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Belo Horizonte, 8 de outubro de 1999

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, deputado Anderson Adauto.

Senhor Governador de Minas Gerais, Itamar Franco.
Senhoras e Senhores Deputados Estaduais.
Senhoras e Senhores Deputados Federais.
Senhores Secretários de Estado.
Senhores Prefeitos.
Senhores Vereadores.
Achava-se Ahrarenga Peixoto, numa noite chuvosa, em

casa do contratador João Rodrigues de Macedo, entretido em
conversa com algumas pessoas. quando Vicente Vieira da Mota
lhe veio trazer um bilhete fechado que tinham entregue à porta
de sua casa. Alvarenga Peixoto abriu-o imediatamente e leu o
seguinte:

'Alvarenga: estamos juntos e venha voccmecê j. etc.
Amigo-Toledo".

O Toledo que assinava o discreto bilhete, tipicamente
mineiro, era o Vigário da Freguesia da Vila de São José, o padre
Carlos Gouveia de Toledo, que recordava ao amigo o Compro-
misso de uma "pequena reunião" em casa do coronel Francisco
de Paula Freire de Andrade. Chovia, e Alvarenga Peixoto res-
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pondcu que compareceria logo que passasse a chuva.
Quando recebi o oíTcio cm que o governador Itamar Fran-

co me convocava para vir a Belo Horizonte, a fim de receber o
título de cidadão honorário de Minas Gerais, com que me hon-
rou a Assembléia Legislativa do Estado, lembrei-me do bilhete
do Vigário ao poeta inconfidente, com uma única Ilha de texto,
com seu insinuante "etc".

Lacônica, como era costume dos gregos e discreta como
o caráter dos mineiros, a mensagem, escrita em pedaço de pa-
pel de certidões de batistério, era o santo e a senha do encontro
mais decisivo da conjura libertária em que madrugou a inde-
pendência do país dos brasileiros.

Senhoras e Senhores Deputados,
A aparente formalidade da cerimônia em que se confere

a honrosa cidadania mineira ao modesto homem público do
sertão do Siará Grande parece conter também os "etcétera" do
bilhete do Vigário Toledo. Todos os políticos deste País deveri-
am receber em qualquer dia um bilhete de mineiros silenciosos
e discretamente obstinados Que se reúnem nalguma noite chu-
vosa destas montanhas para uma conversa de "etcétera".

No País inteiro, temos hoje a impressão de que ninguém
consegue ser plenamente um cidadão brasileiro se não for ao
mesmo tempo cidadão de Minas Gerais. Temos sempre de que
tratar com os homens públicos de Minas Gerais.

Há uma espécie de código secreto que rege a confraria
sagrada do animal político destas montanhas: para lá de todas
as pautas e de todos os pretextos aqui se guarda sempre. no
fundo, aquela cautela tática do Vigário Toledo - "estamos jun-
tos", e aquele propósito obstinado pelo qual o Alferes ofereceu
a própria vida: "vamos fazer do Brasil uma grande nação".

Naqueles dias, tempos de Tiradentes, de Alvarenga, de
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Cláudio Manoel e de toda constelação dos conjurados de Vila
Rica, cidadão era chamado para a defesa da independência do
Brasil, a sustentar a bandeira do "Libertas Quae Sera Tamen"
proposta na "pequena reunião" do Padre Toledo. E ah, tam-
bém, traçaram-se os planos definitivos do frustrado levante, que
incluíam a recusa da entrega de nosso ouro à metrópole estran-
geira e o plano de banir o Visconde de Barbacena do Território
da Capitania. Discutiu-se, ainda, o projeto de uma proclama-
ção revolucionária "para levantar os povos".

Senhor Presidente, Senhor Governador, Senhoras e Se-
nhores Deputados.

De certo modo, para os que professamos a vocação da
coisa pública, todo tempo é tempo de Tiradentes. A história se
repete: - ontem, nossas riquezas iam parar nos cofres dos ban-
queiros de Londres, para onde eram drenadas pela metrópole
portuguesa, dependente do imperialismo da City. 1 Joje é a mes-
ma coisa: vão para a City de Wall Street, para onde se
globalizaram os antigos banqueiros de Londres, credores de uma
dívida externa colossal.

Por isto, no Brasil, é sempre tempo de Tiradentes e tem-
po de Minas. Como no texto antológico de Francisco Otaviano,
publicado na "Tribuna Liberal", de 29 de maio de 1889, nas
horas felizes e, sobretudo, nas horas de incerteza, os olhos da
cidadania voltam-se para estas serranias mineiras onde, hoje
como ontem, sopram os ventos da insubmissão nacional à alie-
nação de nosso patrimônio e de nossa vocação para a soberania
e para a grandeza do País.

Quando Minas Gerais nos adverte de que não podemos
permitir a venda de nossos rios toca no âmago da realidade
geo-política e geo-econômica do século e do milênio que estão
chegando.
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A venda das represas de Furnas e da Hidrelétrica do São
Francisco seria o prelúdio da alienação de todas as nossas baci-
as hidrográficas. Ainda agora, as vozes mais representativas dos
estados amazônicos ergueram-se no Senado da República para
a denúncia espantosa, subscrita pelos senadores de todos os
partidos da região, para advertir que ninguém pode comprar ou
vender o Rio Amazonas, com toda a prodigiosa bacia de águas
fluviais da região.

O interesse dos capitais estrangeiros pelas hidrelétricas
não pode envolver a venda das águas, dos leitos fluviais por
onde corre o sangue da soberania nacional e por onde ainda
temos que abrir a maior e mais econômica malha de estradas
potmicas do planeta.

Vozes respeitáveis da consciência civil e da consciência
militar do País têm advertido para o problema da depredação
territorial do Brasil. Chefes de Estado e de Governo, dos Esta-
dos Unidos e da Europa. insistem, sob os mais variados pretex-
tos. que vão da ecologia à etnografla, que a Amazônia não é
patrimônio do Brasil, mas patrimônio da Humanidade.

A conspiração internacional contra a nossa soberania.
envolvendo a causa romântica de alegadas nações indígenas, a
presença de exércitos guerrilheiros nas fronteiras da Colômbia
e da Venezuela, agravada pela presença de forças policiais e
militares internacionais na guerra das drogas, arma, na verda-
de, a logística e a estratégia para a ocupação de nossas terras e
de nossas águas amazônicas, objeto de ostensiva cobiça inter-
nacional.

O 'Jornal do Brasil", em edição de 17 de julho deste
ano, informa que a água doce será produto de exportação inter-
nacional.

Sabe a logística geo-econômica deste rim de século que
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o grande problema planetário do próximo milênio é a escassez
das florestas e das águas. A Amazônia brasileira detém 45 por
cento das reservas florestais do mundo e cerca de 3 por cento
das reservas de água doce de toda terra. A luta pela água, no
próximo milênio, será mais expressiva do que a luta pelo petró-
leo no século que se encerra.

Perdoai-me estas referências que parecem apocalípticas
para o destino de nosso País. Mas eu me permito fazê-las aqui
porque, hoje, como sempre, Minas é a grande tribuna do povo
brasileiro.

A água será para o mundo o que foi o ouro no século
XVIII e o que foi o petróleo no século )O(. Como na Vila Rica de
Tiradentes, a resistência cívica e moral das terras onde nasce o
São Francisco é o primeiro ato desta nova resistência nacional
em defesa de sua sobrevivência econômica e política.

Senhor Governador, Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa, Senhores Senadores, Senhoras e Senhores Deputa-
dos:

O destino que reservou ao povo destas montanhas, desde
o século XVIII, desde T'iradentes, o papel de protagonista de
nossa liberdade, de nossa independência, de nossa honra naci-
onal, deposita de novo, nas mãos de um governador bravo e
altivo, nas mãos poderosas e boas do povo das Gerais, a missão
de tomar a si a defesa do Brasil, de seu futuro, de sua grandeza.

Cidadão mais novo desta terra, esta é minha fé. Esta é
minha esperança. A esperança e a fé do povo mineiro.

Aqui também estamos juntos. E vamos continuar nos
encontrando, pois creio que estarei junto de "Vossas Mercês",
como no tempo de Vila Rica, para ajudar o País, no encontro
Que temos marcado, no rastro do poeta inconfidente, para de-
pois da chuva.

ri



Depois da chuva de incerteza dos tempos difíceis, da
chuva de aflições que desaba sobre o povo, chegaremos ao des-
tino certo, pela mão hábil e poderosa de Minas, pela sabedoria
de seus homens públicos e pela fidelidade cívica de seu povo.
Juntos, como na sala da "pequena reunião" do Padre Toledo,
chegaremos lá a todos os "etcétera" do bilhete histórico. Lá
onde queria chegar o Alferes: a um país livre, independente,
soberano e capaz de respeitar e fazer respeitar todos os títulos
pelos quais têm assento no concerto das nações.

Chegaremos ao Brasil sonhado por nossos antepassa-
dos. A este Brasil ao qual um dos profetas de nossa gente nor-
destina, o incorruptível José Américo, gritava, na sua indigna-
ção sagrada, para todos os quadrantes da Pátria: "Pior do que
morrer de fome no deserto do Saara é não ter o que comer na
terra de Canaã."

Assim, juntos, chegaremos lá, à Canaã do Alferes Xavier,
onde nenhum brasileiro mais morrerá de fome. Nem de sede de
justiça, de instrução, de distribuição de saúde, da riqueza, do
trabalho remunerado dignamente - dos direitos humanos e da
liberdade. E como ensina o lema virgiliano de vossa Bandeira,
"Libertas Quac Sera Tamen". nunca é tarde para chegarmos à
Canaã da liberdade.

Senhor Presidente Anderson Adauto, Senhor Governa-
dor, Senhores Senadores, Senhoras e Senhores deputados:

Os mineiros são, com toda a grandeza do vocábulo,
políticos por definição. Eles entenderam, desde as horas tumul-
tuadas de sua formação, que ao homem de bem não assiste o
direito do conformismo. do conforto da contemplação descui-
dada da natureza, da satisfação diabólica do egoísmo.

Como na Grécia dos tempos de Péricles, a consciência
cívica de Minas despreza os que desertam de sua cidadania.
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Para os mineiros, a política é inseparável do viver cotidiano.
Não a política menor, mas a Política no seu mais alto sentido,
Que é o da solidariedade entre os homens, o do respeito aos
antepassados e às futuras gerações.

Em Minas, há as divergências ideológicas e doutrinári-
as, mas não se enganem os que não a conhecem. Quando é
para o bem do País, os mineiros aposentam suas diferenças,
ajustam suas tréguas temporárias e partem juntos, sob a mes-
ma bandeira, a do triângulo - que o Alferes associava à
Santíssima Trindade, para os campos de batalha, na defesa de
uma honra comum.

Em Vossa Excelência, deputado Anderson Adauto, abra-
ço todos os deputados mineiros, de todos os partidos, que apro-
varam o título de Cidadão Honorário de Minas e agradeço ao
governador Itamar Franco por esta homenagem que toca o re-
cesso de meu coração e fortalece mais ainda minhas energias
cívicas.

As palavras de Vossa Excelência tocaram profundamen-
te este seu companheiro mais jovem de cidadania, mas já velho
no tempo e nas lutas pela liberdade e a soberania de nosso povo.
Elas reacendem aquela chama antiga, que nunca se extinguirá,
dos dias da juventude, quando, ainda estudante, comecei a vida
pública nas bancadas da gloriosa Assembléia Legislativa de
minha terra.

Desde então, guardo na memória a comovida confissão
de Disraeli. O estadista famoso, já membro da Câmara Alta da
Inglaterra, da Casa dos Lords, já Par do Reino, já Primeiro Mi-
nistro do Parlamento, já Chefe do Governo do Império Britâni-
co, lamentava-se da falta de um título que julgava fundamental
para a carreira de um homem público: nunca fora membro da
Câmara regional de seus condados natais.
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Os que temos este título de glória, Senhores Deputa-
dos, sabemos que é no âmbito dos Parlamentos estaduais que
se forja a têmpera da vocação para a coisa pública e se sustenta
a fidelidade à causa do povo, à democracia, à liberdade. Sempre
foi assim nesta Assembléia de Minas Gerais, como na velha
Casa de José de Alcncar do parlamento cearense de meus tem-
pos de deputado estadual.

Ao tornar-me cidadão de Minas, estou certo de que as
tradições de minha terra nordestina aqui encontram o mais no-
bre dos contrapontos. Chego a este país de Tiradentes na com-
panhia de um coro de heróis que ali também deram suas vidas
pela independência e pela democracia. Venho do país do Nor-
deste, que ostenta, com orgulho, a glória maior de seus márti-
res, feita de dores e de provações. Venho do país do Nordeste,
onde, desde a guerra holandesa, se derramou o sangue de nos-
sos antepassados para defender o território e a integridade do
Brasil.

Venho do país do Nordeste, onde, entre a Independên-
cia e a República, além de civis e militares, nada menos de 364
padres foram enforcados ou fuzilados, na luta pela liberdade,
num cortejo glorioso de mártires, que vai do Padre Roma a Frei
Caneca, ao Padre Miguelinho, ao Padre Ribeiro e tantos outros.

Entre eles, destaca-se a figura do Padre Gonçalo de
Albuquerque Meio, que tomou o nome indígena de Mororó e
Que proclamou a república em sua paróquia de Campo Maior
de Quixeramobim, sessenta anos antes da proclamação de 15
de novembro, sendo fuzilado no Campo da Pólvora, em Forta-
leza, onde era Secretário da Confederação do Equador, coman-
dada em 1 824 por Manoel Carvalho Paes de Andrade, Presi-
dente da Província de Pernambuco.

Desse modo. Senhor Presidente, profundamente mar~
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cado por uma história de insubmissão a todas as infidelidades
contra o povo brasileiro, chego aqui, com todos os compromis-
sos históricos de meu sofrido país do Siará Grande.

Ali também madrugamos, como as Minas Gerais, na
defesa das liberdades públicas. Ali abolimos a escravidão antes
do Treze de Maio. Ali, mais de uma vez, proclamamos a inde-
pendência, antes do gesto de Pedro 1, e por cinco vezes procla-
mamos a república, do Crato a Ibiapaba, em gestos românticos,
de efêmera duração, mas que fundaram as decisões da consci-
ência nacional ao longo dos tempos.

Em nome desse passado, saúdo, com alegria fraterna,
todos os integrantes desta Casa.

E o faço, na certeza de que, como nossos antepassados
convivem hoje na eternidade com o liradentres e todos os pro-
tagonistas da história do Panteon de Minas, também eu pode-
rei estar ao vosso lado, como o menor, mas no o menos fervo-
roso, entre os brasileiros que ostentam a carta de honra da ci-
dadania deste belo e querido país dos mineiros.

MUITO OBRIGADO.
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