-
mos já achávamos que o caso era grave. Quando o levaram para São

(*) com a morte de Costa e Silva, deveria assumir, constitucionalmente,

O vice Pedro Aleixo. Mas ele era civil, e os militares, mais uma vez, impediram
a normalidade democrática, impondo aia virato , Uma ,junta Govern ativa.

Composta pelos ministros do Exército, Aeronáutica e Marinha, foi interina

até a posse de Geisel.
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Paulo, todos entendemos que era o final. Acompanhei tudo de Brasília,
não cheguei a ir a São Paulo. Visitei o Tancredo no hospital, estive com
dona Risoleta duas vezes. Aliás, ficou vivo na minha memória, quero crer
que na memória de muitos, um dos momentos mais marcantes da vida dela,
quando do velório do presidente. O povo quis invadir o Palácio da Liber-
dade, derrubando as grades. Ela então se dirigiu para a sacada, pegou o mi-
crofone e foi, com muita coragem e uma tranquilidade incrível, apaziguando
ânimos, sossegando a multidão. Foi admirável sua consciência de que ali,
menos que o velório do marido, era o velório de um presidente muito amado
de seu povo.

Agora, anos passados, compete acrescentar parte do que contou em
entrevista o general da reserva Otávio Costa, ex-porta-voz do governo
Médici e um dos militares que tiveram encontros com Tancredo na tran-
sição do poder para os civis. Em 1984, antes da eleição indireta, militares
da linha dura tentaram articular um golpe para impedir a vitória de Tan-
credo no colégio eleitoral. As manobras tinham o apoio de generais
como Íris Lustosa e Buscacci Guedes, ambos da área de informações.
Os planos incluíam prisões de políticos e líderes sindicais, como a
de Lula, na época dirigente do PT. Panfletos apócrifos, atribuídos
aos comunistas, foram distribuídos em Brasília com objetivo de criar
um clima favorável ao retrocesso político. Entre os militares golpis-
tas estavam os responsáveis pelo atentado no Riocentro em 1981 e
pela fraude da Proconsult, montada a fim de escamotear a eleição de
Brizola para o governo do Rio em 82, consequentemente não ha-
vendo posse. O golpe acabou impedido pelo próprio Tancredo, que
manteve uma série de reuniões com líderes do regime, como o Mi-
nistro Walter Pires e o brigadeiro Deoclécio Lima, ministro do STM.
O general Otávio Costa confirma o complô. Nos encontros com mi-
litares para costurar alianças nas forças armadas, Tancredo demons-
trava ter pleno conhecimento disso. Seu trabalho de engenharia
Política neutralizou a ação dos que pretendiam envolver o Brasil na
perigosa aventura, afirma o general. Tancredo procurou ainda os bri-
gadeiros Octávio Moreira Lima e Murilo Santos. Na Marinha teve
contatos reservados com os almirantes Júlio de Sá l3ierrenbach e Ma-
ximiano da Fonseca, esse último considerando que a redernocratiza-
çãojá andava atrasada e que uma eleição direta seria talvez a melhor
saída. Frise-se que Tancredo saiu do encontro com Maximiano sem
fazer qualquer comentário a uma eleição direta. Cauteloso, disse ape-

nas que esperava contar com o apoio do almirante caso fosse eleito.
Tancredo esteve também com o comandante do EMFA, Estado Maior
das Forças Armadas, general Reynaldo Mello de Almeida.

Mais recentemente, numa entrevista publicada a 20 de agosto de
2007, falando por "e-mail" a Frederico Vasconcelos da "Folha de
S.PaulO", Saulo Ramos, consultor-geral da república e Ministro da Jus-
tiça no governo Sarney, disse, entre outras coisas:

"Depois de 21 anos, a ditadura, na verdade, não queria deixar o
poder. Preparava uma grande farsa permitindo a eleição de um civil pelo
colégio eleitoral em eleição indireta, mas um civil comandado pelos mi-
litares. E tinham eles certeza de ganhar a eleição no Congresso porque
meses antes a célebre base do governo derrotara a proposta da eleição
direta para presidente. Os militares tinham, portanto, a certeza de eleger
um títere, na época Paulo Maluf. Quando Tancredo e Sarney venceram
a eleição no Congresso, eles não se conformavam e procuravam qualquer
pretexto para invalidar a eleição dos oposicionistas".

Ainda de se lembrar que Maluf era apoiado pelo Golbery, pelo
major Heitor Aquino de Ferreira (chefe de gabinete de Figueiredo), e
virou o candidato dos que pretendiam dar uma sobrevida ao regime mi-
litar. Figueiredo, enfraquecido pelo episódio do Riocentro, quando acei-
tou a farsa do 1PM num inquérito que acabou sendo revisto em 99,
chegou a ser peitado no Planalto por Paulo Maluf quando esse deixou
claro que, em hipótese alguma, abriria mão de sua candidatura.
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A operação Cristal

É em seu segundo mandato que Genival denuncia o que
batizou de Operação Cristal Custou-lhe a condenação
pelo STF e consequente inelegibilidade. De acusador,
passou a réu. Foi das últimas demonstrações de força
do regime. Genival fizera divulgar pela imprensa que
os generais Antônio Bandeira, Milton Tavares de
Souza e José Luiz Coelho Neto coordenavam uma
operação de inspiração direitista. Como resultado,
um processo contra ele teve início em vinte de
julho de 80, com base numa denúncia feita em
Montes Claros. A condenação chegou a dois de de-
zembro de 81. O resumo e o decorrer do processo,
que a seguir intentamos, se fundamentaram nos
autos, de que constam: a entrevista dada à imprensa
em Montes Claros, o depoimento à CPI da Assem-
bleia mineira a defesa de seus advogados seu pró-
prio depoimento e o das testemunhas arroladas,	1além de outros documentos pertinentes.

Recapitulando: a 26 de agosto de 1980, Geni-
vaI houvera relatado à CPI da ALMG que era de
grande tensão o clima político em Belo Horizonte.
Com a Lei da Anistia, Leonel Brizola, considerado
pela extrema direita como "altamente pernicioso à
nação", regressara ao Brasil. Logo após, funda o PTB.
Perdida no TSE a legenda para o grupo de Ivete Vargas, cria o PDT, sem-
pre apoiado por Genival. Convidado para uma palestra em Belo Horl-
zonte, aqui chegou em visita coordenada pelo mesmo Genival, então
filiado ao partido. Antes de sua vinda, de tal forma se tornaram explícitas
as ameaças, que Genival procurou o secretário de Segurança para solic i -

tar garantias especiais. Era necessário, justificava, policiamento ostensivo
não só nas imediações do Instituto de Educação, onde Brizola seria con-
ferencista, como também nas proximidades do hotel onde ele se hospe-
daria e na sede do PDT. A solicitação não foi atendida, sob alegação de
que os policiais não poderiam ser afastados de suas funções habituais.
Já que não podia contar com a segurança institucional solicitada, na vés-
pera Genival notificou a imprensa, e acusou Antônio Ribeiro, chefe de
polícia técnica do estado, como um dos ameaçantes. Como previsto, a
presença de Brizola foi tumultuada. Na CPI, Genival narrou os atentados
quando da conferência de Brizola e, posteriormente, num almoço em
Montes Claros, reiterou as declarações.

- Cinco ou seis minutos de iniciado o evento, explodia uma bomba
de efeito moral quando estavam sendo esvaziados os pneus de nossos car-
ros. Um dos elementos de nossa segurança interna, o Waidemar Pedro, ex-
presidente do Sindicato dos Choferes Profissionais de Belo Horizonte
percebeu, nas proximidades do Instituto de Educação, a presença do An-
tônio Ribeiro, pertencente aos quadros da Policia Técnica de Minas, indi-
víduo ligado à extrema direita, em atitude suspeita. interpelado fortemente
pelo Waldemar veio com uma série de desculpas esfarrapadas. Não se sabe
o que ele estava fazendo lá. Uma coincidência muito grande. ( ... )

Esse fato levou-me, no dia seguinte, lá em Montes Claros, a fazer
a denúncia mais abertamente. Disse que os agentes de segurança do
esquema ditatorial quando, por razões pessoais, se reposicionaram, ti-
nham-me assegurado que, por trás da chamada Operação Cristal, es-
tariam três oficiais graduados das forças armadas. Já tinha ouvido
baixinho, a título de informação, os nomes desses três militares. Acho
profundamente indigna esta história de acusar autoridades em voz
baixa. Acho que os homens públicos, os parlamentares, têm uma res-
ponsabilidade social muito grande, na medida em que, para o estabe-
lecimento do regime democrático neste País, não se pode tratar com
Sussurros determinados tipos de denúncias. A denúncia tinha que vir
a público para que os denunciados pudessem se defender, e para que
houvesse um certo cuidado com essas pessoas. Perante a imprensa na-
cional, fiz denúncia do general Bandeira, do general Milton Tavares e
do general Coelho Neto, comandante da brigada militar em Minas Ge-
rais. Mais tarde, achei interessante que o general Bandeira viesse dizer
que eu estava me valendo de imunidades parlamentares para uma acu-
sação daquele jaez. Respondi que eu o acusava, não porque tivesse
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imunidades parlamentares, mas porque tinha responsabilidades parla-
mentares.

Tanto ou mais que a entrevista, o depoimento à CPI teve repercussão
nacional já que nele, ao reafirmar as declarações à imprensa, Genival
acrescentou novos detalhes. Espantou a coragem com que revelou os
meandros da Operação Cristal. Omitiu apenas, por compromisso previa-
mente assumido, os nomes dos informantes. Poderia fazê-lo, não estava
sob juízo. Mas desde logo avisava: em caso de convocação judicial, seu
informante estava pronto a repetir as denúncias. Também foram convo-
cados a depor na CRI nomes respeitados, como o do então presidente do
Centro de Estudos do Trabalho, João Batista dos Mares Guia, que não he-
sitou em apontar o tenente-coronel Guimarães e Afonso Paulino, ex-pre-
sidente do Jornal de Minas, como participantes de ações terroristas em
Minas. O testemunho de Genival fora baseado em informações do ex-
agente de segurança Nélson Galvão Sarmento. É concernente reparar que
o depoimento à CPI da Assembleia Legislativa ocorreu em 26 de agosto,
um dia antes do trágico atentado terrorista à sede da OAB no Rio, que vi-
timou a sra. Lyda Monteiro. Coincidência ou não, o depoimento e o ato
terrorista ocorreram na Semana do Soldado, em meio a solenidades pro-
movidas pelo Ministério do Exército. Na ocasião, de novo, o general Wal-
ter Pires enalteceu o desempenho das forças armadas, especialmente do
Exército, no processo de redemocratização nacional. Então setembro che-
gou, carregado de tensões. A crônica se esmerava em comentar os aten-
tados políticos que prosseguiam em todo o País, destacando dois casos
envolvendo parlamentares. Um, denúncia do procurador-geral da Repú-
blica, solicitando punição, até mesmo cassação do mandado do deputado
João Cunha, do PT, por "desrespeito" ao presidente da república. O outro,
de acordo com a mídia, ainda "no terreno movediço dos rumores", se re-
feria a possível denúncia contra o deputado Genival Tourinho, como in-
curso na Lei de Segurança Nacional. Foram tempos dificeis,
particularmente para a família. Segundo sua mulher, Esther: "na época da
ditadura, Genival fazia aqueles discursos e eu passava muito aperto. Tinha
medo mesmo. Vinham aquelas pessoas para cá e começavam a contar a
ele as coisas que estavam acontecendo. Quando contavam, meu coração
fechava e eu pensava: agora sim, Genival vai falar isso, vai denunciar... e
já ficava esperando a reação, como de fato houve. De um lado, eles es-
tourando bancas de jornais, atingindo a sede da OAB no Rio de Janeiro,
depois o atentado do Riocentro. De outro, Genival denunciando tudo, sem

cerimônia. Eu ficava muito amargurada porque pressentia que iam
atingi-lo de alguma forma. Os meninos, Mário e Paula, ainda eram
muito novos e para eles era tudo uma espécie de aventura. O pai era
motivo de muito orgulho. Era bom para eles ter um pai valente, não
tinham o receio que eu tinha. Foram momentos de muito sofri-
mento".

Mais que receios, Esther tinha medo. A dez de setembro, o carro
que conduzia o marido fora atacado à mão armada numa via pública
de Brasília, recebendo vários disparos. Não parecia tratar-se de simples
assalto, mais semelhava outro atentado político. Esta foi a impressão
que tiveram a imprensa e a bancada oposicionista no Congresso. O fato
foi largamente noticiado e, a despeito de incisivas e reiteradas declara-
ções negativas do próprio Genival, a imprensa teimava conferir ao in-
cidente conotação de "crime político". Todos os órgãos de notícia no
País se ocuparam do assunto. A seguir, ipsis litteris, o que saiu no Jornal
do Brasil a 12 de setembro daquele ano, em chamada de primeira pá-
gina, como o fizeram também os principais órgãos de imprensa em todo
o País:

"Exército processa Genival Tourinho por acusar generais".
Alvo de representação do Ministro do Exército, que pediu ao Mi-

nistério da Justiça que o processasse, por ter acusado três generais de
articularem a 'Operação Cristal', o Deputado Genival Tourinho (PDT-
MG) disse ontem na Câmara que apenas cumprira seu dever. Depois,
a caminho do aeroporto de Brasília, foi atacado por quatro homens,
que o agrediram e roubaram. O automóvel em que ele viajava teve um
pneu furado. Sob a mira de armas, Tourinho entregou a quatro homens
de boa aparência, barbados, sua pasta, documentos, o relógio, cerca
de CrS 3 mil e o paletó. De volta à Câmara, relatou o episódio e disse
que pela primeira vez em sua vida sentira medo: "Medo de morrer."
O presidente da Câmara, Flávio Marcílio, vestido a rigor para uma re-
cepção, oficiou ao Ministro Abi-Ackel, que determinou a vigilância
de todas as saídas de Brasília, na tentativa de localizar o automóvel
que transportava os agressores. Mas até as 22h de ontem nem a polícia
federal, nem a perícia haviam comparecido ao local do assalto. O de-
putado viaja hoje para Belo Horizonte, sob proteção da polícia federal.
Por precaução, dormiu na residência do deputado Renato Azeredo (PP-
MG). De manhã, a direção do Partido Popular, em reunião, havia rea-
firmado seu apoio ao Presidente João Figueiredo, no esforço para
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identificar os autores dos atentados terroristas recentemente praticados
no País".

Na página 4, detalhes:
"DEPUTADO É ASSALTADO EM BRASÍLIA: - Pela primeira

vez em minha vida eu tive medo. Medo de morrer - afirmou ontem, de-
baixo de forte tensão, o deputado Genival Tourinho (PDT-MG), que mi-
nutos antes foi assaltado e esmurrado por quatro desconhecidos, quando
se dirigia para o aeroporto de Brasília.

Os agressores apontaram-lhe revólveres e levaram-lhe o relógio de
pulso, cerca de Cr$ 3 mil em dinheiro, carteira com documentos, pasta
tipo 007 e até o paletó do terno claro que vestia, além das chaves do carro
que o transportava. O parlamentar estava usando o carro de seu colega
de partido, José Maurício (RJ), para ir até o aeroporto, de onde embar-
caria para Belo Horizonte. A cerca de 500 metros do trevo existente na
pista que leva ao aeroporto, o deputado disse ter ouvido 'estalidos' que
chamaram sua atenção, tanto assim que até comentou com o motorista
sua estranheza com o ruído. Logo depois começou a ouvir o barulho tí-
pico de pneu vazio. Neste instante um Opala amarelo, 1979, se aproxi-
mou, obrigou o motorista do sr. Tourinho a parar bruscamente no
acostamento e começou o assalto, eram 18h45m.

BRASÍLIA FECHADA— Do carro que se aproximava desceram
rapidamente quatro desconhecidos, barbudos, - esse tipo de barba
que está em moda, agora, que o parlamentar não sabe dizer se poderia
ou não ser postiça. Um deles rendeu o motorista Nelson Bento, obri-
gando-o, sob ameaça de armas, a ficar de cabeça baixa sob a direção.
Dele, ainda levaram o relógio, Cr$ 2 mil e 900 e os documentos, in-
clusive a própria carteira de habilitação. Ao mesmo tempo, um assal-
tante apontava um revólver Smith & Wesson 32, para a barriga do
deputado. 'Era um Smith & Wesson 32, cano serrado sim, porque
arma eu conheço', disse o parlamentar. Outro apontava outra arma -
esta não identificada, para a sua nuca. Ele foi obrigado a entregar O

dinheiro que levava no bolso dianteiro da calça, todos os documentos
que estavam na pequena carteira que guardava no bolso traseiro, seu
relógio, sua pasta e até um pacote amarrado com barbante, contendo
documentos que estava levando para Belo Horizonte. Durante o as-
salto, o deputado disse ter sido chutado algumas vezes na perna e le-
vado socos na cabeça ele está usando bengala e ainda usa gesso em
um pé, em consequência de recente acidente automobilístico - e, em-

bora não tenha certeza, acha que seus agressores chamaram-lhe de
'doutor' e de 'deputado'.

Cercado de parlamentares, no gabinete do deputado Flávio Mar cílio,
para onde foi levado pelos companheiros tão logo voltou para o Con-
gresso, o Genival Tourinho narrou os acontecimentos à imprensa. Disse
que o assalto durou pouco mais de três minutos, se tanto. Depois de se
apoderarem dos objetos e do dinheiro, os assaltantes embarcaram no
carro e tomaram o rumo do centro de Brasília. 'Aí eu disse ao motorista,
porque eu enxergo pouco: presta atenção na placa do carro. Ele olhou e
gravou: 2731. Opala amarelo, provavelmente do ano passado, com urna
antena muito grande. Mas ele não conseguiu ver as letras da placa. Aliás,
lembro agora, eles também queriam levar meus óculos. Objetivei (sic)
que sem eles não vejo nada. Eles então me deixaram ficar com os ócu-
los'.

"Não reage que morre" - O deputado disse que sua impressão foi a
de que os agressores queriam matá-lo, quando viu os revólveres aponta-
dos. "Não reage que morre" - gritou um deles. O parlamentar afirmou
que não reagiu e pediu aos assaltantes que tivessem calma, pois não es-
tava disposto a qualquer gesto de reação.

"Eu entrego tudo, vou entregar tudo, mas não me matem" - afirmou.
Na sua opinião, confirmada pela do motorista Nelson Bento, os assal-
tantes estão na faixa dos 23 a 25 anos. Tinham cor clara ou morena e es-
tavam bem vestidos. Cerca de cinco minutos depois que os assaltantes
deixaram o local, ia passando o carro do deputado Renato Azeredo (PP-
MG), dirigido pelo motorista João, conhecido do deputado Genival Tou-
rinho, que deu-lhe carona até o Congresso.

Providência - Acha o deputado Genival Tourinho que os 'estalidos'
que ouviu poderiam ser perfeitamente de tiros, mas não tinha certeza. 'A
perícia é que vai dizer isso. Mas é bom lembrar que logo depois o pneu
do carro estava vazio'- disse ele. O motorista, que chegou pouco depois
ao gabinete do deputado Flávio Marcílio, confirmou todas as declarações
do deputado mineiro, inclusive a avaliação de idade dos assaltantes. Re-
velou ainda que o carro dos assaltantes começou a segui-lo a partir do
final do Eixo Rodoviário Sul. Lembrou também que o trajeto completo,
desde que saiu do prédio do Congresso, levando o deputado Genival Tou-
rinho, incluiu uma ida à casa do deputado José Maurício, na SQS 311. E
de lá, com o deputado sentado no banco traseiro, sozinho, prosseguiu
Para o aeroporto. Ao chegar à Câmara procurou se comunicar por tele-
fone com o Ministro da Justiça. Na sua ausência, procurou o secretário-
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geral do Ministério, Sileno Ribeiro. Esse indicou o delegado da Polícia
Federal, adido ao Ministério da Justiça, que ouviu um relato completo
do Genival Tourinho. O deputado Flávio Marcílio, ao tomar conheci-
mento da ocorrência, através do vice-líder do PDS, deputado Cantídjo
Sampaio (SP), desistiu de participar de uma solenidade na embaixada do
Uruguai. Ainda em traje a rigor, veio à Câmara para oficiar ao Ministro
da Justiça, solicitando providências, pedir a realização de perícia no veí-
culo do deputado e oferecer-lhe a proteção da segurança da Câmara e
um carro da Casa para sua locomoção mais segura. Além disso ofereceu
ao deputado Genival Tourinho a própria residência oficial da presidência
da Câmara, no Lago Sul, para o deputado utilizar se achar conveniente.
O deputado Genival Tourinho disse que ainda tentou ponderar aos assal-
tantes que não levassem seus documentos, argumentando que não lhes
serviriam de nada. Um deles respondeu: "Não se preocupe, que depois
'cê' recebe de volta", O Ministro da Justiça, lbrahim Abi-Ackel, está pes-
soalmente orientando a operação policial, desencadeada ontem à noite,
para tentar capturar os quatro homens que agrediram e assaltaram o de-
putado Genival Tourinho. Segundo informou o deputado Cantídio Sam-
paio, vice-líder do PDS, a um grupo de parlamentares da oposição, no
gabinete do presidente da Câmara, o Ministro Abi-Ackel manteve con-
tatos com o governador de Brasília, coronel Aimée Lamaison, que por
sua vez mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil.
A Polícia Federal também está atuando e todas as saídas da capital foram
fechadas pelas autoridades. Na sessão noturna de ontem do Congresso,
em nome da liderança do governo, o deputado Djalma Bessa (PDS-BA),
em resposta aos discursos dos oposicionistas que condenaram  escalada
da violência política e o atentado ao deputado Genival Tourinho, declarou
que o fato era lamentável, mas não se podia dizer, com segurança, qual
a natureza do incidente que envolveu o representante oposicionista. Por
seu lado, o deputado Cantídio Sampaio, também vice-líder do PDS e ex-
secretário de segurança de São Paulo, observou que o assalto contra o sr.
Genival Tourinho era 'muito suspeito' e que 'as probabilidades de haver
um assalto comum com tantas coincidências eram de um por 1 bilhão'.
No gabinete do deputado Flávio Marcílio, o sr. Genival Tourinho ligou
para Belo Horizonte e falou com sua mulher, D. Esther Antonieta, e lhe
narrou os fatos, assegurando-lhe que estava bem de saúde, cercado de
amigos e protegido pela Câmara. Às 20h30m, escoltado por dois agentes
de segurança da Câmara, armados, o deputado Genival Tourinho deixou
o edificio do Congresso e foi para a residência do deputado Renato Aze-

redo, na superquadra 302 norte, onde moram os deputados. Antes, ele
recebeu manifestações de solidariedade do deputado Ulysses Guimarães
e do senador Tancredo Neves e de mais de uma centena de congressistas
que acorreram à sala do presidente da Câmara. Pelo telefone, de smoking,
sentado na sala de seu chefe de gabinete, o deputado Flávio Marcílio
conversou com o Ministro lbrahim Abi-Ackel e lhe pediu que a Polícia
Federal desse ao sr. Genival Tourinho as necessárias garantias de vida
quando ele chegasse a Belo Horizonte, para onde vai hoje pela manhã.
O deputado Flávio Marcílio solicitou ao ministro uma imediata perícia
no automóvel que conduzia o parlamentar mineiro, adiantando que o veí-
culo estava no local do incidente, sob a proteção dos guardas de segu-
rança da Câmara. Em seguida, o deputado Flávio Marcílio relatou ao
deputado o seu diálogo com o ministro e lhe reiterou o convite para per-
manecer esta noite na residência oficial da Câmara, na península dos mi-
nistros. O deputado Genival Tourinho mais uma vez recusou a oferta.
Também no gabinete do deputado Flávio Marcílio, o líder Nélson Mar-
chezan lastimou o episódio, mas ponderou que não podia tirar ilações
políticas dos fatos, embora concordasse que eles eram muito estranhos.
Marchezan contou que o Ministro da Justiça, confirmando o que dissera
ao presidente da Câmara, tomara as providências necessárias para apurar
os fatos. Ele disse que o ministro já devia ter cientificado o Presidente
Figueiredo do ocorrido".

O Correio Braziliense, na mesma sexta-feira, 12, também deu
grande destaque ao atentado. Decorridos mais de trinta anos, Genival
não tem dúvidas, como as não tinha desde o começo.

- O que sofri foi, de fato, um atentado político. Se à época não quis
insistir, e cheguei até a afirmar que se tratava de assalto comum, foi para
não atiçar mais lenha à fogueira.

O laudo concluiu que "o veículo em movimento teve seu pneumá-
tico posterior direito atingido por dois projéteis de arma de fogo, sendo
que o atirador encontrava-se à sua retaguarda". Significa que, pela forma
como o veículo foi atingido, não foi um assalto comum. (Laudo de
Exame em Veículo, de número 49713, do Instituto de Criminalística da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 11/setembro/80).

Golbery, logo depois do atentado, solicitaria um encontro com Ge-
flival, que conta como foi:
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- No dia seguinte ao atentando, a trezentos metros do Aeroporto de
Brasília, quando meu carro foi baleado e os pneus traseiros varados à
bala, recebi um telefonema do genro do general Golbery, o Alberto, por
sinal um dos amigos mais chegados na infância, em Montes Claros. A
casa dele era vizinha à minha e a molecada toda ia brincar no nosso quin-
tal, vastíssimo. Minha casa dava de frente para a Rua Dr. Santos, corri o
quintal terminando na Rua Dr. Velloso. Imenso, com árvores antiquíssi-
mas, muitas delas frutíferas, nele nos divertíamos e brincávamos, e a pre-
ferência era circo mambembe, bancando o Tarzã, com as cordas
penduradas naquelas mangueiras centenárias. O Alberto estava sempre
lá. Quando fui para Brasília, ele me procurava, me convidava para os
aniversários dos filhos dele, eu também o convidava para os aniversários
dos meus, da mesma idade. Em Brasília fiquei, mais de perto, conhe-
cendo o Golbery. Aliás, já o conhecia quando ele morava aqui em Belo
Horizonte e era major do Exército. Nessa época o Alberto já namorava
a filha dele. Em Brasília então, o Alberto telefonou, dizendo: "olha, o
ministro (ele não chamava o Golbery de general nem de sogro) está que-
rendo um encontro com você, quer saber se pode ser hoje, às quatro da
tarde". Respondi: "Alberto, poder, pode. Mas estou achando que talvez
não seja conveniente, com esse estardalhaço todo da imprensa em de-
corrência do que me aconteceu ontem à noite. Agora vem seu sogro que-
rendo se encontrar comigo às quatro horas da tarde, no Banco Cidade de
São Paulo. Claro que a imprensa toda vai tomar conhecimento, vai ter
mais noticiário, e indagações e mais indagações surgirão daí. Pondere
isso com ele, talvez num lugar mais reservado seja mais interessante".
No que o Alberto falou, você tem razão, deixa-me ponderar isso a ele.
Umas duas horas depois, voltou a falar comigo e disse: "olha o ministro
diz que está ciente disso e não vê nenhum inconveniente. Agora, se você,
de sua parte, enxergar algum. .

Respondi: - "Não, de minha parte, não".
Aí fui, o general queria detalhes do atentado, como é que havia

sido, e mais o que eu lhe pudesse esclarecer. Então, comecei o relato,
inclusive contando que, quando voei para Brasília na terça-feira fl°
mesmo avião, ia uma figura com quem não tenho qualquer relacio-
namento, a não ser de profunda antipatia, profunda e mútua, oAfO°
Paulino, que foi diretor de umjornaleco aqui em Belo Horizonte, ha
alguns anos. Ele, na época, era agente de vários órgãos de informação
da Marinha, da Aeronáutica, também do SNI, portando credenciais
que lhe foram todas cassadas exatamente porque ele passou a abusar

delas em proveito pessoal, obrigando pessoas a fazer confissões de
dívidas, e uma série de problemas, o que aliás denunciei em discurso
proferido na Câmara dos Deputados. Bom, então eu disse ao Golbery
que ele estava no voo em que eu fui. Quando voltei, três dias depois,
o mesmo Paulino vinha também no voo. Comentei então com o ge-
neral que ninguém me tirava da cabeça que aquele atentado fora
orientado por ele, muito conhecido pelo apelido, Minhoca. Esse in-
divíduo foi, dada ocasião, presidente do Clube Atlético Mineiro. É
uma página triste da história do Atlético ter sido presidido por tal ele-
mento. Aí o Golbery me interrompeu e falou: "escuta, esse Minhoca
do qual você está falando não é aquele que jogava futebol na guarni-
ção militar lá na Rua Juiz de Fora, em Belo Horizonte?"

Reafirmei, é esse mesmo. E o Golbery, arrematando o diálogo:
- "Ah! Bom, eu estava meio em dúvida, porque isto não está me

parecendo coisa do Pires, está me cheirando a coisa do Medeiros (general
chefe da Casa Militar do Presidente Figueiredo). Agora, você me infor-
mando que esse Afonso Paulino estava em Brasília no dia dos atentados,
eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que efetivamente isso foi trapa-
lhada do Medeiros".

Ainda que pairassem dúvidas quanto ao caráter do atentado, nota
"estritamente pessoal e confidencial" que o general Golbery escreveu ao
presidente Figueiredo, datada de 4 de junho de 81, colocava uma pá de
cal em toda e qualquer especulação sobre o assunto. A nota que, de
acordo com o autor, deveria ser destruída logo após leitura, não o foi. A
Revista Veja a publicou logo depois da morte do general, em setembro
de 87.

"( ... ) Há cousas que devem ser ditas com nitidez, franqueza e pre-
cisão. Por isso é sempre melhor escrevê-las. Eis a razão desta nota, com
que espero não importuná-lo. Lida com a atenção que requer, talvez o
melhor seja destruí-Ia, dada a natureza do que nela se contém. O lamen-
tável caso do Riocentro, tem sequência a outros episódios de menor re-
levância (bancas de jornais, Tribuna da Imprensa, atentado contra o
deputado Mário Genival Tourinho em Brasília, etc.) ou de gravidade
muito maior (OAB), tem evoluído de maneira até mesmo mais favorável
e discreta do que se poderia esperar ao começo. Tudo indica que o 1PM
(Inquérito Policial Militar), não divulgado ainda, mas do qual a nota
dada à imprensa pelo encarregado - bem lançada, aliás parece dar ideia
Satis fatória substanciará as conclusões finais de ter havido crime na área
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de competência da Justiça Militar, mas de não existirem elementos sufi.
cientes à indicação dos culpados ..."

Quase quinze meses depois do atentado e uma semana após a Con-
denação, a 09/dezembro/1981, na mesma Veja, nas páginas 26/27:

"De janeiro a agosto de 1980 ocorreram 46 atentados políticos con-
tra bancas de jornais, redações, pessoas fisicas e associações civis - e a
escalada de violência culminou, em 26 de agosto, com a morte de uma
funcionária da OAB carioca, Lyda Monteiro da Silva. Na semana pas-
sada, a justiça brasileira apresentou seu primeiro condenado por causa
desses episódios, o deputado Genival Tourinho, 48 anos, do PP mineiro,
que recebeu seis meses de pena por acusar sem provas - três generais
de coordenarem clandestinamente a sequência de atos terroristas. Horas
antes dessa decisão, consumada na quarta-feira no Supremo Tribunal Fe-
deral por sete votos a dois, outra sentença paradoxal, e algo semelhante,
emergiu no Rio de Janeiro: o jornalista Ricardo Kotscho, 33 anos, da
Folha de São Paulo, foi punido com um ano e quatro meses de prisão
por ter divulgado em 1978, no Jornal do Brasil, opiniões que um nego-
ciante suíço deu, em Zurique, a um jornal suíço, sobre o caso Cláudia.
( ... ) 'Há um relevante ponto comum nos dois casos - o de que em ne-
nhum deles o estado conseguiu punir um só dos responsáveis. ( ... ) ao en-
volver, sem nenhuma prova os nomes dos generais Antônio Bandeira,
Milton Tavares e José Luiz Coelho Neto como mandantes dos atentados,
cabe ao deputado Tourinho responder por esse ato. São irrelevantes, no
caso, as queixas de que a punição se deve à radicalização política trazida
pelo pacote de novembro. A ação contra Kotscho contém mais sutilezas-
( ... ) O grande condenado nas duas sentenças da semana na verdade, é O

próprio governo - incapaz de esclarecer os atos de terrorismo do ano pas-
sado, incapaz de pôr na cadeira os matadores da jovem Cláudia e aplica-
díssimo na cobrança de atos secundários, nos quais tanto o deputado
como o jornalista não passam de bodes expiatórios".

Veja, 9 de dezembro de 1981.

Começa o processo

A chamada Operação Cristal foi largamente divulgada. Os generais
denunciados negaram-lhe veracidade, mas Genival reiterou as acusações
em CPI na Assembleia Legislativa mineira. Vinculou a autoria dos atenta-
dos contra a OAB e a Câmara Municipal do Rio à Operação Cristal, o que
foi considerado denúncia contra as instituições militares, o Exército brasi-
leiro em especial. As acusações foram tachadas de subversivas, sob alega-
ção de que procuravam indispor o povo contra as forças armadas. Os
militares consideraram "afrontoso e maledicente" o comportamento, que
teria o propósito de sublevar o regime. Pedem pois, por intermédio do Mi-
nistro do Exército, providências contra Genival. A dez de dezembro, o ge-
neral Walter Pires assim se dirigia ao Ministro Abi-Ackel, da Justiça:

"Aviso número 136/11 Brasília, DF, 10 de setembro de 1980

Senhor Ministro:

1 - O deputado federal Mário Genival Tourinho no dia 20 de julho
do ano fluente, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, du-
rante um almoço oferecido ao sr. Leonel Brizola, referindo-se à violência
política, em discurso proferido à ocasião, declarou em resumo que:

a 'OPERAÇÃO CRISTAL', responsável por atentados terroris-
tas em todo o País, é feita por três generais: general Antônio Bandeira,
comandante do 3° Exército, general Milton lavares, comandante do 2°
Exército e general José Luiz Coelho Neto, comandante da 4a Divisão de
Exército." - imputação desde logo objeto de larga divulgação, eis que
levada a público pela imprensa falada e escrita, com repercussão em
quase todo o Território Nacional, ut documentação anexa.

2 - Não obstante manifestação de repulsa dos honrados oficiais ge-
nerais, maledicentemente atingidos, o referido membro do Congresso
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Nacional, em nova investida contra os mesmos, no dia 26 de agosto
recém findo, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pe-
rante Comissão Parlamentar de Inquérito, reiterou suas infamantes e fal-
sas assacadilhas, afirmando que 'por trás da chamada OPERAÇÃO
CRISTAL estariam três oficiais graduados das Forças Armadas', acres-
centando mais adiante, após algumas observações elucidativas, que 'pe-
rante a imprensa nacional fiz uma denúncia do general Bandeira, do
general Milton Tavares e do general Coelho Neto, Comandante da Bri-
gada Militar em Minas Gerais', desta feita já infletindo também contra
as instituições militares e, de um modo mais especificativo, contra o
Exército Brasileiro.

3 - Quando da ocorrência dos lamentáveis atentados à sede da
Ordem dos Advogados do Brasil e à Câmara de vereadores, ambas loca-
lizadas no Estado do Rio de Janeiro, repisou aquele parlamentar suas an-
teriores e falsas acusações, atribuindo a autoria dos mesmos ao que
denominou 'OPERAÇÃO CRISTAL'

4—A natureza, a forma e a falsidade das imputações formuladas pelo
Deputado Mário Genival Tourinho, em várias oportunidades, envolvendo
nelas respeitáveis oficiais generais à frente de comandos importantes do
Exército Nacional e, por via de consequência, esta instituição castrense,
corno se estivesse levando a efeito e, ao mesmo tempo, acobertando, ações
terroristas, coordenadas sob o título de 'OPERAÇÃO CRISTAL', tradu-
zem, de um lado, propaganda subversiva, por se constituírem em ofensa
à reputação pessoal e funcional dos agredidos, em razão de suas atribui-
ções e, de outro, numa, ao menos, tentativa de indispor o povo com as au-
toridades militares constituídas e em manifesta incitação à animosidade
contra as Forças Armadas, de parte de entidades ou instituições civis.

5 Por fim, hospedando-se no comportamento afrontoso e maledi-
cente do aludido parlamentar inequívoco abuso de direito individual e
político, com o malsão e deliberado propósito de tentar a subversão do
regime vigente, através do descrédito e da desmoralização das autorida-
des e instituições militares, permito-me solicitar a V. Exa., por julgá-las
cabíveis, a adoção de providências contra o mesmo, com fulcro no dis-
posto no art. 154 e seu parágrafo único, da Constituição Federal, sem
prejuízo de indispensável e oportuna iniciativa de índole penal a que esta
exposto, por força do estatuído na legislação de igual gênero em vigor.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. protestos de apreço
e consideração.

(a) Walter Pires Machado (Ministro do Exército)"

Criou-se um tremendo tumulto, ao extremo potencializado pelo alto
coturno dos envolvidos, generais do mais elevado escalão. Mas havia
que, peremptoriamente, mostrar aos demais deputados ser a denúncia
fundamental para apurar o envolvimento dos militares citados. Era cu-
tucar a onça com vara curta.

A 12 de setembro, o Diário do Congresso Nacional registrava a se-
guinte declaração do deputado Genival:

"Denunciar tais fatos foi para mim um imperativo de consciência.
Se verdadeiras tais alegações, os referidos senhores deverão ser respon-
sabilizados por seus atos à luz das leis do País, em defesa do sistema ju-
rídico vigente e da paz da família brasileira. Se falsas, teriam esses
cidadãos a oportunidade de se livrarem de uma vez dos murmúrios acu-
satórios, das conversas à socapa. Quanto a mim, bem sei que os riscos
são inerentes à vida pública, principalmente agora que enfrentamos as
sequelas do regime ditatorial vigente durante quinze anos. Estou abso-
lutamente tranquilo já que, nos episódios, agi com a grandeza que se
pode exigir de verdadeiro homem público". (Palmas)

Tarimbado, considerou de melhor alvitre endereçar carta ao Minis-
tro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, relatando os acontecimentos. Entendeu
também importante ler a carta da tribuna, para conhecimento dos pares.

Brasília, 15 de setembro de 1980.

Senhor Ministro:
Receba Vossa Excelência os meus cumprimentos.
Tomando conhecimento da representação que o Excelentíssimo Se-

nhor Ministro do Exército encaminhou ao Ministério da Justiça, pedindo
o meu enquadramento no art. 154 da Constituição Federal quero, por im-
posição da minha formação jurídica, a par da minha inarredável crença
no regime democrático, fazer a Vossa Excelência as seguintes colocações:

1) No episódio memorável conhecido como afftiire Watergate, uma

denúncia seriíssima, por se referir a fatos que contrariavam o culto da li-
berdade interna do povo norte-americano, foi formulada pelo jornal Was-

hington Post diretamente contra a figura do presidente da república. O
Jornal não aceitou o posicionamento oficial que lhe pedia a exibição de
provas e, bem assim, sustentou o princípio ético de resguardar a identi-
dade de seus informantes. Esse princípio, segundo o jornal, seria o pró-
prio altar sobre o qual se edificava a livre imprensa. A corte suprema,
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convocada, deu respaldo à posição do jornal. A procuradoria da república
iniciou as investigações a respeito das denúncias anônimas, vindo o des-
fecho que o mundo todo conhece e admira. Em nenhum momento o go-
verno americano pensou em processar o editorialista do jornal.

Simplesmente mandou apurar a veracidade das denúncias.
2) Antes deste episódio, o New York Tin'zes divulgou os chamados "do-

cumentos secretos do Pentágono", que poderiam comprometer não só a segu-
rança interna dos Estados Unidos, mas a própria humanidade— isto em tese. E
também recusou-se a fornecer os nomes daqueles que lhe trouxeram as cópias
de tais documentos. Tampouco se processou o responsável pelo jornal.

3) Aqui, em nosso País, nos idos de 1937, um mero exercício inte-
lectual-estratégico, hoje conhecido como sendo da lavra do irrequieto
capitão Olímpio Mourão Filho, através de uma sua cópia apócrifa, co-
nhecida como "Plano Cohen", foi exaustivamente divulgada sem que
qualquer prova fosse apresentada a respeito de sua autenticidade, apesar
de reclamada insistentemente pela oposição brasileira na hora. E tal do-
cumento, divulgado pelo então Ministro da Guerra, deu cobertura neces-
sária à instauração do Estado Novo. Tampouco, nesse episódio, falou-se
em processar o responsável pela divulgação do documento apócrifo.

4) Em 1963, um combativo, culto e respeitado deputado federal da
oposição (Bilac Pinto), com base em denúncias anônimas, voltou-se con-
tra todo o elenco governamental de então, democraticamente constituído,
para denunciar importação e distribuição de armas a grupos populares,
denunciando, enfim, estar o próprio governo tramando contra o regime
vigente, pretendendo sua comunização. Tampouco exigiram-lhe provas.
Sequer foi ameaçado de processo. Consagrar-se-ia, logo após, como líder
civil nacional, Ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal, seu vice-
presidente, prestando-lhe inestimáveis serviços por sua cultura e saber
jurídico. Estes, senhor Ministro, são atos irretorquíveis.

5) Dezessete anos depois, um modesto deputado, também da opo-
sição, apenas por tornar públicos comentários em torno de um procedi-
mento visando à desestabilização do Governo é ameaçado por grave e
excepcional processo. Comentários feitos à socapa, à base de murmúrios
e sussurros, em todos os meios responsáveis da nação, a par das infor-
mações colhidas junto a ex-integrantes da chamada "comunidade de in-
formações" transformam este parlamentar num homem angustiado, que
se via compelido, por dever de honra e pelo respeito que devota à repre-
sentação popular, a tornar públicas essas acusações, não só para provocar
a descompressão nos meios mais responsáveis da nação, como até para
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ensejar eventuais desmentidos, definições claras dos nomes dos aponta-
dos e mesmo (por que não?) a investigação em torno das denúncias.

6) A todos esses anseios maiores de quem sempre entendeu a gran-
deza da vida pública, com seus riscos e incompreensões veio, como res-
posta, uma representação cuja redação evidencia desconhecimento, pelo
seu ilustre subscritor, da inteira realidade dos fatos e do exato teor de mi-
nhas palavras. De fato, acontece, muitas vezes que, pela própria dinâmica
da notícia, por força do próprio estilo daqueles que a acionam, incom-
preensões possam surgir em função dos textos que são redigidos.

Entendo, porém, que a esta altura é bom que sejam os fatos recolo-
cados no seu exato lugar, para que minhas palavras, avaliadas dentro do
contexto em que foram proferidas, despidas, ainda, do tom injurioso que
jamais tiveram, possam ser rigorosamente medidas e compreendidas não
apenas por Vossa Excelência, dentro do múnus que lhe impõe a sua fun-
ção, como pelo próprio senhor Ministro do Exército, chefe de uma ins-
tituição que respeito e que jamais ofendi.

7) Em nenhum momento houve, para a elaboração da representação,
o cuidado de se obter, nas fontes primeiras, o real sentido do posiciona-
mento do parlamentar. Há que interessar, para bem se definir a tipicidade
do delito que lhe é imputado, as fontes primeiras de que a representação
chama de vasto noticiário jornalístico. Refiro-me à gravação, em fita
magnética, feita pelo Jornal do Brasil, do meu pronunciamento, quando
do almoço oferecido ao ex-governador Leonel Brizola em Montes Cla-
ros, Minas Gerais, em 20 dei ulho de 1980. Envio a Vossa Excelência os
dois únicos documentos capazes de ensejar o exato julgamento da tipi-
cidade ora em discussão.

Creio, pelo respeito que tenho à alta investidura de Vossa Excelência,
também pela do chefe do Ministério Público Federal, que o tratamento a
ser dado à representação não deverá ser meramente burocrático: simples-
mente despachar o papel para a frente. O juízo do valor de tipicidade há
de ser considerado para saber se é o caso ou não de se oferecer denúncia,
principalmente quando esta poderá se transformar em condimento indi-
gesto para o organismo público. Enfim, ensina a história das grandes de-
mocracias que o ideal é existir plena harmonia entre os seus poderes.

Foi, reafirmo, no lídimo exercício de minha função parlamentar,
que pronunciei as palavras de que, e só agora, terá Vossa Excelência,
homem cultor do Direito, pleno e exato conhecimento. Levo ao conhe-
cimento de Vossa Excelência que distribuirei cópias desta carta à im-
prensa, por entender constituir um documento público.
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Reitero a Vossa Excelência a minha estima pessoal e o profundo
respeito ao múnus que representa. Atenciosamente,

(a) Mário Genival Tourinho - Deputado Federal (DCN, 1 2/set/80)

No dia dezenove, o procurador-geral da República, Firmino Fer-
reira Paz, ofereceu denúncia criminal à presidência do Supremo Tri-
bunal Federal - STF. Sempre remontando à entrevista de Montes
Claros e ao depoimento i CPI da Assembleia de Minas, o procurador
concluiu:

"(...) 7 Pelos fatos acima descritos, e ante as provas anexas, de-
nuncio pois o deputado Mário Genival Tourinho incurso nas penas pre-
vistas no art. 14, caput da Lei número 6.620, de 17 de dezembro de 1978,
e requeiro seja, contra ele, instaurada a respectiva ação penal, indepen-
dentemente de licença da Câmara dos Deputados, nos termos do previsto
no artigo 32 e seu inciso 50 da Constituição Federal e na forma processual
enunciada nos artigos 226 e seguintes do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, até final de sentença condenatória que pede e espera,
tudo na forma da Lei".

As provas pretendidas nas acusações se baseavam na transcrição da
fita (da entrevista concedida ao jornalista José Alves Cerqueira Souza
Lima, do Jornal do Brasil) e cópia do depoimento à CPI da Assembleia
de Minas. Logo após a denúncia, por seus advogados, (José Paulo) Se-
púlveda Pertence, (João) Procópio de Carvalho e (José Gerardo) Grossi,
Genival apresentou ao relator do processo, Ministro Carlos Fulgêncio
Cunha Peixoto, "resposta escrita à denúncia" contra ele oferecida pelo
procurador-geral da República. Essa "resposta escrita" se constituía, na
verdade, em alentada defesa, elaborada a partir de alguns itens ou subtí-
tulos, que assim se resumem:

1 Uma denúncia às pressas -- a pressa na apuração e o desin-
teresse da verdade foram os principais argumentos. Estava clara a
necessidade de criar rapidamente um fato novo em torno de Genival,
para desviar a atenção pública da incapacidade de apurar o atentado
de que ele fora vítima. A defesa destacou também que a denúncia
era abusiva pela redação do aviso. Era evidente o desconhecimento
da inteira realidade dos fatos e do exato teor das palavras de (ienl
vai.

II - A verdadeira entrevista em Montes Claros - o acusado jamais
declarou que a "Operação Cristal" é feita por três generais. Sempre
divulgou que o envolvimento deles lhe fora afirmado por um terceiro.

111 - O depoimento na Assembleia Legislativa como fizeram
com a entrevista de Montes Claros, os denunciantes pinçaram trechos
do depoimento na Assembleia, tentando caracterizar como falsa a acu-
sação. A defesa, rastreando o depoimento, refutou, com os mesmos
trechos. Não só a entrevista como o depoimento deixam claro tratar-
se apenas de revelar uma imputação ouvida de terceiro para permitir
apuração de fatos.

IV - Criação mental da acusação: falta de justa causa para a de-
núncia - neste item, a defesa buscou demonstrar a fragilidade jurídica
da acusação. Não havia indícios de ação criminal.

"( ... ) Mas não há crime, sequer em tese, quando um deputado, re-
cebendo de alguém, ex-informante de organismos de segurança a aterra-
dora acusação, se sente no dever moral e político de relatá-la através da
imprensa".

V - Imputação mal capitulada: falta da necessária licença da Câ-
mara - só em casos de crime contra a segurança nacional o processo in-
depende de licença da Câmara. O procurador da república tentou
enquadrar na LSN (Lei de Segurança Nacional) a versão destorcida que
acolheu precipitadamente.

"A razão é óbvia. O denunciado é deputado federal."

Conclusão: "Evidenciou-se que a denúncia é duplamente inviável:
primeiro, porque desmentida por prova irretorquível do teor autêntico da
entrevista incriminada, na qual o fato noticiado é a existência de uma
acusação de terceiro contra os três generais, e não a veracidade dela. Se-
gundo, porque, ainda que dita acusação, jamais endossada pelo denun-
ciado, lhe fosse atribuível, o crime em tese a identificar não seria o de
divulgação subversiva, mas o de calúnia, para cuja persecução, além de
outros pressupostos, faltaria a imprescindível licença prévia da Câmara
dos Deputados".

Em Minas, o Governador Francelino Pereira interferia diretamente
na CPI da Assembleia, tentando encerrá-la. A ingerência em si e a sub-
missão da Assembleia indignaram oposição e lideranças civis, de há
muito na luta pela redemocratização. O Estado de Minas, 31 de outubro,
publica matéria com o título "Oposição divulga relatório sobre atenta-
dos". A imprensa, agora menos censurada, noticiava quase diariamente
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mais atentados terroristas. Deputados da oposição se aliaram a represen-
tantes da Federação dos Jornalistas Profissionais, ao Comitê de Solida-
riedade aos Movimentos Populares, a lideranças de outras entidades e a
personalidades como o jornalista Dídimo Paiva e D. Helena Grecco, re-
conhecidamente atuantes na luta pelas liberdades democráticas. Conjun-
tamente, entregariam eles à nação relatório sobre os atos, que ocorriam
de forma e modo absolutamente organizados; mais que isso, sincroniza-
dos. Pareciam não ser pontuais. Sugeriam, levavam mesmo a deduzir,
urna operação em andamento. Seria a "Operação Cristal". Ao governo
não interessou apurar. Pelo contrário, insistia em punição para os denun-
ciantes. Tanto que, a três de dezembro, decorrido o prazo legal, Firmino
Ferreira Paz, procurador-geral da República, apresentou réplica à defesa
de Genival. Ao mesmo tempo, com base em jurisprudência firmada, o
mesmo Firrnino Paz solicitava ao ministro relator aceitação da denúncia
contra o deputado João Cunha, que supostamente "ofendera à honra do
presidente da república".

Na tréplica, os defensores argumentaram que a réplica carecia de
solidez jurídica quanto à inclusão do deputado Genival Tourinho na LSN.
Imputação houvesse, o máximo aceitável seria o crime de calúnia, não O
de segurança nacional.

"( ... ) Por isso é que se afirmou na resposta à denúncia, e vale repetir
aqui, que a imputação de fato criminoso a autoridades concretamente no-
meadas, em princípio, é calúnia, qualificada se for o caso, e nada mais.
Para que a divulgação da notícia hipoteticamente falsa de fato criminoso
se converta, excepcionalmente, no crime político do art. 14 da LSN, será
preciso que, por sua amplitude, pela indeternTlinação de seus pretensos
autores ou pelo número excessivo dos acusados, a consequente 'indis-
posição do povo' sem poder dirigir-se contra indivíduos determinados,
se volte contra as autoridades constituídas em geral ou, ao menos, contra
as que compõem, em conjunto, certo poder ou instituição do estado. Nem
uma só palavra opôs o Procurador-geral à evidente procedência da tese.
Preferiu, como visto, o ensaio de desviar a discussão para aspectos irre-
levantes no caso concreto. ( ... ) Inabalada, portanto, a resposta escrita
com a inusitada réplica da acusação, a defesa reafirma em todos os seus
termos, confiante na rejeição da denúncia."

Numa palavra: a imputação de fato criminoso aos generais citados
não passa de calúnia. Para ser crime político deveria indispor a população
contra as autoridades constituídas.
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Denúncia à ONU

Por sugestão de Brizola, Genival e Esther foram a Nova York. Afas-
tados do turbilhão por duas semanas, esclareceriam à imprensa interna-
cional, bem assim à Comissão de Direitos Humanos da ONU, os
acontecimentos.

Lembra:
- Logo depois do atentado contra mim, fui com Esthcr aos Estados

Unidos fazer um depoimento perante a comissão de direitos humanos da
ONU. Espalhei cartas e falei com vários sindicatos importantes dos EUA.
Tive facilidades em Nova York, graças às amizades que o Brizola tinha
feito junto às lideranças de esquerda de lá. O tradutor de minhas falas,
Clóvis Brigagão, é hoje uma figura conhecida da intelectualidade brasi-
leira. Muito ligado ao Brizola, já morava em Nova York por mais de
quinze anos. Era quem, juntamente com o Alex (Alexandre Ferreira de
Souza), me levava a todos os lugares. A imprensa internacional me pro-
curava, para saber do atentado e de outros acontecimentos no Brasil.
Acordava de manhã já com a imprensa me esperando no hotel. Aliás, fi-
quei no mesmo hotel em que o Brizola se hospedava, entre as ruas 45 e
46, Hotel Roosevelt. Depois peguei mania. Todas as vezes em que vou a
Nova York fico lá. Já conheço todo mundo. Esther acompanhou-me em
tudo, foi extremamente solidária em todos os momentos. Naquela época
as ameaças eram muitas. Diziam: "se não pegarmos você, vamos pegar
O seu filho". Fiquei apreensivo e mandei o Mariozinho para a Inglaterra.
Ele estava fazendo recenseamento para ganhar uns cobrinhos e andava
muito pelo Bairro Mangabeiras (BH) que, à época, era muito pouco ha-
bitado, e isso me deixava em sobressalto. Mariozinho ficou um ano e
meio na Inglaterra. A experiência foi muito boa. Aprendeu a viver no ex-
terior e voltou menos petista, menos radical.
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As intimidações eram diretamente feitas a (ienival, de modo con-
tumaz, como mandam técnicas terroristas, e ampliadas aos familiares,
quase sempre alardeando veladas ameaças. Diziam que, de qualquer
forma, chegariam a alguém da família se não conseguissem, de prefe-
rência, pegar o filho. Antes da viagem de Mariozinho houve um fato que
Esther achou engraçado, quase cômico:

"Genival vivia inseguro. Quando recebia as ameaças, ligava e me
dizia: 'mande buscar o Mário. Telefonaram que vão matá-lo'. Um dia,
ele resolveu contratar um segurança para tomar conta de nossos filhos.
Era um segurança baixotinho, um metro e sessenta de altura, mas uma
verdadeira fera. Era de Manga, última cidade do Norte de Minas. Seu
nome era Zacarias. Muito valente, o baixinho dizia: 'Dr. Genival, me
aponta a cara desses elementos, vou lá e dou cabo deles num minuto, é
só o senhor me apontar'.

Lembro-me que tinha um catador de papel que não saía da porta de
casa, vivia nas imediações. Era loiro, muito maltratado, quase estrapilho,
mas loiro dos olhos azuis. Zacarias implicou com ele e disse: 'esse
homem não é catador de papel coisa nenhuma'. Quando assustei, já es-
tava com o revólver na mão, dizendo ao homem: 'vá catar papel noutro
lado, porque aqui eu lhe mato'. O homem não estava acreditando e con-
tinuou catando papel. Tive que pedir, 'pelo amor de Deus, Zacarias, entre
para dentro'. Aí ele falou qualquer coisa, uma má-criação e entrou. Apro-
veitei e disse ao tal catador: 'fique quieto e não passe mais na porta de
nossa casa porque ele mata mesmo. Aquilo que você viu não era revólver
de brinquedo'. Nunca mais vi o catador por aqui. Sumiu de uma vez por
todas. O Zacarias andava muito com os meninos. Eles eram adolescentes
e a recomendação de Genival era para segui-los. Eles não gostavam
muito, mas a gente podia se sentir mais segura. Quando Mário começou
a trabalhar no recenseamento, Zacarias ia atrás. Escondia-se atrás das ár-
vores para Mário não vê-lo. Parecia filme de espionagem".

A família vivia momentos de grande apreensão. Genival só se dis-
pôs a viajar aos Estados Unidos por essencial denunciar à mídia interna-
cional os acontecimentos internos. Como persistissem as ameaças, para
maior tranquilidade na viagem, solicitou do governo do estado proteção
constante para sua casa. Sua mãe, Anésia, foi fazer companhia aos netos
que, hoje adultos, lembram o momento.

Mário: "Papai pediu arrego para a comissão dos direitos humanos
dos Estados Unidos, e 'vó Nésia' ficou em casa para tornar conta da
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gente. Eles descobriram que papai tinha viajado, e todo dia tinha um
aviso de que iriam estourar bomba em nossa casa".

Paula: "Quando papai viajou, pensaram que o perigo tinha passado
e retiraram os seguranças. Os terroristas retomaram as ameaças. Um dia
ligaram e ameaçaram seriamente a minha avó. Disseram: 'olha, nós es-
tamos avisando, às dez horas da manhã vamos soltar uma bomba aí,
vocês saiam de casa e tirem os meninos, que nós vamos estourar a casa'.
Minha avó era urna senhora de uns cem quilos mais ou menos, que tinha
uma artrose na perna e muitas dificuldades para subir escadas. Naquela
manhã, o Mário e eu tínhamos chegado de madrugada de uma festa e es-
távamos numa ressaca brava, deitados no quarto. Dormíamos os dois na
cama de casal de mamãe. Vovó subiu as escadas com dificuldade e disse:
'acorda, gente, vamos embora, eles vão estourar uma bomba aqui!'. E a
gente, com muita ressaca, dizia: 'não, vó, nós queremos dormir!' Vovó
foi ficando desesperada, ajoelhou-se no chão e começou a clamar: 'oh
meu Deus, ajudai meus netos'. Interessante é que ela dizia nossos nomes
completos: 'ajudai Paula Ferreira Tourinho, Mário da Costa Tourinho'.
Mário, que nunca perde o senso de humor, disse a ela: 'vó, não esqueça
de dar o endereço completo, com CEP e tudo o mais'. Lembro que ainda
tive a lucidez - apesar do desespero de vovó e de toda a ressaca - de
ligar para o Darcy Bessone e relatar o que estava ocorrendo. Imediata-
mente ele ligou para o governador e logo depois o pessoal do DOPS che-
gou para fazer o rastreamento de bombas".

Inexplicavelmente sereno, dono de si nesse tempo todo, Genival se
conservava tranquilo, mantinha a atividade costumeira. Confirma-o João
Jacques:

"Genival costumava me mandar seus discursos. Eu acompanhava
tudo de perto. Quando houve aquela denúncia, Jizi visitá-lo em Belo Ho-
rizonte, e ele me parecia muito tranquilo, muito seguro. Ele, que sempre
teve como característica a impetuosidade muitas vezes era mais impe-
tuoso do que racional. Agia impulsivamente e depois, às vezes, tentava
consertar. No caso da 'Operação Cristal', considero que em princípio
ele agiu assim também. Os acontecimentos tomaram outros ritmos e ele
acabou sendo condenado pela LSN".
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Desenvolve-se o processo

No final de ano, os festejos e o recesso das atividades dos poderes
legislativo e judiciário desfocavam as atenções, já um tanto divididas
com a possível inelegibilidade de Lula, então líder sindical do ABC pau-
lista, também incurso na LSN. Logo depois, o "caso Genival Tourinho"
volta a monopolizar o noticiário. Jornais de todo o País publicavam dia-
riamente notas, entrevistas, comentários, especulações e o que mais
fosse, sobre aceitação ou não pelo STF da denúncia.

Havia que considerar outras consequências. Era o caso de, aceita a
denúncia, haver perda de mandato, como noticiava a Folha de S.Paulo,
(6/fev/8 1).

"( ... ) O acolhimento da denúncia representaria uma ameaça ao exer-
cício do mandato parlamentar, cuja suspensão até o julgamento final, po-
derá ser requerida pelo Procurador-Geral, que nesse sentido já citou O
parágrafo 5 0 do artigo 32 da Constituição Federal. Somente depois de re-
cebida em sessão plenária a denúncia, é que o Procurador-Geral tem po-
deres para requerer a suspensão do exercício do mandato parlamentar.
Essa suspensão, se deferida, valeria até o julgamento do caso

Foi vão o otimismo da defesa, as expectativas favoráveis se desva-
neceram na sessão plenária de dezoito de março, quando aceita a denún-
cia. O acórdão:

"Vistos estes autos de ação penal número 164-3 do Distrito Federal,
em que é denunciante o Procurador Geral da República e denunciado O

deputado federal Mário Genival Tourinho. Acordam os ministros do Su-
premo Tribunal Federal, em sessão plenária, por maioria de votos, rece-
ber a denúncia. Assim decidem por se acharem caracterizados, na
descrição da denúncia, fatos que em tese correspondem ao ilícito penal

previsto no art. 14 da Lei número 6.620 de 17 de dezembro de 1978. A
opinião minoritária, ao revés, entendeu que a ação atribuída ao denun-
ciado não chega a assumir aspecto que interesse à segurança nacional,
tendo em vista o art. 50 da referida lei.

Brasília (DE), 18 de março de 1981. (aa) ministros: Xavier de Albu-
querque, Djaci Falcão, Antônio Neder, Leitão de Abreu, Moreira Alves,
Cunha Peixoto, Soares Mufioz, Décio Miranda e Rafael Mayer".

A decisão do Supremo foi destaque nos principais jornais. No Diá-
rio da Tarde:

"Supremo aceita denúncia contra Genival Tourinho - o Supremo
Tribunal Federal aceitou ontem, por maioria de votos, a denúncia do pro-
curador-geral da república, Firmino Ferreira Paz, contra o deputado Ge-
nival Tourinho, instaurando processo crime com base no artigo 14 da Lei
de Segurança Nacional, por divulgação de 'notícia falsa e ofensiva à dig-
nidade dos generais Milton Tavares, Antônio Bandeira e José Luiz Coe-
lho Neto'. O artigo 14, que prevê uma pena de detenção de seis meses a
dois anos, considera crime a 'divulgação, por qualquer meio de comuni-
cação social, de notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado
ou deturpado, de modo a indispor o povo com as autoridades constituí-
das'. O advogado de Genival Tourinho, Paulo Sepúlveda Pertence, disse
que vai esperar a publicação do acórdão sobre o resultado do julgamento
para decidir que atitude tomar com relação ao processo. Isto porque,
como o resultado não foi por unanimidade, levantou-se a hipótese de que
a defesa poderia entrar com recurso pedindo a modificação do julga-
mento. Tourinho disse, após o julgamento, que a decisão do tribunal foi
dentro do que esperava. 'Sabia que não seria por unanimidade porque a
matéria é altamente questionável do ponto de vista jurídico. Isto vai abrir
mais o quadro, permitindo um julgamento justo e com melhor conheci-
mento de todos".

A quatorze de maio, amplamente se noticiou seu comparecimento
ao STF para ser qualificado e interrogado. Solene, ele confirmou inte-
gralmente, o depoimento à CPI da Assembleia Legislativa de Minas. Dis-
cordou da denúncia, "de vez que ela forçou, na sua redação, os fatos
acontecidos na cidade mineira de Montes Claros". E reiterou jamais
haver cometido qualquer ilícito penal, "fez apenas uso devido de sua con-
dição de parlamentar".

Para defesa prévia, nos termos do regimento interno do STF (ar-
tigo 238), foram concedidos cinco dias. Aos dezenove do mês, rigoro-

498	 1	 499



ncntc no íit/o. O ru Wi ou, po cu advogado, a iflquirjçà0 das
testemunhas: senadores Tancredo Neves e Pedro Simon; deputado Dai

.ton Canabrava, da Assembleia mineira; Nélson Galvão Sarmento, fur..cionário público do Estado de Minas Gerais; Hudson 
Brandà0jornalista, Folha de S.Paulo, sucursal de Belo Horizonte; José Alves

Cerqueira Lima, jornalista, Folha de S.Pau!o, sucursal de Belo Hori-
zonte, e Carlos Olavo da Cunha Pereira, também jornalista O despacho
do STF, de 9 de junho marcou, para dois dias depois, a audiência de
inquirição das testemunhas residentes em Brasília (senadores Tancredo
Neves e Pedro Simon) e ampliou para noventa dias o prazo para os re-
sidentes em Belo Horizonte. Também era destaque no noticiário o aten-
tado do Riocentro. O fato se tornaria outro estardalhaço. O aluvião de
desconcertos, ao menos para a imprensa - que recuperava a conta-gotas
alguma liberdade - era um deleite. Especulações e desmentidos se no-
ticiavam geminados. De um lado, o caso Genival, de outro, o atentado
do Riocentro. De janeiro de 1980 a 30 de abril de 1981, em menos de
16 meses, foram registrados no Brasil 38 atentados terroristas. Foram
seus alvos: políticos favoráveis às aberturas do governo, advogados,
jornais, gráficas, bancas de jornal que vendiam órgãos de oposição, su-
permercados, livrarias e até a OAB-RJ, em cuja sede a secretária, D.
Lyda Monteiro da Silva, foi dilacerada ao abrir uma carta-bomba en-
dereçada ao presidente da Ordem e, como acentua Bierrenbach (Júlio
de Sá Bierrenbach), no livro de sua autoria "Riocentro - quais os res-
ponsáveis pela impunidade"	nenhum desses atentados foi esclare-
cido. No dia 27 de agosto de 1980, ocorreram, no Rio, três atentados
terroristas. Na OAB, como dito, de um modo torpe, uma carta-bomba
causou a morte de D. Lyda. Na Câmara de vereadores, um assessor per-
deu o braço direito e teve o olho esquerdo vazado, havendo outros fe-
ridos. Contra a "Tribuna da Luta Operária" houve danos materiais, sem
vítimas porque a sala onde a bomba explodiu estava vazia.

Aqui, Genival faz uma importante observação, para a ela deveras
atentar:

- Algo que eu nunca entendi, nesses já lá se vão mais de trinta anos,
reitero que definitivamente nunca entendi, é como escapou da mídia fato
tão importante como foi esse, ocorrido apesar da denúncia que destemida-
mente fiz da Operação Cristal. A mídia nunca entendeu que, se as autori-
dades da época tivessem investigado as minhas denúncias, não teria
ocorrido o Riocentro, evidentemente já planejado, assim como o bombar-
deio da Ordem dos Advogados, que ocasionou a morte da D. Lyda. Tudo
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estava esquematizado mas como não houve investigações, esses gru-

pos de militares e de paramilitares, grupos direitistas que queriam impedir
a abertura, se julgaram livres para continuar praticando o que bem quise-

n. o almirante BierrenbaCh, ex-ministro do STM (Supremo Tribunal
Militar) escreveu sobre o atentado do Riocentro, e é claro em registrar que
aquela coisa vem de bem antes, já era um movimento real de militares e
paramilitares para impedir a abertura. Eu não entendo, definitivamente: a
mídia política no final do século passado não percebeu, foi um enorme e
fatal cochilo. Se minha denúncia tivesse sido investigada, certamente se-
riam outros os rumos dos acontecimentos, o que mudaria a história.

Carlos Átila, porta voz da presidência da república, garantia que,
relativamente ao andamento do 1PM do Riocentro, sob responsabilidade
do Ministério do Exército, o presidente se manteria isento. Sobre o affiuire
Genival Tourinho, diz o Jornal de Brasília, cm 2 de julho:

"( ... ) Carlos Átila voltou a negar que Nélson Sarmento, envolvido
no processo que a União move contra o deputado Genival Tourinho pela
denúncia de ação da 'Operação Cristal' pertença ou tenha pertencido aos
quadros do Cenimar - Centro de Informações da Marinha -, mesmo
diante da exibição de documentos comprobatóriOs através da imprensa.
Atila reconheceu, entretanto, que parece que a carteira exibida, no verso
lhe dá a categoria de agente. Quanto ao oficio, assinado pelo então coro-
nel Otávio de Medeiros, o porta voz explicou que ele foi 'intimado a
depor num 1PM, o que não lhe confere a categoria de agente do Cem-
mar'. Ele ainda aconselhou àqueles que queiram obter maiores informa-
ções sobre o caso a se dirigirem ao Ministro da Marinha".

A evidente estratégia do governo era desqualificar e desabonar, tanto
quanto possível, o ex-agente que fornecera as bombástica S informações.

Negar seu envolvimento com o Cenirnar descaracterizaria, por certo, o
valor e a autenticidade delas, consequentemente aumentando a impressão
de calúnia das denúncias feitas por Genival. Claramente exercitavam o
mesmo sadismo com que ao rato caça o gato. Negavam, sistematica-
mente, o óbvio. Quase sempre com cinismo requintado, patente, tanto
em relação ao atentado no Riocentro quanto ao envolvimento de Nélson
Sarmento com o Cenimar. Iniciadas as audiências testemunhais, o pri-
meiro a depor foi o senador Tancredo Neves.

"( ... ) Conhece, há mais de vinte anos o denunciado e pode afirmar
que, como cidadão, é homem de bem e da maior integridade e como pro-
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fissional é dos mais competentes no foro de Minas Gerais, onde desfruta
de justificável renome; como homem público é dos mais dignos, desta-
cando-se no cenário político de Minas e do País pela sua cultura e notável
bravura cívica, que o fazem respeitado por todos os seus pares; que o de-
putado Genival Tourinho foi sempre, no curso de sua vida pública, um
atormentado na busca de soluções para os problemas nacionais, exerce
seus deveres com extraordinária abnegação, com seu sacrificio pessoal
e da tranquilidade de sua família; no exercício de seu mandato não se li-
mita ao cumprimento de suas obrigações rotineiras, vai muito além, por-
que está sempre procurando se informar de tudo o que ocorre nos
diversos setores da atividade administrativa nacional; o estilo de atuação
do denunciado se caracteriza pela bravura e assomo emocional decor-
rentes de sua integridade moral e uma irrepreensível fidelidade ao que
julga ser do interesse da naçlo..."

Nélson Sarmento, em Belo I-Iorizonte, em longo depoimento, rea-
firmou o vínculo com o Cenimar entre 65 e 68, apresentando documen-
tação comprobatória contestante dos desmentidos oficiais: cartão de
identidade policial com dizeres: "Agente de Informações da Marinha" -
bem como oficio de li de março de 69, do então diretor do órgão, capitão
de mar e guerra Arnaldo Negreiros Januzzi, ao secretário de Segurança
mineiro, deputado Bias Fortes, solicitando fornecimento de outro cartão
de identidade policial. Confirmou que o órgão jamais teve agência oficial
em Minas, apenas mantinha uma equipe de agentes credenciados pelo
Ministério da Marinha e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Finalmente, declarou que o envolvimento dos três generais nos atentados
terroristas denunciados (por Genival Tourinho) poderia ter resultado do
"excesso de idealismo e de sentido de justiça por parte do deputado".
Acrescentou que, apesar de ter "ventilado" os três nomes, o envolvimento
dos generais nos atos seria de dificil comprovação. Os depoimentos dos
jornalistas responsáveis pela entrevista em Montes Claros confirmaram,
cada um a seu modo, a fala do réu. Inabalado, Genival já havia oficial-
mente comunicado ao ministro relator, Cunha Peixoto, que se ausentaria
do Brasil por uma semana, em visita à Líbia, com a competente autori-
zação da Câmara (resolução 43/81) como integrante da missão cultural
de parlamentares brasileiros na Jamahiriya Árabe Popular Socialista da
Líbia. Viajou em meados de 81 e, na volta, julgou oportuno transmitir
aos colegas parlamentares as impressões da viagem, "por sinal muito Po-
sitivas".
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- A visão mais nítida, porém que trago da Líbia, é a de um povo
dentro dos princípios do terceiro mundo, com o objetivo

de construir o seu país. A Líbia, com efeito, é todo um processo de cons-
trução, em que todas as disponibilidades financeiras do petróleo são dre-
nadas em favor da causa popular. Até sessenta quilômetros em torno de
Tripoli, ponto máximo a que fomos, a Líbia é um vasto canteiro de obras:
casas para o povo; recuperação do deserto para fins agrícolas; indústrias
que surgem; construção até mesmo dos seus quadros de trabalhadores,
já que os melhores, por variadas razões políticas, foram perdidos. Se vi-
gesse ainda o regime colonialista, dissimulado no reinado que subsistiu
até 69, certamente que todos os recursos do petróleo seriam drenados
para o exterior. Longe disto, dentro de um espírito de plena comunhão,
por eles definido como sendo a Jamahirya, a Revolução Líbia constrói e
faz por todos que habitam o país.

(DCN, 17/jun/82, págs. 4832/34).

-Antes de encerrar, frisei o quanto a propaganda, o marketing oci-
dental vinha influenciando negativamente o povo brasileiro com relação
à figura de Kadhafy, que de terrorista e radical nada tinha. Era, sim, um
grande líder, obcecado pela construção de seu país.

Na época eu estava sendo processado por crime contra a segurança
nacional, e recebi elogios pelo que chamaram de "coragem e firmeza".
Minha situação era tão delicada que, para me ausentar do País, tive de
pedir autorização aos órgãos de segurança. Não parei enquanto aguardava
a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Participei, como integrante de uma delegação brasileira de qua-
torze deputados, das comemorações da semana de solidariedade à
Líbia no mês de setembro de 1981, assistindo a desfile de tropa e ma-
terial bélico, principalmente tanques, mísseis, canhões e também
aviões da Força Armada da Líbia. Fiquei deveras impressionado com
O número de veículos, sobretudo com aqueles tanques imensos, maio-
res do que os "T-34", utilizados pelos russos no final da segunda
guerra mundial e me recordo, por óbvio, de que o desfile foi num sete
de setembro. No dia seguinte eu viajaria a Londres, onde visitaria meu
filho, que então morava lá. No avião, sentou-se a meu lado um vende-
dor internacional de armas, um argentino simpático, que me disse:
"percebi que o senhor estava no palanque do Kadhafi com a delegação
brasileira, preocupado em anotar o número de armamentos do exército
líbio. Para ajudá-lo nesse mister, posso lhe garantir que ele é mais po-
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deroso do que todos os exércitos da América Latina, incluído o de
Cuba".

Então, vejo hoje em dia com muito pesar essa confusão toda que
se armou contra a Líbia, basicamente contra o povo da Líbia, basica-
mente contra a Jamahyria, ou seja, a socialização árabe, o socialismo
visto à moda árabe. Reconheço que a coisa mudou muito de lá para cá,
porque realmente o poder corrompe, mas prefiro acreditar seja exagero,
até mesmo pela aparente cautela com que os Estados Unidos estão
agindo desta vez, quando quem tomou a frente foi a França, seguida
da Itália. Esta espoliou a Líbia a vida inteira, maltratou, torturou e
matou, abusando de tudo o que há de pior no colonialismo mundial, da
mesma forma como o povo belga fez com o Congo e aconteceu em ou-
tros países vítimas do colonialismo. O que observei naquela ocasião é
que me permite concluir que a coisa não é bem por aí, não, como estão
dizendo. Veja-se, por exemplo, o Kadhafi desfilando em carro aberto,
sem segurança, o torso todo exposto, aplaudido pelas multidões em Trí-
poli. Se a coisa fosse do modo como estão dizendo, ele não arriscaria
a vida daquela maneira. Acredito, sim, que os milhares e milhares de
jovens que foram mandados para fora da Líbia naquela ocasião, o foram
para consolidar quadros dirigentes, formar médicos, engenheiros, ad-
vogados, pilotos. Os pilotos que dirigiam os aviões da força Líbia eram,
naquela ocasião, quase todos mercenários, quase todos americanos.
Acredito que essa mocidade líbia que foi para lá, hoje na liderança,
agora com 40 ou 50 anos, está aí pilotando esses aviões, que eram às
centenas, e aviões os mais modernos. Não sei não, tenho acompanhado
com muita preocupação esse negócio da Líbia e não aceito com facili-
dade as colocações que o francês principalmente, e o italiano também,
têm feito com relação à figura do Kadhafi. Principalmente, repito, pelo
fato de ele desfilar pelas ruas de Trípoli em carro aberto, com o corpo
exposto, e isso não é coisa de quem tem receio de revide, como seria O

caso de um sanguinário ditador como tenta fazer crer o marketing inter-
nacional do ocidente.

Além disso, a partir do 11 de setembro de 2001, quando houve O
atentado ao World Trade Centei o chamado ataque às torres gêmeas, a
maledicência, o comportamento da mídia ocidental está chegando a um
ponto intolerável. Daqui a pouco é bem capaz de aparecer algum maluco,
sugerindo novas cruzadas contra o Oriente Médio.

Quero acrescentar que boa parte da delegação brasileira partici-
pou, numa imensa tenda árabe, de um jantar no qual estava Yasser Arafat,
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na ocasião presidente da "Autoridade Palestina", e ele conversava co-
nosco em espanhol. Fiquei impressionado de ver aquele que nos era apre-
sentado, a nós do mundo ocidental, como uma figura ridícula, com um
faez na cabeça, uma boca toda murcha, como se desdentado fosse e per-
cebi a inteligência dele, que era formado em engenharia na Inglaterra,
falava quatro idiomas, tinha uma noção perfeita do que era o Brasil, tinha
vários parentes em São Paulo. Aliás, dois ou três rapazes da família dele
estavam no mesmo hotel em que nós ficamos. Um até, por conta da de-
legação brasileira. Arafat tinha conhecimento muito apropriado do que
era o Brasil, da importância de São Paulo como a economia mais avan-
çada da América Latina, sabia dados do Norte do País, dava notícias do
problema do Nordeste, do desenvolvimento já bem acelerado da Bahia
para baixo, do desenvolvimento também acelerado do Sul do País. Era
uma figura verdadeiramente carismática. Nós o cercamos e ele realmente,
repito, nos deu, em castelhano, um verdadeiro show de conhecimentos
do Brasil.

Embora não haja mudado de opinião em relação a Kadafhi, Genival
acata as opiniões divergentes que dele formam as pessoas. Em função
disto, seleciona dois outros pontos de vista emitidos a respeito do ex-
líder líbio depois de seu fim. Reserva-se, apenas, o direito de não comen-
tar. Os dois excertos a seguir são de artigos publicados na "Folha de
S.Paulo":

Muammar Kadafli foi ditador da Líbia por 42 anos. irascível,
eliminava opositores até por críticas leves ao regime. Mas, no período,
exibiu também algumas realizações civilizatórias, Respaldado pelo pe-
tróleo, investiu em saúde e educação e até distribuiu alguma renda. A ex-
pectativa de vida saltou de 51 anos em 1969 para mais de 74. A Líbia
tem os melhores índices de educação da África. O ditador também fez
avançar os direitos das mulheres. O maniqueísmo funciona melhor em
nossas mentes que na realidade.

Hélio Schwartsmafl.

Muammar, de jovem revolucionário que livrou a Líbia de uma
monarquia obsoleta cm nome da independência e da liberdade, transfor-
mou-se em um ditador sanguinário, corrupto e, enfim, patético. O país a
ser reconstruído é rico - diferentemente do pobre Egito e da remediada
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Tunísia. Com petróleo e gás, a Líbia tem muito dinheiro, algo como US
70 bilhões antes da guerra, mas não tem onde nem como i nvestir. Por
isso se tomou uma excelente oportunidade de negócios, parceiro Cobi-
çado por países ricos e emergentes, que fecharam os olhos para as bar-
baridades do déspota e o sofrimento do povo.

l3ush, Obama, Sarkozy, Tony BIair, Berlusconi, Schroeder, assim
como Lula, fizeram fila para confraternizar corri Kaddafl-ii e disputar os
dólares líbios. A Turquia, a Rússia, a China e a índia foram atrás.

Todos alimentaram o regime de Kaddafhj e têm agora responsabi-
lidade com o futuro de uma Líbia destroçada, cujo dinheiro está entre
paraísos fiscais, países sócios, empresas amigos e, claro, os colchões da
família Kaddafhj

Eliane Cantanhede

Ações parlamentares

Continuei apresentando projetos e um que merece destaque, pelo
esdrúxulo, foi o que revogava o dispositivo do Código Civil que permitia
a anulação do casamento no caso de a mulher, sem conhecimento do ma-
rido, não ser virgem. O dispositivo argumentei, era injusto e inconstitu-
Cional, pois que, se todos são iguais perante a lei, a mesma virgindade se
exigiria também do varão. Admitia, contudo, que pudesse haver sanção
moral por parte do marido pelo indevido comportamento da mulher.

O projeto, que tanto tititi ocasionou, jamais seria apresentando hoje,
quando virgindade é algo "démodé". Muitos, e inquestionavelmente mais
importantes temas, surgem a todo e cada instante, catalisando as gerações
que chegam. Já sequer se questiona o tabu, inteiramente fossilizado.
Aliás, virgindade virou estigma. O assunto mereceu de Genival o se-
guinte comentário, jocoso:

- Foi numa época em que estive em grande evidência nos meios de
comunicação do País, devido às denúncias da Operação Cristal, e em de-
corrência do processo de que fui alvo. Com tal ajuda, o projeto teve exa-
gerada repercussão com farta cobertura da imprensa, de norte a sul do
País. Os jornais Ultima Hora e O Globo, (RJ) - Diário de Natal, Natal,
(RN) - O Popular e Diário da Manhã, Goiânia, (GO) - Diário de Minas
e Estado de Minas, Belo Horizonte, (MG) - A Tribuna, Santos - O Estado
de São Paulo, São Paulo, (SP), Correio Braziliense, Brasília, (DF) - e
outros, trataram, entre cinco e nove de setembro, do que se julgava es-
tultice minha. Eu achava, entendia que era um item inteiramente obsoleto
no Código Civil. Vejam bem, o marido tinha quinze ou trinta dias de
prazo para anular casamento com mulher não virgem. É um negócio
completamente anacrônico. Se se fosse exigir a mesma coisa dos homens,
ninguém se casaria, isto sem se falar que o tabu da virgindade feminina
de há muito foi para a cucuia. Mas o fato é que, enquanto corria o pro-
cesso de enquadramento da LSN, ainda arranjei tempo para gozar o Có-
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digo Civil. Eu, considerado pelos militares perigoso ao País, ameaça ao
regime, indivíduo a ser expungido da vida pública, surgia na mídia de-
fendendo o casamento das não virgens. Era um desrespeito direto às mais
sagradas tradições da família brasileira, afronta aos costumes, atestado
de desequilíbrio mental.

Desequilíbrio não, insanidade total.

Quando de volta da Líbia, e ainda em meio ao processo, a imprensa
mineira já especulava sobre sua possível candidatura ao governo do es-
tado, pelo PDT, lançada por Leonel Brizola em outra de suas atitudes ca-
racteristican-iente intempestivas Uma situação constrangedora, por
contraditória e de interpretações antagônicas para quem, em julgamento
pelo STF, não poderia antever seus caminhos políticos. Genival nada
confirmava ou desmentia. Político mineiro no melhor estilo, aquele do
"nem contra nem a favor, antes pelo contrário...", respondeu enigmati-
camente à jornalista do Estado de Minas que o entrevistava. A notícia:

"Genival diz não ser empecilho para unificação oposicionista -
o deputado Genival Tourinho, do PDT, afirmou ontem que sua can-
didatura ao governo de Minas está nos mesmos termos em que foi
colocada, ou seja, não será empecilho à união das oposições, desde
que surja um candidato disposto a apoiar um programa realmente po-
pular".

(Estado de Minas, 09/set/81).

Enquanto se discutiam possíveis candidaturas ao governo do estado,
o tempo corria. Não havia como descuidar da atuação em plenário e urgia
acompanhar o processo no STF. Estava em jogo seu futuro político. Após
o depoimento de Tancredo, o do senador Pedro Simon, a dezessete de
dezembro, buscou fundamentar a defesa. Um incontido Simon, em seu
melhor estilo, extravasou sua grande estima por Genival. Depois de enal-
tecer-lhe o desempenho público, afirmou entender a denúncia como apre-
sentação ao País de atos de terrorismo, possivelmente oriundos de
instituições paramilitares

Disse mais: "( ... ) que realmente pode confirmar que não muitos dias
antes do atentado à OAB, em data que não pode precisar, o deputado
afirmava que a pessoa que lhe passava as informações tinha também ma-
nifestado que, muito em breve, os atentados seriam mais violentos e dos
mesmos poderiam resultar vítimas, o que de fato ocorreu, com o atentado
à sede da OAB no Rio de Janeiro e no Riocentro"
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A imprensa acompanhava tudo, publicando depoimentos testemu-
riais e, não raro opiniões, até mesmo de autoridades. Entre a absolvição
e a condenação todos davam seus palpites, como num jogo de azar. Ne-
nhuma certeza havia. No noticiário, ainda com sequelas da censura, trans-
parecia a torcida pela absolvição. A dezoito de setembro, saía no Estado
de São Paulo o Estadão

"O senador Pedro Simon, última testemunha arrolada pela defesa
do deputado Mário Genival Tourinho, disse ontem no TSE que a afirma-
ção feita pelo parlamentar mineiro sobre o envolvimento de militares nos
atentados a bomba no Brasil coincidiu com insistentes comentários, à
época, entre os parlamentares da oposição no Congresso. Simon disse
também que o próprio deputado Tourinho participara aos colegas de re-
presentação e amigos que a informação sobre o assunto lhe fora dada
'por pessoa ligada aos órgãos de segurança'. O depoimento do senador
gaúcho foi requerido pelo advogado José Paulo Sepúlveda Pertence, que
tem insistido na improcedência da denúncia contra Genival Tourinho,
enquadrado na Lei de Segurança Nacional, por haver atribuído a respon-
sabilidade dos atentados terroristas aos generais Antônio Bandeira, Mil-
ton Tavares e José Luiz Coelho Neto. O procurador perguntou, a certa
altura, ao senador: 'alguns dos parlamentares com os quais Vossa Exce-
lência manteve diálogo a respeito dos fatos terroristas atribuíram aos che-
fes militares a autoria de tais fatos?'

Pedro Simon respondeu: 'repito, apenas, o que disse: os três milita-
res eram considerados de linha dura. O que se comentou, depois, era se
os fatos seriam apurados.' Como o procurador insistia em que a resposta
fora insuficiente, o advogado, sarcasticamente, interveio: 'excelência, se
a testemunha disser que sim, V. Exa. vai ter que trocar os réus".

(Estado de São Paulo, 18/set/81).

No dia cinco de outubro, a defesa requereu que o STF autorizasse
juntar aos autos provas de vinculação de Sarmento com os órgãos de re-
pressão política. Vasto material, de fotocópias diversas a inúmeros re-
cortes de jornais, já dava conta da participação de Sarmento e foi
anexado. Tamanho acúmulo de provas, no palpite de analistas políticos,
parlamentares, até mesmo de juízes e de uma imensa torcida a favor, re-
sultaria na absolvição. Não foi o que se viu. A dezesseis do mês seguinte
foi publicada a conclusão da "instrução criminal da Ação Penal n° 274,
movida pelo Ministério Público Federal contra Mário Genival Tourinho".
Solicitava a condenação. O documento, assinado pelo então procurador-

509



geral da lepública. lflCflUI) \iartu-cs (ocllio, tecia ariadas considera-ções, inclusive sobre a "dubiedade das informações de Nélson 
Sarmento- tido por homossexual - e precioso informante do deputado" Basica-mente argumentava que o réu "denunciara as autoridades militares para

subverter a ordem e a paz social". Concluía pedindo a aplicação "da pena
criminal correspondente ao crime cometido". No prazo legal estabele-cido, sete de novembro, chegaram ao Ministério Público as alegações fi.nais da defesa rebatendo, ordenada, coerente e consis tentemente os
argumentos da acusação, a mesma que incluía, grotesca e torpe, a insi-
nuação do homossexualismo de Sarmento. Acelerou-se o andamento do
processo, aliviando um pouco o clima altamente tenso e a espera por de-
mais angustiante. O termo de conclusão, de onze de novembro, foi rece-
bido pelo gabinete do ministro relator vinte e dois dias depois,
marcando-se o julgamento para dois de setembro. O réu, se preocupado,
não o demonstrava. Às vésperas do julgamento cuidava de mandado de
segurança impetrado para um amigo que, retomando do exterior, teve a
impressora que trazia apreendida pela alfândega brasileira. Carlos Mário
Veiloso conta:

"Eu estava no Tribunal Federal de Recursos, era ministro, e Genival,
já então muito meu amigo, estava sendo processado pelo STF. Nessa
época ocorreu um fato pitoresco. Ele ia ser julgado daí a uma ou duas
semanas e ao que tudo indica, seria condenado. Mesmo porque, para se
defender bem, ele teria que negar, teria que dizer que não foi bem assim.
Ao contrário do esperado ele dizia: 'falei, falei, confirmo' Era o estilo
dele. Eu sabia que ele podia ser condenado e disse a minha mulher: 'pre-
ciso manifestar minha solidariedade ao Genival. Mas, como sou juiz, não
posso sair dizendo que sou solidário. Afinal de contas ele vai serjulgado
pela justiça que represento' Então, pensei: 'minha solidariedade vai ser
julgada através de um gesto'. Telefonei a ele e o convidei para jantar em
um restaurante. Com esse gesto, todos saberiam que eu estava solidário
a ele. Naquele tempo tinha SNI. Ele era o foco das atenções, todos fica-
riam sabendo do nosso jantar. Passei na casa dele, tomamos um uísque e
fomos jantar num restaurante chamado 'Bon Appétit', Eu, querendo me
solidarizar a ele, provoquei várias vezes o assunto do processo. Por in-
crível que pudesse parecer, ele me dava uma cordinha e mudava de as-
sunto. Na verdade, estava preocupado com o mandado de segurança que
havia impetrado a favor de um ex-exilado político que retornara ao Bra-
sil, um comunista, que trouxera uma impressora. A máquina fora apreen-
dida na alfândega e Genival impetrara uni mandado de segurança no TFR

a favor desse cidadão, para liberá-la. Às vésperas de ser condenado pelo
STF, ele estava preocupado era com o processo do outro. Tentei várias
vezes, mas ele estava muito preocupado com o amigo que precisava da
máquina de imprimir seu jornal. Não estava preocupado com seu pro-

cesso".

Dava para pensar em alguma sublimação, já que sua própria causa
estava sendo rigorosa e cruamente julgada. Reunidos em sessão plenária,
a dois de dezembro, os ministros do Supremo chegaram ao seguinte acór-

dão:
"Vistos (...), em que é denunciante o Procurador-Geral da República

e denunciado o Deputado Federal Mário Genival Tourinho.
Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão ple-

nária, por maioria de votos, em julgar procedente a denúncia para con-
denar o acusado à pena de 06 (seis) meses de detenção, como incurso
no artigo 14 da Lei n"6.620, de 17112178; e, por unanimidade, em con-
ceder-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 ('dois) anos,
sem condições especiais nos termos do artigo 84, incisos 1 e li do Có-
digo Penal Militar, com a redação que lhes deu a Lei n° 6.544, de
30106178. Assim decidem por se achar caracterizado o crime capitulado
na denúncia em todos os seus elementos, não tendo o acusado feito prova
da veracidade das notícias que propalou através dos meios de comuni-
cação. A opinião minoritária absolvia o acusado por entender não ter o
mesmo agido com dolo, dadas as circunstâncias em que profériu ospro-
nunciamentos tidos como delituosos. Brasília (DF), 02 de dezembro de
1981. (aa) Xavier de Albuquerque - Presidente, Djaci Falcão, Cordeiro
Guerra, Moreira Alves, Cunha Peixoto, Soares Muãoz, Décio Miranda,

Rafael Mayer, Clóvis Ramalhete, Néri da Silveira

Com a inelegibilidade quase explícita na sentença, a reação geral e,
em particular a do condenado, foi além da estupefação. As inúmeras en-
trevistas nos dias que se seguiram, deixaram claro que Genival preferia
ser preso, alternativa que lhe assegurava a candidatura. Não conseguiu.
A quatro de dezembro, a Folha de S.Paulo publica, com grande foto em

destaque:

"Tourinho admite ser preso para concorrer em 82 - O deputado Ge-
nival Tourinho (PP - MG) chegou a admitir ontem a possibilidade de
cumprir a pena de seis meses de detenção, determinada pelo Supremo
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Tribunal Federal, dispensando o sursis de dois anos, como saída para
conseguir sua el egibilidade nas eleições de 1982. O parlamentar 

mineiro,numa conversa informal na sala de café da Câmara (ele continua no Pleno
exercício do mandato, conforme fez questão de esclarecer), revelou que
está consultando advogados e estudando a matéria. Acha que, não por
força do Código de Processo Penal, mas da Lei de Segurança 

Nacional,ele só estaria apto a ser candidato sob o aspecto jurídico processual de-
pois de dois anos do cumprimento da pena. Depois de uma conversa com
o presidente do PP, senador Tancredo Neves, o deputado mineiro comen-
tou que possivelmente poderia recorrer da sentença do STF, porque não
houve unanimidade"

Mantinha-se, não obstante, um tom de otimismo, reforçado quase
sempre pelas declarações do réu. Por exemplo, sob o título "GENIVAL
AFIRMA QUE ESTÁ BRIGANDO PARA IR PARA A CADEIA":

"Se o deputado optar por recolher-se à prisão, renunciando à liber-
dade condicional a ele concedida pelo STF, provocará naquela corte um
debate inédito. O STF jamais apreciou qualquer caso em que o réu tenha
recusado liberdade condicional e nem o Código de Processo Penal Mili-
tar, nem o comum, preveem essa hipótese" (O Jornal de Montes Claros,
28/dez/8 1).

Jamais lhe faltaram a solidariedade e o apoio dos muitos amigos. A
treze de dezembro, o Estado de Minas, noticia o apoio de Renato Aze-
redo:

"( ... ) Renato abre frente no PP para tornar Genival elegível em 82.
Renato Azeredo considerou um dever imperioso a solidariedade ao par-

lamentar punido. O PP vai mobilizar-se também, para ver aprovada uma
emenda à Lei das Inelegibilidade5 que pode salvar Genival Tourinho da
proibição de ser candidato em 82. 'Apesar da condenação pelo STF do
nosso companheiro Genival Tourinho, uma coisa me alegra neste ins-
tante. É a certeza que tenho de que Minas Gerais inteira absolveu Genival
Tourinho, que o Brasil todo absolveu Genival. Fica registrada a nossa
homenagem, em nome do Partido Popular, e a nossa solidariedade a esse
homem digno deste parlamento. E peço a todos os congressistas que pres-
tem ao honrado deputado Genival Tourinho a melhor e a maior das ho-
menagens".
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A inelegibilidade

No final de dezembro, discutia-se flO congresso a inelegibili-
dade. O relator do projeto na comissão de justiça era o biônico Mu-
ruo Badaró, na época vice-líder do governo. O senador não escondia
que seu partido, o PDS, estava pronto a negociar a aprovação da
emenda ao projeto da Lei das Inelegibilidade s , o que asseguraria as

candidaturas de Genival (PP) e de Benedito Marcílio (PT). Mas jul-
gava imprescindível mudança radical no comportamento do con-
gresso para entendimento em clima mais ameno. Convocado

extraordinariamente, O congresso entrou 82 discutindo a emenda das
inelegibilidadeS. A votação do pacote da reforma eleitoral proposta
pelo governo seria reiniciada a sete de janeiro depois do breve "re-
cesso branco" pelo Natal e Ano Novo. Os acontecimentos no con-
gresso, naquele início de ano, são dignos de nota. Retratam com
nitidez os esforços desenvolvidos pelas lideranças governistas e
oposicionistas para aprofundar e garantir o exercício da democracia
no País. De se destacar, a atividade incansável do senador Tancredo
Neves. A imprensa tudo registrava. O governo propunha mudanças
no sistema de vinculação partidária nos prazos para fusões partidá-

rias e, pr i ncipalmente, na questão da inelegibilidade. PMDB e PP
procuravam tornar elegíveis os condenados "por sentença judicial
transitada em julgado" favorecendo a Lula, então líder sindical.
Emenda do senador Tancredo Neves, contemplava o deputado Ge-
nival Tourinho, considerando elegíveis os condenados por "sentença
irrecorrível". A sete de dezembro os jornais já haviam anunciado
que o governo não aceitaria nenhuma delas. Mas, "espontaflea
mente", segundo Badaró, tomaria a iniciativa de beneficiar os líde-
res sindicais não condenados. Eram os casos do deputado Benedito
Marcílio (PT-SP) e de alguns outros, muito poucos.
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"De resto, no substitutivo, foi mantido todo o texto do projeto ori-
ginal do governo, acrescentando-se as emendas que permitiam novas fi-
liações aos descontentes, com a incorporação do PP e do PMDB".

(Gazeta de Vitória, 7/j aneiro/82)

A despeito de as negociações já haverem sido votadas em primeira
instância, as lideranças da oposição não as deram por concluídas. Inú-
meras reuniões foram feitas, visando a um acordo entre as partes. No dia
doze de janeiro, o Diário da Tarde noticiava:

"O presidente nacional do Partido Popular (PP), senador Tancredo
Neves, manterá encontro hoje com o líder do governo, senador Nilo Coe-
lho, para pedir apoio do PDS à aprovação da emenda ao projeto das me-
legibilidades, de sua autoria. A emenda torna elegível o deputado Genival
Tourinho (PP-MG), condenado a seis meses de prisão com base na Lei
de Segurança Nacional. Segundo a emenda do senador Murilo Badaró
(PDS-MG) ao projeto das inelegibilidades, que será votado hoje na Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado, os que tenham cometido
crime contra a segurança nacional não são elegíveis enquanto não penal-
mente reabilitados. De acordo com a sistemática jurídica, a reabilitação
dos condenados com base na LSN só se dará no prazo de cinco anos,
após o cumprimento da pena. Dessa maneira, o deputado Genival Tou-
rinho ficará inelegível por duas legislaturas. O objetivo do senador Tan-
credo Neves com sua emenda é retirar do texto o trecho que se refere à
inelegibilidade 'enquanto não penalmente reabilitado', podendo assim o
deputado mineiro tornar-se elegível após o cumprimento da pena. En-
tende o senador Tancredo Neves que esse dispositivo da lei das inelegi-
bilidades visa apenas uma pessoa - no caso, o deputado Genival Tourinho -
e 'uma lei não pode ser dirigida a uma pessoa, ela precisa ter um aspecto
geral'. O presidente do PP frisou que, na emenda do senador Badaró, é
favorável à reabertura dos prazos de filiação partidária aos descontentes
com o próprio partido, para que possam optar por outra legenda. O se-
nador esclareceu ainda que será muito dificil conseguir a aprovação de
sua emenda, pois o governo 'está fechado em tomo da questão'. Tancredo
Neves, entretanto, tentará hoje negociar com o PDS, pois entende que
sua emenda visa generalizar a lei, beneficiando-a".

No mesmo dia a Gazeta Mercantil assinalava que, como Tancredo,
também Jarbas Passarinho e outros líderes governistas consideravam di-
fícil, quase impossível, a aprovação da emenda, pelo menos em regime
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de urgência, conforme queriam as oposições. Os dias que se seguiram
foram de intensa movimentação política, acompanhada passo a passo
pela imprensa. Tancredo transitava desenvolto, em incansáveis diá-
logos, pelos gabinetes de adversários políticos como Nilo Coelho,
Jarbas Passarinho e José Sarney. Buscava apoio para aprovação de
sua emenda. Para ele, como a própria imprensa noticiava, tornara-se
questão de honra a elegibilidade de Genival. Finalmente, no dia treze
de janeiro, em sessão memorável e certamente a mais longa até então
registrada nos anais da Casa, posto ter varado de muito a madrugada
de quatorze, veio a aprovação. O estardalhaço feito pela imprensa foi
enorme. O Jornal do Brasil estampou, na primeira página, foto grande
de Genival, gargalhando, ao lado dos senadores Itamar, Nilo Coelho
e Tancredo, este numa poltrona. Sugeria regozijo de Genival mas
teria, conforme Tancredo posteriormente comentou com ele, atiçado
a ira dos militares e justificado o veto do Presidente Figueiredo à
emenda. A legenda dizia:

"Inelegibilidade só é aprovada com acordo entre PDS e oposi-
ção. Um acordo inesperado das lideranças do PDS e da oposição,
celebrado às quatro horas da madrugada, permitiu o encerramento das
vinte horas ininterruptas da mais longa sessão da história do Senado,
com a aprovação do projeto que altera a Lei das Enelegibilidades e da
emenda do senador Murilo Badaró (PDS-MG) que estimula e facilita
impugnações à incorporação do PP ao PMDB. A Câmara, aceitando
o acordo, aprovou-o em minutos, pelos votos das lideranças. Firmado
pela liderança do PDS sem consulta à presidência da república, o en-
tendimento acrescentou emendas ao projeto que assegura a elegibili-
dade do deputado Genival Tourinho (PP-MG) e dos líderes sindicais
condenados por sentenças que expressamente não os declarem inele-
gíveis.

'Começamos a nos entender'- comentou com alívio o Presidente
João Figueiredo ao ser informado pelo Ministro Leitão de Abreu do
acordo parlamentar que facilitou a aprovação do projeto do governo.
Mas, à noite, em Brasília, após ouvir opinião de especialistas, fontes do
PDS admitiam como provável o veto presidencial aos dispositivos que
consagraram o acordo, ante sua inconstitucional idade" -.

(JB, 15/jan/82).

Logo depois da histórica sessão, Genival partiu em férias para
Salvador onde, a dois de fevereiro, tomando água de coco, ouviu pela
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te1e isào que o Presidente João Figueiredo \ clara a emenda que lhe
devolvia a elegibilidade. No dia seguinte, repórter da Tribuna da Bahia
fez com ele longa entrevista, ilustrada com inúmeras fotos. Naquele
primeiro encontro com a imprensa, Genival já deixava claro:

Primeiro: sabia, cinco horas depois da aprovação da emenda, que
ela seria vetada, dada a resistência de setores governistas absolutamente
contrários às reformas.

Segundo: recebia o veto presidencial com muita tranquilidade e pre-
tendia continuar brigando no poder judiciário, estando seus advogados
estudando se utilizariam ou não, um Outro recurso - embargos declara-
tórios.

(Tribuna da Bahia, 3/fev/82).

Os dias posteriores ao veto presidencial trouxeram intensa agitação
política, e a imprensa nacional se fartou, publicando as mais diversas
opiniões sobre a questão. Por exemplo, "do lado do governo, líderes
como Jarbas Passarinho justificavam o veto, afirmando que o mesmo
corrigia uma distorção política e constitucional".

(O Globo, 2/fev/82).

Do lado da oposição, lideres como Uiysses Guimarães indignavam-
se, dizendo que o governo visava, antes do veto, "tornar menor a sua ine-
vitável derrota nas eleições deste ano".

(Correio Brazi 1 iense, 2/fev/82).

Para Tancredo Neves, "faltou grandeza no gesto do Presidente Fi-
gueiredo", lembrando ser a segunda vez que o mesmo vetava emenda
apresentada por ele, Tancredo. O primeiro veto fora ao projeto que pro-
punha o cancelamento da pena de suspensão de direitos políticos do Pre-
sidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, visando à restauração plena de
sua memória histórica, bem como a devolução das condecorações que
lhe foram concedidas. Desta feita, "a pretexto da inconstitucionalidade,
retira-se aos punidos pela LSN o direito de elegibilidade".

(O Fluminense, Niterói, 2/fev/82).

O velho mestre, ex-ministro Afonso Arinos de Meio Franco, acres-
centava que 'o veto tinha a clara intenção política de enfraquecer a Opo-
sição,.

(Diário do Comércio & Indústria São Paulo, 3/fev/82).
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Carlos Chagas, jornalista fazendo breve retrospectiva da sessão do
Senado que aprovara a emenda Tancredo Neves, anotava o desprezo do

presidente Figueire do "em relação aos esforços empreendidos por sena-
dores govemistas como José Samey e Nilo Coelho".

(Tribuna da Imprensa, 3/fev/82).

Assediado pela imprensa, Genival deixava claro que continuaria lu-

tando.
- "Perdi batalhas, não a guerra" afirmava em 4 de fevereiro,

logo no inÍciO de longa entrevista a repórter do Jornal de Brasília.
s" "TourinhoTítulos como "Tourinho vai tentar todos os recurso 

garante lutar até o fim" - "Deputado articula anulação do veto" - e
outros que tais, abriam comentários e análises nos mais variados jor-
nais do País. As vozes governistas também tinham largo espaço na

imprensa.

Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia, para justificar que
o veto só teria tido razões jurídicas e não, políticas, afirmava: "Figueiredo

não aceita pressões". (Correio Braziliense, 5/fev/82).

Hoje, Genival recapitula:
- Quando fui condenado, Tancredo entrou com um projeto de lei,

dizendo que a condenação deveria incluir a pena complementar. Caso
contrário, enquanto a condenação não estivesse expressa na lei, a pena
complementar de inelegibilidade facultaria ao condenado disputar elei-
ções. Tipificava expressamente o meu caso, e quelTi redigiu esse projeto
foram Darcy Bessone e Jair Leonardo Lopes. Os dois redigiram e man-
daram para Tancredo, que o apresentou. Mas eu não acreditava que con-
seguissem aprovar. No dia da famosa sessão do Senado, lá pela uma hora,
uma hora e meia da manhã, Tancredo me chamou e disse: "Vá agora ao
gabinete do Sarney, porque ele está voltando de uma reunião com o Fi-
gueiredo, e estavam conversando sobre a sua questão. Veja o que ele

pode lhe contar".
Fui, e Roseana, sua filha, acolhendo-me com muita gentileza me

da seria atendido. Depois depediu para esperar um pouquinho, em segui 
uns dez minutos, fui recebido pelo Sarney, e logo falei:

- Você estava no gabinete do Figueiredo agora.
Sarney, perguntou: "como é que você sabe?"
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O Tancredo me disse que você está voltando do gabinete do pre-
sidente.

Ele riu, eu inquiri:
- Como é que foi sua conversa?
"E como é que você sabe que houve conversa a seu respeito?"
- Também foi o Tancredo que me contou. Segundo ele, a conversa

principal sua com o presidente foi a meu respeito.
"Como é que o Tancredo sabe disso?"
Isso aí você pergunta ao Tancredo. Mas como é que foi?

"Não foi uma conversa muito boa. Figueiredo disse, inclusive, que
tem simpatia, mas que não consegue vencer a antipatia que o Pires tem
por você." (Pires, general Walter Pires, era o Ministro do Exército).

- Entre a simpatia que o presidente demonstrou ter por mim e a an-
tipatia que o Pires tem, porque você não fica com a simpatia do presi-
dente?

Ele encerrou, meio rindo:
"Nesse momento, entre a antipatia do Ministro do Exército e a sim-

patia do presidente, politicamente tenho que ficar com a antipatia do mi-
nistro".

Saí e fui para casa. Às cinco e meia da manhã, o telefone tocou in-
sistentemente na cabeceira da cama. Era o Tancredo, que emocionado
me afirmava: "salvei seu mandato, salvei seu mandato, consegui aprovar
a emenda. Venha cá e procure a Sarah Abrahão"

Sarah era todo poderosa no Senado, era quem dava a redação última
dos projetos que eram votados. Tancredo me disse: "fique com ela por-
que, na redação final, você tem que estar muito atento".

Fui para o Senado, procurei a Sarah e fiquei acompanhando a re-
dação definitiva. Ela olhou, olhou, terminou a redação e me perguntou:
"está bom, deputado?"

Respondi:
Excelente, é isso que vai ser dado como redação final.

Complementa:

Foi a sessão mais longa da história do Senado, nunca uma sessão
se encerrara às cinco e meia da manhã. Saí encantado com o prestigio
do Tancredo, mas totalmente convencido de que a emenda seria vetada
Pelo presidente. Em certo momento Tancredo me havia dito: "vá agra-
decer ao Itamar, sei que vocês estão com algumas diferenças políticaS
estão meio brigados, mas ele foi um leão na defesa desse projeto". Mais
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tarde passei no gabinete do Itamar e agradeci, mas em nenhum mo-
mento tive qualquer tipo de ilusão. Estava certo de que eles não me

deixariam disputar a eleição. Logo depois fui passar as férias na
Bahia. Aliás, como bom filho de baiano, quando falo Bahia, refiro-
me a Salvador. E estava deitado numa rede quando chegou a im-
prensa dizendo que o presidente tinha acabado de vetar a emenda do
Tancredo, e pedindo declarações minhas. Já naquela primeira entre-
vista declarei ao jornal que, para mim, não era novidade, e que tinha
vindo para Salvador exatamente para receber essa má notícia. No dia
seguinte àquela famosa sessão, várias reportagens foram publicadas
sobre a aprovação da emenda. Aliás, Tancredo achava, e me dizia,
que o veto do presidente tinha uma explicação. O Jornal do Brasil
editou matéria com destaque sobre a aprovação da emenda que me
devolvia a elegibilidade. Publicou também uma fotografia em que
Tancredo está sentado, com alguém ao lado e, de frente eu, dando
uma gargalhada e jogando o corpo para trás. A fotografia existia, só
que fora tirada meses antes e não tinha nada a ver com aquilo. Se-
gundo Tancredo, a emenda foi vetada por causa daquela foto que,
certamente, teria irritado os militares. No seu entender, eles acharam
que quando recebi a noticia, dei uma gargalhada gozando a posição
deles.

Em 82 haveria eleições para o Congresso e legislativos esta-
duais. Mas, muito mais importante, eleições diretas para governa-
dor. O povo se fartara dos militares que, sem dó impuseram, tripa
acima e goela abaixo, a ditadura. De um lado, sufocadas pelo
longo período de repressão, a sociedade e a classe política. Do
outro, militares, muitos deles totalmente resistentes à liberaliza-
Ção. Para os que não viveram aqueles tempos, difícil imaginar o
alvoroço nacional. Era uma nova esperança. O povo, descrente,
aguardava algum milagre, sem saber exatamente qual. O regime
necrosara a democracia.

Em Minas, a virtual candidatura de Tancredo ao governo contou,
desde logo, com o irrestrito apoio de Genival. Foi por aqueles dias que
o jornalista Carlos Chagas, cronista político da melhor lavra, publicou
um artigo intitulado "Minas, não há mais? Há de novo", dissecando o
retorno de Minas à política.

(Tribuna da Imprensa, 2/fev/82)
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\reuto uuai ista. c\puuha as cXpccLitI\ as dos mineiros relativamente
à candidatura Tancredo e desfilava atribulações do PDS para indicar um
nome que pudesse disputar com o senador do PP. Dissector, mostrava
com clareza a conjuntura política que despontava no estado e, de modo
especial, em Belo Horizonte. Havia perceptível retomada dos mineiros
no fazer política a seu gosto, com aquela característica que se chamou
"mineirjdadc' -

Genival, se candidato à reeleição, teria de correr contra O tempo.
Foi o que fez. Enquanto seu advogado dava os últimos retoques nos em-
bargos infringentes, ele voltava às páginas dos jornais em todo o País,
desta vez por conta de grave acidente de automóvel em Montes Claros.
No Diário da Tarde de onze de fevereiro:

"Tourinho ferido em batida com caminhão O deputado Geni-
vaI Tourinho, do Partido Progressista, poderá regressar a Belo Hori-
zonte logo que tiver alta da Prontoclínica São Lucas, em Montes
Claros, onde foi internado após sofrer um acidente automobilístico
no quilômetro cinco da BR-135, onde seu Chevette (aqui, Genival
corrige. Era um Dodge Dart) chocou-se corri um caminhão. Na noite
de ontem, informações de assessores do parlamentar davam conta de
que ele sofreu fratura da clavícula esquerda e de três costelas, uma
das quais provocou pequena lesão no pulmão. Seu estado de saúde,
no entanto, é satisfatório e por isso previa-se a possibilidade de seu
retorno a Belo Horizonte ainda hoje".

Muito se especulou sobre conotações com atentado político, des-
mentido de viva voz:

- Tive um acidente de carro em Montes Claros, em dez de fevereiro
de 1982, e muita gente levantou dúvidas se realmente seria um acidente,
porque o motorista do caminhão acabou se evadindo, nunca foi ouvido.
A polícia não agiu com rigor e aquilo despertou questionamentos, mas
não tive dúvida nenhuma, foi realmente um acidente de automóvel. Quem
estava dirigindo era o Orlando Pereira, meu sócio na Cerâmica Colonial,
que foi, e por sinal ainda é, a maior cerâmica de Montes Claros. Em 1993
vendi a minha parte do negócio. O acidente foi grave. Tive perfuração no
pulmão. Fiquei hospitalizado bem uns vinte dias, primeiro lá em Montes
Claros, depois o Renato Azeredo me trouxe de volta para Belo Horizonte:
Fiquei no hospital dez ou doze dias. Quebrei várias costelas, fraturei
braço, fraturei uma perna e tive uma perfuração no pulmão.
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Ainda hospitalizado, a dezenove de fevereiro opôs, por seu advo-
gado Sepúlveda Pertence, embargos infringentes, com base no artigo
333 do regulamento do STF, nos termos e pelas razões:

1 - O resumo era tempestivo: o acórdão embargado fora publicado

em DJ de 05/fev/82.
2 - O embargante fora condenado, mas não cometera delito.
3 - Dispensava-se o recorrente de aduzir novas razões àquelas já

constantes do processo.
4 - O acórdão embargado, por demais lacônico, frustraria qualquer

esforço de opor crítica consistente aos fundamentos, a rigor desconheci-
dos, que levaram à condenação.

5 - Nele não se vai além da afirmativa evidente de que o crime es-
tava completamente caracterizado. O acusado não provou a verdade do

noticiário.
6 - Cumpre, apenas, reiterar que, ao contrário do que se denunciava

sem base, ficou claro que o recorrente apenas afirmou ter divulgado in-

formações de terceiros.
7 Do embargante não se poderia exigir prova de verdade de uma

assertiva que não era sua.
8 O embargante provou ser verdade tudo quanto afirmava.
9—A prova mostrou, pelo conteúdo da entrevista e de testemunhos,

que o único propósito do acusado era exigir esclarecimentos que tran-

quilizassem a nação.
10 Assim, nem objetiva nem subjetivamente, se mostrou configu-

ração do crime.
11 - Com os suplementos do egrégio Tribunal, confia-se, pois, no

recebimento dos embargos, para absolver o recorrente na linha dos votos
vencidos, ou, pelo menos, para desclassificar a imputação para a lei penal

comum.

A imprensa acompanhou de perto a nova tentativa, o assunto palpi-
tava. No dia seguinte "pipocaram" manchetes, como a do Jornal de Bra-
sília, em 20/fev/82: "Advogado pede ao Supremo que anule condenação

de Tourinho".
No geral, a imprensa noticiava abertamente que, se não fosse pos-

sível anular a sentença, Genival pleiteava, pelo menos, recusar o sursis
que lhe fora imposto. Desta forma também raciocinava a mídia em geral.
Era absolutamente lógico. Pudesse cumprir pena, ele poderia se candi-
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datar. Recuperando-se do acidente, em casa, acamado e com a perna en-
gessada, não interrompia as articulações. Telefonava muito, recebia vi-
sitas de correligionários, advogados, militantes, parentes e amigos,
mantinha intensa movimentação. Por essa época, a filha Paula também
adoeceu e, para racionalizar os serviços caseiros, Esther decidiu juntar
os doentes em um só quarto, onde se faziam mútua companhia. Era tam-
bém mais prático, simplificava a enfermagem e facilitava a vigilância.
Não haviam ainda cessado as ameaças, era mister aumentar todos os cui-
dados, cercar-se de cautelas maiores.

A propósito, Paula lembra um episódio, pândego, ocorrido na oca-
sião:

"Um dia chegaram Tancredo e Renato Azeredo para visitar papai.
Tocaram a campainha, mas como ninguém atendeu, abriram a porta e
foram subindo as escadas. Quando estavam já lá em cima, encontraram
a Du, nossa empregada na época, e que era meio tantã. Quando ela se
deparou com os dois subindo, começou a gritar: 'socorro, socorro, os ter-
roristas estão aqui, estão querendo matar o Dr. Genival'. Tancredo, mor-
dendo a gravata mania muito própria dele -, falava com ela: 'calma,
calma, eu sou o Tancredo Neves...' Papai, apavorado, tentou se levantar,
mas não conseguiu. Então, pulei da cama e disse: 'Du, espere, este é O

Dr. Tancredo Neves e este o Dr. Renato Azeredo, calma. Não tem ne-
nhum terrorista aqui. Calma!'. Depois, já acalmada, ela disse a mamãe:
'uai, eu estava certa em pensar que eram terroristas, eles eram muito mal-
encarados'. A época era muito conturbada mesmo. A gente tinha medo.
Não foram poucas as vezes em que, abrindo a porta, encontrávamos O

retrato de urna caveira com o aviso: seu dia chegará".

No princípio de março, por informação do José Paulo (Sepúlveda
Pertence), já se conhecia o nome do ministro relator do embargo. Tra-
tava-se de Djaci Falcão. Adicionalmente, o Jornal de Brasília noticiava
que o julgamento ocorreria em sessão secreta, por não ter havido unani-
midade de votos. No dia dezoito, o procurador-geral da república, Ino-
cêncio Mártires Coelho, passou ao ministro relator alentado documento
em que recusava os embargos apostos ao acórdão condenatório. Ao
mesmo tempo, requeria sua rejeição. Quando o recurso entrou na pauta
do STF, o caso voltou à imprensa, desta vez sem o destaque de antes. Pa-
recia menor a ansiedade pelo desfecho. Era corno se _já houvesse a certeza
de confirmação do veredicto.

"Naquele mês de abril os líderes da oposição convocavam toda a
bancada para discutir matérias de extremo interesse: concessão do dé-
cimo terceiro salário aos servidores públicos, restabelecimento das prer-
rogativas do Congresso Nacional, rejeição do projeto que abria novo
prazo para filiações partidárias e rejeição do veto presidencial à emenda
sobre as inelegibilidades, proposta pelo senador Tancredo Neves."

(Correio Braziliense, 3/abr/82).

Embora não entrasse em negociações a rejeição ao veto, a oposição
não podia perder apoio do PDS para aprovar, pelo menos, o projeto que
concedia o décimo terceiro aos servidores públicos. Assim, tudo parecia
tramar contra Genival. Quando nada, conspirava o universo legal. Na
sessão plenária de doze de maio, após vários adiamentos, os ministros
do STF rejeitaram, por maioria de votos, os embargos propostos pela de-
fesa. Foi uma longa sessão, presidida pelo Ministro Xavier de Albuquer-
que, com a presença, ainda, de Djaci Falcão, Cordeiro Guerra, Moreira
Alves, Soares Muãoz, Décio Miranda, Rafael Mayer, Néri da Silveira,
Alfredo Buzaid e Oscar Dias Correia. Em nome do Ministério Público
falou o procurador-geral da república, Inocêncio Mártires Coelho; pelo
réu, seu advogado, Sepúlveda Pertence.

No dia 13 de maio, a Folha de S.Paulo noticiava:
"STF recusa o recurso de Tourinho - Por maioria de votos, o Su-

premo Tribunal Federal rejeitou ontem o recurso com que o deputado
Mário Genival Tourinho (PMDB-MG) pleiteava a reforma da sentença
que o condenou a seis meses de detenção, com suspensão condicional
da pena. Publicada a decisão, o parlamentar poderá agora exercitar último
recurso antes de a sentença transitar em julgado e ele tornar-se inelegível:
os embargos de declaração".

Genival tentaria esse recurso. Não se pronunciava, tinha a consciên-
cia de suas poucas chances. Esperava que não interferissem fatores ex-
ternos. O processo de votação secreta no Supremo influiu decisivamente,
não apenas em sua condenação, também na rejeição dos recursos que
impetrou.

É essencial aqui, para cabal entendimento do caso, esclarecer que
o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi modificado para
que o meu julgamento fosse secreto, o que constituía um absurdo, já que
um dos princípios lapidares do Direito é a forma pública do processo.
Esse engodo de secreto é realmente intolerável. E para que isso fique
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bem agregado à consciência dos que leem esta biografia, basta dizer 
queeu, durante anos e anos, requeri cópia completa, capa a capa, do meu

processo ali, o que sempre me foi negado. Não me respondiam. Pura esimplesmente protocolavam o pedido, que morria por lá sem que respos ta
fosse dada. Só fui conseguir a tal cópia quando o Sepúlveda 

Pertencemeu advogado, se tornou presidente do STF. Fui a ele e falei que aquilo
não tinha sentido. Com total clareza disse-lhe que todos os seus anteces-sores a quem pedira cópia capa a capa de meu processo nunca se digna-
ram responder sim nem não, e que cópia nunca consegui. F inalizeiargumentan 0 que não era possível que a sessão continuasse tão secreta
assim, passados vinte e tantos anos. Então ele chamou a Alda, sua se-
cretária. Aldinha, como eu a trato desde solteira, é filha do professor Vil-
Ias Boas, extremamente amiga minha e do pessoal mais chegado ao pai
dela, O Sepúlveda pediu para tirar cópia do processo, capa a capa, todi-
nho. Foi enfático "traga para o meu gabinete e fala que não tem de cobrar,
porque é decisão minha, eu é que quero essa cópia".

Com meia hora, a Aldinha voltou ao gabinete e ele, na medida em
que lia, foi-me passando as folhas. É simplesmente de enlouquecer o tal
de processo secreto. Neste caso, foi um absurdo completo terem modifi-
cado o regimento interno do Supremo para dar caráter sigiloso a um pro-
cesso com o vigor que teve o meu, com repercussão nacional einternacional. Basta dizer que o presidente do "International Jourists",
em Genebra, me fez um pedido no sentido de que lhe mandasse uma
cópia. O pedido foi feito por intermédio do saudoso Heleno Fragoso, um
dos mais respeitados defensores dos direitos humanos na época da dita-
dura, havendo sido até preso, em 1970, por agentes da repressão. Na rea-
lidade, só pude atender quando o Heleno já havia falecido. Então,
consegui o endereço do "International Jourists" em Genebra e mandei
para lá uma cópia que certamente já não mereceu qualquer tipo de con-
sideração. Os fatos estavam superados, o Brasil já estava democratizado,
e ninguém iria perder tempo traduzindo aquilo do português para o fran-
cês, alemão ou inglês, os três idiomas mais falados na Suíça, onde exis-
tem vários cantões em que eles predominam

Quanto ao julgamento, Genival achava que tinha chances Mínimas,mas tinha.

- A decisão que me condenou no Supremo não foi unânime, o que
me animou a entrar com o recurso "embargos infringentes" do julgado.
Naquele ínterim, aposentou-se o relator de meu processo, Carlos Fulgên-
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Cio 
da Cunha Peixoto, e foi nomeado para substitui-lo Oscar Correia.

procurei o José Monteiro de Castro e disse: "perdi esse negócio por um
voto e o Carlos Fulgêncio me disse que se o julgamento tivesse sido pú-
blico, eu ganharia". Apesar de o julgamento haver sido secreto, meia hora
depois todo mundo já sabia quem tinha votado a favor e contra. Típico

segredo
 de Polichinelo. Aliás houve, no dia do julgamento, um incidente

deselegante, desagradável mesmo. Sob o prédio do Supremo fica ui-ri sub-
terrâneo que liga o anexo ao prédio principal, onde hoje se realizam as
cerimônias importantes do órgão, como as de posse. Nesse subterrâneo
há algumas salas. Então, corno o julgamento era secreto, foi realizado
numa sala próxima à cantina para aonde se dirigiram, quando sentiram
fome, minha mulher, Esther, acompanhada da irmã (casada com o Dano
Faria Tavares) e da Sueli, mulher do meu advogado José Paulo Pertence.
Os gritos eram de um diálogo em que o Carlos Fulgêncio dizia, clara-
mente irritado, para o Ministro Moreira Alves: "eu não sou o Leitão de
Abreu, que você insulta e aí vem o pessoal afrouxar a gravata dele, para
evitar uma congestão. Ou VOCê me respeita ou eu te quebro a cara".

O diálogo foi esse, duro assim. Moreira Alves, que era muito ques-
tionador, em certa ocasião tinha sido desrespeitoso exatamente para
com o Leitão de Abreu, que já nem era ministro. Aí chegou um segu-
rança e pediu a elas que se afastassem, saíssem de lá, pois que se tratava
de julgamento secreto e elas estavam ouvindo. Já resolvido a abrir a
questão, entrei com o recurso. Mesmo porque, repito, o Carlos Fulgên-
cio me havia dito que só não fui absolvido por ter sido secreto o julga-
mento. Se fosse público, acrescentou, o Clóvis Ramalhete ia dar uma
de democrata e votaria pela absolvição. Nunca me esqueci disso. Tanto
assim que, um tempo depois. fui a uma posse de Ministro do Supremo
e estava numa roda de advogados e ministros, quando o Clóvis chegou,
estendendo a mão para cumprimentar todo mundo. Quando chegou a
minha vez, a mão dele ficou no ar. Não correspondi ao cumprimento.
Ele ficou meio desconcertado e alguém a meu lado perguntou: "por que
você fez esta grosseria?" Expliquei as razões. Quando houve o julga-
mento, e perdi, o escore foi de cinco a quatro. Ao procurar o José Mon-
teiro (de Castro), expus essa coisa toda, por ele ser muito ligado ao
Oscar Dias Correia. Monteiro demonstrou grande interesse e escreveu,
de próprio punho, uma carta ao ministro, longa, ponderada. Até quis
que eu a lesse, recusei definitivamente. Fechei o envelope, não li, mas
vi que era volumosa, talvez Cinco ou seis folhas. Monteiro me falou de
todas as ponderações que fazia nela, inclusive acrescentando opiniões
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de juizes e de outros ministros. Eu tinha tudo para supor que o Oscar
Correia acabaria votando comigo.

Realmente, não sei o que aconteceu.

Nos dias subsequentes, a imprensa voltou a insistir na divulgação
do desejo do próprio réu, amplamente conhecido: cumprir a pena de seis
meses, tornando-se elegível. Seria a solução ideal. Não carecia sequer
ser analista político para concluir que a prisão seria um manancial ines-
gotável de votos, garantindo vitória "sem mover uma palha" para Geni-
val. Postulando sua candidatura ao Senado, seria eleito ou, se candidato
a deputado, reeleito, fácil, fácil. A imprensa sabia disso, jogava lenha na
fogueira. Jornais mais afoitos, como O Dia, do Rio de Janeiro, davam
como certo que ele já estava buscando uma sublegenda para sua candi-
datura ao Senado nas eleições daquele ano. O jornal informava, mais,
que Genival oficiaria ao Supremo solicitando designação do local onde
cumpriria pena. (15/mai/82).

Mas, para além dos boatos e das especulações, era profunda sua in-
dignação. A vinte e cinco de julho, opôs novos embargos, agora para
obter "suprimento de omissão e esclarecimento de dúvidas", deixados
pelo acórdão que rejeitara os recursos anteriores. Solicitava que fosse es-
clarecido se, na condenação, estava implícita a suspensão de seus direitos
políticos e se era obrigado a acatar o sursis concedido, sem condições
especiais. Os esclarecimentos eram essenciais para decidir possível can-
didatura ao Senado ou mesmo reeleição como deputado federal. Com
angustiante espera, o STF só julgou os novos embargos a vinte e cinco
de agosto, assim mesmo para confirmar decisões anteriores. Concluía o
acórdão:

"( ... ) À Justiça Eleitoral caberá dizer, se for o caso (o interes-
sado requer inscrição para cargo eletivo), se o peticionário está al-
cançado ou não pela inelegibilidade. Em conclusão, não há omissão
ou obscuridade, a merecer suprimento (art. 137 do Regimento In-
terno do Supremo Tribunal Federal). Por igual, inexiste omissão no
que se prende à suspensão condicional da pena, concedida sem 'con-
dições especiais'. Na verdade, o peticionário dá aos embargos o ca-
ráter de consulta, para que o Tribunal responda 'se lhe é dado,
eventualmente, recusar o beneficio, ou se este independe da sua acei-
tação'. Cabe ao réu requerer o que entender de direito na execução.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. Brasília, 25 de agosto de
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1982. (aa) Xavier de Albuquerque, Djaci Falcão, Cordeiro Guerra,
Moreira Alves, Soares Mufioz".

Genival volta ao tema:
- O nome Operação Cristal guardava em si uma importante simbo-

logia. O cristal, se vai ao chão, estilhaça. Como a operação se baseava
em atos terroristas, principalmente em bombas, a simbologia era ade-
quada, pela semelhança. A bomba quando explode e o cristal quando
quebra lançam, ambos, estilhaços. Para não serem reconhecidos, os par-
ticipantes da Operação Cristal assim se organizavam: elementos militares
e paramilitares do Rio Grande do Sul explodiam bombas em Minas.
Daqui saíam os elementos para explodir bombas lá, ou na Paraíba, e
assim por diante. Havia como que um embaralhamento de dados, para
que as pessoas não pudessem identificar os autores dos atentados. Eu de-
nunciei este esquema da Operação Cristal em Montes Claros e, logo de-
pois, na CPI da Assembleia Legislativa. A denúncia só foi feita em
decorrência da vinda do Brizola a Minas. Naquele momento, fui procu-
rado por um ex-agente de informações do Cenimar e da ID 4. Aliás, o
desempenho desse agente está relatado no livro do general Guedes,
"Tinha que Ser Minas". Segundo Guedes, não fosse o desempenho da-
quele agente, cujo nome é Nélson Sarmento, talvez nem houvesse o mo-
vimento militar de 64. Depois, o Sarmento se bandeou para o outro lado,
e dava informações no sentido contrário. Aí o pessoal da repressão co-
meçou a acusá-lo de homossexual, coisa que ele sempre fora. Com a di-
ferença de que, quando servia aos milicos era patriota, quando a nós era
veado! Esse ex-agente passou a me levar informações sobre a Operação
Cristal, dando o nome dos mineiros que estariam vinculados a todo esse
processo de desestabilização do regime democrático e também acredita-
vam, naquela ocasião, que ninguém poderia deter o processo inflacioná-
rio no Brasil senão através de um regime forte, e por isso não queriam a
abertura política. Sarmento citou, inclusive, os nomes de proa da Opera-
ção Cristal que se posicionavam contra o processo de abertura que estava
sendo feito por Figueiredo, sob orientação e comando do general Golbery
do Couto e Silva. Falou que os coordenadores eram o general Coelho
Neto, na ocasião comandante da guarnição federal em Minas, o general
Bandeira, que comandava o 1110 Exército, depois passaria por Minas
antes de chefiar, em Brasília, o PIC (Pelotão de Investigação de Comu-
nistas), e o general Milton Tavares (também conhecido por Caveirinha,
por ser muito magro), que comandava o 11 0 Exército. Disse mais. Que
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nas próximas quarenta e Oito horas, os atentados seriam acompanhados
de mortes. De fato, dois dias depois, explodiu a bomba na OAB do Rio.
Temíamos pela segurança do Brizola. Tanto assim que preenchemos logo
duas fichas no Hotel Othon. Para todos os efeitos, ele ocupava o aparta-
mento 1204, mas, na realidade, ficou no 408, era grande o receio que tí-
nhamos de um atentado contra ele. No dia seguinte fomos à Zona
Metalúrgica onde, em Nova Era, ele batizou um menino, filho de um
velho líder político do antigo PTB, o Geraldo Sette. Esse menino estava
pagão há dezenove anos, o pai tinha jurado que só o batizaria se o Brizola
fosse padrinho. A cidade de Nova Era em peso compareceu, e o menino
deixou de ser pagão. No batizado, o Brizola, todo desajeitado, na hora
do Pai Nosso, batizando o tal rapaz, já homem feito, fez o sinal da cruz
com a mão esquerda. Ele não tinha qualquer ligação com nenhuma igreja,
nem nada. Tive que dar um cutucão nele para consertar, e aí ele fez cer-
tinho, com a mão direita.

Dali fomos para Montes Claros e eu fiz a denúncia inteira da Ope-
ração Cristal. Tudo isso ocorreu em julho de 1980. A Assembleia Legis-
lativa criou uma CPI e fui a principal pessoa a ser ouvida. Mais tarde,
confirmei todas as denúncias, sempre lembrando e observando que, ao
invés de apurar os fatos denunciados para prender os responsáveis, pre-
feriram processar a mim, como denunciante. E processaram. Fui conde-
nado pela LSN (Lei de Segurança Nacional) a seis meses de detenção e
me deram, sem que eu pedisse, a suspensão condicional da pena. Nor-
malmente esse beneficio só é dado a quem pede. O réu alega ser primário,
a Justiça impõe restrições, mas concede. Exige, por exemplo, não viajar
sem autorização, apresentar-se de trinta em trinta dias ao juiz da execução
criminal, não ingerir bebida alcoólica, não ficar na rua além das vinte e
duas horas, etc. Deram-me o sursis sem nenhuma dessas condições, aliás
o próprio STF (Supremo Tribunal Federal) apodou-o especial, já que não
havia qualquer tipo de condição. Inconformado, recusei através de em-
bargos. Esses embargos foram manejados com extrema dificuldade,
posto que o julgamento fora secreto, e o acórdão só dizia o que era es-
sencial. A defesa prévia foi feita a partir de alguns subtítulos e dirigida
ao ministro relator. O advogado foi o Sepúlveda Pertence, que anos de-
pois seria presidente do Supremo Tribunal Federal. Na essência, se ba-
seava no princípio de que eu não podia ser incurso na Lei de Segurança
Nacional. Meu defensor postulava enquadramento na Lei de Imprensa.
Como réu, meu julgamento carecia também de prévia licença da Câmara.
No dia em que fui interrogado, sob foco da imprensa nacional e até in-
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ternacional, o Ministro Cunha Peixoto, ao iniciar o interrogatório, afir-
mou: "desde os meus tempos de desembargador do Tribunal de Justiça
de Minas, tenho por norma, quando interrogo um advogado, permitir que
ele dite seu depoimento. Não tenho razão nenhuma para modificar esse
tipo de comportamento, principalmente para interrogar um dos melhores
advogados de Minas Gerais, o doutor Genival Tourinho". E, dirigindo-
se a mim: "por favor, dite seu depoimento". A imprensa até prejulgou,
ante as elogiosas palavras do ministro, que eu seria absolvido. Fui abso-
lutamente sucinto, qualifiquei-me: "Mário Genival Tourinho, brasileiro,
casado, advogado, eventualmente no cargo de deputado federal, domi-
ciliado em Brasília, por força de disposição legal declara que mantém,
em todos os seus termos, o que declarou em Montes Claros no dia vinte
deiulho de 1980, nada tendo a acrescentar e nada tendo a retirar de seu
depoimento gravado pelo Jornal do Brasil". Assinei.

O Ministro lbrahim Abi-Ackel foi extremamente correto comigo.
Quando recebeu o aviso do Ministro do Exército pedindo meu processa-
mento, no dia seguinte me disse para levar a ele a carta em que eu con-
traditava tal aviso. Cumprimentou-me com muita gentileza e disse:
"todas as vezes que você tiver necessidade de falar comigo, não o faça
como hoje, ao telefone, porque ele também está fiscalizado. Venha aqui
que o atenderei imediatamente". Depois chamou os seguranças: "aqui
está o deputado Genival Tourinho, mostrem a ele o meu elevador priva-
tivo. Todas as vezes que ele tiver necessidade de falar comigo, virá pelo
elevador privativo e entrará imediatamente aqui na sala".

Depois de alguns dias, contou-me que havia um pernambucano lá no
gabinete, em cuja presença ele, ministro, - "caluda" - não falava nada. No
dia do julgamento, eu não quis a presença de ninguém. Podia parecer pres-
são. Não permiti nem a presença do Renato Azeredo que, para mim, era
igual a um irmão. No entanto, quando começou a sessão, vi o Supremo lo-
tado de militares, todos sem farda, claro. Mas militar a gente conhece de
qualquer jeito, sem camisa, com camisa, de temo, sem terno, até de cuecas.
Militar é igual padre. Depois do julgamento, o Cunha Peixoto me contou
que não foi uma, nem foram duas, as vezes em que teve de botar gente
Para fora do gabinete. Na maioria, militares que queriam pressionar.

Tempos passados, modificada que foi a Lei de Segurança Nacio-
nal, Genival recuperou sua elegibilidade, retirada pelo julgamento se-
creto do Supremo Tribunal. Os anos 1980 estavam apenas
começando. Mesmo inelegível, Genival não se afastou da política.
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Sem e erear. partiu para no a empreitada. Não daria aos quartéis o
gosto de vê-lo encasmurrado pela derrota. Depois da morte de Tan.
credo, imprevisto desvio na rota de seus planos políticos, ainda tentou
outros caminhos. Buscou engajar-se nos meios políticopartidários
chegou a candidatar-se a prefeito de Belo Horizonte em 85 e a depu-tado federal em 86. Perdeu. Em 85, recuperada a elegibilidade por
mudança na Lei de Segurança Nacional, andava "doido para disputar
uma eleição".

Política é igual cachaça, vicia. Alguma vez aquieta, depois volta,
insiste, desassossega.

Naquele ano estavam marcadas eleições municipais. Sem quaisquer
chances, mas batia forte a saudade, foi ao palanque. Queria falar ao povo
de suas insatisfações, desgostos com o governo Hélio Garcia. Não se ar-
riscava, era "zebra" mesmo. Daí o slogan da campanha: "a zebra vai virar
Tourinho". Bem-humorado, narra:

- Recuperei meus direitos políticos com a modificação da LSN (Lei
de Segurança Nacional). Pela condenação, ficaria inelegível por cinco
anos. Condenado em 81, só recuperaria tais direitos no final de 86, o que
me impediria disputar qualquer cargo. Quando veio a mudança na LSN,
o artigo pelo qual fui condenado deixou de existir. Consequentemente,
desapareceu a punição.

Adversário feroz do pessoal da antiga Arena, que passou ao co-
mando do PMDB, desligou-se do partido.

- Não dava mais. Sem partido, fui convidado pelo ex-prefeito Celso
Azevedo, que não queria nem ouvir falar em candidatura, e pelo Aquiles
Diniz a entrar na briga pela prefeitura, O Celso foi direto ao ponto, per-
guntando-me se disputaria. O Aquiles me animou e respondi: estou doido
para disputar uma eleição, mas não tenho possibilidade nenhuma. Não
tenho dinheiro para fazer campanha e nesse partido ninguém mete a mão
no bolso. Mas se vocês quiserem partir para uma aventura, louca de pedra,
topo, não tem problema. Filiei-me ao PTB só para disputar essa eleição.
Mantive todavia discernimento para a autocrítica, e esclarecia: se alguém
perguntar - "você tem alguma possibilidade de ser eleito?" responderia:
"tenho um deita x", e para quem não sabe o que é isto, "é uma possibilidade
em um milhão". Aproveitei o espaço que tinha para desancar o Hélio Gar-
cia, com quem estava indisposto na época. Acabamos nos reconciliando
na campanha de Eduardo Azeredo. Tenho hoje o Hélio como gente boa,
incapaz de guardar rancores.

A presença de Genival na televisão, como candidato, mostrada
pelos pouco mais de seis mil votos que teve, foi muito marcante. Ainda
assim um vexame, embora não ficasse na lanterna. O que diz nada, se
consideramos os nomes que vieram empós do seu. Como deputado fe-
deral, numa eleição proporcional tivera, em 74, quase dezoito mil votos.
Numa majoritária, não chegou a sete mil, o que foi um fiasco total, se-
melhante ao que atingiu Ulysses e Aureliano na disputa pela presidência.

- Se serve de consolo, o mesmo fiasco foi repetido anos depois,
com Aureliano e Ulysses perdendo para o dono daquele bordão "meu
nome é Enéas" na disputa pela presidência. Fracasso deprimente, aliás,
aquela disputa presidencial. Senti-me indiretamente atingido como elei-
tor, não aceitava que homens do porte e da dignidade daqueles dois per-
dessem para um desconhecido, não pelo candidato em si, mas pelo que
representava a derrota. Fiz uma carta ao Aureliano. Apesar de adversário
político, sempre o admirei muito. Foi permanentemente um combativo,
um nacionalista puro, um homem correto, um interventor honesto. Aliás,
louve-se sempre, dos três interventores de Minas nomeados pelos mili-
tares não se pode falar absolutamente nada, sob a ótica da honestidade.
São inatacáveis, o Rondon Pacheco, o Aureliano e o Francelino Pereira,
por quem - repito não morro de amores. Mandei a carta para o Aure-
liano dizendo, com todo o respeito, do meu fracasso e do quanto era do-
loroso ter uma votação ínfima. Previa que a situação dele como candidato
à presidência da república iria repetir o que acontecera comigo e, em de-
corrência da amizade, da admiração que nutria por ele, queria adverti-
lo, porque não via possibilidade nenhuma de ele sair vitorioso. Mas não
esperava que acontecesse o que aconteceu. Esperava que ele viesse a ter
mesmo uma pequena votação, mas perder para o Enéas

Em 86, politicamente militando sempre na área do trabalho, voltou
ao PDT, e se candidatou a deputado federal constituinte. Mais experiente,
maduro, não deixou contudo o estilo. Sua campanha ainda foi marcada
por boa dose de radicalismo, com duras críticas ao PMDB, que deixara
após o passamento de Tancredo. Em julho do mesmo ano, em longa en-
trevista ao Jornal do Norte, de Montes Claros (26/27/ju1186), não hesitou
afirmar que o PMDB implodiria em breve. Criticou com veemência o
governador de então, Hélio Garcia, a quem chamou "figura grotesca",
lembrando indecoroso episódio em que, como líder do Governador Ma-
galhães Pinto na Assembleia Legislativa, Hélio comandou a cassação dos
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deputados operários Dazinho, Sinval l3ambit-ra e Clodsmith Riani, logo
depois do golpe militar. Foi assim, uma vez mais lembrou, que a nossa
Assembleia estadual ensinou os militares a, despoticamente, cassar man
datos. E considerou, finalizando, que o gigantismo do PMDB vinha Con-
ferindo ao partido as características de um "Arenão", de uma grande
IJDN ressuscitada, o que, por si só, justificava sua volta ao PDT, partido
compromissado com os menos favorecidos. Seu ex-genro, Paulo Ribeiro,
diz como viu as derrotas do ex-sogro:

"Na campanha de 86, quando Genival se candidatou a deputado fe-
deral constituinte, criou o seguinte slogan: 'um homem que nunca fugiu
do pau'. Ele achava que existia gratidão em política. Achava que seria
lembrado pelos serviços prestados, que as pessoas se lembrariam e que
teria, duzentos, trezentos, quinhentos votos em cada um daqueles lugares.
Na realidade ele nem fez campanha direito, acreditando que o povo ia se
lembrar dele. Foi traído de cima até embaixo. Todo mundo traiu. Foi uma
frustração danada, porque ele acreditava que o que tinha plantado durante
vinte anos, daria frutos. E mais, a campanha coincidiu com o plano cru-
zado, aquela loucura do Sarney em 86. A gente perde a noção, mas a ver-
dade é que em 85, na campanha dele para prefeito de Belo Horizonte,
em que criou o slogan 'a zebra vai virar Tourinho', o programa era ao
vivo. E outra, não havia nem fax. Ele estava sempre falando mal do Hélio
Garcia, aliás era só o que ele fazia. Mas, de certa feita, tinha resolvido
levar um roteiro e quando ainda faltavam dez segundos para terminar o
programa, ele levantou-se, jogou o papel para trás e disse que o roteiro
estava horrível, que era uma esculhambação Como o programa era ao
vivo, não tinha corno editar".

A relação de Genival com o PDT foi sempre emocional, fruto em
parte de sua admiração por Leonel de Moura Brizola, o político. Do cau-
dilho, muitas vezes, discordou. Foi assim que deixou a agremiação em 81,
ingressando no PP, depois fundido com o PMDB. Quando Tancredo mor-
reu, retomou ao PDT, em idas e vindas nem sempre bem compreendidas.

- Antes de me tomar inelegível, estava tudo mais ou menos acer-
tado. Eu já tinha comunicado ao Tancredo minha decisão de disputar O
Senado. Tancredo me estimulava muito, porque entre nós não havia só
uma relação de política. Era uma relação de profunda amizade, ele me
queria muito bem, sei disso, e eu também não só lhe queria muito bem,
como o admirava profundamente. Tinha por ele um respeito a toda prova.
Muitas vezes ele queria fazer uma determinada coisa, mas não se julgava

pronto ou preparado para tal, e soprava aos ouvidos das pessoas mais
próximas a ele, sendo eu uma dessas pessoas. Fui processado, perdi a
elegibi1id1e, não pude me candidatar ao Senado, mas meu projeto po-
lítico não morreu depois de minha condenação. Quando recuperei meus
direitos políticos com a nova Lei de Segurança Nacional em 1985, meu
projeto continuaria o Senado, desde que com o apoio de Tancredo, com
o qual sabia contar em razão, dentre outras coisas, da amizade recíproca.
Tanto assim que sempre dei publicamente o tratamento formal de minis-
tro ao Tancredo, mas quando estávamos sós ou num ambiente mais ín-
timo eu o chamava de Tancredo. Igualmente o Renato Azeredo, San
Thiago Dantas, Jorge Ferraz e Camilo Nogueira da Gama o chamavam
assim, pelo primeiro nome. Quanto aos mais novos, era a mim que ele
permitia esse tratamento, havendo inclusive dito em certa ocasião "pára
com essa mania de me chamar de ministro e de senhor, me chama de
Tancredo e de você". Brinquei: "entre a minha comodidade e a sua eu
prefiro a minha". E ele retrucou: "não, dessa vez você vai abrir exceção,
vai atender à minha comodidade". Passei então a tratá-lo por você, e por
ministro em momentos mais formais. Mas, apesar de eleito, ele acabou
não chegando à presidência. Voltei para o PDT e me candidatei à cons-
tituinte, mas não tive votos suficientes para me eleger. Tive dezoito mil
votos, não tinha mais eleitores, pensei: "vou voltar para o meu escritório,
fazer o que sei: advogar". Voltei ao PDT, exatamente por entender que a
coisa não estava andando bem em termos de PMDB. Desde a morte de
Tancredo, o partido tinha virado uma esculhambação. O presidente era
um antigo arenista, adversário político nosso e o governador do estado,
o Hélio Garcia, era de origem inequivocamente udenista, da ala não mo-
derada. Aquilo me foi incomodando e disse a mim mesmo: com todo o
autoritarismo do Brizola, o partido em que vou encontrar o mínimo de
satisfação e de coerência para continuar exercendo minha linha política
é o PDT. E foi lá que tive uma derrota lastimável.

Eu, que estava acostumado a me eleger com extrema facilidade, não
cheguei a vinte mil, tive dezoito mil e poucos votos. Então me retirei,
voltei para o meu escritório e fui advogar. Não sei explicar as razões de
minha derrota. Acho que em política, tudo tem o seu momento certo. Eu
diria que a política é como um rio que vai muito bem, daí a pouco vem
uma cachoeira, tumultua tudo, depois o rio se recompõe outra vez. Na
imagem do Presidente Antônio Carlos, atribuída a Magalhães Pinto, já o
disse aqui, política é como uma nuvem. O fato é que eu tinha mais de
cinquenta mil votos e caí para pouco mais de dezoito mil. A imprensa
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ficou até sem entender. Os Jornalista,,  me perguntaram algumas vezes:
"qual é a explicação para sua derrota?"

Eu invariavelmente respondia:
- A explicação é simples, não tive \ otos suficientes.
Quando voltei ao PDT, a reconciliação com Brizola não foi dificil.

Ele era um sujeito que não guardava rancores, apesar de ser muito tem-
peramental e de brigar com todo mundo. Aliás, quando anteriormente saí
do partido, ele veio com uma conversa de que eu teria trocado um partido
político por um prato de lentilhas. Dei uma resposta que a imprensa pu-
blicou e que o irritou profundamente. Eu havia dito: "Brizola é uma pulga
querendo um cachorro só para ele". Mas quando decidi disputar o cargo
de deputado constituinte e voltei ao PDT, ele me recepcionou da melhor
maneira possível. No meu retomo houve duas interferências: uma foi do
José Maria Rabelo, com quem não me dava exatamente bem. A outra,
do meu amigo Darcy Ribeiro. José Maria não queria aceitar a minha nova
filiação, e como também não gostava do Darcy, chegou ao cúmulo de
pedir sua expulsão do PDT. Logo a dele, que sempre foi guru do Brizola.
Darcy então fechou questão e nós ingressamos no partido. Eu, Celso Pas-
sos e outros companheiros de menor expressão. Mas o Brizola sempre
foi a grande estrela do PDT. Só não chegou a presidente da república por
causa das brigas que arrumou. Quero que fique bem consignado: Brizola
era um caudilho, mas só não chegou à presidência da república porque
brigou demais com os amigos e também porque nunca caiu no goto dos
mineiros e nem dos paulistas. Das figuras públicas brasileiras que co-
nheci de perto, ele era uma das mais fascinantes, uma pessoa extrema-
mente honesta. Os militares pelejaram a vida inteira para descobrir um
deslize mínimo na vida do Brizola e nunca descobriram nada. Nunca pu-
deram dizer que era ladrão, que furtou, que fez isso ou aquilo. Esmiuça-
ram o governo dele no Rio Grande do Sul, pesquisaram sua atuação Como
deputado, nunca conseguiram encontrar absolutamente nenhum deslize.
E muito comum entre os homens um deslize amoroso qualquer, nem esse.
Os amigos mais chegados a ele, e teve um momento em que eu fazia
parte desse grupo, nunca perceberam nada. Nem esse deslize ele come-
teu. Era de uma fidelidade canina a Dona Neuza e, quando ela morreu,
passou por um grande abatimento.

Não eleito, Genival tampouco entrou em qualquer tipo de crise, elas
nunca fizeram parte de seu "modus fac iendi". Recompôs com gosto sua
banca de advocacia, que sempre fora uma das mais bem reputadas no es-
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tado, arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar em meio aos tumultuados
acontecimentos que marcaram o final dos anos oitenta no Brasil.

Restou, latente, um não conformismo. Com  a desilusão da política,
morreu o desejo de voltar à Câmara. Não fazia mais sentido. Recusava-
se a seguir os passos de inúmeros ex-colegas que jamais se conformaram
com a derrota. Sentindo-se banidos da vida pública, não voltaram à par-
ticular. Sofreram com o final da vida política, não suportaram a readap-
tação ao trato diário. A derrota, para Genival, não estava previsível e a
realidade se impunha. Acontecimentos imprevistos lembraram-lhe que
"seu único mal é que acontecem quando menos se espera". Então, "deu
a volta por cima", não deixou morrer os ideais, tão somente mudou a
forma de ir-lhes ao encalço. Sem mandato, voltou ao Direito que, en-
quanto parlamentar, nunca abandonara. Advogando, esteve sempre pre-
sente nos tribunais de Brasília e no fórum belo-horizontino. Quando
deputado estadual, a lista de presença da Assembleia Legislativa atesta:
"no início da sessão compareceram os seguintes deputados: (arrolava os
nomes). Às tantas horas compareceu o deputado Genival Tourinho".
Antes de ir para o legislativo, "fazia o fórum". Em Brasília, normalmente
três vezes por semana, estava acompanhando processos no Supremo e
nos Tribunais Superiores. Nunca deixou, pois, de advogar. Tancredo lhe
dissera, certa vez: "você fica se matando com esse negócio de advocacia.
Tem de escolher o que quer ser, político ou advogado". Mas, se o que
ele queria, era ser as duas coisas, o que não queria era, perdendo eleição
- e todo político pode perder -' depender de emprego público. Não ad-
vogar seria desaprender, como tantos que já não sabem mais nada. Um
desastre no seu modo de ver.
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Mau entendimento da
denúncia da Operação Cristal

Quase 40 anos após a denúncia da "Operação Cristal", apenas um
jornalista, Wagner Gomes, percebeu o real significado da não apuração
de minha denúncia. Por ocasião de meu aniversário, num artigo que es-
creveu, publicado no jornal Hoje em Dia, destacou o destemor, conside-
rado por muitos como quase suicida, com que denunciei a operação. No
artigo, este prezado amigo chegou bem ao cerne de que, se houvesse um
Posicionamento investigativo do governo no sentido de apurar a denún-
cia, tudo haveria sido desmontado e não ocorreriam os atentados do Rio-
centro, da Ordem dos Advogados e ainda outros.

Caso falsa a acusação, caberia apenas punir exemplarmente o res-
ponsável. Porque era tudo programado e continuou ocorrendo pelo prin-
cípio da inércia, a partir do impulso inicial. O Wagner, conterrâneo e filho
de um i gualmente grande amigo meu, é largamente conhecido em Minas
Gerais, pela relevância dos cargos que ocupou, destacando-se o de su-perintendente-geral do Banco do Brasil em Minas Gerais. Também é con-
selheiro fiscal efetivo do Banco do Brasil de Investimentos, Fundação
Banco do Brasil, e do Banco Mercantil do Brasil. De quebra, é ainda co-
laborador dos principais jornais e revistas de nosso estado. Em seguida
faço, 'ipsis litteris', a transcrição de seu artigo.

A LINHA DO TEMPO
Wagner Gomes.

"Acreditar ciii algo e não vivê-lo é desonesto.
Mahatnia Ghandj, religioso indiano.

Mário Genival Tourinho completa 75 anos em 4.5.2008. Três quartos
de século, vividos por inteiro. E hoje sua imagem está sacra/izada e o seu
vulto paira como um dos heróis da Nação. Só 

qllecNNUS heróis modernos,
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de tão modestos, levam uma vida bem dUérente daquela de quando se pro-

jetaram e se agigantaram aos olhos de todos nós. Houve um tempo em que

a bnaalidade do regime militar massacrava quase toda a esquerda brasi-
leira, principalmente aqueles que sonhavam há quarenta anos. Neste ano,

comemora-se 40 anos de 1968, o ano dourado em que nada aconteceu
2008, ou tudo aconteceu. O ano que se tornou encantado no inundo inteiro. No
Brasil, as grandes passeatas e os grandes téstivais de música assustavam o
regime então vigente, clamando por liberdade, culminando com a monu-
mental passeata dos cem mil que téz o Rio de Janeiro pulsar de civismo e
entusiasmo, cm 26.06.1968 Acuado, o regime de então escancarou a dita-
dura militar, com a edição do Ato Institucional N°5, em 13 de dezembro de
1968. Um jovem ,nontesclare11sc, de bravura indômita, assistia a tudo
aquilo com unia enorme indignação, pois era o primeiro suplente de Depu-
tado Estadual, em um ambiente propício a cassações de mandatos. Deste-
mido e corajoso, Gen iva1 Tourinho assume cm 1969, pela primeira vez, o
mandato que a suplência lhe reservava, com afé inquebrantável de quem
luta por um sonho. O ambiente era hostil, mas sua figura transcendia ao do
político comum, pois desde aquela época entendia que o homem público
não é aquele que orbita em torno do governo mas sim aquele que se posta
de tal fbrma comprometido aos anseios de seu eleitorado, aos quais ele de-
verá sacrificar até sua integridade.tT5ica se necessá rio fbi: Assim, a luta
contra a radicalização política brotada em 1968 se tornou o ponto de partida
de Genival, e a principal bandeira de toda sua trajetória pública. Esse
homem sem medo sacrUlca sua própria reeleição em 1970, para pregar
abertamente a campanha "Anule o Seu Voto" em represália aos anos de
chumbo. Por tudo isso, sua imagem sethrtaleceu e ele retoma a vida parla-
mentar em 1974, seguindo sua cruzada em deft'sa da abertura política e da
anistia geral, ampla e irrestrita. Segundo relatos daquela época tal qual um
paladino botava a boca no mundo, denunciando ameaças à i,itegridade,fi
sica de diversos políticos a exemplo de Brizola e Juscelino, aos quais sempre
deféndeu. Reconhecido e respeitado sua fánia extrapola e chega ao exterior
como um dos ícones que imaginavam um Brasil e um mundo mais justos,
menos violentos, mais democráticos e livres. Ganhou de vez a antipatia do
regime ao denunciar a Operação Cristal, acusando o General Bandeira -
uni militar polêmico de instigar a colocação de bombas nas bancas dejor-
nais e na OAB -, com quem, corajosa niente, travou áspera discussão, ao
afirmar que o mesmo havia perdido sua capacidade de saber difércnciar
ente o que é autêntico e o que é fraude. As denúncias incluíam, ainda, o
nome do General Milton Tavares (São Paulo). Claro que, nessa luta, Genival
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não estava sozinho. Muitos brasileiros ilustres também pressionavam de
suas tribunas pela abertura. A certa altura, por volta de 1980, Go/beiy do
Couto e Silva, rendendo-se às evidências, sentenciava que a abertura só es-
tava sendo possível após a divisão da . frente oposicionista. Centrando jorça,
na liquidação de movimentos grevistas, dizia ser necessário coibir manifes-
tações agressivas e impróprias (referindo-se aos parlamentares). E em lugar
de atender a chamada ala dura do regime, apela para o caminho da "lei e
da justiça que foram instituídas pelo governo militar ". Assim, enquadram o
atual Presidente Lula na Lei de Segurança Nacional por ter comandado a
greve metalúrgica de março de 1980 e Genival Tourinho por 'ofensas" às
Forças Armadas imaginando deixá-lo sem voz. Posteriormente, o Almi-
rante de Esquadra Júlio de Sá Bierrenbach sacudiu o Tribunal Militar em
2 de outubro de 1981 ao votar contra o arquivamento do caso da explosão
das bombas no Rio Centro, alegando que se tivessem apurado as denúncias
do Genival aquele ato terrorista não teria acontecido. Por tudo isso, Genival
Tourinho merece serJéstejado e homenageado. Devemos relembrar e cele-
brar sua luta por um tempo que sejbi mas que estará sempre presente na
história da Nação, pois ela era dirigida à memória dos irmãos que caíram
e visava cessar as atrocidades denunciadas. Sua trajetória tem inegável ri-queza, e por isso hoje o reverenciamos Saúde, Genival Tourinho! Receba,
em seu aniversário, o reconhecimento de todos os brasileiros. Você nos en-
sinou que precisamos identificar e desarticular as redes de ilusões que se

,formam ao nosso redor Deus lhe projeta e lhe jàçafrliz.

Foi também por ocasião das festividades de seus setenta e cinco
anos, que a amiga Carmen Victória, imortal que integra a Academia Mon-
tesclarense de Letras, dedicou a Genival a seguinte mensagem:

Existem eventos de forte conteúdo emotivo. O aniversário de Geni-
vaI Tourinho teve esta característica Podia ser também aJèsta do mon-
tes-clarense ausente, tal a quantidade de conterrâneos presentes. A/esta
aconteceu no Automóvel Clube de Belo Horizonte. A beleza dos arranjos
florais, a iluminação dos salões, a música romântica do sax de José Ey-
mardforniaram a moldura encantadora para esse encontro que, tenho
certeza, foi o encontro da amizade.

Mineiro é igual caramujo, leva os costumes, os hábitos para onde
vai. Mesa farta, bebida à vontade. Criou-se um clima onde brindava-se
a vida em companhia de familiares e amigos. É isso que se chama fèli-
cidade, é assim que a vida deveria ser sempre...

Foi uma noite inesquecível. Naquele momento toda uma geração
se encontrou. Conhecidos, amigos que não se viam há dezenas de anos,
colegas de ginásio, dejáculdade, A noite encantadora transformava as
pessoas presentes. Sorridentes, descontraídas, peregrinando entre as
mesas para brindar o reencontro. E, tudo isso, por causa do aniversário
de Genivai Tourinho - um montes-clarense que de peito aberto enfrentou
os "anos de chumbo ", sem medo de ser coerente com seus ideais.

Sua atuação como político, no verdadeiro signicado do vocábulo,
se guiou por valores morais e éticos, por isso é admirado e reconhecido,
não só nas Minas Gerais, mas em especial no sofrido Norte de Minas e
também além das montanhas mineiras. Como advogado sua inteligência
brilhante ganhou causas complexas e sua banca de advocacia é das mais
respeitadas do Estado.

Com seu imenso poder de aglutinar de congregar, pois é um homem
que tem o culto da amizade, transformou aquele reencontro de amigos,
num momento único. Parecia que naquela noite, o mundo era só de mon-
tes-clarenses e de mais ninguém. Estávamos unidos porque tínhamos
nascido na mesma cidade, jálávamos a língua com o mesmo sotaque,
nos sentimos fraternos porque tínhamos bebido da mesma ánte e parti-
lhado o mesmo pão.

Os ciclos se completam e vamos ao encontro de mudanças, onde
novos projetos nos chamam. Os anos de calendário não contam. Contam
a vida vivida intensamente, entremeada de dificuldades e realizações,
mas sempre guiada pelos sonhos e esperanças. E você, Genival, tem um
baú pra lá de bom dessas vivências.

O menino cresceu, rodou o mundo, pensou o mundo, abriu leques
de amizades. Ainda é o mesmo. Precisa de sonhos e de uma arte que lhes
dê vida. E, é dentro de você, Genival, que está aquilo que precisa para
reconstruir utopias e nunca perder os sonhos. Uma maturidade serena
nos ensina a cada dia renovar a vida.

Parabéns, muitos anos de vida, saúde e paz. Desejo que continue a
fazer da sua vida um poema longo, desses para se declamar em voz alta.
Procure reencontrar seu coração adolescente e nele surpreender de volta
alguma coisa conhecida como esperança.

Deus o abençoe e a sua família.
Carmen Netto Victória

Petrônio Braz, amigo de Genival desde os tempos do Padre Ma-
chado, autor de onze livros, cinco deles de literatura jurídica, é presidente
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da Academia de Letras, Ciência e Artes do São Francisco (Aclesia) ad-
vogado, escritor, professor e consultor jurídico com vasta experiência no
convívio teórico e prático com a administração pública municipal, ha-
vendo sido vereador e prefeito em São Francisco..

Mais recentemente, em 5 de junho de 2011, fez publicar, no "Jornal
de Notícias" de Montes Claros, a seguinte crônica, cuja inclusão integral
nesta biografia muito porfiamos por conseguir, já que Genival relutou
bastante em aprovar a transcrição do último parágrafo. Em seu entendi-
mento e modéstia, esta outro atributo que lhe é próprio, pareceria pre-
tensioso condescender com os elogios, mormente na comparação final,
que credita à generosidade do autor, consequência da velha amizade. En-
tendendo, entretanto, que seria imperdoável mutilar o pensamento do
amigo retirando-lhe parte do exposto, admitiu por inteiro a transcrição.

Mário Genival Tourinho
Observa Humberto Rohden que "o Univeiço seria incompleto sem

o homem. Faltaria o játor autodeterm inante para completar ostátos aio
(vocábulo definido pelo A ti/etc como pseudoprefixo, signicando: outro,
diverso) determinados extra-hom mais. No Izoniem converge a pirâmide
cósmica num ápice culminante ". O primeiro homem vejo de uma evolu-
ção imperjéita para o peifeito. Sendo o homem a essência do Universo,
essa busca da pertéctibilídade nele está presente desde toda a eterni-
dade. Está presente na potencialidade evolutiva e se apresenta mais evi -
dente em pessoas privilegiadas.

OsJilósofàs gregos, especialmente Sócrates, inquiriram sobre o homem,
na busca da compreensão do móvel de suas ações. A filosofia colocou o
homem no centro de Suas discussões, tomando-se uma forma de entendimento
da própria vida. Não precisamos, todavia, do socorro da filosofia para definir
Mário Genival Tourinho, sua função social, sua natureza e até mesmo o seu
destino. Geniva/ Tourinho é um homem, como são todos os homens.

Ele se prepara para o lançamento de seu livro de memórias, possi-
velmente em agosto próximo. Ele é um homo sapiens, 110 sentido mais
elevado da classificação antropológica. Homem econômico, se ficarmos
com Marx; homem instintivo, se pre/é rirmos Freud; homem problemá-
tico, se adotarmos Marcel. Um ser racional e um ser político.

Todo ser humano tem tinia trajetória, que se define desde o nasci-
mento. Conheci Genival Tourin/jo no internato do instituto Padre Ma-
chado, em Belo Horizonte, há algumas dezenas de anos, melhor não
dizer quantas, niasfói nos embates da vida pública que nos conhecemos
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meiliol; por comungarmos os mesmo ideais. Para já/ar dele ou sobre ele
bastaria o uso da memória, que é vida real. Mas Jbi necessário esquecer
para lembrar, pois o esquecimento, como afirmou Drummond, ainda é
memória. Todavia, não Jbi necessário o apelo a Marcel Proust para a
busca do tempo perdido. Mesmo a distância, sempre estivemos juntos
pela fbrça de um ideal maior: A liberdade e a busca da Justiça. Nosso
apego, o apego de Minas á liberdade nos foi legado pelos conjurados
do São Francisco, pelos inconfidentes de Vila Rica, pelos indígenas que
habitavam nossas montanhas, nossos cerrados e a margem de nossos
rios, e lutaram contra o jórasteiro invasor ou, quem sabe, pela revolta
da própria terra, que se extrai da poesia de Pablo Neruda.

Genival Tourinho é um mineiro que se destacou da tribuna do Con-
gresso Nacional, onde revelou sua personalidade pelas vertentes maiores
da coragem e da independência. A coragem, como entendida por Napo-
leão Bonaparte, não se pode simular; é uma virtude que escapa à hipo-
crisia. Como mineiro, teve ele, na sua mais autêntica expressão, uma
dimensão emjnentemente ética e desassom brada. Ele redimensionou os
conceitos partidários definindo o seu comportamento por valores pes-
soais, sempre agindo "sans peur et sans reproche ".

Embora tenha sido autêntico representante da política mineira, Ge-
nival Tourinho não se limitou a agir no silêncio dos gabinetes. Revelou-se
na tribuna, impulsionado pela pujança de seu temperamento epeio seu es-
pírito audacioso, em um dos momentos mais dUíceis da vida brasileira,
anos intranquilos e turbulentos do chamado período revolucionário. Numa
análise mais genérica temos que ver o advogado, o político, o deputado, o
administrador do Ipsemg, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Como presidente do Ipsemng ele instalou em São Francisco uma
Agência do órgão, para atendimento aos servidores públicos estaduais,
Agência posteriorm ente fechada,sem justificativas.

A sua trajetória de vida começa com o advogado e está com o ad -
vogado, depois de passar por tantos outros Genivais.

Pelo desempenho de suas atividades, pela força de sua mineiridade,
está relacionado entre os nomes de maior expressão deste País. Não do
Brasil de tanta corrupção, mas do Brasil de Afonso Augusto Moreira
Pena, Crispim Jacques Bias Fortes, David Campista, Afrânio de Meio
Franco, Pandiá Caió geras, Olegá rio Maciel, Bernardo Monteiro, Artur
da Silva Bernardes, Camilo Pinheiro Prates, Juscelino Kubitschek, José
Maria Alkmim, Magalhães Pinto e tantos outros de igual vaior, que fize-
ram o Estado de Minas Gerais respeitado no território nacional.
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Banco Agrimisa

Nos anos 1990,  uma causa das mais polêmicas de sua carreira, en-
volvendo o Banco Agrimisa, merece citação breve. O caso foi dos mais
dificeis que defendeu. No governo Newton Cardoso, o banco fora ven-
dido para o grupo baiano Góes-Cohabita em completo e flagrante des-
respeito ao edital, escandalosamente favorecendo o grupo, conforme farta
e impressionante documentação que lhe levou o deputado Carlos Cotta,
amigo e cliente.

Ai, o Carlos me pediu que estudasse a possibilidade de uma ação
popular. Falei: entro com essa ação popular e ganho, não tenho dúvida
nenhuma. Isso é uma desfaçatez, o edital está completamente descum-
prido, o banco foi adjudicado ao grupo baiano por preço abaixo do mí-
nimo estabelecido no edital. É coisa de "laranja".

Entrou pois com a ação popular. Perdeu em primeira instância e re-
formou a ação. No Superior Tribunal de Justiça, continuam os recursos.
Agora, tenta a execução provisória da sentença. O Estado já foi conde-
nado a lhe pagar honorários. Essa foi uma das grandes demandas que ga-
nhou e de que, justificadamente, se orgulha. Vencedor no Tribunal de
Justiça, tem ganho até agora, mas a ação ainda corre, pendente de um re-
curso impetrado: o recurso extraordinário - para o Supremo Tribunal Fe-
deral. A questão ainda não está fechada, mas a vitória tem sido, até hoje,
de muita expressão no campo jurídico. Genival acrescenta:

- A propósito desta minha ação proposta em 1990 contra o estado
de Minas Gerais, Newton Cardoso e outros, convém ressaltar o aspecto
profundamente lamentável no que diz respeito ao comportamento do
nosso aparelho judiciário. Estamos em 2012 e a ação ainda não foi com-
pletamente resolvida quanto ao mérito. Virá em seguida o processo exe-
cutório, hoje felizmente sem as complicações daquele que era regido pelo
código de 75, já que modificações essenciais nesse setor foram operadas.

Quase em cascata, Genival obteve sucesso em muitas outras ações
importantes movidas, na sua maior parte, contra os planos econômicos
autoritariamente impostos ao País na segunda metade dos anos 80. Do
mandonismo não se podia dissentir, o autoritarismo não admitia discus-
sões. Por decreto, era imposto. Os aspectos econômico-financeiros, afi-
nal, poderiam ser discutidos, quando nada doutrinariamente. Faziam
parte do obscuro e propositadamente nebuloso universo dos economistas
- aquela classe que só acerta previsões depois dos resultados, mas que
soube, como nenhuma outra talvez, fazer seu "lobby". Genival faz mais
um comentário:

- Em certa ocasião de minha vida, cheguei a pregar o calote da dí-
vida externa brasileira, sob a alegação de que a Câmara dos Deputados,
na forma da constituição, teria obrigatoriamente de se pronunciar a res-
peito desses empréstimos no exterior, e nós nunca fomos consultados.
Durante os oito anos em que lá estive, nunca houve uma consulta ao Con-
gresso Nacional sobre aporte de dinheiro estrangeiro na economia brasi-
leira. Então eu, radical em algumas de minhas posições preguei, no
congresso trabalhista de Lisboa, o calote daquela dívida. De há algum
tempo, entretanto, já se propala aos sete ventos que não há mais dívida
externa. Evita-se falar no tamanho desmesurado da interna. Lamento que
nem mesmo uma rigorosa auditoria tenha sido realizada quanto a essa
matéria.

Outra grande demanda foi movida, e ganha, contra o Banco do
Brasil relativamente ao expurgo na correção monetária. Ele mesmo
conta:

Num dos planos, estabeleceu-se que, num período determinado,
não existira inflação. E como não houve? Foi medida por todos os insti-
tutos, como fato econômico. O governo, por lei, diz que não, como se
inflação obedecesse. Nesse caso, a lei é tão idiota quanto uma que proi-
bisse os filhos de chorar a morte da mãe.

Logo depois do advogado Romualdo Wilson Cançado, de quem
teve assessoria, entrou com tais ações. Foi o segundo em Belo Horizonte
a fazê-lo e ganhou todas, contra o Banco do Brasil, o Banco Real e o
Banco do Progresso. Pela "quebra" desse último, de certa forma, foi um
dos responsáveis.

- Alguém que houvesse aplicado durante dois anos, quando foi re-
ceber supondo um rendimento, digamos, de cinquenta por cento naquele
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tempo, teria apenas quinze por cento, porque desconsideraram 84,5% do
Plano Verão, tampouco consideraram 94,3% da época do Coilor.

Ganhou a causa, o banco pagou os expurgos, quebrou.

Também executou uma grande ação, em Montes Claros, do grupo
Paculdino contra o Banco do Brasil. Para receber, teve que levar a leilão
a sede desse banco naquela cidade.

Atento sempre aos grandes debates nacionais, acompanhou com in -
teresse, raramente sem indignação, a onda de privatizações. A da Com-
panhia Vale do Rio Doce (hoje Vale S/A), empresa símbolo da economia
regional, mexeu com suas mais arraigadas convicções. Não se conteve
e, com seu filho, Mário da Costa Tourinho Neto, impetrou recurso judi-
cial contra a decisão, com pedido de liminar, negado. A Vale houvera
sido vendida a preço vil.

Hoje, Genival reconsidera:
- Já disse que tenho formação marxista. Li toda a obra de Marx, de

Engels, Lenine, de Gramsci, como li também praticamente tudo o que
Trotsky escreveu, O passar dos anos, entretanto, leva a gente a rever e
acomodar posições que muitas vezes se conflitam ao longo da existência.
Darcy Ribeiro dizia, com muita propriedade, que só não muda de cami-
nho o trem de ferro. É verdade. Hoje você entende de uma maneira, ama-
nhã vê a mesma coisa de modo inteiramente outro. Quando da
privatização da Vale do Rio Doce, fiquei profundamente indignado.
Como a maioria dos brasileiros entendi, na época, que era um crime de
lesa pátria, principalmente pelos preços da transação, verdadeiramente
com todas as características de negociata. A Vale foi vendida, mas se tor-
nou uma potência, a maior empresa privada do Brasil, a segunda do pla-
neta no setor. Há que se considerar ademais que a Vale era um cabide de
empregos, como o é agora a Petrobras, que chegou a comprar, no Rio de
Janeiro, mais um prédio, um edificio gigantesco no chamado "Triângulo
das Bermudas", para poder acomodar como "aspones" os quatro mil
e tantos boquinhas que lá se encontram por indicação do PT, para agradar
ao partido. Quanto à Vale, reconheça-se, a grande verdade é que se trans-
formou em uma gigante do ramo e, o que é mais importante, pagando
tributos. Hoje sou fortemente levado a ponderar que, se imoral foi a
venda, principalmente pelo preço vil, resultaram dessa imoralidade be-
neficios grandiosos ao Brasil, para a vida pública deste País. Porque a
Vale, quando era estatal, não pagava imposto nenhum. Na realidade, ape-

sar de urna grande empresa, já uma empresa riquíssima, não era tão bem
administrada corno tem sido pelo interesse privado. Aliás, quando falo
do marxismo e, por extensão, de todo o socialismo, constato que o grande
obstáculo que se antepunha a esse pessoal, Marx, Gramsci, Lenine, En-
geis, era exatamente não encontrar um substituto para o lucro, cuja força
propulsora do trabalho nada substituiu. Tentaram de várias maneiras,
apostaram até no tal de stakhanovismo, termo proveniente do nome Ale-
xeï Stakhanov, um mineiro que creditava à força de vontade dos traba-
lhadores o aumento da produtividade. Na noite de 30 para 31 de agosto
de 1935, em um poço de carvão em Donetz, ele conseguira extrair, em
seis horas, 102 toneladas de carvão, superando 14 vezes os padrões de
extração. Devido à façanha, criou-se um movimento operário para elevar
o rendimento da produção no trabalho, o que se começou a aplicar em
toda a indústria soviética. O êxito do movimento foi tanto que em no-
vembro do mesmo ano foi realizada a primeira conferência stakhanovista
no Kremlin, com elogios de Stalin. Num panorama de recessão econô-
mica no ocidente, a URSS conseguiu alcançar e ultrapassar rapidamente
o nível de vida capitalista ocidental. Entretanto, cm pouco tempo, a si-

tuação produziu grande disparidade salarial e resultou em tal grau de pro-
blemas entre os trabalhadores, que chegou o fim do movimento na
indústria, da qual foi para a agricultura. Com a queda do regime, a Rússia
aderiu ao capitalismo, e o processo de privatização das chamadas "kolk-
hoz" (cooperativas agrícolas de produção), foi reiniciado em 1992. Na
realidade, nada conseguiu até agora substituir a força realmente propul-
sora do trabalho, o lucro, nunca suplantado por qualquer outra forma de
estímulo. Então, são certas coisas para as quais a gente vai fazendo con-
cessões ao longo da vida, na medida em que vai aprendendo que as coisas
são mutáveis. Marx morreu cedo e não teve tempo de escrever como
seria a cidade que ele preconizava, que idealizava. Porque, no "Capital",
ele só faz a crítica do capitalismo, uma tremenda crítica, acho que com
absoluta procedência. Muito bem feita, muito bem elaborada. A questão
da mais valia, o determinismo histórico da obra do Marx são coisas que
levam imensa propriedade. Mas quando ele ia escrever "A Cidade",
como imaginaria o estado, redigiu só umas poucas páginas. Nenhum de
seus seguidores continuou a obra, que ficou inacabada, falta da visão e
da genialidade de Marx.
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A campanha de 94

Oficialmente fora da política, Genival nunca deixou de lhe acompa-
nhar as oscilações, o incessante e característico vaivém, sempre presente
nos bastidores políticos e partidários. Teve intensa participação em 94, na
campanha para o governo do estado, quando Eduardo Azeredo, pelo PSDB,
e Hélio Costa, PFL, foram os principais candidatos. Disputa árdua, acirrada.
Pesquisas de opinião e análises de experts apontavam uma vitória de Hélio
Costa ainda no primeiro turno. Mas o empenho da oposição e o decidido
apoio do ex-governador Hélio Garcia, afinal um nome forte em Minas, le-
varam ao segundo turno, quando a campanha tomou contornos dramáticos.

Entrei na campanha de cabeça, principalmente porque o candidato
do PSDB era filho de um de meus melhores amigos. Participei da campa-
nha, como participaria da campanha de um sobrinho muito querido. O pai
dele talvez tenha sido o melhor amigo que tive em minha vida política. Era
extremamente correto e generoso comigo. Sempre muito ligado a mim, meu
compadre. Desde o primeiro momento entrei na campanha do Eduardo.
Houve cidades em que eu era mais conhecido do que ele. Eu o levava e
dizia: vamos visitar meus amigos. Íamos à casa de amigos meus e do Re-
nato, seu pai. Muitos sequer sabiam que o Eduardo tinha sido prefeito de
Belo Horizonte. Falavam com aquele jeitão de mineiro do Sul do estado,
"uai, sô! Fio do Natinho, prefeito, só! Mas cumé que nóis aqui num ficou
sabeno, sô?".

Integrei-me intensamente na campanha. Em Belo Horizonte, redi-
gindo recursos eleitorais, apreendendo boletins difamatórios, abrangendo
tudo mais e, devo completar, esclarecendo que honorários não tinha. Um
dia, o vice dele, o Walfrido (dos Mares Guia) entrou no escritório dizendo:
"o escritório de vocês está dando assistência ao Eduardo, mas eu gosto é
quando se paga!". Na bucha, retruquei:

- Então contrate outro escritório, porque este aqui - não é em home-
nagem a você nem a ele. Nesse escritório, principalmente da parte do An-

tônio Dutra e minha, tudo o que se tratar da família de Renato Azeredo é de
graça, com todo carinho, com todo empenho, mas é de graça. Se você quiser
contratar advogado para pagar, contrate outro. A mim, não.

Acrescento que, praticamente, ganhei todas as questões de Eduardo.
Isso na primeira campanha, da segunda já não participei. Acharam que eu
estava muito desgastado no Tribunal Regional Eleitoral e, ademais, já meio
velho para tal maratona. Sei de quem se originou o que considero verdadeira
aleivosia. Partiu do mesmo grupinho que levou o Eduardo a enfrentar acu-
sações absurdas, como a de ser patrocinador do que chamaram de "men-
salão mineiro". Eram pessoas com quem eu tinha muito pouco
relacionamento e ressalto que a um deles eu sequer cumprimentava. Foram
os mesmos que, insidiosamente, não permitiram ficasse a cargo de meu es-
critório a condução da segunda campanha. Isso não me diminuiu em nada,
mas me trouxe um certo aborrecimento porque não fui previamente con-
sultado. Então contrataram o Paulo Almeida Melo, excelente advogado,
filho de desembargador. Foi diretor-geral do tribunal, é um profissional
competente. O Paulo, diga-se de passagem, mostrou fartamente o acerto da
escolha e soube dar aos trabalhos o mesmo empenho que eu. Minha parti-
cipação se fez pedindo votos em cartas para todos os meus eleitores, para
parentes. Pedi, e viajei muito com ele. Na primeira campanha devemos ter
ido a umas cem cidades, porque eu era muito conhecido no Sul de Minas,
embora mais ainda no Norte e também na Zona da Mata. Quando Tancredo
foi candidato ao governo do estado, indicou-me para substituí-lo como de-
putado no Circuito das Águas. Então, no circuito, naquela região toda eu
era votado. São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Três Corações, chegava
até quase à fronteira. Também em Cambuí e Bom Sucesso fui muito bem
votado. Fui muito ao Sul de Minas com Eduardo, ajudei-o muito. Na se-
gunda campanha só viajei com ele umas dez vezes. Com  o Eduardo, tenho

intimidade de tio para com sobrinho, mas com o Walfndo não tinha, ele até
me travava cerimoniosamente. Mais tarde, na época da campanha, ficamos
menos distantes. Mas, quando ainda não tínhamos intimidade, descemos
em Montes Claros e um amigo, pouco mais velho do que eu, disse: "pois é,
Genival, há quantos anos a gente não se vê. Sou mais velho, porque vou
fazer 69 agora". No que emendei: "ora, isso eu fiz há muitos anos". Walfrido
ficou vermelho, não sabia onde punha a cara. Eduardo se desconcertou todo,
mas o pessoal em volta deu uma gargalhada geral.
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do título de cidadão honorário da capital. Cordialmente, com admi-
ração, o felicito.

(a) Risoleta Neves".

Homenagens

Genival nunca deixou de se manifestar em momentos críticos vi-
vidos por colegas, por isso sempre mereceu deles respeito e admira-
ção. Guarda, com zelo e carinho, cartas de todos, exemplos do afeto
e apreço de que desfrutava.

Se, antes mesmo de presidir o Ipsemg, já recebera homenagens
várias, muitos foram os títulos de cidadão honorário outorgados du-
rante aquela gestão e depois dela. Pela administração na previdência
prestaram-lhe reconhecimento as cidades de Nova Era, Cataguazes,
Caxambu, São Gonçalo do Sapucaí, Santo Antônio do Monte, Além
Paraíba, Bocaiuva, Manga, Brasília de Minas, São Francisco, Coração
de Jesus e outras. Mais homenagens vieram depois, corri sabor espe-
cial, quando ele já estava afastado da vida pública e, destarte, desin-
teressadas. De grande significado foi o título de cidadão honorário
de Belo Horizonte, conferido em 88:

Esse título me sensibilizou profundamente, porque foi numa
época triste de minha vida. Eu estava indefinido e ainda não prepa-
rado para voltar a advogar com o vigor com que sempre exerci a pro-
fissão... Estava meio desalentado, numa fase difícil de vida, isto foi
logo após minha separação de Esther. Andava assim meio "despro-
mocionado" em termos de vida, quando alguém, mais precisamente
o vereador Paulo Portugal, se lembrou de mim, apresentando um pro-
jeto me dando o título de cidadão honorário. Eu não tinha nada para
retribuir a ninguém, não tinha poder, não tinha coisa alguma, e o título
foi aprovado por unanimidade. Fiquei muito gratificado.

Dentre os cumprimentos, e sem-número foram, afetuoso cartão
de dona Risoleta Neves:

"Estimado Genival: Cumprimento o prezado amigo pela home-
nagem que lhe foi prestada pela Câmara Municipal, corri a outorga
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Outros títulos e homenagens vieram, todos prazerosamente acolhidos.
- O título de cidadão honorário de Brasília de Minas me foi con-

cedido em 1994, em função de benefícios que levei para a cidade,
onde eu era um dos deputados federais mais votados. Já me foi ou-
torgado no momento em que tinha abandonado a política e me sensi-
bilizou muito também.

O título de "Insigne Cidadão" de Montes Claros, sua terra natal,
foi jubilosamente recebido. No seu relato, com uma pitadinha de sen-
timentos íntimos, ingênua revelação de uma de suas facetas:

- Outro título de que também tenho um orgulho muito grande,
porque também já estava afastado da política e tampouco tinha qual-
quer pretensão de retornar, foi o da Câmara Municipal de Montes Cla-
ros, que me conferiu o título de Insigne Cidadão, em 1990. Na
cerimônia em que recebi o título, quem me foi acompanhando, foi
uma velha amiga, por quem tinha um carinho muito grande, dona de
uma casa de tolerância em Montes Claros. Ela andava perrengueada
e, pouco antes, eu havia mandado dar nela um banho de hospital. Es-
tava um caquinho, morre não morre. Mandei fazer um check-up geral,
operar. Ficou ótima. Na época da homenagem da Câmara, eu estava
"desmulherado", sozinho, então disse: "Zinha, vão me prestar uma
homenagem na Câmara, depois vou oferecer uma recepção aos meus
amigos, e quero convidá-la para a festa, desde já".

"Você está ficando doido, não está piorando não?"
- Não, você é uma das amigas a quem mais quero bem, vamos

sim. Você e as meninas não rezaram tanto por mim na época do meu
processo e de todas as dificuldades de minha vida? Por que você não
vai à minha festa?

E foi assim. Ninguém se escandalizou, não houve esse: ahhh!.
Quando muito, cochichos de "Genival continua doido. Olha quem ele
está levando!" Mas não houve nenhuma indignação, nenhuma blasfê-
mia, nada disso. Dei uma recepção em Montes Claros para meus amigos.
Estavam presentes umas trezentas pessoas que, quando muito, acharam
graça. Alguns comentaram que eu tinha piorado, outros disseram que
eu estava cada dia mais doido, mas ninguém se indignou.
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O título de cidadão honorário de Contagem, proposto pelo verea-
dor Carlos Roberto Ferreira Dias na gestão Ademir Lucas (Gomes) foi
dado a 13 de junho de 95, pela intensa atividade que ali desenvolveu.

- Fui chefe da Procuradoria da Prefeitura de Contagem, então
me liguei muito às coisas de lá. Após a saída de Ademir, chefiei o De-
partamento Jurídico da Companhia Urbanizadora de Contagem
(CUCO), e acompanhei o processo de sua extinção".

De Bocaiuva, terra de José Maria de Alkmim, além do título de
cidadão honorário, foi agraciado com o de personalidade do ano, e
com a medalha José Maria de Alkmjm.

O "Who's Who" Internacional, entidade com sede em Genebra,
concedeu-lhe, na categoria de destaques parlamentares, um título re-
servado a personalidades globais, o mundialmente conhecido e inve-
jado "Quem é Quem".

Foi ainda condecorado com todas as medalhas conferidas pelo
estado de Minas Gerais: a do Legislativo Estadual, a Santos Du-
mont, a JK e, em 95, a dos Inconfidentes. Quando da premiação com
a medalha JK, em meio aos muitos parabéns, o do então presidente
do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Reynaldo Ximenes Car-
neiro:

"Fiquei feliz por vê-lo condecorado com a medalha JK, pois
você, mais que ninguém, a merece, seja pelo sacrifício que lhe foi
imposto pela repressão em virtude de sua coerência, seja pela cora-
gem nas posições e pela amizade ao nosso saudoso presidente".

Do título recebido do Colégio Granbery, falou:
- O Granbery, colégio onde estudei por algum tempo, marcou

muito minha sensibilidade, minha formação. Certa vez, fui procurado
pela comissão de ex-alunos: o colégio estava enfrentando dificuldades
para restaurar os dois principais prédios do seu conjunto arquitetô-
nico. Dispus-me a ajudar. Esse título, de abril de 98, me foi dado
como partícipe da campanha para a reestruturação dos prédios do
Granbery, inclusive do pavilhão que tem o nome de Mr. Moore, um
diretor que marcou época como grande educador.

A mais recente homenagem, outorga da medalha Teófilo Otoni,
pelo Governador Antônio Anastasia, foi-lhe prestada em 2010.

Antes de finalizar

A partir deste ponto, quando se dá por terminada a atualização des-
tes episódios biográficos já bastante defasados, retomamos fielmente as
palavras das nossas antecessoras, sem cujo trabalho de base teria sido
impossível apresentar a versão presente.

Ei-lo:

Depois de percorrer, guiadas pelo próprio Genival, os meandros de
sua trajetória de vida, chegamos ao último capítulo com uma única cer-
teza: por mais que possamos juntar dados e injbrmações, jamais pode-
remos construir por inteiro o que poderia ser chamado de peifil
biográfico de Genival Tourinho.

Mesmo sabendo ser impossível esgotar toda a riqueza de sua his-
tória de vida, não desistimos de aproximarmo-nos desse intento. E até
para buscar olhares ditérenciados sobre sua personalidade e história de
vida, recorremos a alguns depoimentos de pessoas diretamente ligadas
a ele.- ,filhos, ex-genro, ex-mulhei; alguns amigos. Dentre os amigos a
amostra é mais que heterogênea. Há, por exemplo, depoimento de um
ministro do STF e de uma proprietária de casa de tolerância. Por mais
incrível que possa parecer, as opiniões de ambos sobre Genival são con-
vergentes e complementares.

Tais depoimentos vieram não apenas sugerir e lançar luzes sobre
novos ângulos de sua personalidade epassagens de sua vida, como con-
firmar o que, de certa Jbrma,já vinha se configurando ao longo de nosso
caminhar por sua trajetória, como sendo seus mais marcantes traços.
Assim, mais que complemento, os depoimentos tornaram-se parte signi-
ficativa do texto. E mais, revelaram aos autores a certeza de que não co-
meteram nenhuma impropriedade quando, por dever de ofício,
intertériram na narrativa do hiograflido.
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O	Genii'u/ que sc cli:	ciai-ei,y ", é, de/àto, um e Outro
e muito mais. A riqueza e complexidade que encerra sua existência faz
dele um ser humano na plena acepção da palavra.

Apaixonado, irreverente, idealista, rebelde, contraditório, generoso.
Acima de tudo gente, que tem o ser humano o indivíduo ou a coletivi-
dade - como prioridade absoluta de suas ações. E com uma vantagem
adicional: o senso de humo,:

Todos esses atributos são fbcilmente perceptíveis em seu desempe-
nho profissional e político.

Além, é claro, da destemida fidelidade às causas mais nobres de
nossa recente história política.

Acrescentada foi a fala de Virgínia, filha cuja paternidade só foi re-
conhecida em 2001, depois de terminadas as tomadas de depoimentos
pelas pesquisadoras.

Complementando, foram ainda inseridas opiniões de seu até recen-
temente colega de escritório Álvaro Marcílio, e de Marina Flores, amiga
dos primeiros anos, ainda em Montes Claros.

Os de casa

Há quem diga que a casa é sempre a cara de seus donos. A casa que
Genival mandou construir para sua família é ampla, moderna, arejada e,
principalmente acolhedora. É, realmente, a cara dos donos. Foi cons-
truída, no final dos anos sessenta, época em que o Alto das Mangabeiras,
bairro nobre de Belo Horizonte, ainda era uma grande área vazia e, se-
gundo Esther, nem iluminação urbana havia.

Tiveram que alugá-la por uns tempos, indo morar na Rua Lavras,
perto do Colégio Dom Silvério.

Genival sempre foi uma pessoa aberta, de muitos amigos. Amigos
oriundos das mais variadas áreas. Esther sempre gostou de ver a casa fre-
quentada por amigos. Assim, independentemente do endereço, a casa
vivia cheia. É ela quem relatou, a título de exemplo que, da mesma forma
e com o mesmo carinho com que recebiam pessoas como Juscelino e D.
Sarah Kubitschek, recebiam também os membros da Escola de Samba
de Contagem.

A entrevista com a família de Genival foi "coletiva". Em encontro a
um só tempo divertido - com boas risadas - e emocionado - com olhos
rasos de lágrimas, falaram Esther, sua ex-esposa e os filhos, Mário e Paula.

Apesar de totalmente lúcido, Mário estava com certas dificuldades
de fala na ocasião do depoimento. Isso não o impediu de emitir suas opi-
niões e narrar suas lembranças, muitas vezes no sentido de concordar e
reforçar as narrativas da irmã.

Paulinha e Mário se divertiram ao contar que as pessoas chegavam
mesmo a abusar dessa hospitalidade.

De acordo com Mário:

"As pessoas vinham em nossa casa e acabavam ficando dois, três
meses. Não fórani poucas as vezes que gente do interior, principalmente
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Ii
de Montes Claros, veio para nossa casa para !a:c//)1.(n'(Iv de l'etibii/ar
e se não passava, ia jjcando. Ficavam semanas, até meses, a gente não
ligava. Papai e mamãe sempre foram muito generosos. Um amigo meu
veio para papai lhe arrumar emprego no Ipsemg. Papai disse com toda
a franqueza: 'Não tem jeito de lhe arrumar emprego agora'. Ele disse.
'Tem problema não, seu Genival, enquanto o senhor não arruma, voufi
cando por aqui mesmo'. Apossou-se do quarto de hóspedes eficoti uns
seis meses. Nossa casa sempre foi muito movimentada. Nossos amigos
vinham nos finais de semana e papai gostava de servir vinhos. Ele sem-
pre gostou muito de vinho. Tinha também unia coleção de cachaças que
era o maior xodó e unia vez atacamos a tal coleção e ele nem pode dar
bronca.

Certa vez uni amigo nosso estava morando em casa há muito tempo
e papai implicou: 'O que esse moço sabe Jázer? 'Nós dissemos: 'Ele é
músico, mas não tem dinheiro para comprar uma clarineta'. Papai saiu
e quando voltou disse: 'Comprei o instrumento musical do amigo de
vocês. Não há mais desculpas, ele já pode ir'.

Nossa casa parecia hotel. A mesa estava sempre posta. As vezes,
sem avisar papai chegava com quatro, cinco pessoas para almoçar ".

Ao lembrar-se do lado generoso e desprendido do pai, Paulinha re-
latou um episódio que presenciou em Montes Claros.

"Papai sempre ajudou muito seus amigos. Certa vez, em Montes
Claros, um amigo o procurou e disse.'

'Estou com não sei quantos títulos para pagai; queria que você me
emprestasse algum dinheiro'.

Papai disse.' 'De quanto é que você está precisando?'. O amigo:
'Cinco mil'. Mas papai fez um cheque de dez mil. E o tal amigo disse:
'O cheque é de cinco mil, você errou'. E ele.' 'Fiz o cheque de dez porque
com cinco você paga as dívidas e com os outros cinco monta um negócio
para poder me pagar'.

Por incrível que pareça, depois de algum tempo ele pagou ".

Os filhos de Genival sabem que têm um pai muito especial. Sempre
souberam que ele era "meio diferente dos outros pais". Além de absolu-
tamente apaixonados por ele, Mário e Paula também são seus cúmplices.

"Na nossa injáncia papai tinha umas coisas bem loucas ", afirmou
sua filha Paulinha. "Tudo que surgia de novidade, queria nos dar Hoje,
fico pensando.' nojúndo ele queria mesmo era realizar seus própriosso-

nhos. Por exemplo: todos os pais aziam restrições a motocicletas. Ele
não. Bastou entrar na moda, comprou uma e deu ao Mário. Mamãefi-
cava apavorada. Toda vez que ele viajava para cidades maiores nos tra-
zia presentes. Quando ia ao Rio de Janeiro era uma glória. Comprava
roupas, trazia tudo que estava na moda. Eram sacos e sacos de presentes.
Quando não tinha tempo para comprar roupas, trazia chocolates que
comprava nos aeroportos. Papai era muito mão aberta, muito liberal.
Às vezes ficava sem dinheiro e isso ocorria sempre depois das campa-
nhas políticas. Natal depois de campanha era uma tristeza. Ele nunca
tinha dinheiro e nos dizia com muita franqueza: 'Nesse Natal não vou
poder dar o que vocês querem'.

Nosso relacionamento era muito aberto. Quando sabíamos que ele
estava apertado não ficávamos emburrados só porque os presentes fi-
cavam mais raros. Sabíamos que quando tivesse dinheiro começaria tudo
de novo, porque papai nunca foi denegar nada do que queríamos".

Genival é quase sempre um menino grande. Era como tal que em-
barcava, quando podia, nos sonhos dos filhos. A narrativa é, de novo, de
Paulinha.

"Quando crescemos, já adolescentes, inventávamos umas via-
gens bem doidas. Papai não nos impedia, e até patrocinava. Entrava
nas viagens com a gente. A mais marcante foi aquela que fizemos
para o Norte e Nordeste do País. Mário tinha acabado de tirar a
carteira de motorista e tinha também passado no vestibular. Aliás,
foi brilhante, e papai ficou muito feliz, muito orgulhoso. Para de-
monstrar sua alegria, deu um carro de presente ao Mário. Inventa-
mos de ir para o norte, pegando a Belém-Brasília, e voltando pelo
Nordeste. Mamãe disse:

'Vocês não podem ir. É muito arriscado'. Ele disse.' 'Eles vão sim'.
E nos deu a maior força. Foi engraçado porque ele encheu o carro de
mantimento, achando que não íamos encontrar nada para comprar na
Belém-Brasília. Estocou no carro latas e mais latas de leite condensado,
sardinha, salsicha, todos esses enlatados.

Fez também uma lista com os nomes de seus amigos naqueles esta-
dos e nos disse: 'Se acontecer alguma coisa, vocês ligam para essas pes-
soas'. Ficamos quarenta dias viajando. Mário, eu, um primo, que era
tido como o doido da família, e Fernanda, uma prima de Salvador Saí-
mos daqui, fomos para Brasília, e de lá para Belém. Na volta pudemos
conhecer todas as capitais do Nordeste.
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Nessa época Mário tinha dezoito e eu dezesseis anos. Papai o
emancipou e me colocou sob a responsabilidade dele. Mamãe enlouque.
ecu. 'Como é que um menino de dezoito vai cuidar da irmã de dezesseis?'
Essa viagem foi feita no auge da crise, em meio às ameaças que rece-
bíamos dos terroristas. Logo depois que voltamos, Má rio foi para a In-
glaterra epapai pôde ficar mais tranquilo ".

Como bom representante das barrancas do São Francisco, Genival
foi sempre um pescador, ainda que, segundo sua própria família, um pes-
cador mal resolvido. Em certa ocasião, relatou seu filho Mário, tentou
levar isso mais a sério. Certamente queria lembrar-se, ou até mesmo re-
viver, as inúmeras viagens de sua infância, quando ia de Pirapora a
Manga, a bordo dos vapores que navegavam pelo Rio São Francisco.

Mário: "Papai era metido a pescador. Comprou um barco e pôs
nome de 'Chico Capeta'. Resolveu que ia pescar no Rio São Francisco
e queria que fôssemos com ele. Mamãe disse: 'Eu não vou nesse barco,
não adianta que não vou'. Ele acabou concordando e disse: 'Você e Pau-
linha vão para Manga de avião'. Um aviãozinho daqueles de quatro lu-
gares, horroroso. Nós Jbmos de barco e a viagem/bi ótima na ida. Elas
ficaram em Manga e nós fomos pescar'.

Sem conter a ansiedade, Paulinha entrou na narrativa de Mário para,
enfática, contar sua versão da aventura:

"Nessa época a cidade de Manga era um horror. Não tinha nada,
nem luz elétrica, nem água encanada. Não tinha privada, eram aquelas
fossas. Banho de água quente era com cuias. Toda noite papai ia com
Mário para essa pescaria e não pegava nada, voltava sem um peixe. Um
dia ficou com tanta vergonha que parou num frigorífico antes e comprou
um monte de peixes para agradar mamãe ".

Mas, segundo narrativa de Mário, pelo menos uma vez conseguiram
uma boa pescaria no Rio Carinhanha.

"Um dia pescamos muito, mas ficamos perdidos. De outra vez,
tinha um grupo grande e estava todo mundo meio bêbado e o barco
virou. Foi um horror."

Depois de alguns dias em Manga, lembrou-se Paulinha, a aventura
ainda continuaria.

"Eles nos convenceram e resolvemos voltar de barco. Saímos de
Manga para Januá ria por volta de meio-dia. Só que na volta o barco ia
subindo contra a correnteza e não desenvolvia. Quando chegamos a uns
dezoito quilômetros de Januária, o barco começou a bater nos bancos
de areia. Já estava anoitecendo epapai, muito teimoso, não queria parar.
Agente gritava: 'Para esse barco, vamos perguntar a algum pescador'.
E ele: 'Eu nasci na beira do São Francisco, eu sei, eu conheço'. Naquele
desespero todo, aconteceu o pior, acabou a gasolina. Aí ele teve que se
render. Gritou: 'Reinaldo, desce e vá lá naquela casa de pescador, chame
alguém para nos ajudar'. Quando Reinaldo colocou opé do lado defbra
- a gente tinha um 'spot 'e estávamos iluminando para ele descer - vimos
uma jararaca em pé, pronta para dar o bote. Nunca mais me esqueci.
Papai armou a carabina e atirou, acertando. Foi uma verdadeira aven-
tura, ainda mais para nós que éramos crianças. Eu tinha uns doze e
Mário uns treze ou quatorze anos. Quando o pescador chegou, disse:
'Essa cobra, a gente chama de sete presas, se tivesse picado, vocês es-
tavam mortos'. E disse a papai que estávamos errados, porque o leito
do rio estava do outro lado. Quanto à gasolina, só numa fazenda pró-
xima. Tínhamos que remar até lá. Era literalmente remar contra a cor-
renteza. Já era tarde, quase meia-noite, um frio horroroso! Mamãe abriu
as malas e pegou roupas para nos agasalhar. E disse a papai: 'Genival,
ponha esse pescador no barco, para ele nos levar'. E ele: 'Não precisa,
ele já me explicou'. De fato o pescador tinha dito: 'O senhor pega às
direitas, pega às esquerdas, mas não vá por ali...', e apontava. 'Se o se-
nhor fbr por ali, vai dar nos cascalhos'.

Saiu, e bateu direto nos cascalhos. Aí começamos a chorar. Todo
mundo desesperado e o barco batendo, quase estourando. Não sei bem
como demos de novo na casa do tal pescador que disse ao papai: 'O se-
nhorjá saiu errado'. Finalmente papai concordou e disse a ele: 'Entre
aí e nos leve até Januária'. Mas a gasolina do barco acabou antes e nós
chegamos a pé, carregando aquelas malas."

Emocionada com o relato dos filhos, Esther acrescentou:
"Foi uma aventura mesmo. No final, já chegando em Januária, eu

estava muito nervosa. Já estava sem fbrças. Andava e caía. O hotel de
Januária era um horror. Batemos e perguntamos: 'Tem lugar para nós?'

O moço respondeu: 'Não'. Nervosa eu o agarrei e disse: 'Arrume
lugar de qualquer jeito, porque nós vamos dormir aqui'. Ele conseguiu
um quarto e nos alojou. Estávamos com muita jbme. Genival e meu so-
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não conseguiria alcançar a margem do rio, voltou ao barco, ejbi com
Deusdete tentar apagar o jógo. Só então se lembrou do extintor de iii-
cêndios ''.

brinho saíram para buscar alguma comida para nós. Voltaram com uma
garrafa de Coca-Cola. Disseram que jbram a urna boate para comprar
comida. Só mesmo Genival para procurar alimento em boate ".

Tantas foram as peripécias, que Genival resolveu vender o barco
Chico Capeta sem, no entanto, desistir de ser pescador. Ao contrário,
comprou um barco mais potente e deu início à nova temporada de aven-
turas. Mário começou a narrativa e, de novo, foi complementado por
Paulinha e Esther.

'Papai vendeu o 'Chico Capeta 'e comprou outro barco enorme.
Foi a Manaus e trouxe aquele sensor para descobrir cardumes. Ficou
uns dois anos arrumando esse barco. Comprou linhas de pescador; equi-
pamentos mais modernos e esse sonar que localizava cardumes em alto
mar. Mas ele queria usá-lo no Rio São Francisco. Fizemos urna viagem.
O objetivo era ir de Pirapora até São Romão, na jázenda de um tio dele,
Waldir Bessone. Lá ficariam mamãe e Paulinha e nós continuaríamos.
Nessa segunda viagem cii tinha uns dezesseis ou dezessete anos e Pau-
linha, uns quinze. Chegamos em Pirapora e ele disse: 'Dessa vez vou
arrumar um pescador para ensinar o caminho. Vocês podem ficar tran-
quilos que o Deusdete vai guiar a gente."

A essa altura, Paulinha assumiu a narrativa.
'Os equipamentos do barco eram tão sofisticados, tão pesados, que

quando entramos e papai encheu o tanque de gasolina, ficou Jáltando
pouco para entrar água na proa. Eram muitas coisas, muitos equipa-
mentos, muitas malas. Andamos cinco quilômetros e o barco quebrou.
Papai disse: 'Podem descer; dona Esther e Paulinha'. Seguimos de carro
para São Romão e eles ficaram para consertar o barco.

Quando saíram rumo a São Romão, andaram um pouco e deu urna
fagulha, começando apegar jbgo no barco. Papai, temendo a explosão
da gasolina, gritou: 'Mário, pule no rio', e pulou também.

Começaram a nadar epapai gritava: 'Pule, Deusdete'. E ele: 'Não,
Dr. Genival, não vou pular'.

Apavorado, papai gritava para Mário: 'Tire as roupas, tire o tênis,
meu filho!. E  Mário: 'Não, porque posso não morrer e vou perder meu
tênis Adidas. Na época, tênis Adidas era um sucesso. Na hora do aperto,
tentando alcançar a margem do rio, papai foi tirando coisas do bolso,
documentos, papéis, dinheiro, e a própria roupa. Quando percebeu que

Os episódios desse dia estão muito nítidos nas lembranças de Esther,
que complementou:

"Eles só conseguiram chegar à fàzenda de madrugada. Quando
Genival viu que estava finalmente em segurança, teve unia crise: cho-
rava igual a uma criança. Eu perguntava o que tinha havido e ele nem
conseguia jtIar Como, na hora do aperto/bi se des,íàzendo das coisas,
depois acharam seus documentos às margens do rio e correu o boato de
que ele tinha morrido afogado. Mesmo porque, além dos documentos,
acharam roupas e alguns papéis. OJbgo não destruiu o barco, mas Ge-
nival perdeu a graça. Depois de algum tempo o vendeu para o Edgarzi-
nho Pereira. Era uma aventura a vida dele. Certa vez estava num
lugarejo desses bem atrasados e entrou numa daquelas vendas e disse:

Me dê uni cajê com pão'. Deram um pão com manteiga. Ele disse:
'A manteiga está pouca, quero um pão com mais manteiga'. E o moço:
'Ah!, nós só servimos assim'. E ele. 'Então me dê uma lata de man-
teiga '.E o moço: 'Ah!, nós não podemos vender a lata de manteiga'. E
Genival, já impaciente: 'Então vamos fazer o seguinte: me dê dez pães
com manteiga'. O moço serviu os dez pães e ele passava a Jóca, tirava
a manteiga e a colocava naquele pão que tinha pedido. A essas alturas,
o moço da venda já tinha vontade de matá-lo, e com razão ".

Com visível orgulho, Paulinha prosseguiu:
"Ser filha de Gen ival Tourinho é muito bom. Principalmente para

mim, porque papai nunca fez diferença pelo fato de eu ser mulher.
Papai nunca inc tolheu. Em momento nenhum o Mário Jbi mais solto,
mais livre do que eu. Sempre tive a mesma liberdade. Saía, tinha a
chave de casa, lembro-me que de vez em quando mamãe marcava hora
para eu voltar. Como eu sempre chegava depois da hora combinada,
ela ficava brava e papai vinha em minha defesa. Dizia: 'Ela chegou
viva, inteira, não aconteceu nada, não a coloque no banco dos réus'.
Depois, à medida que Jbi envelhecendo, foi ficando meio preconcei-
tuoso. Por exemplo, quando comecei a namorar o Paulinho, ele revi-
rou a cara. Mesmo sendo filho de um grande amigo seu, não queria o
namoro porque Paulinho era desquitado. Enquanto eu queria apro-
veitar a vida e tázer aquelas coisas todas da juventude nunca me to-
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lheu. Mas quando comecei a namorar de maneira mais séria, ficou
todo enciumado, todo tradicional".

Antes de confirmar a versão da ex-mulher, o ex-genro de Genival,
Paulo Ribeiro, ainda acrescentou detalhes saborosos à reação do sogro
quando soube do namoro:

"Genival é uma pessoa muito feliz. Tem uma grande capacidade de
superar as coisas sem muito trauma. Tem uma postura positiva em rela-
ção à vida. Meu namoro com Paulinha foi num momento muito difícil
porque ele estava desfazendo seu casamento, havia muitas questõesfa-
miliares. Inicialmente ele não queria nosso casamento. Afinal, eujá era
desquitado, tinha dois filhos. Paulinha escondeu o namoro porque tinha
desfeito um noivado recentemente. Um dia liguei para falar com Pauli-
nha e Genival atendeu o telefone. Comecei a falar de política. Ele res-
pondia ao que eu dizia, e eu sem prestar atenção às respostas, ia levando
a conversa. De repente ele caiu em si e disse: 'Paulinho, com quem você
quer fá/ar?' Eu disse: 'Quero fá/ar com sua filha, e estou indo para sua
casa agora'. Na época eu tinha umfusquinha branco. Quando cheguei
ele abriu a porta e eu disse: 'Chame sua filha e vamos conversar os três'.
Fomos a um restaurante, pedi um vinho e começamos a tomar No meio
do jantar ele perguntou: 'Qual é a sua intenção com a minha filha?'. Eu
disse: 'As melhores possíveis. 'A essas alturas, ele já tinha bebido boas
taças de vinho, nem me deixou pagar a conta. Para Genival não existe
essa coisa de dividir conta, é uma característica dele. Saímos do restau-
rante e quando abri a porta do carro ele pulou para o banco de trás. Ao
contrário da ida, estava bem feliz no banco de trás e nós na frente rindo
muito ".

Se no começo Genival não queria dar o braço a torcer, no fundo, no
fundo, como hoje confessa, estava muito feliz. Afinal, sua filha estava
se casando com o filho de um de seus maiores amigos, Mário Ribeiro.
De tão feliz, fez questão de oferecer uma belíssima festa, marcada pela
alegria e descontração desde os preparativos. Afinal, era o casamento
dos "Paulinhos". Ela, a filha, divertiu-se ao narrá-lo.

"Papai sempre foi muito festeiro. Por exemplo, quando fiz quinze
anos, eu disse que não jázia questão defésta, mas ele é quem quis fazer
a festa. No meu casamento, de novo, eu não queria festa. Disse: 'Papai
estou começando a vida, o dinheiro que você vai gastar nesse casamento,
você me dá para eu começar minha vida nova'. Ele disse: 'Vamos fazer

uma coisa: eu lhe dou o dinheiro que ia gastar na festa de casamento e
faço afésta para mim, porque como vou casar a minha única filha e não
fazer jésta?'. Conclusão: fez uma Jésta enorme, e afésta foi meio doida,
bem ao estilo dele. Convidamos umas mil pessoas, mas compareceram
umas mil e quinhentas. Como não cabia no salão, a rua encheu de gente.
Os garçons perguntaram: 'Podemos servir na rua? 'Dissemos que sim e
as pessoas dos prédios desceram, os transeuntes ,forain parando e os
garçons servindo. Foi tudo a cara do papai. Fazer aquela festa e poder
chamar todos os amigos fbi uma realização para ele. As vezes revejo o
vídeo da festa e custo a acreditar. Tinha político, gente importante, gente
do povo. Por exemplo, o Ademir Lucas ao lado de uma gari com o uni-
forme da SLU. Todo mundo bebendo e comendo. Os salgados foram en-
comendados ao bufê Catarina, para mil pessoas, mas quando a festa
tomou a rua, liberou geral. O povo todo tomando uísque e comendo. Foi
necessário mandar buscar mais bebida e salgadinhos. Até hoje papai é
festeiro, gosta de casa cheia. Eu também tenho isso, também gosto de
casa cheia. Papai nunca se preocupava se tinha ou não tinha coisa para
comer. Na época do meu casamento ele insistiu em fazer a recepção por-
que queria convidar seus amigos. Eu disse: 'Então temos de contratar
uni bufê. E ele, não se preocupe, já contratei a Pizzaria Mangabeiras, a
gente põe uísque e quem vai comer em casamento? Se alguém quiser
comer, terá pizza a palito. Ele só se preocupava com as bebidas. Com-
prou caixas e caixas de vinho, uísque e argumentava: ninguém come em
casamento ".

O depoimento de Paulo Ribeiro, não é bem o que um genro falaria
do sogro. Mesmo porque, suas relações com Genival remontam a um
tempo bem anterior, à mais tenra infância de Paulinho, em razão da
grande amizade que ligava Genival ao pai do então genro, Mário Ribeiro.
Por isso mesmo, é antes a fala de um amigo e admirador. Percorrendo os
tortuosos caminhos das projeções e identificações que se costumam fazer
na infância, Paulinho falou sobre o profundo sentimento que o liga a Ge-
nival.

"Quando a gente tem dez anos de idade, tem necessidade de ter uni
super-homem em quem se mirar. Nessa idade o menino já aprendeu a
ler e escrever, já está no quarto ano primário, e tem uma necessidade de
saber tudo, de sentir-se herói e de ter uma referência de herói. O dese-
jável, no meu entender, é que essa reférência seja dada pelo pai. No meu
caso foi muito interessante porque em 1969, exatamente quando eu tinha
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dez anos, meu paifài cassado. E antes de ser cassado, já tinha passado
por um período muito ruim, entre 1965 e 1969. A gente andava em Mon-
tes Claros e as pessoas diziam. 'lá vai ofilho do comunista'. Papai sendo
extremamente humilhado e nós, os filhos, presenciando tudo ou quase
tudo. Havia quem cuspisse na cara dele, gente na porta de casa por mais
de uma semana para matá-lo a mando dos produtores rurais. Os tempos
se passaram e essas pessoas que o humilharam ficaram todas devendo
fávores a ele que, depois de tudo, nunca se negou a atender os pedidos
que lhe faziam. Papai tinha um profundo e verdadeiro sentido do que
era perdão. Nunca en,1rentou adversário, dizia que adversário se anes-
tesia. 'Com inimigo você não briga, você anestesia', dizia ele.

Genivai recebeu muita influência e espelhou-se muito em papai,
que era uma pessoa brilhante. Os dois eram muito amigos, apesar de
Genival ser bem mais novo do que ele. Na época em que papai estava
mais humilhado, e eu tinha meus dez anos, Genival era um guerreiro e
eu transferi minha necessidade de referência masculina para a pessoa
de Genival. Papai tirava de letra as cobranças de mamãe e todo o resto.

Então na minha in/áncia, espelhei-me muito mais em Genival do
que em meu próprio pai. Minha relé rência positiva era dada por Geni-
vai. Ele sim era o super-herói. Outra reftrência era o Darci , (Ribeiro),
que eu não conhecia porque tinha cinco anos quando ele teve que sair
do Brasil. Mas Jàlavam muito sobre ele e no meu imaginário ele também
era um herói. Comecei a conviver com Darcy quando ele voltou do exí-
lio, em 1979. Na verdade, comecei a descobrir a grandiosidade de papai
através da convivência com Darcy. Mais tarde, quando tornei-me adulto
cliii trabalhar com papai é que entendi muitas coisas, inclusive a relação
dele com Genival.

No dia do enterro de papai, Genivalféz um discurso e afirmou que
papai era o maior da geração deles. Ele reconhece isso. É interessante
porque Genival se espelhava em papai e eu me espelhava em Genival.
Na formação de minha personalidade, e até mesmo em minha formação
política, há uma presença marcante de Genival. Houve um tempo em
que eu queria ser guerrilheiro, queria pegar em armas. Quando estava
com dezoito anos, na década de setenta, queria soltar bomba dentro de
escola, essas coisas. Quando criança eu me encantava porque Gen iva1
estava reconstruindo, criando o MDB. Depois vieram os acontecimentos
e papai, que aparentemente era mais conservador; não topou ir para o
partido de Tancredo, o PP Aliás papai não queria ir nem para o PMDB
nem para o PDT Acabou indo para o PDTpor causa do Darcy, que pra-
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ticamente o obrigou. Genivaljbi na minha infáncia, repito, um modelo
de coragem, de macho, de um guerrilheiro idealista. Ele tem um lado
idealista muito interessante. É totalmente desprendido de dinheiro e de
coisas materiais Além do mais, é extremamente leal a seus amigos. Não
houve dinheiro fácil em sua vida. Ele sempre trabalhou milito, mas
mesmo assim chega a ser perdulário. É absolutamente desprendido.

Reencontrei Genival em 1987 quando Darcy tornou-se secretário
do governo de Newton Cardoso. Nessa época, Genival estava totalmente
contra o Hélio Garcia. Foi a partir do reencontro em 1987 que acabei
me casando com afilha dele e, além de amigo, virei seu genro. Politica-
mente filando, sou muito parecido com ele. Sou de comprar briga, sou
de pouca conciliação, não abro mão de minhas posições. Esse estilo po-
lítico não tem condições de sobrevivência hoje. Por exemplo, quando ele
era candidato, havia a fidelidade partidária e a campanha era barata.
Além disso, como candidato de oposição, só ele tinha votos em mais de
duzentos municípios. Era só procurar as pessoas que não votavam no
governo, que geralmente eram em torno de cinco a dez por cento. Era
ele para deputado Jéderal e Pedro Narciso para estadual. Hoje é muito
di/é rente."
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ele me disse: 'Pode comunicara ele que a partir de hoje é fisioterapeuta
da previdência'. Ele é solidário. Sabe ser amigo dos amigos. É um
homem generoso, solidário, um homem especial e interessante. Nós nos
combatíamos na juventude. Nós nos combatíamos politicamente, mas
nos respeitávamos."

Os amigos

O Ministro Carlos Mário Velioso resumiu, em uma frase, o senti-
mento dos amigos de Genival: 'Ele sabe ser amigo de seus amigos ".
Apropriamo-nos da frase para abrir este subcapítulo que agrupa as im-
pressões de variadas pessoas que, em situações e épocas as mais dife-
rentes, conviveram com Genival, e que certamente concordam com o
ministro. De fato, Genival sabe ser amigo dos amigos.

Mas o Ministro Carlos Velioso disse mais.
'Conheci Genival Tourinho no final dos anos cinquenta. Ele era

recém-formado e militante político do PTB. Aliás, um bravo militante.
Participava de comícios, brigava muito, sustentava suas ideias com
muito vigor Lembro-me também de que ele foi muito amigo de Juscelino
Kubitschek, Tancredo Neves e Renato Azeredo. Eu mejórmei um pouco
mais velho, porque antes tinha optado por estudar filosofia.

Passei no terceiro ano e só então fui estudar Direito. Genival se
formou antes de mim, mas me lembro dele como estudante, fuzendo po-
lítica, brigando em praça pública, participando de comício. Eu militava
na UDN e ele no PTB, que era o inimigo natural da UDN. Estávamos
sempre em campos opostos, portanto, posso depor sem nenhuma suspei-
ção. Naquela época, final dos anos cinquenta, eu tinha profunda anti-
patia dos discursos dele na Praça Sete, falando em PTB. Éramos todos
radicais. Mas, Genival, a gente tinha que reconhecei representava
aquela parte pura e idealista do PTB. Uma coisa que quero acentuar
sobre Genival: ele sabe ser amigo dos amigos, ele é muito solidário. Co-
nheço um episódio de uma família realmente ligada a mim. A moça ia
se casar, mas três dias antes do casamento o noivo, engenheiro, perdeu
o emprego. Opai da moça me telefonou, situação dramática e me disse:
'O que você pode fazer por mim? Por ele? 'Lembrei-me do Genival, que
à época era presidente do Ipsemg. Liguei para ele efiz o relato. Ao final,
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O advogado mineiro Ariosvaldo Campos Pires foi amigo de Ge-
nival de longa data. Na convivência e nas muitas horas passadas em
sua companhia, ouviu muitas histórias contadas por ele, e pode co-
nhecer mais de perto seu jeito de ser, sua personalidade, suas virtu-
des. E foi, nas suas palavras, "esse mosaico de traços diférentes de
uma pessoa que tem uma personalidade marcante, o sentimento e a
compreensão de que a vida de Genival é muito rica, sobretudo na
explicitação de virtudes que vão sendo aos pouco esquecidas, como
a coragem, a lealdade, é que me fr'z dizer que ele tinha que escrever
uni livro, deixar um registro ".

Ariosvaldo considera-se, pois, um dos principais artífices do pre-
sente trabalho. Em seu depoimento falou sobre o amigo e colega, e des-
tacou os traços que julga mais característicos de Genival:

"Conheci Gen iva! Tourinho na Faculdade de Direito. Talvez ele
Jósse uni ano na minha frente, fiui seu calouro. Desde logo chamava a
atenção para sua pessoa pela forma de dizer as coisas, sempre aquele
rompante muito eloquente, às vezes muito emotivo. E mais ainda: sua
rebeldia contra as coisas que eram costumeiraniente aceitas. Eu diria
que uma característica de Gen iva! fui a rebeldia quanto às coisas cris-
talizadas, ele não gostava daquilo que já estava definido. A vida univer-
sitária de Genival Tourinho foi, do ponto de vista político, vitoriosa,
porque participou dos órgãos da fáculdade, das esferas políticas estu-
dantis externas, esteve sempre presente nos diretórios universitários.
Lembro-me do Genival Tourinho - e isso eu invejava como um dos di-
retores do DCE, onde ele dava as cartas, arranjava convite. Então, desde
cedo ele se destacou por esse aspecto. Tudo isso fázia adivinhar que ele
iria ingressar na política. Acredito até que Genival não fui mais longe
na política por seu modo de sei: Nunca fui pessoa de acomodação, da-
queles que se diria com jogo de cintura, um mineiro nesse sentido. O
que tinha de dizer, Genival dizia, o que tinha defuzer, fázia, indepen-
dentemente das consequências boas ou mós para ele. Por isso, acredito
que poderia ter ido muito além, ter chegado até a cargos de maior relevo
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por seu valor pessoal, por sua inteligência, por sua capacidade de or-
ganização política.

Dou como exemplo a eleição de Tancredo Neves para o governo de
Minas, que acompanhei de perto. Genival teve uma função preponde-
rante, por exemplo, levando Tan credo Neves na OAB. Ele arregimentou,
para comparecerem à OAB vários ex-presidentes, além do então presi-
dente, que deram seu apoio a Tancredo. Ele é assim, tem uma capacidade
muito grande de arregimentar as pessoas em favor de suas ideias e con-
vicções, por sua capacidade de convencimento epor sua franqueza. Di-
fé rente do mineiro, que é muito desconfiado, está sempre com um pé
atrás, Genival sempre foi uma pessoa que não esconde nada. Por trás
do que diz não há nada, não é uma cilada nem uma estratégia, porque a
forma de ser de Genival é essa. Ele desenvolveu a advocacia, eu diria
que não com grande perseverança.

Revelou-se um advogado muito arguto, muito hábil e até mesmo
brilhante, mas sem aquela continuidade, talvez porque a política o cha-
mava, o atraía. Foi deputado federal e acredito que a advocacia é um
pouco rebelde com aqueles que não se dedicam a ela integralmente. Ge-
nival poderia ter sido um dos maiores advogados de Minas Gerais. Se
tivesse abraçado a advocacia com aquela vontade e perseverança que
os advogados necessariamente têm que empregar. E é importante dizer
que ele tinha jàcilidade de atuar nas diversas áreas da advocacia: era
bom advogado no cível e bom advogado no criminal. Já fiz júri contra
Genival Tourinho, sempre muito ágil, muito valente, e o que é dfícil con-
seguir; conciliava a atividade advocatícia na área do Direito Civil, do
Direito Comercial e também do Direito Criminal. Genival, até onde sei,
fazia bem a advocacia nos mais diversos setores. Por isso digo que, se
ele não chegou ao ápice como advogado é porque, dejáto, gostava mais
da política. Exerceu alguns cargos públicos fora da política, mas de
certa maneira por intermédio da política.

Como à frente do Ipsemg, onde se revelou bastante empreendedor;
desempenhando uma função muito importante numa área difícil. No júri
em que nos enfrentamos ele teve uma atuação muito brilhante. Salvo en-
gano, foi num caso de muita repercussão em Belo Horizonte. Ele atuou
na acusação e eu na defesa. Um delegado depoiíciafoi baleado, morreu
nesse mesmo episódio, ejbram feridas duas outras pessoas. O caso acon-
teceu num bar do edUício Maletta, chamado Caverna da Pataca. Ele
atuou na acusação contratado por uma das vítimas, efez um trabalho
brilhantíssimo. Que não me surpreendia. Nunca vi Genival Tourinho de-
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fender, mas na acusação ele estourava, porque fázia, de certa fbrma, seu
gênero. Ele, que não é advogado de júri, fbi brilhante. Felizmente, eu
terminei por ganhar o júri, mas o que é importante destacar é a atuação
de Genival. Separa mim não foi surpresa, porque estava dentro da linha
de sua formação, muitos que assistiram ao júri se surpreenderam.

Genival é uma pessoa que é água ou vinho. Há pessoas que não
gostam de Genival Tourinho, há pessoas que amam Genival Touri-
nho. Lembrando, assim, afigura de um político brasileiro, claro que
em outra dimensão, que é Carlos Lacerda, que era odiado ou amado.
Gen iva! é uma pessoa mais ou menos assim, ou a pessoa cospe no
Genival ou ama o Gen iva!, não existe o meio termo, ele não é aquela
pessoa insossa, inodora, incolor. Uma característica que é preciso
destacar na personalidade de Genival: com sua forma de ser; ele é
inimigo ou amigo. E quando é amigo, a pessoa pode esperar tudo
de Gen ival. Ele é incapaz de deixar uni amigo em dificuldade sem
procurar ajudá-lo, sem estar presente com sua palavra. É de uma
dedicação realmente extrema e, sobretudo, em horas difíceis. Lem-
bro-me de pessoas em cujos momentos difíceis da vida talvez Genival
fosse um dos poucos presentes, dando apoio, levando auxílio até de
ordem material. Isso não é muito comum, porque tem aquela história
que nas horas boas todos dizem presente e nas horas difíceis todos
estão ausentes. Genival não. Talvez ele se ausente mais nas horas
boas para se aproximar nas horas mais difíceis, nas horas amargas.
Isso é um traço muito importante em Genival, marcante mesmo.

Outra coisa muito importante de Genival que está relacionada à
sua lealdade efranqueza: nos governos em que teve influência, quando
alguém pedia alguma coisa ele jamais disse: 'Olha, vamos ver', sabendo
que estava comprometido com o outro lado. Ele nunca fbi disso. Quando
alguém pedia alguma coisa que ele podia atender logo dizia: 'Conte co-
migo'. E quando o outro viesse pedir ele dizia: 'Não posso porque já
estou comprometido'. Isso é unia virtude, porque a marca do político é
o contrário, é não desagradar ninguém. Por isso mesmo pode-se até ex-
plicar o fato de ele não ter chegado aos grandes postos que merecia por
suas virtudes. Outro traço: a coragem. Genival é uma das pessoas mais
corajosas que conheci. Por exemplo, as denúncias que fez da 'Operação
Cristal'. É mostra de muita coragem numa época e num momento muito
difícil, quando todos preferiam se calar e se esconder Genival não. Fez
as denúncias que tinha que fazer; até com risco pessoal de sua liberdade
e de sua vida. Sem dúvida é um homem muito corajoso ".
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João Carlos Sobreira, um montes-clarense autêntico, é amigo de in-
fância, colega dos tempos de estudante em Belo Horizonte e correligio-
nário político de Genival. No depoimento que deu, fez questão de
observar seu permanente compromisso com Montes Claros.

Genival nunca se desligou de Montes Claros. Mesmo morando em
Belo Horizonte, já como advogado, sempre esteve profundamente ligado
a Montes Claros. Mesmo porque casou-se com uma moça de Montes
Claros. Casou com Estherzinha, por quem seniprefhi apaixonado. A pai-
xão dele por sua 'Teínha 'era uma coisa incrível. Genival é uma ótima
pessoa, um homem de grandes paixões, de grandes impulsos, de grande
generosidade ".

Genival se refere a Ferreirinha como amigo-irmão. De fato, em suas
lembranças mais longínquas, lá está a figura amiga de Ferreirinha que
mais tarde tornou-se seu cunhado e compadre. Foi na condição de amigo-
irmão que falou, emocionado, sobre Genival.

"Ele é muito desprendido e um tanto perdulário, mas é também per-
seguido pela sorte. Em certa ocasião, nos anos setenta, lutei para que
Jbsse candidato a pre,íéito de Montes Claros, mas ele queria se dedicar
unicamente à advocacia. Genival não tem papas na língua. Tenho muita
pena dos seus inimigos.

Certa vez chegou a enfrentar um delegado em Manga. Ele sabia
que o delegado estava armado, mas mesmo assim o peitou. Apesar de
brigão, sempre teve carta branca em todos os partidos. Tinha amigos
em todas as áreas. Por exemplo, o mestre, a rekrência na área de Direito
Jbi Darcv Bessone, que era da UDN, e Juscelino, do PSD, Jbi sempre seu
ídolo. Outra característica marcante de Genival é a generosidade. Ele
ajuda a todo mundo. Só para lembrar de três pessoas, eu diria que po-
líticos como Tadeu (Leite), José da Conceição e Pedro Narciso, devem
muito do prestígio que têm a Genival. E mais, grande parte da vitória
de Tancredo no pleito de 1982 para a governança, deveu-se ao empenho
de Genival traduzido, por exemplo, em ações como explicar a Brizola a
inoportunidade, na época, de sua presença em Minas."

João Jacques Lafetá integrou o grupos dos "Três Mosqueteiros" e
partilhou dos sonhos de juventude de Genival. Na condição de amigo e
leal companheiro, falou do homem Genival, com qualidades e defeitos.

"Genival é uma personalidade complexa, humana em todos os sen-
tidos. E uma pessoa apaixonada. Apaixona-se por aquilo em que se en-
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volve e, como todo apaixonado, age quase sempre sob impulso. É abso-
lutamente sincero naquele momento, naquilo que está jázendo. É um su-
jeito que nunca pula de pé, sempre pula de cabeça dentro d'água, não
mede, não calcula os riscos, simplesmente mergulha de cabeça e tem
uma sorte danada que nunca tenha quebrado o pescoço. Dificilmente as
pessoas são indi,íé rentes em relação a Genival, ou gostam ou detestam.
Eu sou dos que gostam. Ele tinha todas as incoerências político-parti -
dárias. Sobre essa dualidade muito própria de Genival tenho até uni
exemplo interessante. Em determinada época ele trabalhou com Múcio
Athavde, mas depois brigaram. Algum tempo depois, morreu a mãe de
Múcio, e ele passou o seguinte telegrama, lógico que não exatamente
com essas palavras. 'Embora detestando você, não posso deixar de co-
municar meus sentimentos em relação ao falecimento de sua mãe, fulana
de tal'."

Maria Jacy é viúva de Mário Ribeiro, um dos melhores amigos de
Genival. Mas independentemente do profundo sentimento de amizade
que sempre uniu seu marido a ele, Jacy aprendeu a gostar de Genival
como amigo pessoal, devotando-lhe profundo respeito e admiração.

"Genival tem duas qualidades. Coragem e bondade. E a pessoa
mais generosa que conheço. Ele é de uma generosidade que é uma coisa,
até tàz mal às pessoas de tanto que ajuda. Às vezes as pessoas nem me-
recem tanto. Genival e Mário Ribeiro, meu marido, eram muito amigos.
Mário não tinha coragem de jázer as doideiras de Genival, mas o ado-
rava porque Genival era aquela parte que ele não tinha. Mário era mais
temeroso, mais prudente. Como Mário era amigo e o admirava muito,
tudo acontecia em nossa casa. Aquela denúncia da 'Operação Cristal'
começou em casa. Depois ele espalhou, contou para os jornais, e deu
no que dei,. De outra vez ele chegou e disse: 'Volt a imprensa,
porque tenho uma bomba'. Eu disse: 'Não, Genival, pelo amor de Deus,
aqui em casa não, chegou a primeira. Essa aí, de jeito nenhum!'.

Ele sempre teve muita intimidade em nossa casa. Era como sefósse
irmão de Mário, sempre levava as pessoas para almoçarem conosco.
Era Tancredo Neves, Renato Azeredo, todo mundo. Um dia, eu estava
oférecendo um almoço para amiga de minha filha quando Genival che-
gou com seis homens.

Começaram a conversam eram seis cabos eleitorais. O almoço ficou
pronto e eu pensei: 'Deus do Céu, será que esse pessoal vai almoçar
aqui? Genival não iria fazer isso comigo ele não é tão doido assim, teria
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me avisado antes'. E disse a ele: 'Genival, vamos almoçar? 'E ele:
Vamos, vamos almoçar'. A mesa era de oito lugares, Genival, Mário e

os homens tomaram conta da mesa e eu disse à convidada.' 'Cláudia,
por, jbvor convide um bocado de gente daqui para almoçar em sua casa'.
Até hoje ela morre de rir e me diz: 'Não aceito deforma nenhuma convite
para almoçar em sua casa'. Esse era e é o estilo de Genival."

Bocaiuva é uma agradável cidade do Norte de Minas que tem, den-
tre tantos méritos, o de ser a terra natal de personalidades como José
Maria de Alkmim, Henfil, Betinho e Patrus Ananias, ex-prefeito de Belo
Horizonte. Mas Bocaiuva também é cenário de atuação de Genival, que
a frequenta desde os tempos de menino e onde tem inúmeros amigos.
Vânia Carneiro, prima de Esther e amiga de tantas jornadas, falou em
seu nome e no de muitos outros bocaiuvenses sobre Genival.

"Em Bocaiuva tem uma Jésta do Senhor do Bonfim, nosso pa-
droeiro, uma festa tradicional. Como afilhado de tia Esther, Genival sem-
pre vinha à festa quando era menino. Cresceu, ficou importante, mas
continua vindo à festa. Quando conheci Genival, éramos adolescentes.
Depois ele começou a namorar Esther e se casaram. Viveram tempos
muito felizes, porque Esther também é uma mulher maravilhosa, sempre
doou muito de si. Sempre esteve ao lado dele. Naquele período depois
da revolução, ele sofreu muito e Esther sempre esteve a seu lado. Genival
é uma pessoa amiga nas horas dficeis e nas horas alegres. Eu até me
emociono ao falar dele. Na doença do meu marido ele foi muito nosso
amigo, na doença de mamãe Jbi um irmão que tive, me ajudou até mesmo
financeiramente. Genival é muito generoso. Em Bocaiuva todo mundo
gosta dele. Quando adoece, as pessoas mandam celebrar missa por sua
recuperação, porque sabem que é uma pessoa muito especial. Minha
casa é como sejbsse dele.

Meus filhos e eu temos um carinho muito especial por ele. Meu ma-
rido teve muitos amigos, mas são poucos aqueles que continuam com a
mesma amizade por nós depois de sua morte. Genival é um dos poucos.

Meu marido, Genival e outros, como Pedro Rodrigues, que é ape-
lidado de 'Pedro Baiano', João Pires, João Monteiro, Milton Filogônio,
Geraldo, apelidado de 'Doquinha ', fundaram o MDB em Bocaiuva.

Quando Genivaljbi candidato, teve muitos votos em nossa cidade.
Depois de eleito, ajudou muito o pessoal, principalmente aos meninos
carentes que precisavam de bolsas de estudos. Sempre teve boa votação
em Bocaiuva, inclusive da última vez, em 1986. Ele perdeu, mas em Bo-
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caiuva teve uma votação expressiva. O povo não o esqueceu, apesar de
ter corrido muito dinheiro em Bocaiuva. Injélizmente, no Norte de Minas,
acho que no Brasil todo, sempre corre dinheiro na época de eleição. Os
votos que Genival teve em nossa cidade ,fàram votos de amizade, de con-
fiança mesmo. Genival sempre foi muito bem humorado. Fazia previsões
interessantes sobre as eleições e quase sempre acertava. Certa vez, em
minha casa, pegou a lista de candidatos, disse os que se elegeriam e che-
gou a calcular, mais ou menos, o número de votos que teriam. E disse a
mim.' 'Guarde este papel eponha a data, depois das eleições vamos comi-
férir'. Por incrível que pareça ele acertou quase tudo, até mesmo aqueles
que ficaram como suplentes, jbi tudo como havia previsto.

Quando Genival/bi presidente do lpsemg nos ajudou muito. Bo-
c'aiuva, sendo muito próxima de Montes Claros, 44 ou 45 quilômetros,
Tan credo não queria que se instalasse agência e, sim, um posto do
Jpsemg aqui. Como sempre foi muito esperto, Gen iva! descobriu uma ci-
dade que tinha onze quilômetros de distância de outra que tinha agência
e Tan credo tinha autorizado a instalação. Com  base nessa informação,
acabou convencendo Tancredo a instalar a agência. Foi muito bom por-
que Bocaiuva tem muitos distritos, e alguns distam cem, cento e dez qui-
lômetros. Terra Branca e Dolabela são exemplos de distritos distantes.

Certa vez ele chegou em casa com o Renato Azeredo e ficaram
conversando, tomando umas cac'hacinhas, comendo umas linguici -
nhas. Lá pelas tantas, ele inventou que queriam comer molho pardo.
Dez horas da noite jbi que consegui servir o jantar. Depois pegaram
a estrada de volta a Belo Horizonte porque tinham compromisso
logo cedo. Fiquei preocupada, com medo de passarem mal e cheguei
a telefónar para dona Ruth, avisando que o Renato tinha exagerado.
Antes do molho pardo até banana caturra eles comeram, sem jálar
nos torresmos, linguiças e na cachaça. Pensei: não vão aguentar
chegar até Belo Horizonte.

Sempre que Genival chegava, mninhcz casa enchia, vinha gente de
Montes Claros, de Francisco Sá, de Capitão Enéas, não sei como a no-
tícia corria. Até hoje é um pouco assim. Genival tem uma casa em Bo-
caiuva, que foi dos avós de Esther Ele a comprou dos herdeiros e passou
para o nome dos filhos, Mariozinho e Paulinha.

Depoimento, em 2004, de Álvaro Marcílio Júnior, o Alvarito, colega
de escritório até há bem pouco, quando se viu forçado - por ordem mé-
dica, a deixar as atividades:
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"Genii'al é uma das/jguras mais extraordinárias que conheço. É
unia pessoa fora de série, excepcional, de urna personalidade singular
Conheço-o desde menino, foi oficial de gabinete de meu pai, quando meu
pai foi secretário da Agricultura na gestão Bias Fortes, mas só passei a
ter convivência mais próxima com Genival nos idos de 82, quando do
,íhlecimento do meu pai, época em que passei a trabalhar com ele no es-
critório, e posso dizer que é urna pessoa que marcou profundamente a
ininhafhrrnação, a minha personalidade e que inetéz na vida profissio-
nal como advogado. Genival é urna pessoa de amplo conhecirnentoju-
rídico, de urna porosidade humana muito grande, de urna enorme
generosidade intelectual. Tudo o que aprendi, grande parte na vida pro-
fissional e na vida pessoal também, devo a Genival, /bi pautado nele,
unia pessoa que influenciou e tem influenciado profundamente minha
personalidade. É uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, hoje
em dia é como sefhsse um pai, e acho que devo muito de niinha forma-
ção, como disse, não só profissional como pessoal, à figura de Genival.
Posso dizer que é uma figura até idealizada, um ídolo, urnafigura pa-
ternal para mim, e tive nesses últimos vinte anos, vinte e muitos anos,
uma vivência muito próxima com ele, acompanhei bate-papos, e toda a
trajetória dele, desde 82, quando deixou a política e ingressou na previ-
dência, e daí então venho-o acompanhando até o presente momento, em
todos os seus êxitos, em seus dissabores, nas vicissitudes que a vida lhe
impôs, e o que posso dizer; meti depoimento, é basicamente isso, que é
uma pessoa que admiro muito, tinia pessoa extraordinária, tuna perso-
nalidade singular; figura que é poli,fhcetada, figura com penetração na
área política, na área profissional como brilhante advogado, pessoa de
uma formação humanística muito grande, tini coração enorme, e uma
pessoa com atuação em diversas fácetas da vida e em todas essas jócetas
alguém que se projetou, se reafirmou e obteve muitos êxitos eni tudo
isso ".

No dizer de sua filha Virgínia, também anos atrás:
"Meu pai é um cara virtuoso, que me foz rir; foz chorai: que me en-

sina indiretamente. Aprendo muita coisa legal quando olho para ele.
Vejo dignidade, vejo sinceridade, vejo muita coragem - vejo a história
de vida que meu pai tem. Não é para qualquer uni levar a vida como ele
leva. Hoje, aos 73 anos de idade, para mim é a maior prova de que nessa
existência a gente é capaz de tudo. Quando ele está perto de mim, sinto
que sou muito mais fbrte, que posso conseguir tudo o que quiser; ele é
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um manancial de força. Às vezes, a gente encontra algumas pessoas no
caminho, nas jaculdades, no fórum, nas andanças do dia a dia que, pelo
meu sobrenome, ficam sabendo que eu sou filha de Genival Tourinho.
Então isso me envaidece, me enche de orgulho ser filha dele, me Jbz sen-
tir grande a quantidade de elogios que eu ouço, de uma história que nem
vivi, porque eu nem era nascida, de muita coisa que as pessoas sabem
da vida de meu pai e é muito legal ver como as pessoas contam isso com
aquele vigor; sabe? Elas olham, veem meu pai como um herói, uma pes-
soa especial, e é muito bom quando eu meme deparo com essas pessoas e
ouço as coisas que ouço, os elogios quando me tálam que hoje estou de
parabéns por ele, por tudo o que ele já fez, por tudo o que ele significou.

Ser filha de Genival Tourinho é motivo de orgulho, eu sei que ele é
uma pessoa que está na história de meu estado, na história de meu País,
meu pai é muito conhecido, é motivo de orgulho. Além de tudo, é muito
divertido, ele conta casos engraçadíssimos, dci política ou de/bra dela.
Tem uma memória jbra do comum. É bom pai, é excelente profissional.
Quando eu tiver sua idade, quero ter pelo menos parte das virtudes que
ele tem, e eu quero ser transparente, tão boa profissional, tão corajosa
e tão digna quanto ele é. Eu queria poder transmitir a experiência de
meu pai, eu queria assim herdá-la e se fosse possível passar de uma pes-
soa para outra, mas infélizmente não é. Então cii olho para tudo o que
ele conta, para suas histórias de vida, olho para as coisas que estão aí,
que todo mundo conhece, e procuro tirar de tudo isso um exemplo, pro-
curo buscar esse mesmo caminho, e eu espero que consiga isso. Agora,
só para não parecer que ele é todo perjéito, ele tem um deféitinho muito
chato: é tini cara mnuuuito teimoso, mas isso não tira miada do que ele
tem de bom, não significa nada para mim, ele é um papai muito bom e
um papaizão que eu espero nunca decepcionar

Depoimento da Marina, amiga de infância:
'Nesse já lá se vai mais de meio século desde que conheço Genival,

não mais me sumpreendern sua fidelidade a princípios, lealdade aos ami-
gos, generosidade para coni todos a quem pode, direta ou indiretamente,
auxiliar E, muitas e muitas vezes, a quem sequer lhe pediu ajuda. É das
raras pessoas para quem dois mais dois são quatro. Jamais consegue o
milagre do mais ou menos,ficando 'em cima do muro'. Para ele, o certo
é certo, o errado, errado.

É típico dele se preocupar coni aqueles que lhe são ou estão próxi -
mos, agora ou em outro qualquer momento. Perdi a conta das vezes em
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que fui 'alcançada 'por ele no mero e simples desejo de agradar Conto
como marcante a visita de mamãe a Montes Claros, de princípio afim
preparada e feita com cuidados e toques pessoais dele. E com que ale-
gria ele fez tudo, meu Deus!!!

Nossas famílias foram amigas desde os primeiros tempos em
Montes Claros e esta amizade só fez aumentar desde que todos nos
mudamos para Belo Horizonte. Gen iva! tinha igual carinho por
mamãe e por papai, homenageado aliás com a medalha de honra ao
mérito por indicação dele. A homenagem foi post-morteni, e imagino
que trouxe a Gen iva! tanta satisfação quanto nos trouxe, a mamãe e
aos filhos. Pois bem, mamãe já viúva, Genival sempre perguntava se
ela queria rever Montes Claros. Sabia, claro, que a resposta era 'sim',
e se comprometia a levá-la. Sucede que, para mamãe, já um tanto en-
trada em anos, uma viagem de carro seria por demais cansativa.
Então Genivalficou de providenciar avião dizendo que, tão logo fosse
possível, acertaria os detalhes.

O avião foi gentileza de seu amigo Edgar Pereira, extremamente
ligado a ele desde os tempos da 'Irmãos Pereira'. Fomos, mamãe de
avião, meu irmão e eu de carro, e não tivemos trabalho de sequer mover
uma palha. Mamãe e eu ficamos hospedadas em casa de Genival, meu
irmão na casa de um parente, por coincidência amigo de Gen iva!, ha-
vendo até morado na mesma república de estudantes aqui em Belo Ho-
rizonte.

Claro que em Montes Claros, em momento algum, nos preocuparam
as refeições, fritas nos melhores restaurantes ou em casas de parentes
ou amigos dos tempos em que morávamos em Montes Claros.

Passeios também os houve e, para gáudio de mamãe, ela deu uma
entrevista à TV Educativa da cidade, pertencente à Fundação Gen iva!
Tourinho, relembrando passagens do tempo em que morou lá. O requinte
é que a entrevista foi gravada pela equipe da televisão, na casa onde
mamãe ficou. Todos assistimos depois, quando foi exibida. Ficamos mais
de uma semana, mamãe voltou com o mesmo requinte de acompanha-
mento. Genival depois quis que ela repetisse a visita, infelizmente não
foi possível. Mas, por longo tempo, mamãe se lembrou dela antes de,
paulatinamente, perder de todo a memória ".

Finalmente, as impressões de Clemência Oliveira Moreno, a Zinha.
Grande amiga de Genival por mais de trinta e cinco anos, Zinha nasceu
em Salinas, mas residiu em Montes Claros mais de quarenta e sete anos

e já se considerava uma montes-clarense. Foi, com muito orgulho, pro-
prietária de um dos famosos rendez-vous da cidade.

"Conheci Genival em Montes Claros. É meu amigo, uma pessoa de
quem gosto muito, é muito maravilhoso, admiro muito a pessoa dele. Ele
é muito lido e franco. Fala logo o que tem que falar Já teve muitos pro-
blemas e eu tive muita preocupação com ele. Na época da política rezava
demais por ele. Rezo para ele até hoje lá na minha capelinha de São
Cosme e Damião. Rezo muito para o Má rio, filho dele, também. Sempre
que vai a Montes Claros ele me procura. Eu também procuro ligar para
ele, ver como está. A amizade da gente é muito grande. Genival é uma
pessoa expansiva. Urna vez ele teve um problema em Brasília e aquilo
era uma preocupação. Eu ligava para Afonso Brant para ter notícias. A
gente se preocupava porque ele é uma pessoa muito maravilhosa e eu
devo a ele um grande favor O pessoal todo de Montes Claros fala muito
bem dele, porque é unia pessoa franca, não tem bloqueio, fala logo.
Quando ele foi candidato trabalhei muito. A gente féz uma campanha
muito grande e graças a Deus foi eleito eficou muito satisfeito. Eu co-
nheço afámília toda. Todos são pessoas muito boas. Quando ele foi ho-
menageado em Montes Claros fez um convite para eu acompanhá-lo à
prefeitura. Mandou arrumar tudo para eu ir com ele. Foi uma ftsta ma-
ravilhosa. Ele falou muito bem, e recebeu um título. Eu fui, mas antes
tinha dito: 'Está doido, Genival está me levando para que? 'Ele disse:
'Eu quero'. Dr. Mário Ribeiro era prefeito e eu fui àfesta. Foi uma Jésta
maravilhosa, um dia de muita alegria, de muita Járra. Ele ficou alegre,
tinham muitos amigos e um dizia: 'Quero conhecer essa Zinha que você

,fila tanto'. Na hora do coquetel esse amigo falou: 'Eu vim aqui por
causa de nada não, quero ver é essa amiga sua, que você fala tanto nela'.
Ele achou que Genival estava brincando com ele. Quando terminou tudo,
na hora do coquetel, em outra sala, foi que ele me conheceu.

Quando estive doente —fiquei três anos doente, em cima da cama
- quando Gen iva! soube, foi na hora de um almoço, ele largou tudo e
foi me ver Foi a coisa mais importante para ele. Era uma inauguração
do Clube dos Fazendeiros, mas ele disse: 'Não quero almoçar, vou ver
a Zinha, não acredito que ela esteja nessa situação'. Porque eu estava
mal mesmo. Aí todo mundo despertou a curiosidade, 'eu quero ir tam-
bém, uai. Não quero almoço'. Chegou em casa, eu estava na cama, so-
zinha, porque minha família mora fora. Eu sozinha no casarão só com
a empregada. Quando me viu naquela situação, puxou unia cadeira, sen-
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tou perto da minha cama e disse: 'Zinha, você está nesse estado? 'eu
falei: 'Fui ao médico, mas não tem quem me leve de novo. Só tomei um
remédio para resolver o problema'. Ele disse:

'Vou mandarfazer todos os exames em você'. Eu disse a ele que es-
tava daquele jeito por causa de um acidente, mas as pessoas não acre-
ditavam, pensando que eu estava com outra doença, com AIDS. Todo
mundo tinha se ajástado. Ele disse: 'Vou mandá-la hoje para o hospital.
A Santa Casa vai receber você e vai fazer todos os exames'. Assim foi
Jéito e viram que eu não tinha nada do que pensavam. Minha amizade
por ele cresceu mais. Fiquei vinte e seis dias na Santa Casa internada e
Genival mandou fazer todos os exames, comprovar e tirar senha que eu
não estava com aquelas doenças.

Para mim/bi um alívio. A cidade inteira comentava eJbi provado
que eu não tinha nada daquilo. Isso eu devo a Genival, se ele mandar
varrer a casa para ele eu varro. O que ele mandar fazer eufàço.

Eu estava em desespero. Genival é meu amigo de verdade. Quando
ele tem alguma coisa, sente uma coisa muito amarrada, vai lá em casa
para desabafar. Eu estou sempre pronta e dou muito conselho a ele nes-
sas horas.

Ele me chama de comadre. E a sua maneira carinhosa de falar".

Com o depoimento de dona Zinha encerramos sem cismas o nosso
trabalho.
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Apêndice: Transcrição da biografia
publicada pelo "Dicionário Histórico
Biográfico Brasileiro", editado pela
Fundação Getúlio Vargas

Mário Genival Tourinho nasceu em Montes Claros (MG) no dia 4 de
maio de 1933, filho de Mário da Costa Tourinho e de Anésia da Costa Tou-
rinho. Seus primos, João Carlos Tourinho e Luis Carlos Tourinho foram
deputados federais, respectivamente, pela Bahia e pelo estado do Paraná.

Genival Tourinho cursou o secundário no Instituto Granbery, de Juiz
de Fora, e nos colégios Padre Machado e Marconi, em Belo Horizonte.
Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1958, ano em que se
candidatou a vereador na capital mineira pelo Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB), conquistando apenas uma suplência. Em 1959 realizou curso
de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda
estudante, trabalhara como escrivão na Secretaria de Segurança Pública
de Minas Gerais e fora, em 1956, oficial de gabinete de Álvaro Marcílio,
secretário de Agricultura do estado.

Depois de formado, exerceu também o cargo de procurador do ins-
tituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE) e
de assistente jurídico do estado de Minas Gerais.

Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional n° 2
(27/10/1956) e a posterior instauração do bipartidarismo, filiou-se ao
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao re-
gime militar instaurado no País em abril de 1964, legenda pela qual se
candidatou a deputado estadual em Minas Gerais no pleito de novembro
de 1966, alcançando uma suplência. Ocupou uma cadeira na Assembleia
mineira entre abril e outubro de 1969, período em que integrou como
titular a Comissão Especial do Polígono das Secas e como suplente a
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.

Nas eleições de 1974, foi eleito deputado federal por seu estado pelo
MDB, assumindo sua cadeira em fevereiro do ano seguinte. Nos trabalhos par-
lamentares, foi membro titular das comissões de Educação e Cultura e do Po-
lígono das Secas e suplente da Comissão de Trabalho e Legislação Social.
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Foi também autor do requerimento de criação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) e, posteriormente, seu relator.

Em janeiro de 1977, aproximadamente dois anos depois de iniciar
seu mandato, afirmou que ingressaria num partido socialista brasileiro,
caso não existissem apenas dois partidos. Admirador de Juscelino Ku-
bitschek, para quem defendia a anistia como fator de reconciliação na-
cional, nessa mesma ocasião declarou-se favorável à proposta de "não
revanchismo" defendida pelo deputado gaúcho Pedro Simon ao se referir
à normalização democrática. Em dezembro do mesmo ano, declarou em
entrevista à imprensa que não tinha nenhuma simpatia pelo presidente
Ernesto Geisel (1974-1979), "porque ele tem vocação prussiana, que não
se coaduna com o temperamento aberto, transigente do povo brasileiro".

Salientou que não confiava "na visão global de um brasileiro de pri-
meira geração de imigrantes" e que não gostava de "elementos que per-
tencem a igrejas minoritárias, porque não são transigentes e se julgam
predestinados e porta-vozes da vontade divina".

Foi o primeiro parlamentar oposicionista a reconhecer a existência
de comunistas no MDB, ao afirmar que o partido era "uma frente ampla
contra o governo, constituída por direitistas, comunistas, centristas e ou-
tros que lutam pela redemocratização do País".

Reeleito em novembro de 1978, ainda pela legenda do MDB, foi
empossado em fevereiro do ano seguinte. Nesse mesmo mês, moveu
uma ação popular contra o presidente Geisel e o Ministro da Fazenda,
Mário Henrique Simonsen, acusando-os de abuso de autoridade por
terem pago a um grupo francês uma dívida de 12 milhões de dólares,
ainda não reconhecida pela Justiça e que seria do estado de Minas Gerais
e não da União.

Em novembro de 1979, poucos dias antes da extinção do bipartida-
rismo (29/11/1979), anunciou que iria se filiar ao partido trabalhista or-
ganizado pelo ex-governador gaúcho Leonel Brizola. Nessa ocasião,
declarou que o grupo trabalhista já contava com 38 deputados federais e
dois senadores e que não acreditava em dificuldades de formação do par-
tido em Minas: "Esse negócio de que mineiro é contra Brizola tem muito
de crendice". Com a reformulação partidária, filiou-se inicialmente ao
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). No entanto, quando, em maio de
1980, a sigla do PTB foi concedida à ex-deputada Ivete Vargas por deci-
são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a organizar o Partido
Democrático Trabalhista (PDT), sob a liderança de Brizola.

Emjulho de 1980, durante um almoço oferecido a Brizola em Mon-
tes Claros, proferiu um discurso acusando os generais Antônio Bandeira,
comandante do III Exército, com sede em Porto Alegre, Milton Tavares
de Souza, comandante do II Exército, sediado em São Paulo, e José Luís
Coelho Neto, comandante da 4a Divisão de Exército, com sede em Belo
Horizonte, de serem alguns dos líderes da chamada Operação Cristal,
que estaria coordenando atentados terroristas e atos de violência de ex-
trema direita. No mês seguinte, reafirmou esse pronunciamento perante
a CPI do Terrorismo na Assembleia Legislativa Mineira. Em virtude des-
sas declarações, começou a ser processado em setembro de 1980 pelo
ministro do Exército, general Valter Pires, através de denúncia encami-
nhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da Re-
pública, Firmino Ferreira Paz, pedindo que fosse condenado a uma pena
de seis meses a dois anos de detenção.

Ainda em setembro, foi vítima de um assalto e agredido fisicamente
quando se dirigia ao aeroporto de Brasília. Na ocasião, o ministro da Jus-
tiça, Ibrahim Abi Ackel, orientou pessoalmente a operação policial para
investigar o caso. No mesmo mês, o Instituto de Criminalística da Se-
cretaria de Segurança de Brasília concluiu que duas balas de calibre 32
atingiram o pneu direito traseiro do automóvel que transportava Touri-
nho. Segundo o próprio deputado, o assalto não passou de uma simulação
com o objetivo de intimidá-lo.

Em março de 198 1,  o STF decidiu aceitar a denúncia contra Touri-
nho com base na Lei de Segurança Nacional. Em sua defesa, foram ar-
roladas oito testemunhas, inclusive um ex-agente do Centro de
Informações da Marinha (Cenimar), Nélson Galvão Sarmento, que lhe
teria informado sobre os atentados da Operação Cristal. Em seu depoi-
mento, Sarmento confirmou ser o autor das informações e acrescentou
que a Operação Cristal fazia parte de um movimento de militares dissi-
dentes de "linha dura", que participaram do Movimento Militar Demo-
crático (MMD) com o objetivo principal de alertar o chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, Golbery do Couto e Silva, e, conse-
quentemente, o presidente João Figueiredo.

Durante a pré-convenção do PDT realizada em agosto de 1981, Ge-
nival Tourinho teve seu nome lançado como candidato ao governo de
Minas. Posteriormente, contudo, desligou-se do partido por considerar
inviável sua organização no estado antes de 1982. Em outubro de 198 1,
ingressou no Partido Popular (PP) durante a reunião da executiva nacio-
nal do partido, convocada especialmente para aquele ato. No mês se-

578	 1	 579



guinte, foi condenado pelo STF a seis meses de prisão, mas o Tribunal
concedeu-lhe a suspensão condicional da pena, sem condições especiais,
pelo prazo de dois anos, o que lhe permitiria continuar no exercício de
seu mandato, mas o tomava inelegível para o pleito de 1982.

Com a incorporação do PP ao Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMBD) em fevereiro de 1982, filiou-se a essa última agre-
miação. Em seu segundo mandato foi vice-presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, membro titular das comissões de Educação e Cul-
tura, de Trabalho e Legislação Social e da CPI destinada a investigar as
causas das elevadas taxas de juros nos diversos setores do sistema finan-
ceiro nacional, além de suplente das comissões de Segurança Nacional
e de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e da CPI destinada a
investigar as causas e consequências das cheias do Rio São Francisco.
Deixou a Câmara ao final da legislação, em janeiro de 1983, e dois meses
depois, beneficiado pela nova Lei de Segurança Nacional (LSN), assumiu
a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais (lpsemg), no governo de Tancredo Neves, à frente da qual
permaneceu até outubro de 1984. No pleito de novembro de 1985, can-
didatou-se sem êxito à prefeitura de Belo Horizonte. A seguir, o gover-
nador Hélio Garcia (1984-1987) que sucedera a Tancredo, candidato à
presidência da República, na chefia do Executivo mineiro - nomeou-o
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), posto no qual se
aposentou meses depois.

Procurador-geral da municipalidade de Contagem durante a gestão do
prefeito Ademir Lucas (1989-1982), Genival Tourinho atuou como conse-
lheiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) na admi-
nistração do governador Eduardo Azeredo (1995-1998). Ao deixar o posto,
deu por encenada a trajetória pública, passando a trabalhar como advogado.

Fazendeiro, foi ainda proprietário da Cerâmica Colonial, em sua ci-
dade, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas
Gerais e diretor jurídico da Companhia Industrial Irmãos Pereira S.A.,
das Indústrias Reunidas Vale do São Francisco S.A., em Montes Claros,
e da Produtos Ceres S.A., em Uberaba (MG).

Casou-se com Esther Antonieta Ferreira Tourinho, prima de Jose
Maria Alckmim, deputado federal em várias legislaturas, ministro da Fa-
zenda de 1956 a 1958 e vice-presidente da República no governo de Cas-
telo Branco, entre 1964 e 1967. Com ela, Tourinho teve dois filhos.

Publicou "Da dissolução das sociedades por quotas de responsabi-
lidade ]imitada (monografia)".
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Genival Tourinho
Tive um bom amigo, companheiro de muitas

cervejas, papos, muitas discussões.
/ Muito inteligente, jornalista, foi redator do
Caderno Internacional do "Estado de Minas"
durante muitos anos. Era conhecido, não sei por
que, pelo apelido de "xerife" em nosso meio, do
grupo que frequentava a "Pizzaria Mangabeiras",
nos idos de 1960a80.

Chamava-se José Sylvio de Carvalho e quan-
do, num dado momento em que nele aumentava um quase nada do teor
alcoólico, começava a escrever versos.

Livre e espontaneamente, eram versos interessantes, talentosos. Vários
deles eu recolhia e mandei plastificar. Num deles, o Sylvio fez para mim uma
quadrinha que me deixou muito orgulhoso, muito enaltecido. Dizia:

Genival, um homem bom.
Sempre viveu a lutar,
Imprimiu na vida seu tom,
Um exemplo que vai ficar.

Diante de minha demonstração de contentamento, ele continuou: agora
vou fazer um para mim, para me definir. Escreveu então:

O que resta lá dentro,
Bem lá dentro de mim,
Ê coisa além do centro,
É coisa chegando ao fim.

Ora, isto há quase três décadas. Eu teria perto de sessenta anos e o
Sylvio já atingira a seus quase oitenta. Hoje, com o passar do tempo, parece
que ambos os versos foram feitos, um para o Genival de ontem, outro para o
Genival de hoje, quando me sinto como se sentia o Sylvio há quase trinta
anos, quanoG dizia: cí que resta lá dentro, bem lá dentro de mim, é coisa
alémdo centro, é------
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