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CLÓVIS SALGADO



Determinaram razoes circunstanciais que apenas
hoje, decorrido mais de um ano do desaparecimento de C16vis
Salgado, tenha sido possível a esta Assemblia Legislativa,
concretizando feliz iniciativa do Deputado LGcio de Souza
Cruz, um de seus mais íntimos amigos e discípulos, prestar
homenagem pstuma aquele que foi, pela ação política e humana,
um dos mais ilustres filhos desta terra das Gerais.

Quis a magnanimidade de nossos companheiros da
Aliança Renovadora Nacional, a quem C16vis engrandeceu per-
tencendo-lhe aos quadros, que sobre ns recaisse o encargo,
honroso mas difícil, de falar em nome do Partido.

Sem o menor recurso de retrica, ficamos pensando
se, ao aceitar a incumbncia, no estaríamos, por pretender
realizar algo que esteja acima de nossa capacidade, persona-
lizando a triste figura do sapateiro a quem o pintor Apeles
aconselhou nao ir alm da sandlia: ne sutor uZtra id:vri.

Todavia, confiando na mesma generosidade dos que
nos indicaram para esta tarefa, sentimo-nos com um mínimo de
confiança de que no ocorra conosco realçar Clovis pelo con-
traste entre seu tamanho e a pequenez de nossos conceitos e
palavras.

Ao pensar em Clvis, vem-nos inevitavelmente
memria o infausto dia em que a morte no-lo arrebatava.

Recordando aquele momento de subida amargura, en-
tregamo-nos meditação sobre o homem que se afastou do nosso
convívio, procurando atinar qual o aspecto mais fascinante de
sua rica personalidade. E imediatamente concluímos pela tran-
quilidade com que era capaz de arrostar as maiores crises ou
fecundar a mais profunda paz. Surgissem os impasses, viessem
os embates, crispassem-se as outras faces e ele, imperturb-
'e1 como aquele mar que Xerxes açoitava, mantinha o imutvel
semblante refletor de seu equilíbrio interno.



Quantas, Senhor Presidente, as circunstâncias ad-
versas que, invariavelmente, ganharam de C16vis soluções de
unânime aprovação. Quantas, Senhores Deputados e meus Senho-
res, as circunstncias felizes que, invariavelmente, ganharam
de C16vis dimensões de especifica fruição.

Habituamo-nos tanto a contemplar a luminosa traje-
t6ria desse homem, de tal constncia e coerncia, que não o
supnhamos transit6rio, porque a vida, quando fundada na tem-
perança, como a dele, cria em n6s a sensação de eternidade.

Agora, vencendo-se o impacto de sua morte, e dan-
do-nos a reflexoes sobre sua vida, o sentimento 

já 
afeito

sua ausncia, parece-nos menos impossível configurar a sua
imagem.

Assim que, embora toldado pelo inescrutvel mis-
trio da existncia humana, alçando-nos a nivel superior de
entendimento, reconhecemos e sentimos no homenageado a efeti-
va e irretorquivel condição de imortalidade.

Quando nos visita a alma a recordação do homem
cordial, ou nos acodem as lições do sábio; quando nos acalen-
ta a lembrança do amigo; quando nos isnpira o alento do liri-
co, ou nos ativa a sutileza do politico; quando nos cativa o
encantamento do mecenas, ou nos orienta a vigilância do edu-
cador, fazmo-lo vivo, candente criatura a transitar por todos
os escaldes do Universo.

Menos impossivel configurar a sua imagem

Essa aproximação da possibilidade no traz o con-
forto da competncia. Efetivamente, agora a nos se esboça com
maior clareza o seu perfil notável. Nao o saberemos, porem,
enobrecer como outros melhor o fariam. Por isto, seja-nos so-
mente dada a honra de prestar homenagem, sincera e comovida,
para que nossa admiração e respeito possam alcançar, merca do
sentimento que a todos nos une, os objetivos desta sessao.

Poucas, as pessoas que cultivaram com tamanho es-
mero a arte da convivncia. Acercar-se de Clvis Salgado foi,
para todos os que desfrutaram de sua companhia, uma inesque-
civel experincia de enlevo.

Nas miltiplas manifestações de sua vida, conser-
vava a mesma tessitura afve1 de personalidade. Ultrapassar
competidores, na fulgurante marcha ascensional de sua carrei-
ra, jamais lhe conferiu arrogância. Antes, ao &xito de seus
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feitos, acompanhou, pari: pa3, a evolução de seu mundo inte-
rior, um no outro se refletindo, em mtua e continua acelera-
ço de influncias.

No trato com políticos, empresrios, educadores,
camponeses, operrios, servidores subalternos, anniinas par-
celas do povo, - exalava sempre a mesma brandura que to bem
o caracterizava.

Admirvel virtude, essa de sentir a outro homem
com o verdadeiro conceito de semelhança, mais exteriores que
fossem os vestígios de diferença. Em Clóvis Salgado, pulsava
o respeito aindividualidade, nunca por festivos e ftuos pro-
psitos de captar simpatias; alm ideava o ilustre mineiro,
embalado por convicçes humanitárias de apreensão do mundo,
segundo as quais se torna inadmissível a auto-suficincia.

Assim que, entrelaçando-se afetiva e intelec-
tualmente com pessoas e grupos, liberto de cerceante ortodo-
xia, acordava com o pensador Erich Fromm, para quem "a soli-
dariedade e os laços humanos nao sao viciados pela restrição
da liberdade emocional ou intelectual. Esta	a razao por que
a soluçao da fraternidade nao de preferncia subjetiva. É a
cinica que satisfaz s duas necessidades do homem: estar inti-
mamente relacionado e ao mesmo tempo ser livre, ser parte do
todo e ser independente".

É, sem dúvida, esse um principio de sabedoria,
cultuado por diferentes povos, atravs dos tempos.

Recordemos uma caracteristica de Clvis Salgado,
para quem, reiteradas vezes, convergia a admiração de seus
pares.. Nos debates de acentuada envergadura, como si aconte-
cer, os pareceres, estendendo-se acampos de vertical progres-
são, chegavam a se tornar opostos. Natural, portanto, que se
exaltassem os ânimos, cada facção procurando carrear para si
o galardão do triunfo. A Clovis Salgado coube, em repetidas
oportunidades, destilar o sumo da razo de cada argumento,
para compor a unidade final e indiscutível.
- Nessa rara capacidade veio constituir-se o sbio.

Não percamos de vista que entre os contendores de ento acha-
vam-se homens de apreciada soma de cultura e saber. Ora, cer-
to que experincias tao elevadas, embora conflitantes, ha-
viam de contribuir para a busca dos objetivos a que Clovis
Salgado servia de atilado vrtice.

Estar atento s faiscaçes de inteIigncia fazia
esse perito garimpeiro de ide- ias escolher e colher o melhor e
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mais adequado quilate para a questão. Dessa forma agia C16vis
Salgado, sintetizador do saber do mundo, o que em ultima
analise, tornar-se sábio. Como Guimarães Rosa, sabia que "o
real no esta na saída nem na chegada: ele se dispõe para a
gente	no meio da travessia".

Espírito assim permeve1, enriquecia-se continua-
mente pela humilde absorção dos mais significativos pensamen-
tos de cada um, filtrados por sensível processo de seleçao.
Disso resulta a eliminação de desastroso entrave ao cresci-
mento do ser humano: a obstinação. Seguidor da disciplina de
Herman Hesse, compreendeu que "quando algum procura muito,
pode facilmente acontecer que seus olhos se concentrem exclu-
sivamente no objeto procurado e que ele fique incapaz de a-
char o que quer que seja, tornando-se inacessível a tudo e
a qualquer coisa, porque s6 pensa naquele objeto e porque tem
uma meta que o obceca inteiramente. Procurar significa ter uma
meta. Mas achar significa estar livre, abrir-se a tudo, nao
ter meta alguma, pois no afã de se aproximar de uma meta, no
se enxergam certas coisas que se encontram bem perto dos olhos".

Abrir-se a tudo: de quanta coragem einteireza ca-
rece o homem para expor-se ao calidosc6pio de pensamentos e,
assim fazendo, saber-se posicionar na justa contemplação da
imagem certa sem perder-se no jogo cambiante de interesses

C16vis Salgado foi, efetivamente, um líder p1s-
tico. Espcime de raça incomum, concebeu a ausricia de centro
da verdade. Tinha, sim, a percepção esfrica dos homens e das
circunstncias, motivo de no se aferrar ingenuamente a uma
viso limitada por antolhos, que a mais nada pode levar que
ao vao interno de ajustar-se toda a contingncia humana an-
terior organizaçodeuma crença pessoal, inevitavelmente pre-
cana.

A vida, infinitamente rica de nuanças, no se sub-
mete a tentativas de equacionamento, desde que tirnicas. Bal-
dar-se-ao quaisquer esforços, por mais ilustres que sejam as
procedncias, para se aprisionar o conhecimento. O ritmo alea-
trio dos fatos põe em descompasso o arrogante analista que
se atreva a se tornar o depositário do saber, que se arvore
em emissor de vaticínios definitivos, que se jacte de inata-
cável cincia. A esses eremitas do conhecimento, a progressão
oscilat6ria da vida se incumbe de deixá-los à deriva, alijados
que so do centro mve1 da razão.

Legou-nos a sabedoria chinesa a noção de que a
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água o elemento mais poderoso, porque no oferece resistri-
cia a outros corpos. No se opondo a intromisses, pode cul-
tivar convi.vncias e, ao fim, impor-se ao ritmo altaneiro de
seu curso.

Adotando essa otica, sentimos que C16vis Salgado
liquefez-se para receber em seu seio, sem iniíteis e prejudi-
ciais rejeições, as mais controvertidas posições. Ao longo
dos tempos, haveria de ditar o senso comum, coado nas malhas
de sua aguda percepçao.

, sob todos os aspectos, inegável que essa invul-
gar habilidade contribuiu sobremaneira para que o extraordin-
rio filho de Leopoldina caldeasse tantos valores que se dis-
persam em pessoas negligentes, compondo, assim, um todo coeso
e indestrutível.

Harmoniosa compilação de virtudes, recolhidas com
a perseverança de um monge, a vida deClvis Salgado foi exem-
plo de que a todo homem dado ser mestre, se, atenta e sere-
namente, se põe a captar ensinamentos.

Profundo conhecedor da natureza humana, tinha sem-
pre o que ensinar; por isso, foi eterno discípulo, tal o res-
peito e a confiança na potencialidade daqueles com quem man-
tinha relações. Em suma, nao se estagnava em si prprio, pois
a todos amava, certo de que, segundo observou Herman Ilesse,
"o amor fraterno baseia-se na experincia de que todos somos
um".

C1vis Salgado foi homem de interesse universal.
Qualquer assunto que viesse baila encontrava-o em ardente
participação, nao traindo manifestações de preferncias que
turvassem outras matarias. Tal comportamento fazia-o presença
obrigatória nas tertGlias que cuidavam dos mais variados te-
mas, durante as quais deitava conhecimentos	altura dos qu
ali estivessem na área específica de domínio.

Seu ecletismo gerava, continuamente, o aumento do
círculo de suas relações, onde, sempre e justificadamente,
tornava-se o eixo das atenções.

De tudo, portanto, dispunha para blasonar-se como
relevo na ondulação dos presentes. Usualmente, avaidade cinge
os que se elevam e, no raro, estrangula-os em suas posições,
impedindo-os de ulteriores progressos. Em verdade, ainda as-
sim, esses presunçosos indivíduos podem granjear admiradores
fieis ou meramente convencionais, sujeitos que estamos s nor-
mas do viver em comum, nem sempre conducentes	sincera mostra



de julgamentos.
CI6vis Salgado, porm, no se pautou por esse pro-

ceder mundano. Jamais participava de grupo algum com o propG-
sito de simplesmente impor opiniões: nao lhe apetecia aprovar
ou discordar de conceitos emitidos, e nisso se bastar. Ao con-
tririo, acompanhava os raciocinios, refazia seguidamente sua
posição, no desejo de compreender para somar, a si e aos ou-
tros, o fruto eclodido da discussão.

Numerosas virtudes arroladas sobre o homenageado
servem para descrever o mineiro. Com efeito, no so os nati-
vos das Minas Gerais aqueles tipos amantes do silncio opero-
so? Aqueles mesmos que se furtam palavra, enquanto ela no
se faz certeira? No serao, porventura, os aqui nascidos os
que no perdem por esperar? Os que em tudo vem o conforme?
Que no do o passo maior que a perna? Que no batem prego
sem estopa e nem do ponto sem n6? Dormem no chio para no
cair da cama e plantam verde para colher maduro?	Os que no
perdem o trem,	confiam, desconfiando, amarram, desatando,e
no esperam pela cor da fumaça?

Incontveis as afirmações sobre os mineiros, ho-
mens de sombria aparncia e dissimulado saber. Aprisionados
entre as montanhas, encontram aqui ambiente propicio para fo-
mentar longas e pacientes investigações. Reflexivos, pruden-
tes, matreiros: rica vivncia psicolgica.

Na linguagem encantadora de Guimares Rosa, o mi-
neiro o que "sabe coçar queixo de cobra". Drummond, fulgu-
rante cria desta terra, tambm sabe ver o seu povo: "O Estado
mais tipicamente conservador da Unido abriga o espírito mais
livre. Sua aparente docilidade esconde reservas de insubmis-
so, as vezes convertida em ironia, e de algum modo chocada
na pachorra de esperar, que tanto ilude o observador apressa-
do, incapaz de perceber a chama latente no borralho".

Inevitvel que as sublimes caracteristicas de C16-
vis Salgado lhe conferissem majestosa autoridade. Sua força,
no entanto,cumpria-se de maneira to branda, tão meiga, tao
doce, que tais meios, no houvesse fins plenamente louvveis,
já bastariam para criar a seu redor uma aura de sutil envol-
vimento.

Frente às mais delicadas situações, mais e mais
se aguçasse a gravidade das circunstâncias, Clovis Salgado
guardava a serenidade. Atento no ouvir, afvel no trato, pe-
netrante no argumento, a visao superior desse homem grandioso



dotava-o de um poder irresistível, a que se inclinavam compa-
nheiros e adversários.

Conhecia os anseios dos homens e suas limitaçes.
Com inigualvel leveza, sabia adejar os melindres e atingir
os exatos pontos de apoio para instalar a força que pudesse
atuar no sentido de que todos conseguissem lograr sua e1evaço.

Sensibilidade e sabedoria assim cultivadas cons-
tituíram o corpo etreo de seu carisma, a que nas, humilde e
agradecidamente, nos rendemos.

Há pouco, Senhor Presidente, fizemos referncia
ao homem universal que foi C16vis Salgado, que mais do que
ningum encarnou o pensamento do poeta latino Terncio: "Sou
homem: nada do que humano reputo alheio a mim". Mas, anali-
semos Clvis, fazendo uso de suas pr6prias palavras:

Em seu discurso de posse como Diretor da Faculda-
de de Medicina da UFMG, proferiu sobre o Professor J00 de
Freitas conceitos que a ele prprio caracterizavam:	"A Uni-
versidade	mais que a catedral do saber cientifico,	tambm
o templo onde o ser humano se ajoelha para contemplar sua
origem, sua natureza e seu destino".

Fiel a esse mister, afirmou, dando-lhe consequn-
cia pratica, que "no dialogo permanentemente aberto, dentro
da Universidade, as vozes da insatisfação criadora no devem
ressoar como rui dissonantes ou perturbadores, mas como
desafio leal, a merecer reflexão e resposta".

Naquela oportunidade, citou a lição recebida do
Presidente Arthur Bernardes: "O cargo publico pode ser sim-
plesmente ocupado para proveito pr6prio; pode ser exercido
efetivamente, com proficinciaecorreço; mas poder, tambm,
ser dignificado por atos e gestos que engrandeçam o servidor
e a instituição". Terminado seu mandato de Diretor, em conso-
nncia com suas funções anteriores, encarnou o Gltimo dos ti-
pos analisados pelo seu "Mestre no trato das coisas publicas".

Providencias as mais diversas foram tomadas em
todas as áreas da administração da Faculdade de Medicina. O
principio de seu comando, sintetizado por ele mesmo, foi "um
pensar e repensar constantes sobre os problemas do ensino, es-
pcie de mobilização permanente da inteligncia docente em
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torno dos altos interesses da educação, para torna-la sempre
viva, vigorosa e atualizada".

Acompanhemos, testemunhando, a analise de sua pre-
sença naquela Casa: ttQ clima reinante nas m1tip1as e comple-
xas atividades escolares foi sempre de trabalho, de interesse
pelo estudo, de aspiração por um ensino cada vez mais aprimo-
rado e fecundo". "O destino, por vezes to cruel, mostrou-se
comigo por demais generoso, oferecendo-me tantas oportunida-
des de servir ao semelhante e coletividade, em posiçes de
podere responsabilidade. A conscincia me diz que me esforcei
para corresponder s circunstâncias favoráveis. Vontade e re-
ta intenção de bem servir nunca me faltaram". "Se a paz de es-
pirito é o maior de todos os bens, retiro-me grato aos meus
bons fados".

Sigamos os passos do emrito pensador politico e
social que foi C16vis Salgado:

"Observo o processo polTtico nas suas tendncias
naturais para uma organização socialista da comunidade, que
assume aspectos diferentes, conforme o pais em que se implan-
ta. Nossa tendncia para um socialismo democrtico, que pa-
rece ser o sinal dos tempos nas democracias ocidentais. Nesse
regime, o trabalho passa a ser a maior das virtudes, e a sua
produtividade o ponto de referncia para a participação da
renda nacional. Assim, n6s, homens do centro, de rndole con-
servadora, no poderemos defender posições estáticas, sob pe-
na de sermos vencidos pelo dinamismo social. Temos de consi-
derar o centro uma posição tambm dinâmica, que se desloca no
sentido do progresso social, atuando como força moderadora,
para que as mudanças se façam por meio de reformas legais e
democrticas, dentro de uma linha evolutiva, capaz de evitar
soluções revolucionarias violentas e catastrficas".

O profundo filsofo social esta retratado nas se-
guintes palavras:

"Admitir-se a sociedade justa seria aceitarapos-
sibilidade de uma organização social perfeita, o que elimina-
ria as idias de mudanças e progresso. Por isso, ao que sede-
ve aspirar, em mat&riade justiça no seio da sociedade dos ho-
mens, abusca permanente de uma organização cada vez melhor.
Essa incessante procura	exatamente o objeto da política: o
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estudo da organização ideal da sociedade. Por isso mesmo que
ideal, no ser nunca atingida. Por mais que o mundo progri-

da, restara, sempre, no fundo da alma humana, o anseio de re-
novaço, de novas conquistas e mais altas façanhas. Nesse an-
seio permanente  renovado reside o germe do progresso do g-
nero humano. Não fora assim, se a humanidade se satisfizesse
com um determinado estagio de civilização, a resultante seria
a morte do desejo, o tdio generalizado, a cessação do esfor-
ço construtivo, aestagnaçao ociosa e o retrocesso inevit ave l".

Na Odissia, Homero faz Ulisses retido durante 10
anos por Calipso, a Deusa da Ilha de Ogigia, onde as folhas
no amarelavam, as arvores ofereciam seus frutos no ano todo,
onde no havia estaçoes, a existncia era vivida em paz cons-
tante, sem incertezas e doenças, sem a faina desgastante para
o sustento do corpo e o gozo de eterna juventude. Ulisses,
porém, preferiu partir, abandonando aquele paraiso, para ar-
rostar as vicissitudes do mundo que sabia pela frente...

Pois aqui encontramos C16vis Salgado, mais uma
vez sociaiogo e pensador, na linha do gesto de Ulisses: "Afi-
nal, a vida uma constante aventura, e a sensação de felici-
dade parece ligada, psicologicamente, a variaçoes e alternn-
cias, entre perigo e segurança, dor e bem estar, trabalho e
repouso, fome e saciedade, frio e calor, sombra e luz. A cada
pessoa deve competir a plena aventura de viver e o direito
de construir o prprio destino".

Agora, em C1vis, a sensibilidade do educador:

"A própria educaço nada mais do que o preparo
de cada individuo para a vida social, aperfeiçoando, ao rnxi-
mo, os dotes naturais de cada um e despertando em todos o de-
ver de lealdade para cornos valores que mantm o grupo unido e
solidrio. Esses valores morais existem necessariamente em
toda sociedade. O progresso humano consistira em torna-los
cada vez mais ajustados aos designios humanos". (...) "0 saber
cientifico e a tica de seu emprego sao termos de um bin6mio,
armado para resolver os problemas humanos da forma mais favo-
rvel. Ao educador cabe sempre valorizar esses dois aspectos
fundamentais. Não basta saber como se faz. É preciso saber
por que se faz de um modo e no de outro. Tambm no basta a



reta intenção de fazer bem, é indispensvel saba-lo, efetiva-
mente.. O primeiro princípio tico do profissional conhecer
bem o seu ofício. Daí minha posição, em matria de ensino su-
perior, pela qualidade e contra a simples expanso quantita-
tiva, com prejuízo da eficincia".

'raiiibni, Clvis, o político, preocupado com o equi-
líbrio entre os direitos individuais e as razoes do Estado:

"Aguardamos, em crise, a formulação de uma nova
cultura, sintonizada com os ideais de nosso tempo. Nela, o
progresso no seráapenas a marcha em busca de objetivos pre-
fixados, mas, tambm, uma inevitável renovação dos pr6prios ob-
jetivos, vista dos avanços científicos que nos vo abrindo,
incessantemente, novos horizontes. Nesse objetivo estaráin-
cluída a conquista de um melhor equilíbrio no binmio socie-
dade - invidíduo, a fim de que se preserve o máximo de liber-
dade a cada pessoa humana, sem prejuízo da harmonia social e
do rendimento do trabalho coletivo. É esse desenvolvimento
com liberdade que nos parece reunir a maioria dos desejos,
votos e aspirações da humanidade".

E Clvis, o político, atento	função social das
leis:

"A prpria lei, justa na sua elaboração, no p0-
dera dispensar os mtodos de exata investigaço. O avanço do
Direito esta, de certo modo, condicionado ao mais perfeito
conhecimento dos fatos a disciplinar, conhecimento que s6 p0-
dera vir pelo cultivo das cincias humanas. No poderáalimen-
tar-se de puras abstrações, nem imobilizar-se sobre valores
superados".

Ei-lo, sobre o bin5mio determinante de sua vida:
medicina e política:

"Na longa caminhada, de quase meio sculo, minha
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atenção foi repartida entre dois campos aparentemente coutr-
ditrios: a Medicinaca Política. Foram os dois temas em tor-
no dos quais giravam meus estudos e atividades. Neles se abas-
tecia, em grande parte, minha misso de educador. Muitos auii-
gos viam nessa duplicidade de interesses uma dispersão injus-
tificvel e, at mesmo, uma contradição comprometedora. Minha
experincia parece provar antes a atraço do que a repulsa
entre as áreas da Política e da Medicina. Meditando - sobre o
assunto, cheguei concluso de que as duas areas no apenas
se aproximam, como se interpenetram, se articulam e se com-
pletam. Por isso, Mdicose Políticos podem ser partes coeren-
tes da mesma pessoa. A razo fundamental esta em que o nosso
objetivo	um s: o bem-estar do homem, como ser individual e
como participante da sociedade humana".

Clvis, pregando a missio do político:

"Para legislar e governar no basta atentar para
as necessidades imediatas e materiais da natureza humana, h
que considerar tamb&m, em cada homem, sua condição de ser in-
dependente, dotado de inteligncia, sensibilidade e desejo de
afírmaçao pessoal. Não basta garantir-lhe a existncia,dentro
de uma sociedade economicamente bem planejada. É indispensve1
oferecer-lhe oportunidades e condições de realizar suas aspi-
raçes mais intimas, de dar expansão	f'rçn nr
doras que residem no fundo de cada um".

Exaltando a confiança na potencialidade humana:

"Essa ampliaço de horizontes nos leva, de um la-
do, a aceitar a contingncia humana, a vida como ela , e de
outro, a acreditar na nossa capacidade de meIhor-la sempre,
com o nosso trabalho e a nossa inteligncia. Realidade e so-
nho. Ps na terra e cabeça nas nuvens. Aceitaçodoque , es-
perança no que podera vir a ser. Assim caminha a humanidade
na sua eterna luta, em busca do paraíso perdido. Assim, cada
homem encontra o seu pr6prio equilíbrio emocional, harmoniza-
do dentro de si mesmo e ajustado	prpria evolução do espí-
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rito humano"

E atento	funço social da cincia:

"Penso também que se deva ter sempre presente a
destinaço social da cincia e das tcnicas. O saber humano
património comum da humanidade, legado transmitido de geração
em geração, sempre acrescido. Ningum é dono do saber, no
podendo, por isso mesmo, usa-lo como se o fosse. É o caso da
Medicina, cujos avanços maravilhosos devem ser postos a ser-
viço de todos. Dali minha preferncia pela Medicina socializa-
da, de custo mais baixo, capaz, por isso mesmo, de estender-
se a um nimero maior de pessoas.	Na sua estrutura, que nos
cabe fixar, estou certo de que serápossi:vel preservar dois
princípios cardeais da pratica mdíca: a autonomia tcnica do
profissional e o respeito	pessoa do cliente".

C16vis Salgado nasceu a 20 de janeiro de 1906, na
cidade de Leopoldina, onde cursou as primeiras letras, aps o
que transferiu-se para o Rio de Janeiro, tendo, em 1924, re-
cebido, com distinço, o grau de Doutor em Medicina.

Em 1936, obteve, por concurso publico em que con-
correram os mais insignes especialistas mineiros da poca, a
ctedra de Cirnica Ginecol6gica da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais, de que se afastou apenas
para exercer os cargos de Vice-Governador, Governador e Mi-
nistro de Estado.

Paralelamente sua atuação mdica, destacou-se
em vários outros setores da vida pb1ica, fato de que so
exemplos mais notáveis a fundação, em 1942, da filial de Mi-
nas Gerais da Cruz Vermelha Brasileira e sua militncia na
Campanha Nacional de Escola da Comunidade para a qual orga-
nizou, em Belo Horizonte, o Ginásio Cruz Vermelha.

Citado por Max Beloff, em seu trabalho Jeffer6on
e ci Democracia Americana,	de Sir Ernest Barker a afirmativa
de que foram "poucos os homens, se que existiu algum, que
se constituíram em epTtomes e compndios de sua poca, de tal
forma que desrev-los fosse como descrever essa poca". Sem
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duvida, no so comuns homens desta categoria, mas envereda
pelo exageroaafirmaço de que eles nao existiram. Entendemos
justo e indesmendvel afirmar que, ao lado de Milton Campos,
Juscelino Kubitschek, Pedro Aleixo e Jos Maria Alkmin, cada
um com as suas peculiaridades, a figura de Clvis Salgado tem
invulgar posicionamento no estudo da compreensão da gente mi-
neira, podendo-se recolher nele a cristalização autentica do
espírito montanhas, assim como a expressão mais pura do pen-
samento politico, cientifico e social da poca em que viveu.

De fato, Clvis influiu decisivamente nos rumos
de sua poca, seja pelo pensamento, seja pelo exercício obje-
tivo do poder.

Cultor do "senso grave da ordem" de que nos fala-
va João Pinheiro, garantiu, com a autoridade de Governador de
Minas Gerais e com a força de nossas tradiçoes libertarias, a
posse, na Presidncia da República, de Juscelino Kubitschek
de Oliveira, o Garimpeiro de Diamantina, como lhe chamou Tan-
credo Neves, contra quem se avolumavam as conspirações dos
derrotados nas urnas - cuja voz no se queria ouvir.

Empossado Juscelino, serviu-lhe C16vis, durante
todo o quinqunio, como Ministro da Educação, norteando sua
gesto pelo lema Educação paY'2 o De.?voLvimento, atravs do
qual se sintonizava com o Plano Geral do Governo.

Findo o Governo Juscelino, retorna Clvisa Minas,
servindo, ainda, a seu povo como Vice-Governador de Magalhães
Pinto e Secretario de Saude de Israel Pinheiro.

Casado com Dona Lia Portocarrero de Albuquerque
Salgado, desfrutou, ao lado dos filhos, de um lar feliz, onde
a esposa nao apenas lhe era a mulher, mas tambm a companhei-
ra afetiva com a qual comungava no gosto pelas coisas do es-
pirito, compondo o que se pode chamar de unio harmoniosa en-
tre seres de igual sensibilidade.

O exercicio da Medicina encontrou em Clvis Sal-
gado um ingente servidor, seja na pesquisa, seja no trato com
o enfermo, seja na administração das casasde saude. Culminn-
cia dessa vocação foi a escolha da Ginecologia como área de
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especializaço, mister que se tornaria como edificante simbo-

lo de seu apostolado. A mulher, ente fadado a receber em seu

ventre os continuadores da espcie, constituiu-se no meio

para que essa inigualve1 criatura se tornasse elo entre ge-

raçes. Minorando as penas de uns, cuidava de oferecer aos

vindouros seres um organismo saudvel e apto àsua feliz con-

cepço. Dessa forma, o Mdico no se restringiu às raias do
presente, seno projetou no futuro o condão de seu servir.

Poderiamos, Sr. Presidente, alongar-nos na tenta-
tiva de caracterizar a fulgurante personalidade de C16vis
Salgado, tala tendncia de procurarmos a compreensão das for-
ças vivas que compoem o nosso universo. Sobrevm-nos, no en-
tanto, conscincia a inutilidade desse propósito: o fulgor,
quando exorbita os limites de nossa percepção, leva-nos a nos
cobrir, se em verdade desejamos desfrutar de sua onda de en-
cantamento.

Assim o fazemos agora. Toldemos a visão. Cessemos
as palavras. Estamos seguros de que nessa postura de reflexão
melhor poderemos conceber o excelso homem, perseguidor incan-
savel da verdade e da beleza.

Sejam nossas as palavras de Whitehead, de admira-
vel adequação a C16vis Salgado: "A função da razo e promover
a arte da vida". Dotado de uma, inevitavelmente chegaria
outra, e ambas nos fazem seus leais, eternos e incondicionais
discipLllos.

*
* *
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PALAVRAS DE AGRADECIMENTO

DA SRA. LIA PORTOCARRERO SALGADO

Em nome da minha familia, agradeço comovida a ho-
menagem prestada hoje, aqui nesta Casa, a meu marido.

Para nós,	muito gratificante ver reconhecidas
as suas obras e seu valor como homem pb1ico, como médico e

cientista.
Agradeço de coraço a todos os oradores e tambm

ao Dr. ijicio de Souza Cruz, por quem foi requerida esta home-

nagem.
Isso no acontece sempre. Muitos dos que nos dei-

xam nao recebem honras como esta, no por negIigncia, mas em
virtude do ritmo da vida moderna que nos força a tomar rápidas
decisões e muitas vezes nos impede de fazer o que gostaríamos.

As palavras que aqui foram proferidas ficarão gra-
vadas em nosso coração como sTmbolo da amizade e fidelidade

da gente mineira.

ih
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PALAVRAS DO DEPUTADO JOÃO NAVARRO,

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Com a Reunião Especial a cujo termo agora chega-
mos, a Assemblia Legislativa homenageia a memória de um dos
mais representativos nomes das Cincias, das Letras e da Vida
Píblica de Minas Gerais.

Ao lembrar a figura extraordinária do Professor
C16vis Salgado, os Deputados mineiros registram, nos Anais de
sua Casa, para a memria indelvel dos tempos, nao apenas a
veneração e o respeito com que guardam o nome do ilustre fi-
lho deste Estado, mas uma viva manifestação de f democrática,
de confiança no poder e na força da razao quando posta a ser-
viço da Humanidade e de respeito aos valores culturais que
definem a nossa Civilização.

Feliz a terra que pode contar com Irderes do por-
te e da envergadura de um C16vis Salgado. Pois que a Pátria
se constr6i e se define pelos atos de seus filhos, muito mais
do que pelas potencialidades do seu cenário natural. Pois que
a Pátria se engrandece e se impoe ao respeito, no concerto
universal dos povos, muito mais pelas manifestaçoes da razao
e do espirito de sua gente, do que pelas imposições da força
de suas armas. Pois que a verdadeira grandeza de uma nação
repousa muito mais nas realizaçoes do pensamento, do que nas
conquistas do progresso material.

C16vis Salgado foi, acima de tudo, um mestre. Nas
lides acadmicas de sua brilhante carreira mdica, como nos
combates ásperos de sua proficua vida piblica, Cl6vis Salgado
foi, acima de tudo, um mestre.
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Nas salas de aula e nas clínicas acadmicas, ele
formou alguns dos nomes mais ilustres da medicina mineira e
por suas maos passaram centenas de jovens.

E sua atuaçao política espelhou sempre essa voca-
ço de magistério que fez de sua passagem pelo Ministrio da
Educaçao, como pela Secretaria de Saíde e pelo Governo do Es-
tado, um permanente ensinar.

Das convenções partidárias, das reunioes políti-
cas, como nos contatos pessoais, em sua vasta área de influ-
ncia, ele participava, sempre, trazendo a palavra IGcida e

ponderada do homem de bem e do intelectual voltado para a so-
luçao dos graves problemas de seu país e de sua gente.

Foi um homem publico, na mais exata acepço do
termo. Um homem de Estado que tive a honra e o privilgio de
conhecer, quando, nos primeiros tempos de - minha atividade po-
litica, emprestei minha modesta colaboraço ao Governo da Re-
publica, como auxiliar do Presidente Juscelino Kubitschek.

Hoje, C]vis Salgado 
já 

no se encontra mais no
flOSSO convivio. Mas a sua lembrança permanece entre nós, in-
destrutivelmente, pela obra notvel que deixou como político,
como m&dico e como professor, e pelos ensinamentos com que
dignificou a pr6pria cultura nacional.

Ao homenagear C16vis Salgado, a Asseinblia lembra
um dos mais representativos nomes da Cincia, da Cultura e da
Vida PGblica de Minas Gerais.
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