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Esta publicação contém os discursos
proferidos pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Genésio Bernardi-
no, ao empossar os Drs. Tancredo Neves
e Hélio Garcia no cargo de Governador
do Estado de Minas Gerais, bem como os
discursos dos empossados.



15 de março de 1983: posse do Governador /incredo Neves. /k/io Garcia o suce-
deu a partir de 14 de agosto de 1984, sendo substituído, interinamente, por Gené-
sio Bernardino, de 18 a 29 de outubro de 1984.
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APRESENTAÇÃO

Durante a 1 e 2 Sessões Legislativas da 10 Legislatura da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, assumiram o Governo
do Estado três governadores: Tancredo de Almeida Neves, Hélio Car-
valho Garcia e Genésio Bernardino de Souza, este, em caráter interino,
em virtude de viagem realizada ao exterior pelo Primeiro Mandatário
do Estado.

A publicação, em forma de opúsculo, dos discursos proferidos por
ocasião da posse dos governadores, coloca ao alcance de autoridades, de
professores e do público em geral os textos que registram esses impor-
tantes momentos de transição do poder.

Nenhum cientista social contemporâneo ignora a importância do
exame direto das iniciativas, discursos, entrevistas e informações con-
cernentes aos atos e fatos que constituem a práxis política.

Trata-se, ademais, de fonte incontornável para os politólogos que,
empenhados em construir um pensamento político depurado dos etno-
centrismos e reducionismos que caracterizam comumente as teorias
importadas, preocupam-se em analisar os dados da nossa realidade con-
creta.

Os textos incluídos nesta publicação destinam-se, portanto, sem
sombra de dúvida, a documentar uma época importante não apenas
na crônica do Poder Legislativo Estadual, mas, sobretudo, na história
política de Minas Gerais.

Floriano de Lima Nascimento
Assessor-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva da

Assembléia Legislativa durante a 19 e 2q Sessões Legislativas da 10' Legislatura
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15 DE MARÇO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE
GENËSIO BERNARDINO NA REUNIÃO ES-
PECIAL DESTINADA À POSSE DO DR. TAN-
CREDO DE ALMEIDA NEVES NO CARGO
DE GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

O alto significado deste momento - ímpar na História de Minas
Gerais, pois, pela vez primeira, é empossado, no Palácio da Inconfidên-
cia, um Governador eleito pelo voto do povo - a sublimidade deste
instante, relevará uma possível quebra do protocolo.

Não prevê o rigoroso cerimonial de posse do Governador do
Estado, com efeito, quaisquer pronunciamentos, além dos que
consagram os dizeres formais que são a praxe dessas ocasiões.

Boas razões, contudo, nos assistem, Sr. Governador, pois muito
mais temido seria o julgamento da posteridade se, malbaratando este
ensejo único, deixássemos de formular esta espontânea e honrosa
saudação ao Governador de todos os mineiros. Expungida desta
alocução qualquer conotação político-partidária, que o momento não
comporta, almejamos estar aqui traduzindo o que vai no peito de todo
o povo das Minas Gerais, que experimenta, no momento em que V.
Exa. assume o cargo de Governador do Estado, sentimento de
magnífica alegria cívica.

da lavra do inolvidável Presidente Juscelino Kubitschek - essa
figura que mais e mais se agiganta,à medida que escoa o tempo, no
panorama da História contemporânea - é de autoria daquele nobre
estadista uma passagem, inserida nas suas memórias, em que se
confessava convencido de que "nosso destino, se em parte nos obedece,
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como um ato de vontade que de nós exclusivamente depende, também
em parte nos escapa, no momento decisivo de seus desígnios superiores.
No entanto, sem nosso esforço porfiado", completava Juscelino,
"dificilmente se cumpririam esses desígnios".

Se a esta passagem acrescentarmos o que disse Ortega y Gasset,
que "o homem é ele mesmo e sua circunstância", teremos construído,
diante de nossos olhos, uma nítida moldura para delimitar o quadro
desta grande solenidade.

O destino de todos nós se cumpre no palco móvel da História.
Nossa vida, nossa formação, nossos sentimentos, nossas crenças, nossas
idéias e a atividade através da qual nos articulamos com as forças
sociais do nosso tempo têm, como pano de fundo, esse impressionante
tablado por onde perpassa o cortejo das gerações.

A gente montanhesa - a quem, neste instante, passa V. Exa. a
governar - vem acompanhando, há décadas, com renovado orgulho, a
carreira política de um de seus mais ilustres varões. É das mais fecundas
que se hão produzido em nossa Pátria. Inicia-se, nos anos 40, na tradi-
cional e altiva São João dei-Rei, quando V. Exa. é eleito vereador e, em
seguida, Presidente da Câmara Municipal. Constituinte e Deputado à
Assembléia Legislativa de Minas, desincumbe-se, com eficiência e brilho,
do encargo de Relator da Constituição Mineira de 1947. Transformada
a Constituinte em Legislativo Ordinário, é alçado, por seus pares, à
Liderança do Partido Social Democrático.

Os anos 50 coincidem com o ingresso de V. Exa. na Câmara dos
Deputados. Convocado pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas, cuja
memória homenageamos, como patrimônio imperecível da naciona-
lidade, convocado pelo Presidente Vargas, ocupou, em momento que
assinalou como o mais alto de sua vida pública, a Pasta da Justiça.

São de todos conhecidas e por muitos vivenciadas as turbulências
que, ao longo desse período, mercê de crises de natureza social, política
e econômica, vinham-se abatendo sobre a vida nacional.

O País está, em 1961, com a renúncia do Presidente Jânio
Quadros, literalmente à beira da guerra civil. V. Exa. é convocado,
então, para conduzir o patriótico esforço de desarmar espíritos e
promover a pacificação nacional. Elevado à condição de Primeiro-
Ministro do primeiro Gabinete então formado, no Governo João
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Goulart, organizou o Ministério da Conciliação Nacional, de que
participaram tantos brasileiros ilustres, como Virgílio Távora, Franco
Montoro, Ulysses Guimarães e Gabriel Passos.

Correm os anos, e os embates da vida pública, através de tempos
difíceis, convocam-no continuamente para a missão que nunca perdeu
de vista, na Câmara dos Deputados, mais tarde, no Senado da
República, e hoje, agora e já, no Palácio da Liberdade, como supremo
mandatário de todos os mineiros.

Exmo. Sr. Governador Tancredo Neves. Ainda há poucos dias,
com o coração confrangido, V. Exa. dirigiu solene despedida aos seus
pares do Senado da República. O discurso lido na ocasião, obra-prima
de oratória política, não só pelo estilo peregrino, como também pelas
lições que oferece à meditação de todos os brasileiros, transformou-se,
de pronto, em fanal das consciências, nesta "hora desesperada e
sombria".

Venturosas as nações que, colhidas no bojo de crises como a que
ora atravessamos, encontram, na autoridade moral, no tirocínio e na
sensibilidade política dos verdadeiros estadistas, o diagnóstico preciso e
o sábio aconselhamento dos caminhos a seguir.

Notável serviço prestou V. Exa. à opinião pública, ao identificar o
estado de aturdimento em que se encontra o povo brasileiro, aflito,
inseguro, desarvorado em meio ao colapso de seus mais caros valores
éticos; ao apontar os perigos inerentes às poderosas pressões econômi-
cas "que solapam a capacidade de resistência do povo, acirram a luta de
classes, reduzem o poder de compra de nossos trabalhadores,
proletarizam a nossa classe média, esterilizam no espírito de nossa
juventude a nobreza dos seus ideais e põem em risco a sua própria
estabilidade e segurança".

V. Exa. notou, com extraordinária argúcia, a contradição que,
como fatídica espada de Dâmocles, pesa sobre a Pátria. Vale repetir o
trecho: "A cediça observação da Nação dividida em dois blocos nunca
foi tão evidente. De um lado, um País legal, que se exaure na
impotência de suas debilitadas energias, e, de outro, o País real, vivo,
exuberante e estuante de vitalidade".

E continua mais adiante: "Há uma perigosa defasagem entre o país
legal e o país real. Aquele, amarrado a estruturas anacrônicas, superadas
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e obsoletas, e este, repleto de seiva, dinâmico e criador, mas contido na
sua expansão, na sua modernização, e impedido de manifestar o seu
ímpeto evoluto".

E arrematou o raciocínio: "Não nos resta, ainda por muito tempo,
outra alternativa: ou promovemos, com urgência, as grandes transforma-
ções que a Nação reclamou em altos brados, que só os deliberadamente
surdos não querem ouvir, orientando-as, dirigindo-as e incorporando-as,
com inteligência política, à nossa existência, ou, então, não nos
iludamos - essas transformações se farão à nossa revelia, sem nós e até
contra nós, pela força e violência, levando de roldão, na sua fúria, o
muito que deve ser preservado e que constitui o acervo indestrutível de
nossa civilização" - concluiu V. Exa.

Que fazer, diante de quadro tão acabrunhante? Fôssemos uma
nação sem líderes, e o desalento estaria instalado em nossos espíritos.

Mas os profundos apelos, vindos do coração do povo, entendidos
e encaminhados por homens públicos comprometidos com a verdade
democrática, já foram ouvidos.

O povo de Minas Gerais, que o elegeu, em pleito consagrador, seu
mais alto mandatário, sabe que, de ora em diante, terá atendida a sua
vontade e acolhido o brado de seus mais genuínos anseios.

O Poder Legislativo, restituído ao seu verdadeiro papel, respeitado
na especificidade das funções que lhe cabem no contexto dos três
Poderes, reencontra, nesta circunstância, a sua razão de ser e prepara-se,
mais do que nunca, para assumir sua grande responsabilidade, ao lado
do Executivo e do Judiciário, na busca de soluções para os grandes
problemas que nos afligem.

V. Exa. relacionou, Sr. Governador, na despedida a que já
aludimos, diversas medidas que julgou necessárias e imprescindíveis à
correção do descompasso entre as razões de Estado e as expectativas da
Nação. Estão entre elas a elaboração de uma Constituição justa e
moderna, o aprimoramento do regime partidário e o aperfeiçoamento
da organização eleitoral, a criação do estado de direito, o
fortalecimento da democracia representativa, o respeito à autonomia
dos três Poderes, a restauração da Federação, o reconhecimento da
dignidade nacional e dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão,
sem medo e sem humilhações, o direito ao trabalho, a justa distribuição
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da riqueza e, finalmente, a "formação de uma cultura que, sendo
universal nos seus parâmetros, seja nacionalista no seu fulcro,
protegendo as nossas tradições e os valores de nossa espiritualidade".

V. Exa encareceu, ainda, Sr. Governador, que a tarefa a ser
empreendida, nesta hora, pelos brasileiros de bem, é conjugar esforços
para encontrar as saídas da tenebrosa adversidade a que fomos arre-
messados, mesmo porque - e lembrou muito a propósito a lapidar
observação do grande Afonso Arinos - "Ë, sem dúvida, uma hora de
desesperança, mas não ainda uma hora de desespero".

Extremamente gratificante para mim foi o destino, guindando-me
à Presidência do Parlamento mineiro para ter a honra de entrar para a
História, vivendo este grande momento histórico, momento que, no
relógio do meu calendário, será de vitória e eterna felicidade.

Sr. Governador. Grande honra é poder saudar, neste ensejo, em
nome do Poder Legislativo de Minas Gerais, em nome portanto de todo
o povo mineiro, aquele que é, nos dias que correm, uma das maiores
reservas morais e cívicas da Nação brasileira. Que a chegada de V. Exa.
ao Palácio da Liberdade represente a aurora do renascimento mineiro,
que as melhores tradições do nosso humanismo reencontrem,
doravante, incentivo e guarida; que de Minas partam, ainda uma vez, o
aconselhamento e as atitudes de grandeza cívica de que o Brasil precisa
para reencontrar sua inarredável vocação de grandeza.

Que Deus ilumine o Governador de todos os mineiros!
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15 DE MARÇO DE 1983.

DISCURSO DE POSSE DO DL TANCREDO
DE ALMEIDA NEVES NO GOVERNO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a Liberdade.
Quando ainda não havia caminhos e cidades nestas montanhas, os
pioneiros, descortinando o alto horizonte, sentiram que netas não
haveria pouso para os tiranos, nem chão para as quimeras totalitárias.

Minas nasceu da luta pela Liberdade. E porque a Liberdade é ø
ânimo das Pátrias, a Nação surgiu aqui, na rebeldia criadora dos Incon-
fidentes, que nos deram por bandeira o mais forte de todos os ideais.
Não se deve ao acaso que esta Praça e este Palácio tenham a mesma
denominação. Liberdade é o outro nome de Minas.

Mineiros, Deus me concedeu o privilégio de servir à causa de Minas
desde que deixei os bancos escolares. Neste serviço não tive descanso,
mas nunca me faltou a alegria, porque o cumprimento do dever é a
completa forma de ser feliz. No serviço de Minas amadureci emoções
e aprendi que a política se faz com arroubo e sonhos, mas também com
serenidade e razão.

Se lhes falta o entusiasmo renovador dos jovens, se carecem do
calor fecundo dos reformadores, as nações sucumbem na apatia e se
entregam facilmente aos déspotas. Mas de nada valerá a generosa
entrega da juventude, nem a pregação criadora dos idealistas, se faltar
aos movimentos políticos a razão da prudência. Em momentos como os
que vivemos, ela deve sobrepor-se às facções e aos partidos.
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Mineiros, depois de quase duas décadas, o povo mineiro reassume
seu direito de dizer quem deve ocupar a suprema magistradura do
Estado. Sinto-me orgulhoso de ter sido conduzido, pelo voto livre de
Minas, a esta posição, que considero a mais alta de quantas tenho
ocupado em minha vida pública. Não me estimulam, nesta estação de
tempo, as pompas do poder, mas é grato à alma merecer a confiança da
gente montanhesa para a desafiadora tarefa de restaurar a palavra de
Minas no serviço do Brasil.

Somos orgulhosamente sabedores da importância de Minas para a
grandeza e o equilíbrio político do nosso País. Por isso jamais deserta-
mos da responsabilidade de que nos tem incumbido a História.

Assim tem sido na paz - e assim tem sido quando não pudemos
evitar a guerra. Nas campanhas do Sul, como nos campos da Itália,
estivemos à altura da coragem que a Nação nos reclamava.

Conhecida é a nossa tolerância, elogiada 'é a nossa disposição para
o diálogo e a conciliação. Mas quando se trata da dignidade da Pátria
e da defesa de sua soberania, somos intolerantes, intransigentes, ensan-
decidos de bravura. Porque, para nós, o amor a Minas é o amor ao
Brasil.

Há 50 anos, prefaciando As Razões de Minas, do meu inesque-
cível amigo Mário Casassanta, Gustavo Capanema colocava com lucidez
a nossa posição. Passo a citar suas palavras:

"Minas não quis jamais viver para si, para a sua riqueza e para a sua
cultura. Minas nunca teve uma ambição de caráter particular, nem
nunca acalentou a idéia de sua diferença, de sua hegemonia ou de sua
separação. O que Minas sempre ambicionou foi a sua perfeita integração
no corpo e na alma do Brasil."

Esta tem sido a invariável posição de Minas, desde os primeiros
tempos. Sempre defendemos a união de todos os brasileiros para a
construção da nacionalidade, sem o predomínio de uns Estados sobre os
outros, de umas regiões sobre as outras. E, exatamente porque assim
somos, estivemos entre os primeiros que reclamaram a federação como
a melhor forma de convívio político no País. O senso comum aconse-
lha-a não só como pressuposto da paz política, mas também como razão
administrativa. O retorno ao sistema federativo em sua plenitude é uma
reivindicação nacional a que Minas dará o apoio de toda sua força p0-
l (ti ca.
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Mineiros, recordo, com renovada responsabilidade, a peregrinação
cívica que fizemos pelo Estado. Bastaria esta campanha para recompen-
sar-me das noites indormidas, passadas na busca dos entendimentos
políticos e no desempenho das tarefas do governo nos diversos postos
que ocupei, entre eles, o de Ministro do grande Presidente Getúlio
Vargas, de Secretário de Estado do Governador José Francisco Bias
Fortes e Primeiro-Ministro no regime parlamentarista.

Era a nossa velha e "formosa Província de Minas" que acorria às
praças públicas para dizer a um de seus filhos que ainda não chegara a
hora do descanso, porque o entardecer se convertia, pela vontade de
seus cidadãos, em nova manhã, e convinha que sua experiência servisse
ao Estado nesta hora de incerteza.

Bastaria esta confiança, repetida em cada rosto, no Vale do Rio
Grande e do São Francisco, do Doce e do Sapucal', para compensar
toda uma vida pública. A estes mineiros, de mãos calejadas, que são a
seiva e o sumo de nossa grandeza, quero dizer que não lhes faltarei.

Sei de seu sofrimento, que resulta das penosas condições econô-
micas do Estado. Não me são estranhos os números acabrunhantes de
uma estatística dolorosa, que demonstra ser a vida não um direito de
todos os que nascem, mas privilégio de uns e mera concessão da sorte a
outros. Se não lhes posso prometer a definitiva solução dos graves
problemas que os afligem, quero dizer-lhes que a Justiça é um outro
nome de Liberdade. Este governo se inaugura sob o mandamento da
austeridade e da honra. Dentro dos limites constitucionais que
conformam sua ação, será um governo severo, que agirá atendendo à
rigorosa emergência destes dias. Nessa ordem de idéias, o direito à vida,
à saúde, à educação e ao trabalho de todos os mineiros se coloca como
prioritário em nossos esforços.

Dirijo-me com a emoção de filho, esposo e pai, às mulheres de
Minas. Aqui, desde muito cedo, o lar foi sempre o centro de todas as
preocupações políticas. A participação da mulher em nossa História,
que vem de Bárbara Heliodora e Joaquina de Pompeu às incansáveis
luadoras de hoje, nunca constituiu um fato insólito.

A mulher mineira sabe que só pode preservar a paz de seu lar se
houver paz para todos. Ela sabe que seus filhos só poderão saborear
com alegria o pão, se ele for comum e se cheios estiverem os celeiros.
Elas, nas jornadas eleitorais que temos vivido, jamais me negaram apoio.
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Ao contrário, seu estímulo, manifestado muitas vezes em horas difíceis,
foi decisivo para que prosseguisse na luta.

Mineiros, a meu lado estão as diversas regiões de Minas. Ao
escolher os meus Secretários, busquei-os em todas elas, para que,
integrados na mesma tarefa, possam integrar o Estado, no cumprimento
de sua missão histórica.

Não foi difícil dar eqüidade a todas as regiões, porque a nenhuma
delas faltam homens públicos dotados de inteligência e de honra. Difícil
foi escolher entre tantos, cujo valor moral e capacidade de trabalho
fazem-nos iguais para o desempenho das responsabilidades do Governo.
Estou certo, por isso mesmo, de que, com lealdade a Minas, o Secreta-
riado saberá cumprir as diretrizes do Governador e submeter-se, como é
da essência do sistema democrático, à vontade do povo expressa pela
Assembléia Legislativa.

Assumimos o Governo em hora de crise. A economia se estiola no
desemprego e na redução das atividades criadoras da riqueza. Minas
Gerais, em sua condição de Estado mediterrâneo, sofre com mais inten-
sidade duros impactos dos desajustes nacionais.

Trazemos no sangue a resistência a todos os tipos de adversidade.
Sempre enfrentamos vitoriosamente a fatalidade do destino e as contin-
gências da vida. As calamidades não nos amedrontam; servem, antes,
como desafios à nossa paciência, coragem e determinação. Nas crises,
mais nos unimos. Elas não nos abatem; fortalecem-nos o instinto de
coesão. Retemperam-nos as fibras morais para a luta. Enrijecem-nos o
caráter, aguçam-nos a inteligência. Impelem-nos ao trabalho, que realiza
o milagre de converter as lágrimas da desolação nos cânticos alegres das
colheitas. Ao trabalho, que transforma o cansaço dos músculos tensos
no bem-estar das coletividades felizes.

Não temos por que nos atemorizar, diante das perspectivas desani-
madoras que vislumbramos. A hora é para os fortes, aqueles que não
perderam a fé, nem a esperança. A Nação nos convoca a todos para o
serviço sagrado de sua recuperação política e econômica. Estamos
certos de que os mineiros não faltarão a esse chamamento.

Sabemos, porque sentimos em nossa carne, que as atividades rurais
estão imersas no desânimo do esforço sem resposta satisfatória e na
angústia do intolerável endividamento. Desativam-se as empresas
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industriais, com o cortejo sinistro do desemprego, que amplia a área da
miséria, da dor e do desespero em tantos e tantos lares de Minas.

O comércio sucumbe ao peso de fortes encargos sociais e financei-
ros, e os empresários assistem, confrangidos, à inflação corroer seu
patrimônio, somado, tantas vezes, pelo persistente esforço de várias
gerações. A máquina administrativa, cara e obsoleta, cada vez mais se
distancia de sua finalidade, tornando-se lenta e desumana.

O crédito, escasso e oneroso para os pequenos e médios empreen-
dedores, faz a opulência dos grandes e poderosos. A casa própria, sonho
de todo trabalhador, é hoje seu flagelo.

Esse quadro precisa ser alterado. Ele reflete uma quadra de perver-
sas anomalias, geradas, em parte, mas apenas em parte, pela desordem
econômica internacional. Só há um caminho para sair desta conjuntura
cruel: é o trabalho. Não nos adianta confiar na ajuda internacional.
Temos, nós mesmos, que abrir a estrada da redenção.

Meu Governo está presente no esforço honesto e bem-intencio-
nado de todos e cada um dos mineiros que queiram trazer sua contribui-
ção à obra comum do engrandecimento do Estado.

Não nos pouparemos nesse desígnio. Recuperaremos a nossa rique-
za agropecuária. Reativaremos nossas indústrias. Reanimaremos nosso
comércio. Com isso, e com a ajuda de Deus, haverá emprego para todos
e salários condignos para a sobrevivência decente daqueles que
trabalham. Não cuidaremos apenas de assegurar dias mais fartos ao
nosso povo, mas dirigiremos nossa preocupação para o aprimoramento
cultural da comunidade mineira.

Recuperaremos nosso acervo espiritual. Em nosso passado há
imenso patrimônio cultural a ser preservado. Ele não pertence apenas
aos mineiros, mas é de todo o Brasil. E deve servir às gerações de hoje
e de amanhã como exemplo fecundo de nossa inteligência e sensibili-
dade. Não podemos, porém, viver somente do que nos deixaram os
antepassados. Temos que convocar e amparar os novos talentos, cujas
manifestações de cultura em todas as atividades demonstram que está
vivo em Minas seu singular espírito criador.

Toda obra de cultura é também obra de educação. Sem essa, a
dignidade humana se avilta, e os valores mais sagrados se perdem. Da (a
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necessidade de investirmos sempre e cada vez mais na valorização do
homem, através do ensino. Vamos apelar para todos os mestres e
mestras do Estado e, unidos, partir para a inadiável cruzada de promo-
ção humana. Coloco a erradicação do analfabetismo como tarefa
primordial de meu Governo. Para que consigamos esse objetivo, não
faltarão escolas, quaisquer que sejam os sacrif(cios a serem impostos ao
erário.

A valorização do homem não está apenas em sua educação. É
necessário que tenha também saúde. É preciso protegê-lo contra as
endemias e criar as condições de vida que o integram nos benefícios da
civilização, cercando-o de todos os recursos que a ciência e a técnica
colocam a seu serviço.

Seremos um Governo de Justiça e Liberdade. Não fugiremos aos
mandamentos da Constituição e ao cumprimento da lei. Essa indesviável
determinação obriga-nos a olhar com desvelo os problemas do Poder
Judiciário. Sabemos das necessidades da Justiça, que reclama instrumen-
tos administrativos modernos.

Tudo faremos para que o aparelho judiciário de Minas possa
exercer seu trabalho, com a agilidade que não perturba sua sagrada
tarefa de aplicar o Direito. Uma Justiça eficiente e respeitada pelos
outros poderes do Estado é uma das imprescindíveis condições para a
paz social.

A violência é abominável, seja exercida por delinqüentes ou pelos
agentes do Estado, e encontrará, deste Governo, a mesma e cabal repres-
são. Para que possamos combatê-la com o rigor da lei e com a presteza
que a- tranqüilidade da cidadania recomenda, contaremos com a
vigilância do Ministério Público e a permanente colaboração dos
magistrados.

Sensível às reivindicações sociais, o Governo lhes dará seu apoio
e solidariedade, enquanto se fizerem dentro dos limites da lei. Não
admitirá, porém, a subversão da ordem, a depredação do patrimônio e a
agitação contra a segurança e o trabalho de todos.

Por outro lado, a corrupção carcome o cerne ético de nosso povo.
Ela infesta o organismo social, manifestando-se por toda a parte, com
seus germes deletérios. Expurgá-la, onde quer que se instale, é nosso
dever. Seremos intransigentes e implacáveis nesta determinação.
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Mineiros de Belo Horizonte, deixei para o fim de meu discurso as
palavras de gratidão que vos devo e um compromisso particular que
quero assumir convosco. Vim para esta cidade ainda adolescente, a fim
de freqüentar a sua Faculdade de Direito e exercer, enquanto estudante,
o jornalismo.

Aqui vivi, periodicamente, como Deputado Estadual e Secretário
de Estado. Vi como a imprevidência transformou a Cidade Vergel de
Bilac na atormentada metrópole de hoje. Assisti, com o pesar de todos
os homens de sensibilidade, ao drama das últimas enchentes, que
levaram o luto a tantos lares humildes.

O expressivo apoio que me destes permanece em meu coração
como nota de orgulho. Sois o centro e o resumo de Minas e tendes a
independência do julgamento político como tradição. A expressiva
maioria de votos que me conferistes tranqüiliza meu espírito de homem
público. Se mereci o vosso apoio, quando me conheceis de tão longo
convívio, posso convencer-me de que, à parte vossa indulgência com
minhas faltas, prestei-vos alguns serviços de que vos recordais.

Amigos de Belo Horizonte, a recuperação desta cidade, com as
indispensáveis obras públicas que a protejam das calamidades e desobs-
truam a circulação, não pode mais ser adiada. A conquista de espaços
verdes, o saneamento de seus bairros pobres e a solução definitiva para
o problema do Arrudas constituem o mais urgente programa de vosso
futuro Prefeito. Eleito pelo povo como deseja o meu partido, se a lei
vier a ser alterada, ou escolhido por mim, dentro dos critérios de pro-
bidade e competência, não lhe faltará o apoio do Governo do Estado,
para que possamos voltar a ser a cidade de Belo Horizonte.

Mineiros, esperava cumprir o mandato de Senador que me confias-
tes nas eleições de 1978, quando, através de vossos líderes regionais,
convocastes meu serviço como candidato a Governador de Minas. Com
os vossos sufrágios, assumo hoje esta responsabilidade. Ela não é apenas
minha, mas também vossa. Dependo de vossa ajuda, de vosso entusias-
mo, de vossa vigilância e de vosso trabalho, para que possa cumprir o
meu dever. Quisestes fazer-me vosso Governador. Não me falta, pois, o
vosso apoio em todas as horas e dias de meu mandato. Que Deus nos
ajude.



14 DE AGOSTO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE
GENËSIO BERNARDINO NA REUNIÃO ES-
PECIAL DESTINADA À POSSE DO DR. H-
LIO CARVALHO GARCIA NO CARGO DE
GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

Uma vez mais, as correntes impetuosas da História selam o destino
de Minas Gerais e - por que no dizer? - do próprio Brasil.

Há menos de dois anos ascendia à governança do Estado uma das
maiores reservas morais da Nação brasileira, o Dr. Tancredo de Almeida
Neves, augusta figura da República, primeiro Governador eleito pelo
povo a tomar posse neste vetusto palácio, após longo período de arbí-
trio.

S. Exa. chegava ao posto de supremo mandatário de Minas na
crista de um amplo movimento democrático, que empolgou o Estado
de ponta a ponta, encerrando prolongada quadra de autoritarismo e
restabelecendo os valores imarcescíveis e perenes da liberdade e da
democracia.

Na saudação então dirigida ao ilustre homem público, dizíamos
serem "venturosas as nações que, colhidas no bojo de crises como a que
ora atravessamos, encontram na autoridade moral, no tirocínio e na
sensibilidade política dos verdadeiros estadistas o diagnóstico preciso e
o sábio aconselhamento dos caminhos a seguir".

Ao afastar-se do Governo de Minas, desincompatibilizando-se,
nos termos da lei, para disputar a Presidência da República, Tancredo
Neves deixa uma obra que, inacabada embora, delineia os contornos de
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um majestoso edifício político. Entregou-se, sem desfalecimento, às
pesadas tarefas impostas pelo cargo, tomou iniciativas inadiáveis, retifi-
cou rumos, descerrou perspectivas, acendeu esperanças.

Deixa agora o posto que ocupou com tanto brilho, alçando-se ao
proscênio da política nacional, para, à maneira dos antigos e lendários
cavaleiros, combater pela verdade e pela justiça.

Longo será o combate. Encarniçada, a luta que redimirá a Pátria.
Mas, ungido pelo sortilégio dessas montanhas, sementeiras de sábios,
heróis e artistas, esse cavaleiro andante dos tempos modernos logrará
vencer todos os combates, restaurando a honra, a prosperidade e a
grandeza do seu povo ultrajado.

Domingo, 12 de agosto, decorridos 150 anos desde que a Regência
Permanente promulgou o ato adicional que criou as Assembléias
Legislativas Estaduais, assinala o início da caminhada deste altivo filho
de Minas, Tancredo Neves, em direção à Presidência da República,
como candidato da Aliança Democrática, cujas lideranças maiores, nas
pessoas do ilustre Presidente Nacional do PMDB, Deputado Ulysses
Guimares, de seu Secretário-Geral, Senador Afonso Camargo, e da
Frente Liberal, nos grandes homens públicos: Vice-Presidente da Repú-
blica, Aureliano Chaves de Mendonça, Senador José Sarney, Senador
Marco Maciel, Senador Jorge Bornhausen e todos os Governadores que
juntos empreendem a grande caminhada da redenção nacional para
resgatar a nossa soberania.

No dia 15 de março de 1985, o Brasil iniciará uma nova fase de
sua História, sob o comando do maior líder brasileiro da atualidade,
Tancredo de Almeida Neves, a quem incumbirá conduzir os destinos do
povo brasileiro, nesta hora incerta.

Caberá a outro mineiro ilustre, dotado de grandes qualidades
humanas e políticas, substituir, à frente do Governo mineiro, o gigante
que ora se retira para a batalha decisiva.

Daí a assertiva inicial, que visualiza o futuro de Minas, uma vez
mais arrebatado pelas correntes impetuosas da História, que significa,
para nós, o palco móvel onde se cumprem os destinos humanos.

Da infância difícil em Santo Antônio do Amparo, passando pela
Assembléia Legislativa, pela Câmara Federal, pela Presidência da Caixa
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Econômica Estadual, pela Vice-Governança do Estado e pela Prefeitura
da Capital, até chegar, finalmente, ao Governo de Minas Gerais, o Dr.
Hélio Garcia descreveu uma trajetória caracterizada pela força de
vontade, sinceridade de convicções, coragem pessoal, honradez e
notável competência política.

As origens rurais, a casa humilde, as lições de vida e de inteligência
ministradas pela mãe, professora pobre do interior, modelara, neste
mineiro obstinado, os valores que o inspiraram e inspiram até hoje;
despertaram-lhe precocemente a chama da consciência, erigindo os pro-
blemas sociais na temática predominante de sua vocação política.

São essas as melhores credenciais do homem público que assume,
no dia de hoje, o comando político do Estado.

Ocupando o cargo de Prefeito de Belo Horizonte, soube dar
mostras de tirocínio político e extraordinária capacidade administra-
tiva. Obteve recursos e realizou metas fundamentais para a comunidade,
pelas quais de há muito clamava a opinião pública. Exemplo disso são
as obras que, para sempre, colocaram fim ao flagelo do ribeirão Arrudas
- problema que, há décadas, vinha sendo protelado de administração
em administração.

Doravante, Hélio Garcia terá sob sua responsabilidade Minas Gerais,
com a complexidade específica de um Estado de enorme dimensão
geográfica, econômica, política e social. Estarão à sua espera as grandio-
sas tarefas de que se vinha desincumbindo a administração que ora se
interrompe. Mas os mineiros sabem que não haverá solução de continui-
dade, sabem que o sagrado compromisso com a liberdade apenas raiou
no céu das Gerais, devendo agora marchar para a consolidação.

Do Governador que sai, fica o exemplo de coragem cívica e
desprendimento - um edificante ensinamento à Nação, à juventude,
principalmente, tão decepcionada com os descaminhos e as incertezas
do tempo presente.

Ao Governador que lhe sucede no histórico Palácio da Liberdade,
abre-se um voto de confiança, renovadas as esperanças de continuidade
democrática, numa administração voltada para as necessidades da
pessoa humana.

Governador Hélio Garcia: os mineiros, através dos seus represen-
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tantes nesta Casa, o saúdam como seu grande l(der, depositário dos
mais leg(timos anseios de nossa gente e nossa terra. Seja o Palácio da
Liberdade, doravante, a par de centro máximo de decisões políticas e
administrativas do Estado, o ponto de sustentação da caminhada do
Governador Tancredo Neves ao Palácio do Planalto, para reconstruir a
grandeza da Pátria brasileira. "Porque o primeiro compromisso de Minas
é com a liberdade".
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14 DE AGOSTO DE 1984.

DISCURSO DE POSSE DO DR. HËLIO CAR-
VALHO GARCIA NO GOVERNO DO ESTA-
DO DE MINAS GERAIS.

Um ano e cinco meses atrás, ouvíamos, nesta praça, com emocio-
nada alegria, o Governador Tancredo Neves proclamar o outro nome da
Minas:

- Liberdade.

A palavra, guardada no fundo de cada coração mineiro, voltava a
ecoar em toda parte. O estadista que o povo trazia a este Palácio, para
materializar o sonho, sintetizava nossa fé, reafirmando uma verdade
histórica:

- O primeiro compromisso de Minas é com a Liberdade.

Se este é o nosso destino, desde Felipe dos Santos e Tiradentes, a
primeira virtude de Minas é a coragem.

A Minas assiste a coragem de tudo fazer pela Pátria. É este o sen-
timento fundamental que elegeu Tiradentes símbolo da Nação e faz de
Tancredo Neves a única bandeira para a plena redemocratizaço do Bra-
sil.

Vivemos aqui, em circunstâncias profundamente graves, um fato
que escandaliza aqueles que no têm qualquer escrúpulo em se agarrar
ao poder.
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O Governador Tancredo Neves deixa o Palácio da Liberdade.

Para nós, mineiros, e para a maioria da Nação, que também o
aplaude pelo gesto superior de devotamento ao Brasil, o filho de São
João dei-Rei - nascido, como Tiradentes, junto à resplandecente serra
de São José - oferece a renovada lição dessas montanhas, no despren-
dido sacrif (cio em favor da restauração da dignidade pública.

Não foi sem sofrida luta que ele aqui chegou. E é para nova bata-
lha que agora sai, interrompendo, ao apelo clamoroso da sociedade bra-
sileira, a grande tarefa recebida das urnas de Minas. Assume a mais dura
e a mais nobre de todas as missões de que se terá investido um brasileiro
do nosso tempo.

O que temos a considerar - e é preciso que todos nós, povo e go-
verno, o façamos com serena objetividade - é que o Brasil vive o mo-
mento decisivo de sua História. Ou nos transformamos em grande Na-
ção, democrática e decentemente fraterna, ou então será difícil, quem
sabe impossível, impedir a chegada dos tempos ruinosos do conflito
irreparável, por causa dos contrastes que dilaceram os mínimos concei-
tos de justiça social em nossa Pátria.

Somos um grande País, ao mesmo tempo opulentamente rico e
tristemente pobre, o que constitui contraste verdadeiramente deplorá-
vel e desumano.

No Nordeste, há situações de carência que envergonham até as
pedras, da mesma forma como nas periferias urbanas de todo o País.

E, no entanto, em certas regiões, como no Centro-Sul e Sudeste,
pratica-se o alienante processo industrial dos descartáveis. Minorias es-
banjam, enquanto milhões de seres humanos ocupam os estágios mais
indignos do subdesenvolvimento: a pobreza, a indigência e a miséria.

Há empregos para alguns. E desemprego para muitos.

O supremo direito do homem - o de ter esperança e realizar seus
próprios sonhos - perde-se na desesperança de não confiar e não poder
participar.

O Estado se tornou máquina voraz. Cresceu em tamanho e decaiu
em eficiência.

36



O totalitarismo criou e ampliou a distância entre a Nação e o Esta-
do, gerando, como o pior de todos os danos, a falta de confiabilidade
do governo.

Prometer tornou-se fácil.

Mistificar já não envergonha.

Inventou-se a estatística da prosperidade discutível, e só agora per-
cebemos que os números mentem tanto quanto as palavras.

Quiseram inventar um Brasil que ainda não somos.

Pretenderam antecipar o futuro, mas ninguém o conseguiria pela
simples razão de que o futuro ainda não aconteceu.

O que traumatiza o País é a desesperança.

O que aflige o povo é a quase certeza de que estamos correndo o
risco de sermos estranhos uns aos outros, apartados pela desconfiança,
pela intolerância e pelo ódio.

O Estado cometeu o pecado de se supor infalível, incorporando
poderes sempre maiores, alguns de extremo autoritarismo coercitivo.

O que torna o Estado confiável é a ordenação democrática das
instituições, aliada à eficiência dos governos, não a imposição, seja a
que pretexto for.

A Nação quer um líder.

O povo aguarda a palavra justa, não mais os números discutíveis.

O Governador Tancredo Neves aceita a convocação, já que toda a
sua vida pública se faz de generoso serviço à causa democrática.

V. Exa., Governador Tancredo Neves, tornou-se, por inquestio-
nável coerência, o depositário das últimas reservas de esperança da so-
ciedade brasileira.

A Nação sabe que Minas é a eternidade das propostas cívicas e
patrióticas.
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A Nação está nostálgica de Minas.

E, por isso, a História se repete no Palácio da Liberdade.

Repete-se com igual desassombro, longe dos arremedos, diferente
da farsa que costuma fantasiar contingências e valer de pretextos aos
ambiciosos.

Em 1955, o Governador Juscelino Kubitschek também renunciou
ao mandato, a fim de se candidatar à Presidência da República, para se
tornar o inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek.

Iria enfrentar uma eleição direta. Está aí a só diferença que se po-
de assinalar entre os dois episódios de extraordinário civismo.

Mas, se o Governador Tancredo Neves deixa o Governo que lhe
confiou o povo soberano, é justamente para que o Brasil volte a ter elei-
ções diretas.

E para eliminar os temores, o ódio, a intolerância.

E para reinstituir o tempo da paz, da confiança e da fraternidade,
apresentando-se à Nação como portador de uma proposta irrecusável de
conciliação e de recomeço.

E para reintegrar Estado e Nação, consolidando, no mesmo nível
teórico e instrumental, os ideais da democracia com justiça social.

E para que o Brasil também se chame pelo outro nome de Minas:
Liberdade.

Nessa perspectiva, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek se iden-
tificam e se irmanam. Neles encontramos o mesmo ideal, medimos o
mesmo senso de risco e constatamos igual amor ao Brasil.

A multidão que configuramos nesta praça dominou os espaços ur-
banos do País, ao longo dos últimos meses, pedindo, com altivez e sere-
nidade, o retorno das eleições diretas para Presidente.

Não se frustrou o maior movimento popular de nossa História.

A luta se mantém. Todo o País está alerta. Sabe que, pelas pro-
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messas, muitos audaciosos têm subido ao poder, mas, em geral, só misti-
ficam, esquecidos da palavra empenhada.

Os brasileiros praticam, hoje, em plenitude, a consciência dos valo-
res democráticos. A campanha pelas diretas é a maior prova da vitalida-
de da Nação.

Se exigimos as diretas, coerentemente não nos iremos imobilizar
diante da única possibilidade de virmos a instaurá-las, desmistificando o
jogo de cartas marcadas do Colégio Eleitoral.

A Aliança Democrática e as demais forças políticas que o apóiam,
Governador Tancredo Neves, são feitas de idealistas, que somente rei-
vindicam a Pátria reunificada, propondo claros compromissos com a re-
valorização da vida brasileira.

Nós somos a mudança verdadeira.

Mas somos também a permanência.

Somos a mudança que eliminará tudo quanto envergonha e avilta,
como a falência da esperança, o fracasso dos sonhos, o veto à participa-
ção do povo nos atos deliberativos do Governo e, sobretudo, a decadên-
cia moral.

Somos a permanência da fraternidade, da decência, da tolerância,
das virtudes do povo brasileiro, que rejeita revanchismos e qualquer
forma de ódio - apenas pede que lhe sejam devolvidos os seus direitos.

Ao entregarem o destino da Pátria às mãos honradas do Governa-
dor Tancredo Neves, os brasileiros fazem com que eu atinja posição
que, neste quatriênio, não imaginei assumir.

Não se altera minha vida, que sempre quis dedicar a meu povo,
sem ambições, mas também sem medo de riscos e de responsabilidades.

A honra de chefiar o Poder Executivo de meu Estado, em tempo
como o atual, mais do que nunca se limita a sentimento puramente pa-
triótico.

Antecipo as dificuldades, com a segurança de que não me dobrarei
a seu peso.
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A política, eu a entendo como exercício de coerência, gosto pelo
risco e, especialmente, gosto pelo recomeço.

Governador Tancredo Neves. Sou mineiro, nascido no Oeste de
Minas, em Santo Antônio do Amparo.

A mútua convicção democrática e o novo compromisso político-
partidário nos aproximaram desde 1979, quando decidimos lutar, apoia-
dos por tantos outros companheiros corajosos e determinados, contra
todas as formas de espoliação dos direitos do povo brasileiro.

Fomos eleitos livremente pelos mineiros ao termo da memorável
campanha do PMDB. Por sua indicação, assumi a Prefeitura de Belo
Horizonte há 16 meses. A cada passo na administração da Capital, re-
cordei a palavra de Tancredo Neves, a 15 de março de 1983, nesta pra-
ça.

"Sois o centro e o resumo de Minas", disse ele a Belo Horizonte,
agradecendo o expressivo apoio que aqui alcançamos e enfatizando a
importância da cidade para o Governo.

Belo Horizonte, alma de Minas.

Cidade Jardim que estamos replantando, espaço de convivência e
fraternidade que resgatamos da metrópole atormentada, reorientando
seus rumos e livrando-os de antigos flagelos.

Proporcionarei a meu sucessor na Prefeitura a mesma colaboração
que nunca me faltou do Governo do Estado e, devo dizer, em reconhe-
cimento, do Governo Federal, pois é certo que dele depende a realiza-
ção dos grandes projetos urbanos, localizados em sua esfera por força
do centralismo tributário vigente.

Consciente do que se deve continuar operando na Capital, conhe-
ço, igualmente, a dimensão dos problemas do Estado.

Assumo com a exata noção de como será difícil dar seqüência a
todos os projetos administrativos de V. Exa, Governador Tancredo
Neves, pensando na extrema lucidez que a sua rica experiência propor-
ciona a um governante.

Tenho, porém, uma certeza. Minas levará a resultados positivos o
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período de reconstrução iniciado a 15 de março de 1983. Prosseguire-
mos criando nova qualidade de vida, de acordo com a nossa revigorada
identidade cultural, que justamente nos sugere a união sem ambições
quando a Pátria se volta para Minas.

Farei um governo de fraternidade, mas no de unanimidades, até
porque sabemos que a História não mente quando proclama que o ho-
mem somente é unânime no erro.

O povo, pela colaboração solidária dos mineiros, em especial pe-
los seus representantes na nossa Assembléia Legislativa, pela egrégia
Magistratura, pelos Parlamentares Federais, pela nossa gloriosa Polí-
cia Militar, Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas e companheiros
do funcionalismo público, participará, determinantemente, de meu
Governo.

Disse que aprecio o risco e o recomeço.

Estarei firmemente ao lado de V. Exa., Governador Tancredo Ne-
ves

Agora, como sempre, Minas se põe sob as inspirações do recome-
ço e da tolerância, a fim de acompanhá-lo.

Tome seu destino, Governador Tancredo Neves.

Caminhe resolutamente para o Planalto Central.

Siga até a cidade monumental que Juscelino Kubitschek ali edifi-
cou, tal como um dia outros bravos mineiros construíram a nossa Belo
Horizonte.

V. Exa. leva o respeito, a admiração e o decidido apoio de Minas.
Na sua singular figura de estadista, vemos estampada a coragem dos mi-
neiros, realçando as nossas mais caras virtudes morais.

O Brasil inteiro o acompanhará.

De cabeça erguida, o cidadão brasileiro acredita em sua candidatu-
ra e no programa da Aliança e das demais forças democráticas da Na-
ção. Vê em V. Exa. o guardião da dignidade da Pátria. Confia no seu
talento ( conhece a sua experiência e subscreve o seu compromisso
maior, a conciliação.
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Por isso, pede a Deus pelo êxito de sua nova jornada.

As preces que elevamos todos a Deus são para que Ele abençoe o
sentimento mais puro e sincero da Nação, protegendo V. Exa. na cami-
nhada para Brasília.

Presidente Tancredo Neves. Assuma a convocação da Pátria. Com
ajuda de Deus e a solidariedade do povo, V. Exa. há de fazer o Brasil
reencontrar o destino histórico que nos está reservado.
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