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A

presentação à Primeira Edição

Quando assumi a presidência da Assembleia Legislativa, em 30 de
janeiro de 2004, este livro estava nos meus planos. Jamais poderia imaginar,
porém, queria lançá-lo após a morte de Leonel Brizola.
Ele próprio, Brizola, autorizou-me a editá-lo. Não lhe falei à época,
mas aminha ideia era ter o livro pronto para um lançamento festivo por ocasião
do seu aniversário, em 22 de janeiro de 2005, quando Leonel Brizola estaria
completando 83 anos de idade.
“Os Brizola são longevos”, afirmava, sorrindo, àqueles que com
frequência comentavam sua disposição e saúde, a despeito dos seus mais de 80
anos. Longevidade não suficiente, infelizmente, para fazê-lo presente nos atos de
lançamento deste oitavo volume da série “Perfis Parlamentares Gaúchos”, o
terceiro em nossa gestão (os anteriores foram sobre João Goulart – volume 6 – e
Carlos Santos– volume 7).
Apesar da dificuldade enfrentada pelos autores para resumir nestas
centenas de páginas a vida de uma das mais marcantes figuras – humana e
política – de nosso país, esta obra é o início de muitos trabalhos que certamente
virão para contar à atual e futuras gerações quem foi Leonel Brizola.
Leonel Brizola, menino pobre que saiu da sua Carazinho, interior
do Rio Grande, sem lenço nem documento, para, ainda jovem, eleger-se deputado
estadual e Prefeito de Porto Alegre.
Getulista, abraçou o trabalhismo por identidade e convicção e dele se
tornou dos maiores pregadores. Pregava as ideias trabalhistas com tanto
entusiasmo que suas palestras duravam horas a fio sem que os ouvintes
mostrassem o menor sinal de cansaço. Tinha o carisma próprio dos grandes líderes.
Governador do Rio Grande do Sul, destacou-se pela execução de
plano de escolarização sem precedentes, que ergueu 6.300 escolas em apenas
quatro anos. Realizou a reforma agrária, encampou multinacionais de energia e
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telefonia e liderou um dos maiores movimentos cívico-populares da nossa história:
a Legalidade.
Exilado face ao golpe militar de 1964, teve a sua vida virada ao
avesso pela ditadura e nada – absolutamente nada – encontraram que pudesse
sequer arranhar sua vida íntegra.
De volta ao país com a anistia em 1979, entregou-se ao projeto de
reconstruir o trabalhismo, “retomando o fio da História”, como gostava de dizer.
Mesmo com o casuísmo do voto vinculado, elegeu-se Governador do
Rio de Janeiro em 1982, Estado que administrou novamente de 1991 a 1994,
deixando mais uma vez a sua marca da paixão pela causa da educação, agora
com o generoso projeto dos CIEPs, a escola de turno integral, o maior, mais
consistente e mais revolucionário programa de educação e inclusão social da
América Latina.
Foi realmente uma pena que Leonel Brizola tenha nos deixado sem
eleger-se Presidente da República. Não era ele, nem o PDT, que perdiam a cada
derrota eleitoral. Na verdade, foi o Brasil que perdeu a oportunidade única de ter
nas rédeas do país um homem íntegro, sincero, coerente, corajoso, realizador,
independente, patriota e com profunda sensibilidade social, características que
certamente o teriam feito um dos melhores presidentes da história desta Nação.

Porto Alegre, janeiro de 2005.

Deputado Vieira da Cunha,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

A

presentação à Segunda Edição

Luta Política e Educação como gênese

O jovem que, com Jango, renovou o trabalhismo de Getúlio Vargas.
O Governador do Rio Grande do Sul que resistiu à tentativa de golpe militar em
1961, no advento da Legalidade. O menino simples que venceu pelo trabalho
duro. O homem que, mesmo exilado, não se calou ante à ditadura. Um Estadista
da Educação.
De todas as justas referências atreladas à figura de Leonel Brizola,
a mais forte talvez seja a defesa da Educação como função fundamental do
Estado. Poucos homens públicos defenderam com tanta energia, eficácia e
perseverança o ato de educar bem como questão prioritária para a consolidação de
uma sociedade mais humanizada, evoluída e igualitária. E ele experimentou na
própria carne este esforço, a ele tão visceral quanto a luta política, questões que
considerava indissociáveis.
Brizola nasceu em Cruzinha, em 1922. Seu pai foi morto cerca de
um ano mais tarde, como combatente da Revolução Federalista. O menino, ao
qual o futuro reservava grande protagonismo, foi alfabetizado em casa e só
chegaria à educação formal escolar aos nove anos de idade.
Até tornar-se universitário, sua vida de estudante não foi nada
convencional. Teve diversas atividades remuneradas, inclusive como graxeiro e
terminou fazendo curso supletivo no colégio Júlio de Castilhos, histórico embrião
de grupos políticos.
A Política e a Educação estão tão intimamente ligados na trajetória
de Brizola que, no mesmo ano de 1945 aconteceriam dois fatos cruciais para o
resto de sua profícua vida pública: ingressou na faculdade de Engenharia e nas
fileiras do antigo PTB. Dois anos mais tarde, seria eleito Deputado Estadual.

8

O resto desta história, sem a qual não se pode contar a história geral
do Rio Grande e do Brasil contemporâneos, está registrada neste volume, em mais
uma publicação da série Perfis Parlamentares.
Como Deputado Estadual, certamente Brizola apoiaria a iniciativa.
Uma iniciativa diretamente ligada à preservação histórica, à luta política e à
educação.
Desejo a você uma prazerosa leitura desta grande história.

Deputado Gilmar Sossella,
Deputado Estadual pelo PDT
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
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Brizola e Neuza com sua neta (filha de
Neuzinha). Portugal, 1979?
Memorial do Legislativo
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Brizola com filhos e netos
Memorial do Legislativo
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Infância e Adolescência
Único político gaúcho que se elegeu três vezes governador em dois estados,
Leonel de Moura Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, na localidade de Cruzinha,
hoje situada no município gaúcho de Carazinho.
Seu pai, José Oliveira dos Santos Brizola, era filho de Juvenal de Oliveira
Brizola e Francisca dos Santos Brizola, paulistas de ascendência italiana, que por volta
de 1820, se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Sua mãe, Oniva, era filha de Manoel
de Moura Neto e Emilia de Albuquerque Moura, que estiveram entre os primeiros
povoadores do município de Nonoai.
A reputação da família Moura consolidou-se com o exemplo de vida de um
avô de Oniva, conceituado professor na região. A união das famílias Moura e Brizola
principiou quando o olhar da menina-moça Oniva se encontrou com o de José, ali
mesmo em Nonoai, onde ele estava para fazer negócios.
Já com 16 anos, Oniva simpatizou com José que saía frequentemente de
Cruzinha para abastecer armazéns de Nonoai com produtos cultivados nas terras que o
pai lhe deixara. Do namoro nasceu a paixão e, em seguida, os preparativos para o
casamento.
O casamento foi simples. Oniva foi morar com o marido em Cruzinha, onde
nasceram os cinco filhos do casal: quatro homens e uma mulher. Depois de Irani, o mais
velho, nasceram Francisca, Paraguassú, Frutuoso e Leonel. O nascimento de Leonel
ocorreu quando dona Oniva tinha 33 anos e ainda não havia superado o trauma da
morte de outro filho homem, durante o parto, que deveria se chamar Itagiba.
Este fato explica porque o futuro líder trabalhista teve, nos primeiros 15 anos
de sua vida, um nome composto - Leonel Itagiba. Itagiba recordava o irmão falecido ao
nascer e Leonel era uma homenagem ao líder maragato da região, Leonel Rocha.
Os maragatos ou federalistas combatiam o presidente do Estado, Antonio
Augusto Borges de Medeiros, há 20 anos no poder. Em 1922, quando nasceu o menino
Leonel Itagiba, eles já estavam se armando para impedir que Borges de Medeiros se
reelegesse pela quinta vez, recorrendo à fraude. A revolução estourou em fevereiro de 1.
Leonel Rocha, caso raro de caudilho sem-terra, foi um dos destacados chefes
guerrilheiros que enfrentaram as forças do governo, na região do Planalto. Conhecedor
do local, fazia ataques surpreendentes, rápidos e se refugiava nas matas e rincões
desconhecidos do rio Uruguai.
O vigário da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Passo Fundo,
Francisco Konig, deve ter compreendido facilmente a homenagem prestada por José e
Oniva, quando batizou o menino Leonel Itagiba, no dia 24 de fevereiro de 1924. Leonel
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Itagiba teve como padrinhos seu tio, Pery Moura e a irmã, Francisca Brizola. A escolha
dos padrinhos fora exclusivamente de Oniva, porque José Brizola já não existia para
assistir ao batizado do filho.
Identificado com os ideais de Leonel Rocha e, portanto, soldado combativo
da causa dos maragatos, José Brizola ficou marcado como inimigo do governo de Borges
de Medeiros. Foi essa identificação que o transformou em alvo de soldados governistas
no dia 11 de outubro de 1923.
Já de volta às lides de tropeiro e agricultor, após intensa participação nas
escaramuças da Revolução de 1923, José foi rendido por soldados do governo e
assassinado, bem próximo da sua casa, em Cruzinha, quando retornava de longa viagem.
O filho Paraguassú, aos 89 anos de idade, ainda não entende como seu pai foi apanhado
desprevenido. Ele sabia que, na sua ausência, soldados governistas não respeitavam os
limites de sua casa, aterrorizando e ameaçando Oniva e as crianças. “A verdade é que
eles nunca haviam conseguido pegar meu pai desprevenido. Talvez, naquele dia, eles
tenham ameaçado matar minha mãe, eu e meus irmãos se meu pai não se entregasse”.
Paraguassú não confirma versão difundida na época de que José Brizola teria sido
degolado.
Pedro da Rosa Pinto, que há 81 anos vive nas proximidades de Cruzinha e
conhece bem a família, afirma que José Brizola foi assassinado por ordem do capitão
republicano Pedro Avelino dos Santos, que reuniu soldados e preparou a emboscada:
“José Brizola vinha de Santa Bárbara com mais dois companheiros. E, ao parar numa
sanga, próxima da linha férrea, para dar água aos cavalos, foi surpreendido pelos
chimangos (republicanos) que estavam escondidos entre as árvores. Os soldados iam levar
José Brizola preso, mas o capitão mandou matá-lo ali mesmo. Havia uma grande rixa
entre os dois”.
Com o assassinato do marido, Oniva ficou em dificuldades para cuidar da
propriedade e sustentar os cinco filhos pequenos. A situação piorou pouco depois,
quando Oniva perdeu parte de suas terras numa demanda judicial. Diante de tantas
aflições, Oniva decidiu sair da casa construída pelo marido, em Cruzinha, e foi morar
no distrito de São Bento, região mais próspera em razão do comércio de madeira e da
estação ferroviária localizada a uns oito quilômetros da residência.
Mais próxima da zona urbana, Oniva reconstruiu em pouco tempo sua vida,
com a tenacidade que despertava a admiração dos amigos e vizinhos. Trabalhava na
lavoura, criava vacas de leite, costurava e ainda encontrava tempo para alfabetizar os
filhos antes de serem matriculados na escola de ensino fundamental. Essa preocupação
com a educação dos filhos, que Leonel Brizola herdou a ponto de transformar a
alfabetização de crianças num dos pilares de suas administrações, quando governador,
ainda é lembrada por Maria Brizola Caseli, 76 anos, uma das netas de Oniva. Seus pais
faleceram quando ela ainda era criança e, por isso, Maria Caseli passou a morar com a
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avó, que a criou como filha. “A mãe que eu conheci foi minha avó - conta Maria Caseli.
Ela fazia todas as nossas roupas e ainda conseguia tempo para nos alfabetizar.”
Leonel Itagiba tinha um ano e oito meses quando sua mãe e os irmãos mais
velhos foram morar em São Bento. Em meio a uma vida tranquila, o menino ouvia
histórias a respeito dos combates dos maragatos e republicanos. E nada do que ouvia
era favorável a Borges de Medeiros. Ao contrário, tudo que havia de ruim, lembrou
Brizola em várias oportunidades, era atribuído à ação nociva do patriarca republicano.
Natural, portanto, que nas brincadeiras com outros meninos, segurasse uma ripa como
se fosse uma espada e se transformasse no caudilho Leonel Rocha, combatendo
ardorosamente os inimigos republicanos. Leonel, portanto, era o nome preferido do
caçula da família de José Brizola.
Itagiba, nome do irmão falecido no parto, colocado por vontade de dona
Oniva, foi retirado mais tarde, quando Brizola, já com 14 anos de idade, precisou
solicitar em cartório sua certidão de nascimento para frequentar a Escola Técnica de
Agricultura (ETA), de Viamão. A certidão foi providenciada por dona Oniva, a pedido
do filho, em janeiro de 1937. Ela não esqueceu de excluir do documento o nome Itagiba,
com o qual o filho não simpatizava.
Mas foi com o nome composto, Leonel Itagiba, o Lelo, que o futuro líder
trabalhista frequentou a escolinha do distrito de São Bento, onde teve como colega Pedro
da Rosa Pinto que lembra, com detalhes, as travessuras do amigo: “Ele era tinhoso, não
deixava ninguém quieto. Colocava no colo das gurias umas cobras pequenas que
apanhava num campo próximo da escola. Estudamos juntos mais de um ano, até que sua
mãe conseguiu sua transferência para uma escola em Não-Me-Toque, com uma bolsa de
estudos. Mas ficou pouco tempo por lá e voltou para São Bento”. Para ajudar a mãe no
sustento da casa, Leonel Itagiba carregava malas na estação da Viação Férrea e engraxava
sapatos.
Depois de enfrentar sozinha muitas dificuldades para sustentar os filhos, dona
Oniva resolveu se unir ao agricultor José Gregório Estery, o Janguinho Estery, que já
tinha seis filhos, todos crescidos e empenhados em ajudar o pai nas despesas da casa. Da
nova união de Oniva com Janguinho nasceram Sadi e Jesus de Moura Estery. Sadi
faleceu em 1992 e Jesus, aos 71 anos, reside em Porto Alegre.
Preocupada com o futuro dos filhos, Oniva decidiu mandar Leonel Itagiba
para a cidade de Passo Fundo, junto com o irmão Frutuoso. Ele tinha nove anos de idade
e Frutuoso, 12. Eles foram morar na casa da irmã Francisca, a Quita, que casara aos 22
anos de idade com Alcebíades Portaluppi Rotta, um comerciante da cidade. Frutuoso
recorda aqueles dias: “A Quita passou a cuidar da gente. Costurava nossas roupas e nos
arrumava para ir ao colégio. Nós estudávamos juntos na escola Protásio Alves.
Fazíamos um longo trajeto a pé, para chegar até a escola, mas o Leonel, apesar de ser
muito pequeno, nunca reclamou”.
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Um ano depois, com a transferência do cunhado para outra região do Estado,
Leonel Itagiba voltou para São Bento. Mas ficaria muito pouco tempo. Dona Oniva
achou que ele deveria estudar em Carazinho. Leonel tinha apenas 10 anos de idade, mas não se
intimidou com o novo desafio. Foi morar sozinho, no sótão de um hotel, onde lavava
pratos em troca de comida e carregava malas dos hóspedes até a estação ferroviária.
Preocupada com as dificuldades enfrentadas pelo filho, dona Oniva conseguiu
aproximá-lo do reverendo Isidoro Pereira e sua esposa Elvira, valendo-se dos contatos
que fizera na Igreja Metodista de Carazinho, que frequentava como integrante da
Sociedade das Senhoras. Leonel Itagiba, o Lelo, foi matriculado na escola da paróquia, nos
fundos da casa dos seus protetores, e se tornou ajudante nos cultos e serviços da igreja.
Quando conseguia folga, visitava a mãe e os irmãos em São Bento.
Na metade do ano de 1934, Leonel Itagiba foi encaminhado pelo pastor
Isidoro Pereira para fazer exames de admissão no Instituto Ginasial da Igreja Metodista,
em Passo Fundo. Estava concluindo o curso primário no Grupo Escolar Boqueirão, hoje
Escola Estadual Fagundes Reis. Uma colega de turma no Boqueirão, Maria Elisa Ribeiro,
recordou, em entrevista para o jornal “Diário da Manhã”, de Passo Fundo, que ele era “um
menino muito falante”, que gostava de discursar e era o primeiro a querer responder as
perguntas da professora Cacilda Schell.
Era um aluno aplicado, pelo que se vê: concluiu o primário com média de
95,4 nas provas de Aritmética, Português, História do Brasil, Geografia e Ciências,
classificando-se em primeiro lugar, num grupo de 13 candidatos, para as novas vagas do
Instituto Ginasial Metodista. Mas, a tão sonhada matrícula não aconteceu. O Instituto
era uma escola particular e dona Oniva não tinha como pagar as mensalidades para que
o filho ali estudasse.
A obstinação do menino para aprender, para superar as limitações do meio
em que nasceu, talvez tenha sido decisiva para que sua mãe não desistisse da ideia de vêlo formado. Ela foi atrás e descobriu uma novidade surgida em Carazinho, município
emancipado em 1931, que tornava mais fácil a concretização dos seus planos para o
filho.
Município recém organizado, Carazinho contribuía para a manutenção da
Escola Técnica de Agricultura, em Viamão, ao lado de Porto Alegre. Isso dava ao
prefeito o direito de indicar dois alunos para disputar vagas na instituição escolar. Para
um aluno pobre como Brizola era o ideal, porque a escola dispunha de internato. Mas o
destino de Leonel Itagiba, que mal completara 14 anos de idade, não foi a ETA e, sim, o
Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado, no Morro Santana, hoje um abrigo estadual
de menores, que pertencia àquela escola.
Com a indicação do seu nome abonada pelo delegado de polícia de Carazinho,
Homero Guerra, e a ajuda de 60 mil réis para comprar uma passagem em vagão de
segunda classe, autorizada pelo prefeito Albino Hillebrand, o filho de dona Oniva estava
em condições de seguir para a capital do Estado.
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Antes da viagem, dona Oniva arrecadou mais algum dinheiro para auxiliar o
filho, junto à Sociedade de Senhoras da Igreja Metodista. Do prefeito, conseguiu, além
da passagem, uma carta de recomendação, que o filho juntou a algumas roupas
arrumadas para a viagem. A mudança seria decisiva para o futuro de Leonel Itagiba,
porque a Capital, Porto Alegre, significava a busca de perspectivas, de oportunidades,
que ele soube aproveitar com notável tenacidade.
Na viagem de Carazinho até Porto Alegre, o menino Brizola teve a companhia
de Alice de Brito Kásper, de 19 anos, e o marido Edgar Luiz Kásper, 25 anos, que fazia
um curso Direito à distância e ia a Porto Alegre prestar exames.
Aos 87 anos, viúva, ainda morando em Porto Alegre, dona Alice jamais
esqueceu aquela viagem e o menino recomendado para ela e o esposo pela amiga Oniva:
“Ele carregava uma malinha com roupas humildes, duas calças e umas camisas de gola.
Na viagem, ele olhava para todos os lados e caminhava dentro do trem, inquieto. Estava
muito ansioso para chegar. A viagem durou um dia inteiro. Quando descemos do trem,
em Porto Alegre, ele segurou forte a minha mão”.
A longa duração da viagem ensejou que o adolescente fizesse mais um amigo:
Belarmino Capellari, técnico rural aposentado, que mora em Cachoeira do Sul. Ele
embarcou na estação de Cruz Alta no mesmo vagão em que viajava Leonel e o casal de
amigos de sua mãe. “Eu levava galinha com farofa preparada por minha mãe, e, ao meiodia, convidei Brizola para dividir a galinha comigo. Ele aceitou e nós almoçamos ali
mesmo, dentro do nosso vagão”.
Em companhia do casal de amigos, Leonel desembarcou do trem, na Capital,
e foi se hospedar no Hotel Guaíba, na rua Voluntários da Pátria, a poucos metros da
estação ferroviária. Dona Alice explica que só conviveu com Brizola naqueles dois dias
em que estiveram hospedados no hotel e depois só foi reencontrá-lo nos anos sessenta:
“Eu cheguei a acompanhá-lo em seu primeiro passeio pelas ruas da Capital. Eu ia
mostrando os lugares e ele parecia meio assustado. Lembro que cheguei a arrumar as
roupas dele. O menino gostava de andar bem arrumadinho, com uma calça de listras e
brilhantina no cabelo.”
Ainda na condição de hóspede do Hotel Guaíba, onde ficou apenas dois dias,
Leonel visitou a Escola de Engenharia de Porto Alegre, para a qual mandara
correspondência, julgando que estivesse vinculada ao Ginásio Agrícola Senador
Pinheiro Machado. Mas o ginásio estava vinculado à Escola Técnica Agrícola, a ETA
de Viamão, que ele frequentaria mais tarde.
A vaga que buscava era mesmo no Ginásio Agrícola, mas ainda não era
época dos exames de admissão. A viagem de Carazinho para Porto Alegre fora
antecipada, mas Leonel não admitiu a ideia de regressar para o Interior, onde poderia
aguardar com mais tranquilidade a época dos exames. Mas como fazer para pagar as
diárias do Hotel Guaíba? Em palestra proferida na Câmara Municipal da capital, dia 18
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de abril de 1983, quando recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre, Leonel Brizola
recordou aquele momento, quando ele não titubeou em ficar na Capital:
“Voltei para o hotel e disse: bom, eu não posso voltar, eu ficaria desmoralizado.
Eu tenho de continuar aqui, mas o problema era que eu só tinha dinheiro para mais um
dia de hotel e não conhecia ninguém em Porto Alegre”.
Nesse momento, foi importante o conselho do porteiro do hotel, um negro
velho, que fez questão de ajudar o menino aflito. Ele indicou uma pensão para Brizola
se hospedar, localizada na rua Benjamin Constant:
“A pensão – recordou Brizola – era de uns parentes dele, também negros.
Eles me orientaram como eu deveria procurar emprego. Peguei o Correio do Povo e saí a
caminhar, mas como sempre havia muita gente, eu não consegui nada”.
Mas, logo em seguida, o adolescente conseguiu o seu primeiro emprego numa
engraxataria próxima da prefeitura, no centro da Capital. Na verdade, foram algumas
horas apenas que ele assumiu o posto numa cadeira, na ausência do titular.
Ao meio-dia, quando foi almoçar, foi informado por um funcionário da banca
de revistas da Galeria Chaves, a poucos metros da engraxataria, que precisavam de
trocador para a balança instalada na galeria. Brizola ficou uma semana trabalhando
como trocador da balança, que cobrava 200 réis por pessoa que se pesava. Dali passou
para uma vaga de ascensorista, ali mesmo na Galeria Chaves. Era um moderno elevador
de porta pantográfica, que hoje parece peça de museu, embora ainda continue
funcionando.
Aí já foi possível deixar a pensão da Benjamin Constant para ir morar, durante
poucos dias, na casa de uns parentes. Logo em seguida, nova mudança para uma águafurtada, localizada na rua General Vitorino, 17. “O aluguel era barato e assim eu fui
permanecendo”, contou na Câmara.
O compromisso com o trabalho não desviou o adolescente do seu destino: o
Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado, onde teria que fazer um exame para ser
admitido no curso de Técnico Rural, com internato. Para não correr risco, largou o
emprego e dedicou-se integralmente ao estudo.
Passou em primeiro lugar, mas as aulas só começariam três meses mais tarde
e ele já não tinha condições para se manter, porque saíra do emprego e não tinha como
voltar. Foi procurar o diretor do educandário, Raul Cauduro. Explicou sua situação,
mostrou o resultado nos exames, e pediu para antecipar sua entrada no internado,
naquele período de três meses que separavam o início das aulas. Assim, resolveria os
problemas de sobrevivência.
Cauduro aceitou o pedido porque o aluno fora aprovado em primeiro lugar.
Leonel ficou lá ajudando nas tarefas diárias, até que chegou o momento de fazer a
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matrícula. Foi quando se deu conta de que não tinha certidão de nascimento, documento
indispensável para fazer a matrícula. Ele foi novamente conversar com o diretor
Cauduro. E se deu o seguinte diálogo:
– Que documento você tem?
– Nenhum.
– Como é que você veio do Interior?
– Vim com uma carta de recomendação do prefeito.
– Pois, reconheça a firma da carta, que vou te admitir. No ano que vem traz a
certidão de nascimento.”
Depois de percorrer alguns cartórios e de ser informado que Hillebrand não
tinha firma registrada em Porto Alegre, ele pensou até mesmo em desistir da matrícula.
Mas, mais uma vez, alguém o ajudou na hora decisiva: um engenheiro, que conhecia
pessoas do cartório fez o reconhecimento da firma.
Aí, sim, foi possível fazer a matrícula. Mas quando a secretária do Ginásio,
dona Olga, lhe perguntou se tinha enxoval para ingressar no regime de internato do curso,
ele ficou em silêncio. Nem sabia do que se tratava. E só ficou sabendo quando dona
Olga lhe apresentou a relação de roupas que constituíam o enxoval exigido pelo ginásio.
Ele voltou para falar com Cauduro. O diretor não se conteve: “Mas tu não tens nada?”
Mesmo assim deu 50 mil réis para que o novo aluno comprasse o enxoval. Ele fez as
compras em uma loja da rua Voluntários da Pátria e começou a sua vida de estudante no
Ginásio Pinheiro Machado, em Porto Alegre, onde ficou algum tempo, até ser transferido
para a Escola Técnica de Agricultura - ETA, em Viamão.
Ali começou o curso em maio de 1936. Já formado como técnico rural, com
apenas 17 anos, Brizola não pôde trabalhar, num primeiro momento, naquela atividade
profissional. Através de um anúncio de jornal, ele chegou à Refinaria Brasileira de Óleos
e Graxas, no município de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Somente
anos mais tarde, Leonel Brizola ficou sabendo que a refinaria era de propriedade de Ildo
Meneghetti, que se tornou um dos seus adversários políticos mais difíceis de enfrentar na
disputa de votos.
Aos 18 anos, depois de sofrer queimaduras em uma explosão, Brizola fez um
concurso para o Ministério da Agricultura e foi aprovado. Tinha 17 anos, mas
oficialmente 18, idade declarada pela ETA para que ele pudesse inscrever-se no
concurso.
Como técnico do Ministério da Agricultura, Brizola optou por trabalhar em
Passo Fundo, perto de sua família. Apesar de receber bom salário, ele permaneceu apenas
seis meses em Passo Fundo, enfrentando dificuldades. Gastava mais do que ganhava e,
quando se apercebeu, estava comprometido com vários credores. Trabalhava como
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fiscal dos muitos moinhos de trigo existentes no município e morava com o irmão mais
velho Paraguassú. Mas estava levando uma vida desregrada, decidiu sair de Passo Fundo.
O abandono do emprego foi uma decisão difícil, porque estava deixando uma função
onde chegara através de concurso. O conselho do irmão pesou muito na decisão de
Brizola: “Ele morou uns meses comigo – conta Paraguassú. Trabalhava e às vezes ia de
carona, num caminhão, em companhia de amigos, visitar uma namorada em Marau. Um
dia passei os arreios nele. Seria melhor ele deixar aquele namoro sem futuro e o
empreguinho. Era melhor voltar para Porto Alegre e continuar seus estudos”.
Fez um acordo com os credores, recebeu ajuda do irmão com algum dinheiro e
voltou para Porto Alegre. Foi morar numa pensão da Voluntários da Pátria. Ali, fez
amizade com o carpinteiro Genuíno Sordi, que o incentivou na busca de um novo
emprego. Um dia, ao passar pelo Parque da Redenção, o principal da cidade, se interessou
pelo aviso inscrito na frente de um pavilhão de madeira: “Precisa-se de jardineiro.”
Não pensou duas vezes: entrou se candidatou à vaga. Pouco tempo depois
estava ocupado nas tarefas de jardineiro, mas com o firme propósito de não abandonar
os estudos. Sua primeira tarefa foi a de remodelar a tradicional Praça do Portão, no
centro da Capital, em companhia de outros dois operários.
Funcionário dedicado, operoso, logo conseguiu licença para morar no
pavilhão de madeira onde ficavam os equipamentos da Divisão de Parques e Jardins da
Prefeitura de Porto Alegre e pôde deixar a pensão da rua Voluntários da Pátria.
“Conseguimos, com o diretor, para morar no pavilhão e também para o Genuíno Sordi
ir pra lá. Fiz um puxadinho no pavilhão, comprei um colchão e lá me estabeleci. Comia
ali perto e, à noite, cuidava dos escritórios.”
Até então, ele tinha feito os cinco anos do curso primário e tinha um diploma
de técnico rural da escola de Viamão, que lhe garantira o emprego de jardineiro.
Precisava ir adiante, pelo menos concluir o ginásio. O caminho ideal era o Colégio Nossa
Senhora do Rosário, então um internato, localizado na avenida Independência, com
algumas vagas para estudantes que não podiam pagar, ideal para o assalariado Leonel.
Ele conseguiu uma vaga e assim, trabalhando e estudando, conseguiu terminar o ginásio,
com 21 anos de idade.
Em 1942, ele concluiu o ensino fundamental, após três anos no internato do
Rosário. Depois, pediu licença do trabalho na Prefeitura para prestar o serviço militar,
alistando-se no 3º Regimento de Aviação do Exército, que se transformaria na Base Aérea
de Canoas, vinculada ao Ministério da Aeronáutica.
Após o serviço militar, voltou ao trabalho na Prefeitura e estudou por mais
dois anos no Colégio Júlio de Castilhos, onde concluiu o curso científico, com média
de 7,5. Foi um ano intenso, porque Brizola conciliava o trabalho e o estudo com um
curso de piloto privado no Aeroclube Civil, aproveitando as instruções militares que
tivera antes. Em 1944 se formaria no curso de piloto, sob a orientação do comandante

27

Valter Borges, mas nunca exerceu a profissão. Só fez questão de continuar ligado à
instituição. Foi um dos fundadores da Federação dos Aeroclubes Gaúchos, sendo
presidente e presidente de honra da entidade.
Em 1945, Leonel Brizola realizou o seu grande sonho: passou no vestibular
para a Escola de Engenharia, no momento em que o país discutia intensamente a
necessidade de redemocratização, após o período do Estado Novo e o desfecho da II
Guerra Mundial, com a derrota do nazi-fascismo. Em 1949, recebeu o diploma no curso
de engenheiro civil.
Dessa época de estudante, Brizola guardou grandes recordações, como a de
ter participado da Fundação do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Júlio de
Castilhos, em 16 de agosto de 1943, sob a orientação do professor Abílio Azambuja. Ele foi
vice-presidente do grêmio estudantil e redigiu o primeiro ofício da entidade, endereçado
ao diretor do colégio, Ubaldino Moura, pedindo apoio dos professores.
O curso científico no Júlio de Castilhos, de três séries, foi concluído em dois
anos, à noite. Na época, Brizola morava no internato do Colégio do Rosário, mas logo
foi obrigado a se mudar, cedendo a vaga para outro aluno mais necessitado. O curso de
Engenharia também deixou em Brizola gratas recordações, apesar dos problemas
enfrentados para concluí-lo.
Um dos problemas foi com o novo diretor da Divisão de Parques e Jardins,
que não queria ver o seu funcionário dividindo o emprego com o curso de Engenharia. A
opção para Brizola foi claramente colocada: ou cumpria o expediente da Prefeitura ou
frequentava as aulas. O novo diretor não levou mesmo em conta o fato de que o
funcionário já progredira na Divisão de Parques e Jardins. Já havia sido chefe dos
viveiros, inspetor-geral e até respondia, eventualmente, pela diretoria. Recentemente
aprovado no vestibular de Engenharia, o futuro líder trabalhista ainda tentou argumentar
com o novo diretor, que era de uma família muito rica: “Mas diretor, eu tenho até um
motociclo. Dou uma fugidinha e frequento a aula, porque eu preciso de frequência
obrigatória. Depois volto e atendo o serviço, que está em dia, a qualquer hora.” A posição
do novo diretor não se alterou, obrigando Brizola a marcar uma reunião com o prefeito
em exercício Egídio Costa que, naquele momento, recebera o cargo de Clóvis Pestana.
Estavam reunidos na Prefeitura, para receber Brizola, Egídio Costa, Clóvis
Pestana e o dr. Bozanno, também engenheiro, diretor-geral da Prefeitura. Meio sem jeito,
porque sequer foi convidado para sentar, Brizola ouviu o conselho de Clóvis Pestana: “O
sr. tem que decidir entre a Prefeitura e a Escola de Engenharia”. Resposta de Brizola:
“Não tenho dúvida, fico com a Engenharia”. Tudo parecia decidido, quando Brizola
resolveu reagir: “Olha, os srs. fazem que nem porco: comem e viram o cocho. O dr.
Pestana se formou em Engenharia trabalhando na Prefeitura e, depois, se formou em
Direito, também trabalhando na Prefeitura, mas ele me nega esse direito”. A observação
de Brizola provocou imediata reação de Pestana, que a considerou desaforada. Ele
precisou ser contido para não se atracar com o funcionário abusado. Ao descer as escadas
da Prefeitura, Brizola imaginava que seria demitido. Mas foi premiado pela sorte. O
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secretário de Educação do município, Antônio Brochado da Rocha, que havia sido
prefeito e gostara do trabalho daquele jovem interiorano, o requisitou para trabalhar com
ele. Mas ele ficou na secretaria somente enquanto Brochado da Rocha permaneceu no
cargo. Quando o secretário saiu, Brizola saiu junto. E resolveu se tornar um profissional
independente, trabalhando como vendedor e topógrafo, fazendo plantas e medições, na
Capital e no Interior.
Mas, Brizola não estava alheio aos acontecimentos políticos do país, que se
refletiam na vida acadêmica, onde os universitários se dividiam entre dois grandes grupos,
os liberais e os conservadores. E havia ainda um terceiro grupo, vinculado ao Partido
Comunista, fortalecido pela liderança de Luis Carlos Prestes, que estava preso, e pela
vitória da União Soviética, ao lado dos países ocidentais aliados contra Adolf Hitler e
Benito Mussolini.
O espectro político da Universidade e da sociedade porto-alegrense na época
se completava com a ação dos líderes sindicalistas, que se encarregariam de organizar o
chamado movimento queremista. O chamado “queremismo” imaginava que Getúlio
Vargas pudesse continuar no poder, através da formação de uma Assembleia Nacional
Constituinte, que adaptasse o país aos novos tempos de redemocratização. Mas,
com a queda de Getúlio Vargas em novembro de 1945, os sindicalistas, com quem o
jovem Brizola se identificava, ficaram isolados.
A saída seria ingressar num dos partidos que haviam sido criados por Vargas,
Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Brizola
contava que chegou a ir a uma reunião do PSD: “Mas não dava, não. Era gente muito
importante.”
A campanha para as eleições que escolheriam o novo presidente da República,
após a queda de Vargas, colocaram frente a frente as candidaturas do brigadeiro Eduardo
Gomes, apoiado pela UDN e os grandes órgãos de imprensa, e a de Eurico Gaspar Dutra,
apoiado pelo PSD e por Getúlio Vargas. Brizola votou em Dutra, porque ele havia sido
indicado por Getúlio Vargas, que se afastara da política e cuidava do seu rebanho na
fazenda do Itu, em São Borja. E, na hora de escolher seu candidato a deputado federal,
teve dificuldade porque não conhecia nenhum dos candidatos. Ao percorrer a relação de
nomes dos candidatos do PSD, decidiu votar em Batista Luzardo: “Sabem por quê?
Porque minha mãe sempre falava em Batista Luzardo, que havia sido revolucionário em
1923 – contava Brizola. Votei pela memória, exclusivamente pela memória.”
Eurico Gaspar Dutra foi eleito Presidente e Brizola continuou trabalhando e
estudando no curso de Engenharia. Até que leu e gostou de um manifesto do recém criado
Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, publicado num jornal da Capital. No manifesto
constava o endereço da sede do novo partido, na rua Vigário José Ignácio, no centro de
Porto Alegre. Lá Brizola encontrou reunidos numa pequena sala alguns sindicalistas
importantes, cujos nomes fazia questão de mencionar quando recordava o encontro:
José Vecchio, Lino Braun, Francisco Santos, Leopoldo Machado, Valdomiro de Lemos
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e Silvio Sanson. Ele se dispôs a entrar no partido e imediatamente foi aceito, cabendolhe a tarefa de organizar o movimento jovem do PTB, a chamada “Ala Moça”, que
revelou tantos líderes.
Dedicado à organização do movimento jovem, Brizola assistiu à transferência
da sede do PTB para um edifício defronte à Praça da Alfândega e à aproximação do
partido de Alberto Pasqualini, que tinha, nos jovens, seus primeiros e grandes
admiradores.
Quando o PTB indicou Pasqualini como candidato do partido a Governador
do Estado, nas eleições de janeiro de 1947, e organizou a relação dos seus candidatos,
Brizola, então presidente da Ala Moça, foi indicado como candidato à Assembleia
Legislativa. Ao que tudo indica, permitiu que incluíssem o seu nome na relação dos
candidatos, sem ter consciência da sua responsabilidade: “Eu nem sabia o que era ser
candidato. Mas, como incluíram o meu nome para ser candidato a deputado, saí por aí,
acompanhando caravanas, sem nenhum tostão, porque o partido dava até as chapas para
os candidatos. Não era preciso gastar nada. Eu não gastei um tostão”. Mas, Brizola
teve, sim, uma ajuda importante: a do presidente do PTB, José Vecchio, líder do
Sindicato da Companhia Carris, responsável pelos bondes e que bancou a confecção de
alguns cartazes. “Eu me lembro que ele deu dois mil cruzeiros para fazer cartazes. Deu
para fazer uns 200 cartazes, deste tamanhinho.”
Ajudado por colegas da faculdade e por companheiros da “Ala Moça”, Brizola
participou pessoalmente do trabalho de colagem dos cartazes. “A minha mensagem era a
seguinte: não se pode entender como um estudante militar tem tudo – livros,
fardamento, pensão e até um ordenado – e nós não temos nada. Foi o meu grito de
revolta”. Aquela campanha empolgou tanto que Brizola se elegeu deputado estadual aos
24 anos de idade, com 3.839 votos. Iniciava, então, a carreira política de Leonel Brizola,
para quem Getúlio Vargas previu um grande futuro, ouvindo-o discursar num comício
do PTB, defronte à Prefeitura de Porto Alegre: “Esse guri vai muito longe”, vaticinou
corretamente o estadista.

Brizola como membro da Assembleia
Constituinte de 1947. Reprodução do Quadro
dos Constituintes.
Memorial do Legislativo
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Deputado Estadual
Leonel Brizola era um desconhecido estudante de Engenharia Civil quando se
elegeu deputado em janeiro de 1947. Tinha 25 anos e morava numa pensão no centro
de Porto Alegre, dividindo o quarto com Sereno Chaise, seu companheiro na Ala Moça
do PTB. “Ele chegava da faculdade ao meio-dia, almoçava e ia estudar. Pedia: – um
pouco antes das duas, tu me chama”.
Brizola chegava ao Legislativo cheio de sonhos e esperanças, com alguma
experiência de atividade partidária, obtida graças ao trabalho paciente de construção do
partido na Capital e interior do Estado.
Os anais da Assembleia gaúcha naqueles dias atestam o entusiasmo do
estreante: em quase todas as sessões no plenário há registro das suas intervenções
empolgadas e minuciosas, sobre as mais diversas questões (ver no capítulo dos
discursos). Seu companheiro inseparável nesse tempo, Sereno Chaise lembra que
Brizola era o único deputado que permanecia despachando na Assembleia após o
encerramento do expediente.
“Ele ficava atendendo, encaminhando pedidos. Tratava muito de temas da
juventude, como a lei que permitia que o funcionário público pudesse sair mais cedo
para poder estudar. Chegava a ficar até às dez da noite. Por isso, a maioria dos
seguranças da Assembleia não gostava dele. Mas um concordou em ficar sem ganhar
hora extra. Era João Marcos da Rosa, lá da Vila Jardim, que depois foi oficial de gabinete
do Brizola na Prefeitura”, conta Chaise.
Desde o início do trabalho de estruturação do PTB, principalmente em cidades
como Rio Grande, Pelotas e Santa Maria, além de Porto Alegre, Brizola tinha frequentes
contatos com o líder sindical e líder trabalhista José Vecchio. Afinal, havia um objetivo
comum entre ambos: o deputado Brizola, que vinha construindo sua carreira política a
partir do movimento estudantil, também queria aproximar-se do movimento operário.
Vecchio, por sua vez, desejava que os jovens liderados por Brizola tivessem uma presença
mais atuante no PTB, que disputava espaços com os comunistas, muito ativos entre os
estudantes secundaristas e universitários, no período de redemocratização do pós-guerra.
Vecchio, porém, preocupava-se com o que definia como perfil contestador de Brizola e
ao menos uma vez queixou-se a Getúlio Vargas sobre o comportamento impetuoso e
quase incontrolável do jovem Leonel Brizola. Diz a lenda que Getúlio reagiu com ironia:
“Vecchio, faz como eu, não te mete em política”.
O Partido Trabalhista Brasileiro não conseguiu fazer o governador naquelas
eleições, de 1947. Seu candidato, Alberto Pasqualini, era o favorito e tinha enorme
prestígio, principalmente na região colonial, que eleitoralmente se tornava a mais
influente do Estado. Mas, perdeu por 19 mil votos para Walter Jobim, do PSD. O PTB,
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no entanto, fez 23 dos 55 deputados eleitos, feito jamais repetido por qualquer bancada.
Era a primeira Assembleia Legislativa após a ditadura do Estado Novo e deveria adaptar
a Constituição do Estado aos novos caminhos da redemocratização. Dezesseis dos
deputados trabalhistas eram oriundos das regiões coloniais, fato que indicava uma
profunda alteração no cenário político gaúcho, pois até então, a grande maioria de todas
as bancadas era de fazendeiros e da zona da pecuária tradicional.
Tendo a bancada do PTB 23 deputados constituintes e a do PL (Partido
Libertador) cinco, a soma de ambas em um acordo garantiria a maioria de 28 votos
necessários para a inclusão de qualquer dispositivo na futura Constituição. O PL tomou
a iniciativa de procurar tal acordo, desde que os trabalhistas apoiassem sua proposta de
um regime parlamentarista de governo. O PTB não cogitava da forma de governo em seu
Programa, tão somente exigia que fosse amplamente democrática. Pasqualini, ao ser
consultado pelo PL, alertou que a forma parlamentarista de Governo no Estado
contrariava ao que dispunha a Constituição Federal recém-promulgada. A bancada do PL
não cedeu. Argumentava que mesmo que fosse provável a derrubada da emenda
parlamentarista pelo STF, ainda assim valeria pedagogicamente para a sua pregação.
Pasqualini, então, sugeriu à bancada do PTB que fizesse o acordo. Em troca do apoio
ao parlamentarismo, o PL votaria com o PTB na aprovação de um capítulo que tratasse
“Da Ordem Econômica e Social”. Pasqualini preocupava-se com a redação desse
capítulo na futura Constituição do Estado, destinado a garantir ao Executivo condições
de promover reformas sociais, para promoção dos trabalhadores do campo e da cidade.
Brizola foi um dos deputados que apoiou a sugestão de Alberto Pasqualini.
Assim, o artigo 174 da Constituição Estadual de 1947, ficou com a seguinte redação de
Alberto Pasqualini: “O direito à propriedade é inerente à natureza do homem,
dependendo seus limites e seu uso de conveniência social.”
O parágrafo quarto dizia que “a lei facilitará a fixação do homem à terra,
estabelecendo plano de colonização ou instalação de granjas cooperativadas, com o
aproveitamento de terras públicas ou, mediante desapropriação, de terras particulares
não socialmente aproveitadas.”
Esse dispositivo foi um dos embasamentos legais para os projetos de reforma
agrária que Brizola viria implantar uma dezena de anos após, como governador do
Estado.
A Constituinte foi instalada no dia 10 de março de 1947. No dia 12, o jovem
deputado Brizola fez uma de suas primeiras intervenções, com as galerias tomadas de
jovens estudantes que pleiteavam vagas no ginasial e no ciclo seguinte, para terminar o
segundo grau. A reivindicação, o parlamentar conhecia bem, pois ainda estava envolvido
com o movimento estudantil, por isso foi indicado por seu partido para defender a
criação de mais vagas para estudantes do segundo grau. Estava em discussão o que no
jargão parlamentar chama-se “Indicação”, assinada pelo PTB e outros partidos, com
propostas em torno do que pretendiam os estudantes.
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Na tribuna, o estreante Brizola. A seu lado, nas bancadas de legisladores do
velho casarão da Rua Duque, onde funcionava o Legislativo, políticos com maior
vivência partidária, como José Diogo Brochado da Rocha, Oscar Carneiro da Fontoura,
Tarso Dutra e Edgard Luiz Schneider. Nas galerias, dezenas de pessoas, principalmente
estudantes, que desde a sessão solene de instalação da Constituinte, acompanhavam com
grande interesse a retomada do processo democrático de discussão das questões de
interesse dos vários segmentos da sociedade gaúcha.
Brizola defendeu com desenvoltura o que era reivindicado pelo movimento
estudantil, começando por uma ampla análise dos problemas que estavam sendo criados
com a escassez de vagas no segundo grau do ensino em Porto Alegre:
“Inicialmente, devo pedir o beneplácito dos nobres colegas para a Indicação
que apresentamos, recomendando aos poderes competentes que solucionem a situação
angustiosa de várias dezenas de rapazes que, embora tenham concluído o primeiro ciclo
do curso secundário, devido à falta de vagas no Ginásio do Estado (referia-se ao Colégio
Júlio de Castilhos), não conseguiram matricular-se no segundo ciclo. Por tão
insignificante motivo não se justifica que várias dezenas de rapazes sejam lançadas na
contingência de interromper os seus estudos, a despeito dos sacrifícios que,
constantemente, a mocidade civil do Rio Grande do Sul e do Brasil enfrentam para
estudar”.
Brizola lembra, depois, que na campanha eleitoral iniciada em 19 de janeiro,
todos os que solicitavam votos dos gaúchos tinham como denominador comum, em seus
programas, o amparo e a proteção da infância e da juventude. E, aos seus argumentos
acrescentou os de uma figura pública muito respeitada no Rio Grande do Sul. Lembrou
que, já em 1934, naquela mesma Assembleia Legislativa, o médico e deputado Décio
Martins Costa “defendia a tese de que o governo, tomando medidas para proteção da
juventude e da infância, realizaria o mais fecundo dos empreendimentos”.
As discussões giravam mais em torno da forma de encaminhar uma solução. O
primeiro orador depois de Brizola foi o deputado Oscar Carneiro da Fontoura, que na
condição de representante do governo de Walter Jobim, do PSD, inicialmente lembrou
que a fixação do número de matrículas “é um fato comum em todas as escolas e
Universidades, dependendo, principalmente, da capacidade didática das mesmas e, quase
sempre, de material, de espaço, verbas para pagamento de professores e, às vezes, até do
número de professores que se possa conseguir para atender às diversas disciplinas”.
As galerias acompanhavam atentamente as palavras do deputado Oscar
Fontoura e, mais ainda, Brizola, que se esmerara no encaminhamento da proposta do PTB
objetivando a ampliação do número de vagas no Júlio de Castilhos. O deputado do PSD,
porém, apesar das ressalvas encerrou, concordando que era necessário encontrar-se uma
saída. “Mau grado isso (as dificuldades mencionadas), atendendo ao nobre fim dessa
indicação, e para que numerosos patrícios não fiquem ao desabrigo do ensino ou não
possam continuar seus cursos, a bancada do PSD dá a sua aprovação”. Mas havia duas
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alternativas em discussão para aumentar as vagas: utilizar salas de grupos escolares ou
da Escola de Engenharia da Universidade de Porto Alegre. Ao final, por sugestão de
Brizola a Assembleia aprovou o encaminhamento de ofício à Secretaria da Educação,
ficando com a Pasta a escolha do local mais apropriado.
A sessão do dia 12, estreia do jovem Brizola na tribuna, terminara para ele (e
para grande número de estudantes presentes nas galerias) de forma vitoriosa. Ele diria
depois que, a partir daquele dia, “a Constituinte foi uma grande escola de iniciação
política”.
No dia seguinte, quarta sessão da Constituinte, Brizola já está envolvido em
outro tema candente: uma denúncia encaminhada à Assembleia por moradores e
empresários do 4º Distrito de Porto Alegre, onde se localizava a maioria das indústrias da
capital, sobre os frequentes cortes de energia elétrica na região, com enormes prejuízos
para o comércio, indústria e residências. Diz a mensagem dos moradores: “E o pior é
que, embora não consumamos energia, temos de pagar. A única solução seria o governo
encampar essa companhia, a fim de evitar maiores prejuízos e desemprego dos
trabalhadores”.
A empresa responsável pelo racionamento era a Companhia de Energia
Elétrica Rio-grandense (CEERG), subsidiária da Bond and Share, e que há muitos anos
não fazia qualquer investimento em geração de energia. Doze anos depois, Leonel
Brizola eleito governador, a CEERG viria a ser encampada para que se iniciasse um
novo ciclo na produção e distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul.
A reivindicação dos moradores da Rua do Parque era muito mais complexa do
que a dos estudantes. Seu encaminhamento, como ficaria evidenciado uma década
depois, dependia de muita vontade política, pois significava enfrentar os interesses de
uma empresa multinacional norte-americana. O PTB, porém, partido com forte
vinculação com o movimento sindical, não ficou alheio ao tema. Por iniciativa de onze
integrantes de sua bancada, o partido, “considerando as desastrosas consequências
sociais e econômicas do fornecimento irregular de energia elétrica, não só nesta capital
como em várias cidades do interior do Estado”, solicitou a formação de uma comissão
parlamentar especial para exame das causas e adoção das providências que se
impunham.
No início dos anos 50, a situação já era mais grave do que no período da
Constituinte. Em alguns dias da semana, empresas estabelecidas na zona mais industrial
da cidade eram obrigadas a parar durante algumas horas do dia em função do
racionamento, gerando desemprego e queixas de lideranças sindicais vinculadas aos
trabalhistas. Todos esses fatos, certamente, povoavam a memória de Leonel Brizola
quando, em 1959, como governador do Estado, uma de suas primeiras providências
foi convocar sua equipe de planejamento para a busca de alternativas que rompessem
com o atraso em que se encontrava o Estado, impedido de crescer em face da escassez
de energia elétrica.
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Derrota e Vitória
Deputado, bem falante, vestindo ternos bem cortados, cabelo alisado com
brilhantina, bigodinho fino à Clark Gable [...] Era natural que o jovem político fizesse
sucesso com as mulheres. “Quando ele ia visitar a mãe em Carazinho no fim de semana,
as moças ficavam agitadas, me pediam para apresentar o Leonel, queriam dançar com
ele no baile”, lembra a sobrinha Maria Brizola Caselli. Em Porto Alegre, era visto com
uma morena belíssima que morava próximo ao Colégio Militar e manteve o namoro
com ela até conhecer Neusa Goulart nas reuniões da Ala Moça do PTB. De família rica,
irmã de João Goulart, Neusa era um ano mais velha do que Brizola. Elegante e discreta,
tinha 29 anos quando se casaram no dia primeiro de março de 1950.
Aquele ano seria marcante para os trabalhistas por muitas outras razões. Em
outubro, Getúlio Vargas, o grande líder do PTB, voltou ao poder numa eleição
consagradora. João Goulart, o líder do partido no Rio Grande do Sul se elegeu deputado
federal e Leonel Brizola, o jovem promissor, conseguiu o seu segundo mandato como
deputado estadual. Foi o mais votado da bancada trabalhista, com 16.691 votos. Seu
cunhado, João Goulart, que também era deputado estadual, se elegeu para a Câmara
Federal com a segunda maior votação da bancada, quase 40 mil votos. Os trabalhistas
elegeram ainda naquele ano Alberto Pasqualini para o Senado Federal, com mais de 300
mil votos e fizeram o também o novo governador do Estado, Ernesto Dornelles, que
derrotou Pompílio Cilon Rosa, do PSD, com uma diferença de aproximadamente 50
mil votos.
Fortalecido politicamente, com a reeleição para a Assembleia, o jovem líder
Leonel Brizola não teve dificuldades para ver o seu nome indicado pelo PTB como
candidato a prefeito de Porto Alegre nas eleições municipais do ano seguinte. O seu
companheiro de chapa era Manoel Vargas, o Maneco, filho do presidente Getúlio
Vargas. Brizola era favorito na disputa com Ildo Meneghetti, um porto-alegrense filho
de italianos, que representava a Frente Democrática, uma coligação formada pelo PSD,
UDN e PL. Mas uma dissidência surpreendente no PTB, liderada por José Vecchio, um
dos organizadores do partido no Estado, impediu a vitória de Brizola. Ele perdeu por
uma diferença de mil e sessenta e dois votos. Manoel Vargas, o candidato a vice-prefeito
na chapa liderada por Brizola, teve mais sorte: elegeu-se vice-prefeito, ao lado do grande
vitorioso, Ildo Meneghetti (na época, os vices eram eleitos em votação individual
própria).
A derrota não desanimou Brizola. Ele chegou a dizer, em declarações para os
jornais, que a palavra desalento não existia no seu dicionário. E que o povo jamais
poderia ser derrotado em qualquer eleição. De fato, seu projeto político recém estava
começando. E ele tinha ideias bem claras do que deveria fazer para ampliar o número
dos seus seguidores. Determinado a pôr em prática suas ideias, aceitou, em 1952, aos
30 anos de idade, o convite do governador Ernesto Dornelles para assumir a Secretaria
de Obras Públicas. Com total apoio do governador, o jovem secretário se entregou, de
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corpo e alma, à realização do 1º Plano de Obras do Estado, com ênfase na execução de
obras de infraestrutura, principalmente nas áreas de saneamento básico e rodovias.
Aos poucos, as realizações da Secretaria de Obras Públicas foram aparecendo.
Diversos municípios receberam tratamento especial para resolver seus problemas na
área do abastecimento de água; estradas estaduais e municipais foram construídas,
ampliadas ou remodeladas e outras de maior visibilidade ajudaram a destacar a
operosidade do jovem secretário. Foi o caso da forte integração do Governo do Estado
com órgãos federais objetivando a construção da ponte sobre o Rio Guaíba, a
construção da nova pista do aeroporto Salgado Filho, inaugurado em janeiro de 1955,
e o início da construção do prédio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Brizola ficou
dois anos na Secretaria de Obras Públicas, de onde saiu para concorrer a deputado
federal nas eleições de outubro de 1954.
Ainda sob o impacto do suicídio de Getúlio Vargas, em agosto daquele ano,
Brizola se elegeu em outubro para a Câmara Federal, aos 32 anos de idade, com a
conquista de mais de 100 mil votos. A sua alegria só não foi completa, porque seu
cunhado, João Goulart, não conseguiu se eleger para o Senado. Dois anos mais tarde,
Leonel Brizola venceu facilmente a eleição para prefeito de Porto Alegre, após intenso
trabalho de mobilização partidária, realizado com o apoio de um diário vespertino, o
Clarim, em formato tabloide. O jornal, cujo diretor era o próprio Brizola, nasceu e foi
extinto no ano de 1955, mas chegou a ter uma tiragem de 35 mil exemplares, bastante
expressiva em relação à população de Porto Alegre, estimada em 500 mil habitantes.
Nas páginas do jornal, vinculado ao PTB, eram apresentados e criticados os
grandes problemas da Capital, que permaneciam sem solução. Para resolvê-los é que
Brizola apresentava novamente sua candidatura, após o insucesso de 1951, no
confronto com Ildo Meneghetti. Ao lado do candidato a vice-prefeito, Tristão Sucupira
Viana, Brizola desenvolveu sua campanha apoiada no slogan “Nenhuma Criança Sem
Escola” e na bandeira do desenvolvimento da Capital, através da realização de obras.
Era a tentativa de reproduzir, no âmbito do município, o que fizera como Secretário de
Obras no governo de Ernesto Dornelles.
Brizola elegeu-se prefeito com 65.077 votos (55,14%). Em segundo lugar
ficou o candidato do PSD, Euclides Triches, com 37.158 votos (31,49%). Cândido
Norberto, que concorreu pela legenda do PSB, fez aproximadamente 11 mil votos e
Edmundo Marques, do PDC, 860 votos. Não faltaria ao novo prefeito da Capital
respaldo na Câmara Municipal de Vereadores, para pôr em prática seus planos
administrativos: o PTB elegeu a maior bancada da Câmara, ocupando oito cadeiras,
contra quatro do PSB, duas do PR, duas da UDN, duas do PL, duas do PSP e uma do
PDC.
Brizola assumiu em janeiro de 1956, aos 34 anos de idade, sob a expectativa
confiante de uma população que reclamava investimentos da Prefeitura nas áreas de
saneamento básico e urbanização, abastecimento de água, transportes coletivos, sistema
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viário e no ensino, que estava completamente desorganizado. O novo prefeito quis
mostrar serviço logo depois da posse. O jornal A Hora não deixou passar em branco a
iniciativa de Brizola, que nos primeiros dias de sua administração reuniu um pequeno
exército de 500 homens, com enxadas, pás e picaretas, com a incumbência de limpar
ruas, tapar buracos, desobstruir bueiros e desentupir esgotos.
Em março, o prefeito foi à Câmara para assistir à primeira reunião plenária
do ano e entregar ao presidente do Legislativo, vereador José Aloísio Filho, a prestação
de contas do exercício de 1955, da gestão de Ildo Meneghetti. Na oportunidade, leu o
relatório com o elenco de atividades programadas pelo Executivo, entre elas o projeto
de um Plano de Obras, Serviços e Equipamentos. O Plano só foi aprovado pela Câmara
e sancionado pelo prefeito em novembro de 1955, quando várias obras já estavam sendo
executadas. Junto com outras iniciativas importantes, a prefeitura começou, ainda no
decorrer do ano de 1956, a construção de casas populares, em regime de urgência.
Algumas construções foram realizadas em parceria com o Governo do Estado. Mas a
grande preocupação do prefeito, no seu primeiro ano de mandato, foi com a situação
em que se encontrava o ensino público de primeiro grau. Conforme relatório entregue
à Câmara, somente 17 escolas estavam em funcionamento, mas em precárias condições,
em prédios inadequados e anti-higiênicos.
Ao terminar seu primeiro ano de governo, Brizola já tinha a satisfação de ver
quase concluídas as obras dos prédios de escolas nos bairros de Ipanema, Passo da
Mangueira e na rua Botafogo, no bairro da Azenha. Também se encontravam em fase
de construção os prédios mistos, de madeira e alvenaria, para as escolas das vilas
Ipiranga, Jardim, Dona Teodora, Comerciários, Passo das Pedras, Mont ‘Serrat e na rua
Caldre e Fião. Estavam também em construção os prédios das escolas com capacidade
para 150 alunos nas vilas Santa Maria e Mato Sampaio e um anexo do Colégio Appeles
Porto Alegre.
Referindo-se a esse conjunto de obras destinadas a abrigar escolas, Brizola
informava que o município teria, para o início do ano letivo de 1957, capacidade para
abrigar 6.600 crianças, atendidas em dois turnos. “Esta é uma contribuição mínima do
município” – observava Brizola – “pois conhecemos o déficit existente no setor de
ensino, calculado em 30 mil crianças necessitando de escola.”
Constatada a carência, a nova administração da cidade elaborou um plano de
emergência para a construção de 189 unidades escolares, com capacidade para abrigar
32.060 crianças, em dois turnos. O prefeito participava diretamente da fiscalização das
obras, em companhia do secretário de Obras e Viação, Alcindo Guanabara Porto
Alegre.
O esforço de Brizola para melhorar as condições do ensino básico em Porto
Alegre era compartilhado pelo vice-prefeito Tristão Sucupira Viana, que acumulava o
cargo com o de secretário da Educação. Em meio à intensa atividade, na execução das
obras, Brizola não se descuidava da sua vinculação com o meio sindical e com a
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abordagem constante do ideário do trabalhismo, enfatizado durante a permanência de
Getúlio Vargas no poder.
Apostando na opinião de Vargas de que “o trabalho é o grande fator de
elevação da dignidade humana”, Brizola promovia reuniões com sindicalistas, até para
tratar dos reajustes no Imposto Predial e Territorial. Muitas vezes fez questão de visitar
órgãos da Prefeitura, durante o expediente, para se inteirar do ritmo em que o trabalho
era desenvolvido. Era incansável e tinha uma visão abrangente dos problemas, que não
se esgotava nos limites geográficos do município. Por isso, retomou o interesse pela
construção da ponte sobre o rio Guaíba, alertando técnicos do Estado e do Governo
Federal para as consequências das obras, principalmente em suas imediações, no plano
urbanístico da capital.
Nas imediações da ponte, Brizola queria ensejar, aos agricultores, com
aproveitamento das águas do Guaíba, boas condições para o plantio de verduras para
abastecer a população da Capital. A área, englobando as ilhas, constituía o espaço
destinado ao chamado Cinturão Verde, um plano ambicioso da administração
municipal. Uma espécie de circuito, envolvendo a cidade, seria destinado
prioritariamente para o cultivo de legumes, verduras e frutas.
Para conhecer novas experiências administrativas, o prefeito Brizola aceitou
o convite para visitar a Alemanha Democrática, em junho de 1957, acompanhado do
secretário municipal de Obras e Planejamento, Mário Maestri, e do diretor de
Urbanismo da Secretaria de Obras e Viação, Edvaldo Pereira Paiva. O principal objetivo
da visita de Brizola à Alemanha era o de conhecer uma exposição de arquitetura e
urbanismo, que se realizava em Berlim. Acima de tudo, o prefeito e seus auxiliares
queriam conhecer as modernas técnicas do planejamento urbano, da construção civil e
as empresas que forneceriam as aparelhagens para fazer a Estação de Tratamento de
Água São João, na capital gaúcha.
Em nove dias de visita à Alemanha, Brizola e seus acompanhantes passaram
por mais de 15 cidades, num total de 2.500 quilômetros, para conhecer a estrutura dos
serviços públicos do país. Para quem reclamava em razão das despesas com a viagem,
Brizola dizia: “Eu trabalhei mais viajando do que quando no exercício das minhas
atividades em Porto Alegre.”
Mas, na Alemanha, Brizola ficou livre, por alguns dias, de problemas
peculiares à capital gaúcha, para os quais nem sempre era fácil encontrar uma solução.
Foi o caso de um projeto de autoria do vereador Carlos Pessoa de Brum, autorizando a
Prefeitura a doar um terreno, na avenida Ipiranga, próximo da avenida Getúlio Vargas,
no bairro Menino Deus, para que a União de Umbanda do Rio Grande do Sul
construísse um hospital e ampliasse o espaço destinado aos cultos. A ideia de doação
da área vinha desde a administração de Ildo Meneghetti, mas não tivera um desfecho
prático, após sua aprovação na Câmara Municipal. As posições pró e contra o projeto
se exacerbaram, inclusive com uma manifestação do arcebispo metropolitano, dom
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Vicente Scherer. O projeto acabou sendo vetado pelo prefeito, sob a alegação de que a
área em destaque seria ocupada por um lote de casas destinadas aos servidores
municipais.
Outro assunto polêmico enfrentado pelo prefeito Brizola, em agosto de 1957,
foi o do empréstimo do Banco do Rio Grande do Sul à Prefeitura para a compra de 100
ônibus tipo “trolley-bus”, a serem utilizados pela Cia. Carris Porto-alegrense. O valor
da transação dos ônibus elétricos e dos equipamentos para a implantação do sistema era
de 128 milhões de cruzeiros, empréstimo a ser pago pela Prefeitura, em cinco anos.
O banco entendeu que o valor da transação era muito alto e que só poderia
disponibilizar uma parte daquela quantia. Em princípio, portanto, o plano de Brizola de
substituir os velhos bondes pelos “trolley-bus” ficou prejudicado. Mas ele não se
conformou com a negativa do banco e partiu para o ataque, invocando razões de
interesse coletivo e a natureza do banco, que não era de partidos nem do governo, mas
deveria estar a serviço do povo.
O alvo maior da crítica era o governador Ildo Meneghetti que, pressionado
por correligionários do PSD, não queria autorizar o banco a conceder o empréstimo.
Depois de muita discussão pública a respeito do assunto, Brizola acabou conseguindo
o que queria: a Câmara Municipal aprovou a matéria e o financiamento do banco se
tornou possível, no valor de 128 milhões de cruzeiros, quantia solicitada desde o início
para o plano de modernização do sistema de transportes coletivos da cidade. Mas, antes,
Brizola teve que mostrar o edital de concorrência utilizado para a compra dos “trolleybus”, rejeitando acusação de superfaturamento feito por integrantes da “Ala Moça” do
Partido Libertador, o PL.
No mês de setembro, após uma viagem ao Rio de Janeiro, Brizola deu uma
boa notícia: o pedido de importação dos coletivos e dos equipamentos já havia sido
despachado. Naquela viagem ao Rio, Brizola também conseguiu a liberação de um
empréstimo da Caixa Econômica Federal, no valor de 186 milhões de cruzeiros para as
obras de saneamento e abastecimento de água na capital.
Movendo-se com facilidade no plano nacional, em razão de ter sido deputado
federal e de ter o cunhado João Goulart como vice-presidente da República, no governo
de Juscelino Kubistchek, Brizola não se furtava em participar da tentativa de solução
para problemas que não diziam respeito à administração municipal. Foi assim que
solicitou uma audiência com o presidente Juscelino para tratar da situação crítica em
que se encontrava a triticultura no Estado. Antes de se encontrar com Juscelino, no Rio
de Janeiro, Brizola explicou: “Não posso, como homem público e cidadão riograndense, ficar insensível ao drama que vem passando nossa triticultura. Dezenas de
produtores e prefeitos têm me procurado para estabelecer esta verdadeira confusão em
que se encontra o assunto, principalmente com respeito ao já famoso convênio de
importação do trigo norte-americano”.
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Descontentes com os impostos sobre importação de máquinas e
equipamentos agrícolas, triticultores, inclusive de Carazinho, terra do prefeito de Porto
Alegre, viam em Brizola o político certo para defendê-los. Era um indício muito forte
de que sua liderança não ficaria confinada aos limites de Porto Alegre. Os triticultores
já o promoviam, sem noção do significado do seu pedido, a candidato ao Governo do
Estado. Mas o que transformou Brizola no favorito para ser o candidato do PTB, em
detrimento da pretensão de outros candidatos, como o ex-prefeito de Porto Alegre,
Loureiro da Silva, foram as obras que realizou na Capital. A constatação ficou por conta
da imprensa, registrando que a Capital de meio milhão de habitantes ficara 10 anos sem
saber o que eram obras de saneamento e que, na administração de Leonel Brizola
“recebeu grandes investimentos no setor, com a elevação do seu índice de salubridade”.
No final de 1956, o nome de Brizola já era favorito, no âmbito do PTB, para
concorrer ao Governo do Estado, disputando a indicação com Loureiro da Silva. Na
convenção de outubro do ano seguinte, realizada no Instituto de Belas Artes, ele teve
117 votos contra 38 dados a Loureiro da Silva. Não faltavam argumentos para os
defensores da indicação de Brizola. Ele tinha, realmente, um currículo de realizações
marcantes, como deputado estadual, deputado federal e prefeito de Porto Alegre. Um
comitê apartidário formado por estudantes, para apoiar a candidatura de Brizola para
governador, divulgou um manifesto enumerando suas realizações como secretário de
Obras: ampliação e reforma da pista do aeroporto Salgado Filho, estação ferroviária de
Diretor Carlos Pestana, 39 hidráulicas, início da construção do prédio do Corpo de
Bombeiros, do Palácio da Justiça e do Colégio Júlio de Castilhos, além da reorganização
do Departamento de Portos, Rios e Canais.
Mas foi como prefeito que Brizola ganhou notoriedade em administração:
implantou rede de esgotos cloacais em várias regiões da cidade, investiu numa linha de
recalque para abastecer a hidráulica, com 2,6 quilômetros de tubulação, construiu
adutoras e ampliou, pavimentou e asfaltou diversas ruas e avenidas. No setor viário se
deu uma das suas mais significativas realizações: a urbanização de extensa margem do
Guaíba, beneficiando os bairros do Menino Deus e da Cidade Baixa e, indiretamente, a
Zona Sul da Capital.
O projeto foi elaborado pelo urbanista Edvaldo Pereira Paiva, auxiliado pelo
arquiteto Carlos Maximiliano Fayet. Na verdade, com a realização de obras de
infraestrutura na margem esquerda do Guaíba, Brizola incorporou essa área da cidade,
contribuindo para resolver graves problemas do sistema viário da Zona Sul da Capital
e permitindo o alongamento da avenida Borges de Medeiros. O trabalho para a
realização do aterro da área exigiu um esforço impressionante, jamais visto na Capital.
Em 60 dias, a STER, empreiteira responsável pelo aterro, abrangendo uma área de mais
ou menos 30 hectares, já havia colocado 250 mil metros cúbicos de terra, retirada do
leito do Guaíba.
A dragagem do rio foi iniciada em outubro e concluída em dezembro de l956,
antes do previsto, devido ao ritmo acelerado dos trabalhos. Era um sonho da população
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de Porto Alegre que estava sendo concretizado, a exemplo da construção da hidráulica
do bairro São João para fornecer água potável a 300 mil porto-alegrenses. Os números
eram realmente expressivos. Brizola instalou, durante seu governo no município, 110
quilômetros de rede de água e construiu esgoto pluvial e cloacal numa extensão de 88
quilômetros. Por isso, os estudantes favoráveis à candidatura de Brizola ao Governo do
Estado não economizaram elogios: somente ele poderia fazer o Estado avançar no
caminho do progresso, através do desenvolvimento econômico.
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A Convenção e a Campanha
Embora despistasse sua intenção de ocupar o Palácio Piratini, Brizola já era
cogitado para o governo gaúcho desde o final de 1956, por iniciativa de diversos
diretórios. Entre os mais entusiasmados estavam os integrantes do diretório ferroviário
de Diretor Augusto Pestana. Os ferroviários eram numerosos e politizados, com
vínculos importantes com o trabalhismo.
Também os estudantes de vários municípios gaúchos organizaram um comitê
suprapartidário e lançaram um manifesto “para que a sociedade gaúcha pudesse
comparar as realizações do candidato Brizola, enquanto deputado, estadual e federal, e
prefeito da Capital, com as de Walter Peracchi de Barcellos”, candidato da Frente
Democrática (PSD-UDN-PL).
O manifesto listava obras e iniciativas “do engenheiro Leonel Brizola”, entre
as quais incluía “o Aeroporto Salgado Filho, a Estação Ferroviária de Diretor Augusto
Pestana, 39 hidráulicas no interior; iniciou a construção do quartel do Corpo de
Bombeiros, do Palácio da Justiça, do Colégio Júlio de Castilhos; reaparelhou o
Departamento de Portos, Rios e Canais, e importou os trens Diesel (composições
Minuano).”
Em relação ao aeroporto da capital, na realidade Leonel Brizola participou,
como secretário de Obras do governo de Ernesto Dornelles, no projeto de construção
de uma nova pista, feita em concreto, com mil e quinhentos metros, adequada para
aterrissagem de aviões de grande porte, que antes tinham que descer na pista militar de
Gravataí. Essa nova pista no Salgado Filho foi inaugurada em 12 de janeiro de 1955.
Também foram feitas outras melhorias.
Ainda como prefeito, segue o manifesto dos estudantes, “construiu a
hidráulica de São João para fornecer água potável a 300 mil porto-alegrenses, aumentou
a capacidade hidráulica Moinhos de Vento e colocou 110 quilômetros de rede d’água,
construiu esgoto cloacal e pluvial numa extensão de 88 quilômetros, e urbanizou
parques, entre eles, o Saint Hilarie”.
Foram destacadas também pelos universitários as obras de melhoramento das
avenidas Farrapos, Assis Brasil e Protásio Alves e da estrada para a Vila Nova,
registrando um total de 767 mil metros quadrados de pavimentação; a aquisição dos
ônibus papa-filas, a instalação e funcionamento do Cinturão Verde, a construção de 137
escolas primárias para 35 mil crianças, e o esforço de Brizola para que o Estado
importasse máquinas rodoviárias para 72 municípios gaúchos.
Em agosto de 1958, ano das eleições, foi anunciada a coligação do PTB com
duas pequenas legendas: o PRP, Partido de Representação Popular, e o PSP, Partido
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Social Progressista estratégicos para garantia de votos em áreas onde os trabalhistas
tinham pouca penetração. E foram lançadas as bases do programa de governo do
candidato Leonel Brizola. Um anúncio de campanha do PTB publicado nos jornais
citava as principais reivindicações da população gaúcha, através das quais seria pautado
o governo do PTB: escolas, habitação, energia elétrica e preços justos aos produtores.
Em 23 de agosto, Brizola apresenta seu programa de governo na Rádio
Farroupilha, durante duas horas e meia. Uma parte desse tempo ele usa para responder
às acusações sobre a aliança com o PRP, que era considerado antidemocrático por suas
simpatias com os fascistas italianos.
O candidato trabalhista diz que as objeções acerca da coligação com os
perrepistas são maliciosas e infundadas e que a noção de democracia, de acordo com a
Constituição, está baseada na pluralidade dos partidos políticos e que, por serem
diferentes, PTB e PRP já haviam lutado em lados opostos, mas que isso era comum na
vida democrática.
Outro texto de campanha, assinado por Brizola, dizia respeito ao apoio dos
comunistas à sua candidatura, anunciado por dirigentes do Partido Comunista Brasileiro
no Rio Grande do Sul. Ele recusou o apoio dos comunistas, para não perder os votos
católicos na região serrana, e tratou de marcar as diferenças e explicar suas razões:
“Entre outras coisas cumpre dizer que o trabalhismo é nacionalista, o
comunismo é internacional; o comunismo é materialista, o trabalhismo se inspira na
doutrina social cristã; o comunismo é a abolição da propriedade, o trabalhismo defende
a propriedade dentro de um fim social; o comunismo escraviza o homem ao Estado e
prescreve o regime de garantia do trabalho, o trabalhismo é a dignificação do trabalho
e não tolera a exploração do homem pelo Estado nem do homem pelo homem; o
comunismo educa para formar uma sociedade de formigas, o trabalhismo educa para o
progresso, para a liberdade, para a elevação da pessoa humana. O comunismo existe
onde pontifica o capitalismo reacionário e explorador e desaparece nas comunidades e
países bem organizados sob o ponto de vista social e humano”.
O manifesto em repúdio ao apoio dos comunistas mereceu elogios de Dom
Vicente Scherer e Brizola, de olho no eleitorado católico, aproveitou a oportunidade
para fazer uma visita ao arcebispo metropolitano. O gesto serviu para polemizar ainda
mais a campanha eleitoral e provocar novas acusações.
A coligação a favor de Brizola publicou um anúncio afirmando que os
adversários haviam espalhado boletins onde distorciam as declarações de Dom Vicente
Scherer: “[...] omitiram e enxertaram deduções do arcebispo levando a população
católica a apoiar incondicionalmente os candidatos da Frente Democrática”.
Conforme o anúncio, o arcebispo declarou que os cristãos não tinham
restrições a nenhum dos candidatos e que não cabia à Igreja influir no resultado das
eleições, “uma vez que os candidatos das duas coligações dão segurança de respeitar as
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prerrogativas da consciência cristã e católica”. Na eleição, em três de outubro de 1958,
Leonel de Moura Brizola obteve 670.003 votos, contra 500.944 do coronel da Brigada
Militar Walter Peracchi de Barcellos, que concorria pela aliança PSD-UDN-PL. Tornouse governador do Rio Grande do Sul aos 36 anos, numa eleição em que a abstenção foi
baixíssima: os votos em branco somaram 23 mil e os nulos, 19 mil.
O eleitor das grandes cidades garantiu sua vitória. Em Porto Alegre, por
exemplo, alcançou 65% da preferência do eleitorado, em Pelotas teve 63%. Saiu-se
melhor ainda nas zonas operárias, como em Canoas (75%) e Esteio (72%), região
metropolitana da Capital.
A bancada gaúcha do PTB passou a ocupar 24 das 55 cadeiras do Legislativo.
Sereno Chaise, o segundo mais votado, assumiu como líder do partido. Obteve 16.614
votos. Seu colega, Daniel Ribeiro, recebeu 20.045 votos.
O PTB concorreu coligado com o Partido de Representação Popular (PRP),
que elegeu Guido Fernando Mondin para o Senado. Ainda durante a convenção dos
trabalhistas, a defesa pela indicação de Mondin partiu principalmente de Leonel Brizola
e de Wilson Vargas.
No entendimento de Brizola, o apoio dos perrepistas era fundamental para a
vitória do PTB. Apesar das acusações de que o PRP teria ligações com movimentos
extremistas na Alemanha nazista, Brizola almejava os cerca de 70 mil votos dos
perrepistas e a preferência dos demais eleitores residentes em cidades do interior do
Estado, principalmente em colônias alemãs e italianas, onde o PRP tinha grande
penetração.
Para a posse, Leonel Brizola encomendou um terno feito sob medida por
Alcides Leonel Rinaldi. Natural de Cotiporã, descendente de italianos, Rinaldi tornouse a partir daí seu alfaiate exclusivo e acompanhou o líder trabalhista durante 40 anos.
Diz que Brizola gostava de vestir bem e, por isso, era minucioso com suas roupas. “Os
bolsos dos ternos tinham que ser de sete centímetros, os passadores de quatro
centímetros”.
Brizola foi empossado como governador em 31 de janeiro de 1959. Recém
completara 37 anos e desde o início de sua administração introduziu uma inovação:
passou a usar o rádio para falar diretamente ao povo, prestar contas de suas realizações
e investimentos. Durante todo o seu governo, manteve um programa pago na Rádio
Farroupilha, então pertencente à Rede dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand.
Falava todas as sextas-feiras à noite, o que lhe rendeu o apelido de “Lobisomen”.
Prometia atacar os problemas crônicos do Estado: estradas sucateadas,
comunicações precaríssimas e energia elétrica escassa, a tal ponto que mesmo as
indústrias já instaladas não tinham a certeza de que poderiam funcionar sem
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interrupção. E não eram raros os casos em que a atividade era suspensa por horas ou
turnos inteiros.
Por isso, uma das primeiras providências adotadas por Leonel Brizola foi criar
o Gabinete de Administração e Planejamento (GAP), que ele coordenava pessoalmente.
O órgão tinha como objetivo fazer um amplo diagnóstico das necessidades do Estado
e a definição detalhada das atividades de governo.
Assim como fizera quando secretário no governo Dornelles e prefeito de
Porto Alegre, Brizola lançou o Plano de Obras a fim de viabilizar junto aos órgãos
públicos e empresas privadas as obras de infraestrutura e outras prioridades que
prometera durante a campanha, como a construção das escolas de educação básica.
Para dar mais agilidade à administração, foram criadas as Secretarias de
Administração, Trabalho e Habitação, Economia, Transportes, Energia e
Comunicações e Saúde. Esta, foi estruturada a partir do Departamento Estadual de
Saúde, que funcionava em acanhadas instalações no Posto de Saúde Modelo. Na mesma
época, foi criado o Conselho de Desenvolvimento do Estado, para aprovar e
acompanhar a realização dos projetos.
O pessoal do Gabinete de Planejamento e outros de assessoramento técnico
trabalhavam a poucos passos do gabinete do governador. O salão Negrinho do
Pastoreio, no primeiro andar do Palácio Piratini, que até então era um salão de festas,
para posses e grandes recepções, foi transformado em área de trabalho com inúmeras
divisórias.
O governador prometia uma política de investimentos com capital nacional,
sem interferência de empresas estrangeiras nos rumos da economia gaúcha. Mas os
aportes por parte da União eram escassos. Então, com apoio da Assembleia Legislativa,
criou taxas de educação e comunicação, aumentou a taxa de eletrificação e ainda
constituiu fundos especiais para outros projetos. Lançou mão de Letras do Tesouro, as
chamadas brizoletas, emitidas com autorização da Lei 3.785, de 30 de julho de 1959,
para pagamento de dívidas, inclusive salários atrasados dos servidores e captação de
recursos no mercado financeiro. O volume a ser emitido tinha como limite até 10% da
receita estadual orçada em cada exercício, com prazo de vencimento de um a cinco anos.
As Letras do Tesouro, que podiam ser utilizadas para pagamento de impostos, em
pouco tempo conquistaram bom nível de aceitação e chegaram a ser negociadas até por
seu valor de face.
Brizola não desprezava os recursos norte-americanos, que permitiram ao
Estado, por exemplo, reequipar sua polícia e construir a Estrada da Produção (hoje BR
386), ligando toda a zona produtora do noroeste do Estado aos portos de Rio Grande
e de Porto Alegre. Mas também não seguia a cartilha do governo Kennedy.
A propósito, alguns jornais e adversários políticos de Brizola contestavam que
estivesse sendo, realmente, aberta a Estrada da Produção, afirmando que tudo se tratava
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de propaganda. Brizola respondeu promovendo uma corrida de automóveis em todo o
percurso da estrada, participando dela todos os grandes corredores de automóvel, da
época, do Rio Grande do Sul. Foi um sucesso.
O governador Brizola incentivou, entre outros projetos, a criação da Aços
Finos Piratini, em 1960, empresa mista mas com controle estatal (51%), que atenderia
a demanda de aços especiais por parte da indústria metalomecânica; participou em
parceria com a Petrobras da implantação da Refinaria de Petróleo Alberto Pasqualini,
que viabilizaria a instalação do III Polo Petroquímico e de indústrias de adubo; e
incentivou a exploração das grandes reservas de carvão existentes no Estado, com a
criação de algumas termelétricas como a de Charqueadas. O governo chegou a criar
com recursos próprios a Agasa (Açúcar Gaúcho S.A.), empresa estatal instalada em
região canavieira que pretendia oferecer álcool como combustível alternativo, um
projeto que não deu certo por falta de apoio federal.
As obras de infraestrutura para melhorar o sistema viário e de energia no
Estado, assim como de setores industriais e empresariais, da iniciativa pública e privada,
além de contar com recursos federais, tiveram apoio decisivo de instituições financeiras
criadas pelo Estado, algumas em parceria com o governo federal justamente para esse
propósito.
O Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul
(BRDE), constituído em parceria com os outros dois estados da região Sul, Santa
Catarina e Paraná, até hoje financia projetos voltados para o desenvolvimento
socioeconômico da região. Também nesse sentido, foi criada a Caixa Econômica
Estadual e o Banco do Rio Grande do Sul foi repassado ao patrimônio estadual.
Foi em Florianópolis, num encontro de governadores em maio de 1961, que
o presidente Jânio Quadros concedeu um empréstimo de dois bilhões e trezentos e
cinquenta milhões de cruzeiros para o governo sanear o setor de energia, além de
viabilizar a criação do BRDE.
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As Encampações
Uma das grandes batalhas de Brizola, senão a maior, começou no dia 13 de
maio de 1959. Pouco mais de cem dias após a posse, o governador assina um decreto
para encampação da Companhia de Energia Elétrica Rio-grandense (CEERG), filial no
Rio Grande do Sul da Bond and Share, que, por sua vez, era uma subsidiária da American
and Foreign Powers Company, que monopolizava o serviço de distribuição de energia
elétrica em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana.
Os diagnósticos mostravam a economia gaúcha estagnada e sem qualquer
perspectiva de desenvolvimento industrial a não ser que fossem tomadas medidas
emergenciais nas áreas de produção e distribuição de energia elétrica. O problema não
era novo e já motivara algumas manifestações de protesto nas primeiras sessões da
Constituinte, em 1947, mas se agravara consideravelmente em uma década e meia.
Em 1943, tinha sido criada a Comissão Estadual de Energia Elétrica, dirigida
pelo engenheiro Noé de Freitas. Dois anos depois, a CEEE lança o programa de obras
de eletrificação do Estado, constituído por pequenas hidrelétricas, formadoras de
mercado e preparadoras de pessoal técnico. Em 1963, já no governo Brizola, ela é
transformada em sociedade de economia mista e passa a desempenhar um papel
fundamental na geração e distribuição de energia na busca do objetivo de produzir um
milhão de quilowatts.
Antes de assinar o decreto de expropriação, o governador Brizola presidiu
exaustivas e demoradas negociações com os dirigentes da CEERG. Embora a
concessão já estivesse vencida e a empresa não fizesse nenhum novo investimento no
Rio Grande do Sul para atender ao que pleiteava o governo estadual, seus diretores
exigiam novo contrato por um período de 35 anos e revisão tarifária. Considerando as
exigências absurdas, com autorização do presidente Juscelino Kubitscheck o
governador Brizola assinou decreto encampando a Companhia, expropriando seus bens
pelo valor simbólico de um cruzeiro.
O Estado fez o depósito num banco comercial, ao mesmo tempo que
solicitava ao Judiciário a efetivação da posse. O juiz Borges Fortes, titular da Fazenda
Pública, concedeu-a tão logo recebeu o pedido, afirmando que se limitava ao estrito
cumprimento da lei.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Douglas Dillon, reagiu,
considerando Brizola um péssimo exemplo para os países da América Latina. De acordo
com o jornalista Jefferson Barros, em seu livro Golpe Mata Jornal, “nem Fidel Castro,
cuja revolução se tornara vitoriosa em 1958, ainda havia encampado uma empresa
norte-americana”.
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A notícia da encampação da empresa de energia elétrica pelo Estado e a
incorporação de seu patrimônio e de seus empregados à Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), recém-criada, provocou um conflito entre o governo estadual
e os sindicatos dos eletricitários, que viam na negociação perdas de conquistas
trabalhistas.
Seguindo à risca seu projeto de desenvolvimento econômico, Brizola abriu
negociações com a empresa que controlava o serviço de telefonia no Estado,
Companhia Telefônica Rio-grandense, subsidiária da Companhia Telefônica Nacional
(CTN) e pertencente à multinacional ITT (International Telephone and Telegraph) para que,
pelo menos parte do controle passasse para o poder público. O grande aliado de Brizola
nessas encampações foi o procurador-geral do Estado, Floriano Maia D´Ávila.
As reuniões com a ITT se arrastaram por mais de dois anos sem que a
companhia chegasse a um acordo. Em fevereiro de 1962, Brizola decidiu encampar a
companhia e incorporá-la à recém-criada Companhia Rio-grandense de
Telecomunicações (CRT), sob protestos da Embaixada dos Estados Unidos e uma
ampla repercussão negativa na imprensa, que aproveitou para criticar outras medidas já
adotadas pelo governo gaúcho.
A decisão do governo de assumir os serviços só foi tomada depois que a
administração estadual teve convicção de que a ITT não faria mais nenhum
investimento (seu procedimento era semelhante ao comportamento do grupo
americano que tinha o cartel da energia elétrica) a não ser sob novas condições: uma
nova concessão e outro regime tarifário.
A situação da telefonia no Rio Grande do Sul, na época, era caótica. O Estado
possuía 5,5 milhões de habitantes e contava com apenas 30.534 aparelhos instalados,
mais da metade dos quais eram obsoletos. Porto Alegre, com seus 670 mil habitantes,
tinha apenas 14.300 telefones. A lista de espera por uma linha telefônica quase 30 mil
inscritos, entre comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços os mais
variados.
Após um ano de negociações com os representantes da ITT, o governo
gaúcho propôs a formação de uma empresa de economia mista, na qual o Estado
participaria com 25%, a ITT com 25%, ficando os outros 50% com o público. Com a
concordância da companhia, chegou a ser formada uma comissão de peritos que, por
meio de um juízo arbitral, avaliou os bens da companhia em um bilhão e trezentos e
cinquenta milhões de cruzeiros. Mas, apesar de toda a tramitação legal ter chegado a
bom termo, de a Assembleia Legislativa ter aprovado a formação da nova companhia
(Lei 4.073, de 30 de dezembro de 1960) e de terem sido lançadas no mercado aberto
ações da nova empresa, o grupo norte-americano recuou alegando não concordar com
a avaliação.
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A partir desse episódio, Brizola se convenceu de que o propósito da ITT era
ganhar tempo e que não pretendia chegar a nenhum acordo. Então, o governador
decretou a retomada dos serviços, expropriando o acervo da Telefônica com base nos
valores encontrados pelos árbitros, descontando instalações doadas pelos municípios,
indenização de pessoal, reposição de material e os lucros remetidos ilegalmente para o
exterior, reduzindo o valor a ser pago em cerca de 70 milhões de cruzeiros.
Como havia o precedente no setor de energia elétrica, envolvendo outra
empresa norte-americana, o fato teve imediata repercussão no Brasil e no exterior. No
dia seguinte ao da encampação dos serviços de telefonia, Brizola foi convidado pelo
ministro de Relações Exteriores (ele recebera uma reclamação do governo dos Estados
Unidos), San Thiago Dantas, para uma reunião no Itamaraty. Para o encontro também
veio o embaixador brasileiro em Washington, Roberto Campos, e ainda foi convidado
o embaixador dos EUA no Brasil, Lincoln Gordon.
Brizola, que estava acompanhado do secretário do Interior e Justiça,
Francisco Brochado da Rocha, se negou a entrar no gabinete de San Thiago Dantas
quando identificou entre os participantes do encontro diretores da ITT. O governador
gaúcho deixou claro que com eles não se reuniria, pois lhes faltava “idoneidade moral”,
dado o procedimento da empresa, que se negara a negociar com o Rio Grande do Sul.
Cinco minutos depois a reunião foi iniciada sem a presença do pessoal da
ITT, cujos interesses foram defendidos pelo embaixador Gordon. O diplomata disse
que a avaliação deveria ser feita por um árbitro internacional (Brizola ponderou que a
empresa não indicou um estrangeiro para a comissão porque não quis) e ainda colocou
em dúvida a idoneidade da Justiça brasileira, alegando que ela era “suspeita para julgar
uma questão dessa natureza”.
O episódio agravou as relações do Brasil com os Estados Unidos, levando o
presidente John Kennedy a desenvolver todo o tipo de pressão e, ainda, a criticar
publicamente o governador do Rio Grande do Sul. Ele declarou numa entrevista
coletiva, quando indagado sobre o episódio da encampação da subsidiária da ITT no
Rio Grande do Sul, que “o governador Leonel Brizola não é dos mais amigos do nosso
País”.
Dois meses depois, o presidente João Goulart, em visita ao governo norteamericano, se comprometeu a adotar critérios justos para compensar as empresas
estrangeiras incorporadas ao patrimônio do Estado, o “princípio da justa
compensação”, através da Comissão de Nacionalização das Empresas Concessionárias
de Serviços Públicos (Conesp).
Mesmo assim, a atitude de Brizola provocou tamanha indignação que a
entidade criada por Jango não foi suficiente para impedir que o Congresso norteamericano aprovasse uma emenda constitucional – Emenda Hickenlooper – em que
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proibia o governo de fazer empréstimos a países que expropriassem o patrimônio das
empresas de seu país.
Nos anos seguintes, o governo norte-americano continuou pressionando
Juscelino Kubitscheck em busca de indenizações financeiras para suas empresas, o que
conseguiu depois do golpe de 1964, já com Roberto Campos ministro do Planejamento
no governo do marechal Castello Branco. A ITT recebeu empréstimo do Banco do
Brasil num valor bem superior ao que a Justiça aceitara pelos acervos da empresa, com
prazo de 12 anos para pagamento e juros baixíssimos. A Bond and Share, de propriedade
da American & Foreing Power recebeu do governo brasileiro 470 milhões de dólares, soma
está englobando outras empresas do mesmo grupo.

As Escolinhas
Uma das prioridades do governador Brizola, que já adotara durante sua
administração na prefeitura de Porto Alegre, foi construir escolas. As “escolinhas do
Brizola” como eram chamados os pequenos prédios escolares de madeira, destinados
principalmente a alunos das séries iniciais, se multiplicaram pelos municípios gaúchos.
Em âmbito nacional, em 1950, metade da população brasileira era analfabeta,
consequência do pouco caso dispensado pelo Governo, já que mais de 80% das
matrículas no ensino primário estavam vinculadas ao ensino público. Na região Sul, esse
índice subia para 94%. No Rio Grande do Sul, 34% dos alunos que ingressavam no
curso primário da zona urbana permaneciam na escola somente até a quarta série, e
apenas 11,5%, na zona rural, estudavam até a terceira série.
Conforme o livro “As Brizoletas cobrindo o Rio Grande”, de Claudemir de
Quadros, um ano após Brizola assumir o governo gaúcho, o panorama do ensino já
havia mudado.
Claudemir de Quadros ressalta que no período de nove anos que antecederam
o governo de Leonel Brizola, entre 1950 e 1958, houve um crescimento dos indicadores
educacionais no Estado, como o número de escolas que passou de 899 para 1.795, o
número de professores aumentou de 6.468 para 12.244. As matrículas passaram de
164.837, em 1950, para 306.171, em 1958. Apesar disso o analfabetismo continuava a
crescer. Entre as principais causas estavam as dificuldades de acesso à escola, a
miserabilidade da população e a precariedade do ensino.
O primeiro passo foi dado logo no início do governo com a criação de três
subsecretarias: de Ensino Primário, de Ensino Médio e do Ensino Técnico. Com elas
em funcionamento, passou a Secretaria da Educação a cuidar do planejamento
detalhado de como enfrentar o déficit escolar calculado, em 1959, de 273.095 matrículas.
A partir dos primeiros estudos foi elaborado o Plano de Emergência de Expansão do
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Ensino Primário, tendo por meta a escolarização de todas as crianças entre os sete e os
14 anos e a erradicação do analfabetismo no Rio Grande do Sul.
Também foi definida uma política de contratação de professores. A projeção
feita até 1962 era de que o Estado deveria contratar 23 mil professores.
O governo utilizou um recurso emergencial para criar novas vagas gratuitas
no ensino primário, que previa o repasse de verbas às escolas particulares para ampliação
e aparelhamento e a cedência de professores da rede pública. Em troca, as entidades
colocavam à disposição do Estado matrículas gratuitas.
Entre os anos de 1960 e 1961, o governo Brizola concedeu 1.689 auxílios e
assinou 277 convênios com as instituições particulares de ensino. O número de
professores cedidos foi de 668. Em contrapartida, as matrículas gratuitas no ensino
primário em escolas particulares passaram de 11.358, em 1959, para 26.319, em 1961.
O governo Brizola planejou a construção de escolas com a colaboração da iniciativa
privada e dos municípios. O plano de emergência do ensino primário, cujo slogan era
“Nenhuma criança sem escola”, projetava a construção de dez mil salas de aula. Com
“obstinada determinação”, segundo Quadros, o governador traçou uma meta de
construir duas mil escolas em dois anos, que ficou conhecida como o “plano das duas
mil”.
A responsabilidade pelos estudos, planejamento e execução das tarefas de
conservação, reparos, adaptação, construção, reconstrução e aparelhamento dos prédios
escolares ficou a cargo da Comissão Estadual de Prédios Escolares (CEPE), criada em
março de 1959, órgão pertencente à Secretaria da Educação e que atuava em estreita
colaboração com a Secretaria de Obras Públicas e do Serviço de Expansão
Descentralizada do Ensino Primário (SEDEP).
As escolas primárias tinham características especiais e seu tamanho dependia
da demanda de uma determinada região. Nas cidades do interior, as escolas eram
padronizadas, construídas em madeira, com uma ou duas salas de aula.
Com a opção de prédios em madeira nas zonas rurais, conforme Quadros, o
governo aproveitava a disponibilidade da matéria-prima e mão de obra especializada no
Estado, e reduzia custos, já que o transporte de alvenaria e a própria construção sairiam
bem mais caro.
O governo Brizola incrementou também os ensinos médio e técnico. O livro
de Claudemir de Quadros detalha as duas frentes de trabalho que o Estado desenvolveu:
um ginásio para cada município a fim de suprir a falta de escolas de ensino secundário
em 33 cidades e o Plano de Expansão do Ensino Técnico, para aumentar a mão de obra
especializada nos níveis industrial, agrícola, comercial e elementar.
O ensino técnico agrícola, por exemplo, expandiu-se significativamente. O
número de escolas passou de 13, em 1959, para 28, em 1962; foram instalados 19 cursos
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novos, as matrículas cresceram 140,75% e o quadro de professores cresceu 71,02%. As
instalações e equipamentos também foram renovados. Novos laboratórios, materiais
técnicos e didáticos, veículos e aparelhagem de internato, cujo regime vigorava em todas
instituições.
O governador dedicava uma atenção especial às escolas técnicas por ter
estudado em uma delas. Por isso, conhecia suas carências e sabia de sua importância
especialmente para jovens de famílias pobres, através das quais, Leonel Brizola lembrava
de seu tempo nas classes da Escola Técnica de Agricultura, em Viamão.
“O percentual do orçamento estadual destinado à educação, nos quatro anos
do governo Brizola, teve uma variação média positiva de 22,76%, diz Quadros. Em
1959, primeiro ano, 12,3% do orçamento estadual foi destinado à SEC, o que significava
1,77 bilhão de cruzeiros, de um total de 14,35 bilhões de cruzeiros do orçamento do
Estado. Entre os anos de 1961 e 1962, o percentual foi maior, atingindo no seu ápice,
15,4%, representando 4,62 bilhões de cruzeiros, dos 29,87 bilhões de cruzeiros
disponíveis nos cofres públicos.”
Ao fim de seu mandato – registrou Luis Alberto Muniz Bandeira (Brizola e o
Trabalhismo, 1979) tinham sido construídos 6.302 estabelecimentos de ensino, sendo
5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas e 122 ginásios e escolas normais,
proporcionando a abertura de 688.209 matrículas e de 42.153 vagas para professores.
Seu compromisso com a educação colocou o Rio Grande do Sul, à época, como o
Estado com a mais alta taxa de escolarização.
Essa dedicação de Leonel Brizola à questão da educação, marcou
definitivamente seu governo, que não poupou esforços para elevar os níveis culturais e
sociais da população gaúcha, facilitando o acesso à escola e ampliando as oportunidades
de crescimento, reformas estas fundamentais para a melhoria das condições de vida, e
profundamente arraigadas às ideias de Alberto Pasqualini, que se constituiu no principal
teórico do trabalhismo no Brasil.

A Reforma Agrária
Em 1960, de acordo com o censo agrícola do IBGE, no Rio Grande do Sul
apenas 1,83% dos proprietários detinham 47,97% das terras, e 12,99% ocupavam
28,03% da área rural de até 500 hectares, as pequenas e médias propriedades. A
conclusão era de que mais de 85% dos agricultores gaúchos ocupavam apenas 24% da
zona rural do Estado.
Levando-se em conta que os pequenos proprietários com, no máximo, 50
hectares, trabalhavam em 60,28% das lavouras de sua área; os médios, com terras de no
máximo 500 hectares, lavravam 27,13% de suas propriedades; e os latifundiários
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produziam em apenas 12,59% da área que ocupavam, chega-se à conclusão de que,
numa área rural de 24,3 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, eram utilizados para
a agricultura somente 3,3 milhões de hectares.
“A improdutividade do latifúndio, que dedicava à lavoura pouco mais da
décima parte das terras que ocupava, e do minifúndio, que tentava fazer milagre com o
que dispunha, eram as causas visíveis do empobrecimento agrário e do êxodo rural”,
diz Flávio Dall’Agnol, em seu livro Brizola, Esperança de Um Povo.
Visando melhorar as condições socioeconômicas da população rural, a
Secretaria do Trabalho do governo Brizola criou o Instituto Gaúcho de Reforma
Agrária (IGRA), através do decreto nº 12.812, em 14 de novembro de 1961. O objetivo
do órgão, que serviu de inspiração para a Superintendência Nacional da Reforma
Agrária (Supra), criada em outubro de 1962 pelo presidente João Goulart, era o de
elaborar estudos e coordenar políticas de reforma agrária para o Estado, assim como
facilitar o trabalho dos colonos assentados, organizando-os em cooperativas e
prestando-lhes todo o assessoramento técnico.
Além da liberação de recursos aos agricultores para instalação nas terras, o
IGRA viabilizou a compra de máquinas, animais, sementes, adubos e inseticidas, e
prestou assistência técnica, ensinando os métodos de plantio e de aproveitamento e
conservação do solo.
Dois meses depois da criação do IGRA, convencido de que além de distribuir
terras era necessário proporcionar assistência técnica ao agricultor e realizar obras de
infraestrutura nas propriedades, o governo criou o Programa de Reforma Agrária e
Desenvolvimento Econômico-Social (PRADE), atribuindo a gestão dos programas aos
secretários da Agricultura e da Economia. A finalidade do PRADE era organizar os
assentados em granjas cooperativadas e comunidades de pequenos e médios agricultores
e criadores, através de projetos especiais. Esses agricultores receberiam créditos
especiais, com longos prazos para pagamento e sem juros.
O PRADE, de acordo com o decreto de sua criação, em 29 de janeiro de
1962, cuidava de projetos que deveriam abranger um número nunca inferior a 30
pequenas ou médias propriedades, numa área contínua, e compreender todos os estudos
relacionados com sua organização, inversões e financiamentos, rentabilidade, serviços
comuns, habitação, educação e treinamento, assistência médica e dentária, recreação,
planos de produção a serem desenvolvidos, bem como estudos sobre comunicações,
transporte e possibilidades de instalação de indústrias para beneficiamento dos próprios
produtos ou para aproveitamento da mão-de-obra disponível.
Conforme relatou Dall‘Agnol, em apenas seis meses de trabalho nos três
primeiros núcleos onde foi feita reforma agrária, a renda obtida com a produção de
arroz e milho superou em muito o capital investido. No Banhado do Colégio, região
pertencente ao município de Camaquã, foram gastos 80 milhões de cruzeiros na
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produção de 120 mil sacos de milho, que renderam 180 milhões de cruzeiros. Em
Bacopari, litoral Norte, o investimento de 25 milhões de cruzeiros proporcionou aos
agricultores 11 mil sacos de arroz, que lhes renderam 34 milhões de cruzeiros.
Em entrevista à revista Caros Amigos, em agosto de 2000, mas só publicada
em julho de 2004, Leonel Brizola falou sobre o Movimento dos Agricultores Sem-Terra,
MST, na época, chamado de Master. Perguntado pelo jornalista Sérgio Souza sobre uma
famosa frase atribuída a ele na época das reformas de base do governo João Goulart,
Brizola nega: “Eu nunca disse que a reforma agrária seria feita na lei ou na marra”. E
surpreende novamente ao afirmar que foi ele o fundador do MST e quem organizou os
primeiros acampamentos dos Sem-Terra, no início de 1962, após o Movimento da
Legalidade.
“No começo eram os sem-terra, depois agregamos os de pouca terra também,
que eram os colonos que tinham até 25 hectares, para quatro, cinco filhos [...], o
primeiro presidente foi Milton Serra Rodrigues, está lá, vivo ainda [...], tinha sido
prefeito de Encruzilhada. Nós começamos a associar essa gente sobrante do campo,
cinco aqui, dez ali, formando núcleos por toda a parte [...] ao mesmo tempo, arrumamos
um grupo de governo para identificar as áreas pertencentes ao Estado ou a pessoas ricas
que não as utilizavam, estavam ali para valorizar [...]. Então nos surgiu a ideia do
acampamento com vistas à reforma agrária [...]”. Explicou, ainda, que tinha sido ele,
como deputado constituinte, o autor de uma emenda que permitia às pessoas de se
reunirem livremente nos lugares públicos.
O primeiro grande acampamento reuniu por volta de dez mil pessoas no
município de Sarandi, o outro na região do Banhado do Colégio. As pessoas se reuniram
na estrada e não invadiram as fazendas. A de Sarandi, pertencia a uma multinacional que
mantinha 20 mil hectares de terras sem produção alguma. No Banhado do Colégio,
havia pelo menos 25 mil hectares de terras devolutas.
Brizola explica como organizou os agricultores: “Aquelas terras juntas tinham
cerca de 48 mil hectares. Chamei um primo meu, lá dos Mouras, e disse pra ele ir na
rádio ler um manifesto convocando todo mundo e comunicar ao governador [...] Eu
então tomaria as providências daqui [...] mas avisei o meu primo de que eles não
deveriam passar o alambrado [...] mandei vacinar todo mundo e levar comida [...] e disse
pra colocarem uma faixa com a frase ‘Acampamento João XXIII, somos cristãos e
queremos terra’, e mandar chamar um padre, mas a Igreja recusou-se a rezar a missa
[...], porque diziam que aquilo era coisa de comunista. Isso foi em Sarandi.”
O governador chamou representantes do Tribunal de Justiça e da Assembleia
Legislativa, o comandante do 3º Exército, o pessoal da Igreja, Dom Vicente Scherer, e
dos produtores rurais, integrantes da Farsul, e os levou para conhecer ambos os
acampamentos e as pessoas que estavam lá, trabalhadores, com família, cinco, seis
filhos, alguns com mais de 10, a maioria descendente de alemães. “Criei um ambiente
público para desapropriar”, disse Brizola.
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Depois, ambas as áreas foram declaradas devolutas e desapropriadas, e seus
proprietários indenizados com títulos da dívida pública.
A concessão dos títulos de propriedade de terras na região do Banhado do
Colégio começou a ser entregue em 27 de junho de 1962. Foram distribuídos 196 lotes,
de cerca de 25 hectares cada, em uma área de três mil hectares. Ainda nesse ano, já
surgiam balanços positivos da primeira colheita: dois mil hectares de plantação de milho
renderam 150 mil sacos em um valor estimado de 200 milhões de cruzeiros, resultando
em uma renda média por família, na primeira safra, de 1,2 milhões de cruzeiros.
Em dezembro de 1962, o IGRA contabilizava cerca de 600 famílias de
agricultores como novas proprietárias de terras nos municípios de Camaquã, Osório,
Viamão, Santo Augusto, São Valentim, Taquari, São José do Ouro, entre outras regiões.
No curso dessas lutas – escreveu Darcy Ribeiro –, Brizola cresceu e se afirmou
como principal líder brasileiro de esquerda. Como tal, convocou as forças progressistas
a se unirem a ele, numa Frente Nacional de Libertação, para as lutas anti-imperialistas
de combate à espoliação estrangeira e ao latifúndio improdutivo. Tal era seu prestígio
que, mantendo-se no governo do Rio Grande do Sul, se candidatou a deputado federal
pelo Rio de Janeiro, alcançando a maior votação até então registrada na história
brasileira. Mas antes disso, ao eleger-se governador do Rio Grande do Sul, Leonel
Brizola não poderia imaginar que seria protagonista de um dos momentos mais
importantes da história do Brasil: o Movimento da Legalidade.
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Renúncia do Presidente
Jânio da Silva Quadros era um personagem inusitado na cena política
brasileira. Como Jango e Brizola, ele tinha iniciado sua carreira em 1947, na primeira
eleição depois da ditadura do Estado Novo. Jango e Brizola foram deputados estaduais,
participaram da Assembleia que deu uma nova Constituição ao Rio Grande do Sul. Jânio
foi candidato a vereador na capital paulista pelo Partido Democrata Cristão e obteve
apenas 1.700 votos. Ficou numa suplência, assumiu porque o titular se licenciou.
Era uma figura estranha: magro, alto, bigode espesso, cabelos pretos, às vezes
desalinhados. Mereceu atenção da imprensa pela primeira vez três anos depois, em 1950,
ao ser o mais votado para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Raras vezes foi visto
no plenário. Preferia percorrer o interior do Estado pregando a moralização do serviço
público e pedindo sugestões da população para resolver os problemas em cada região.
Dois anos depois, lançou-se candidato a prefeito da capital paulista, com o slogan “O
Tostão Contra o Milhão” e a promessa de “limpar” a prefeitura. Fez quase 300 mil
votos1 derrubando os grandes caciques da política paulista. “Feito um furacão assinou
demissões em massa, visitou repartições de surpresa, atormentou seus subordinados
com bilhetinhos e saneou as contas do município”.2
Um ano depois, pediu licença do cargo e passou três meses na Europa. Na
volta, disputou o governo do Estado, elegeu-se e teve uma passagem também ruidosa
pelo Palácio dos Bandeirantes, sempre batendo na tecla da moralização.
Sua trajetória foi marcada por atos contraditórios e gestos teatrais,
surpreendentes, às vezes chocantes, quase sempre vistos como sinais da sua genialidade
para manipular as massas.
Em 1959, depois de uma longa conversa entre os dois, Carlos Lacerda se
convenceu de que Jânio era o melhor nome para enfrentar o trabalhismo na eleição
presidencial que se aproximava. “Dava a sensação de algo novo, de um homem que
tinha alguma chispa de grandeza dentro de si, embora fosse inquietante a sua visível
insegurança, disfarçada em um modo categórico, excessivamente categórico, de falar.
Parecia pensar muito antes de cada palavra ou sílaba. Pensaria mesmo, ou era sestro,
um truque de representação, para impressionar?”.3
Foi lançado pelo minúsculo Partido Trabalhista Nacional (PTN), obtendo em
seguida a adesão da União Democrática Nacional, a UDN de Lacerda.
Ele, na verdade, se colocava sempre acima dos partidos. Falava em moralizar
a função pública, varrer a corrupção, banir os maus políticos e os empresários
1
2
3

285.155 votos.
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gananciosos. As vassourinhas douradas para pregar na lapela, símbolo da sua campanha,
inundaram o país. “Cadeia para os ladrões e chicote para os maus funcionários
públicos”, repetia.
Para enfrentar Jânio naquela eleição, o PSD foi buscar o marechal Henrique
Teixeira Lott, militar legalista, da “ala nacionalista” do Exército, muito respeitado mas
sem experiência política. Apoiando Lott, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a
segunda maior força entre os partidos da época, indicou João Goulart, presidente
nacional do partido, como vice.
Onze milhões de brasileiros foram às urnas naquela eleição presidencial. Jânio
recebeu 48% dos votos (5 milhões e 616 mil votos). Lott obteve 28% apenas e o terceiro
colocado, Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista, ficou com 23% dos votos.
No Rio Grande do Sul, Jânio obtém 541.331 votos, contra 431.497 votos para Lott e
214.963 votos para Adhemar.
Foi a maior votação individual na história do Brasil, mas o vice da chapa
vitoriosa, Milton Campos, da UDN, foi derrotado por João Goulart, por pequena
diferença (na época presidente e vice recebiam votação separada), consagrando a
dobradinha Jan-Jan pela qual muitos trabalhistas, que não engoliam o sisudo marechal,
tinham optado.
Jango recebeu 4,5 milhões de votos, Milton Campos, obteve 4,2 milhões, e
Fernando Ferrari, que havia se desligado do PTB e, agora, líder do Movimento
Trabalhista Renovador (MTR), ficou nos 2,1 milhões de votos. O resultado foi diferente
no Rio Grande do Sul, onde Ferrari venceu Jango com mais de 80 mil votos de
diferença: 557.425 contra 472.902.
No Congresso, o PSD manteve 35% das cadeiras, ficando a UDN com 21%,
o PTB com 20% e o PSP de Adhemar de Barros com 8%. Com isso, apesar da
consagradora votação, Jânio se viu numa situação difícil porque a aliança que sustentava
seu vice, PSD-PTB, ficou com maioria folgada no parlamento.
Jânio assumiu em 31 de janeiro de 1961, disposto a mostrar que tudo seria
diferente. Exonerou funcionários, proibiu contratações, abriu inquéritos contra o
governo anterior e, para não deixar dúvidas sobre seus propósitos moralizadores, tomou
medidas bizarras que tiveram grande impacto público, embora de efeito econômico ou
social quase nulo: proibiu em todo o país as rinhas de galo, as corridas de cavalo nos
dias úteis, os desfiles de misses com maiôs cavados e o uso do lança-perfume, então
liberado nos bailes de carnaval. Instituiu o horário integral nas repartições públicas
federais e cortou privilégios do funcionalismo. No segundo mês de governo, começou
uma série de audiências com os governadores reunindo-se nas regiões. Começou pelo
Sul, onde conheceu o jovem governador gaúcho, Leonel de Moura Brizola, com quem
nunca tinha conversado. Brizola foi um dos poucos líderes do PTB que apoiou com
entusiasmo a candidatura do Marechal Lott. Mas, se deram bem desde o início. Brizola
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levou uma série de reivindicações relativas à economia gaúcha e Jânio gostou de suas
idéias, algumas das quais foram prontamente atendidas, como um programa para o
estímulo da produção de soja, ainda uma lavoura inexpressiva no Estado. Nos meses
seguintes, o presidente se reuniu com os governadores das demais regiões, em encontros
ruidosos.
Em março havia anunciado também uma série de medidas econômicas para
conter a inflação que estava nos 30% ao ano, reduzir o déficit do orçamento, que
chegaria a 100 bilhões de cruzeiros naquele ano, e equilibrar a balança comercial, muito
desfavorável ao Brasil. “O dólar subiu de 90 para 200 cruzeiros e foram suspensos os
subsídios às importações, atendendo aos credores internacionais e aos exportadores,
mas penalizando os grupos nacionais que já haviam contraído financiamento externo.
O país, que tinha rompido com o FMI, voltava a cumprir a receita do Fundo”.4
Mais: enviou ao congresso uma nova lei antitruste, acompanhada de uma série
de providências para garantir a livre concorrência no mercado interno. Nos primeiros
dias de julho anunciou por uma cadeia de rádio o envio ao Congresso de um projeto de
lei sobre remessa de lucros para o exterior. Já havia anunciado mudanças no imposto
de renda e nos códigos Civil e Penal. Informa que um Grupo de Trabalho preparava
um Estatuto da Terra com as regras para uma reforma agrária, em que as terras
poderiam ser desapropriadas pelo valor declarado pelos proprietários no Imposto de
Renda, ou seja muito abaixo do valor real.
Em tudo, o presidente demonstrava pressa e pouca paciência para aguentar
as negociações, sempre demoradas, com os blocos parlamentares, para aprovar suas
propostas. “Jânio preferia em tudo a ação direta e enviava bilhetinhos cobrando
providências, determinando atitudes, estabelecendo normas. Nos sete meses disparou
1.534 mensagens sobre os mais variados temas e para os mais diversos destinatários”.
Desde ministros, até funcionários do segundo escalão, recebiam os seus bilhetinhos,
que se tornaram famosos.
Nesse ambiente cheio de tensões, começou o mês de agosto. Havia protestos
por causa do aumento do custo de vida, o ministro da Fazenda, Clemente Mariani,
pressionado, pediu demissão, o presidente pediu um prazo, ele aceitou. Pouco depois,
em outro lance inusitado, Jânio nomeou o governador Leonel Brizola para integrar a
delegação brasileira na Conferência da Organização dos Estados Unidos, em Punta del
Este, no Uruguai. Brizola apoiou o discurso antiamericanista feito por Ernesto Che
Guevara, ministro da Economia de Cuba, e voltou a Porto Alegre antes do final da
conferência, alegando divergência com os demais membros da delegação, por serem
complacentes com as posições dos Estados Unidos. No final da conferência, vinte
países votaram a favor do programa de ajuda financeira à América Latina, chamado
Aliança para o Progresso. Apenas Cuba votou contra.
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No fim de julho, o anúncio do iminente reatamento das relações com a União
Soviética levou o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, a denunciar a infiltração
soviética no país. Ao mesmo tempo em que fazia denúncias e críticas à política externa
de Jânio, Lacerda procurava demonstrar que não havia rompido com o presidente.
Chegou a ser recebido no Palácio do Planalto, no dia 18 de agosto, num encontro que
gerou muitas versões contraditórias e a primeira grande crise do governo. Segundo
Lacerda denunciou depois, o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, falou-lhe de um
“plano para fortalecer o Executivo”, que o governador entendeu como uma tentativa
de golpe contra o Congresso para dar mais força ao Presidente. Horta desmentiu
veementemente essa versão, mas não evitou a crise.
Lacerda ainda estava em Brasília no dia seguinte, 19 de agosto, quando o
Presidente condecorou com a medalha do Cruzeiro do Sul, o ministro da Economia de
Cuba, Ernesto Che Guevara, que estava em visita ao país. Naquele mesmo dia, o
Congresso americano aprovou o bloqueio econômico a Cuba, acirrando o ambiente de
guerra fria, no qual aquela condecoração teve o efeito de uma bomba. Foi manchete de
primeira página em todos os jornais. “Jânio Quadros condecorou um aventureiro
internacional, representante de um bando de fanáticos que se apoderou, pela violência,
do governo da pátria de José Marti, desrespeitando os compromissos, desvinculando a
República das obrigações e tratados interamericanos, para jogar-se nos braços do
comunismo sino-soviético”, condenou O Globo em editorial.
O fato rendeu dois ou três dias de exaltação na Câmara e no Senado. Alguns
militares de alta patente que haviam recebido a mesma condecoração, a mais alta
concedida pelo governo brasileiro, ameaçaram devolvê-la. No dia 22 de agosto, quando
a crise ainda não havia amainado, Carlos Lacerda volta ao ataque em discurso numa
reunião de estudantes em São Paulo. Convidado especial, ele foi recebido com vaias e
houve tumulto na tentativa de impedir seu discurso, mas não recuou: “O que quero
dizer a vocês é que não são estes comunistóides que estão criando problemas. Quem
está articulando o golpe e me convidou para participar é Jânio Quadros”.
Falou quase duas horas, fornecendo detalhes sobre as conversas com o
ministro da Justiça, incluindo o plano de um golpe. O assunto foi parar nas manchetes
e dois dias depois, a 24 de agosto, aniversário do suicídio de Getúlio Vargas, Lacerda
voltou ao tema na televisão. Os fatos que se desenrolaram a partir daí jamais foram
devidamente esclarecidos. O certo é que no dia seguinte Jânio Quadros apresentou sua
renúncia, desencadeando uma crise que quase levou o país a uma guerra civil. No
manifesto à Nação, que deixou explicando seu gesto, Jânio se diz “esmagado” por
“forças terríveis” e pelas “ambições de grupos dirigidos, inclusive do exterior, que o
impediam de exercer o poder em favor dos interesses nacionais. Ele nunca explicou que
forças ou grupos eram esses e a interpretação mais aceita até hoje é a de que pretendia,
com a renúncia, criar um ambiente para ser reconduzido ao cargo com poderes
excepcionais. Baseava-se para isso no apoio popular que ainda acreditava ter e na certeza
de que os chefes militares não aceitariam entregar a presidência a João Goulart.
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Golpe por Telefone, Não
A informação da renúncia já agitava o Congresso às 11h30min da manhã de
25 de agosto de 1961, quando o ministro da Guerra, marechal Odílio Denys manda um
oficial convocar o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli para uma reunião no Palácio
da Alvorada. No gabinete da Presidência, com a presença dos outros dois ministros
militares (Silvio Heck, da Marinha e Gabriel Grun Moss, da Aeronáutica), Denys
comunica a Mazzilli que Jânio Quadros renunciou e que um documento seria
encaminhado ao Congresso comunicando o fato. Na conversa, fica claro que os três
ministros militares já estavam de acordo para não permitir que o vice-presidente João
Goulart, naquele momento fora do país (ver Parlamentares Gaúchos, nº.6, ed. ALRS)
voltasse para assumir a Presidência, conforme mandava a Constituição. Quem deveria
assumir, ao menos momentaneamente, era ele, Mazzilli, na condição de presidente da
Câmara.
À tarde, a informação já circulava em todo o país e no centro do Rio de
Janeiro surgiam os primeiros protestos, obrigando a intervenção da polícia para
dispersar os manifestantes que queriam invadir a embaixada dos Estados Unidos. Os
protestos continuavam ainda às dez e meia da noite, quando o ministro Pedroso Horta
inicia seu pronunciamento na televisão para negar a existência de um plano de um golpe
articulado por Jânio. A essa altura, inicia também a censura aos jornais e às emissoras
de rádio e tevê em todo o país, para que a população não tome conhecimento dos fatos.
O governador Leonel Brizola soubera da renúncia ainda no dia 25 pela
manhã. Acompanhava os desfiles do Dia do Soldado no Parque Farroupilha em Porto
Alegre quando viu o ajudante de ordens subir ao palanque e sussurrar ao ouvido do
comandante do III Exército, José Machado Lopes. Pela expressão do rosto do general,
percebeu que era grave. Pouco depois chegou o seu assessor de imprensa, jornalista
Hamilton Chaves, que havia recebido a informação transmitida pela agência de notícias
France Press. O desfile foi apressado, sob o pretexto da chuva que caía e ao chegar ao
QG na Rua da Praia, o comandante do III Exército encontra um radiograma assinado
pelo ministro da Guerra:
“Comunico Vossência senhor Jânio Quadros acaba renunciar presidente
República pt Assumiu governo vg acordo parágrafo primeiro artigo setenta e nove
Constituição vg senhor Ranieri Mazzilli vg presidente Camara Deputados vg estando
presentes ministros Marinha vg Guerra et Aeronautica pt Situação calma todo país pt”.
Num primeiro momento, Brizola entende que Jânio havia sido deposto pelos
militares e, enquanto aguarda informações, decide agir preventivamente, colocando a
Polícia Civil e a Brigada Militar de sobreaviso. As linhas telefônicas eram precárias na
época e uma ligação interestadual podia demorar horas. Por isso, talvez, o presidente
não tenha sequer tomado conhecimento do convite do governador gaúcho para instalar
seu governo em Porto Alegre e enfrentar os golpistas. No início da tarde uma edição
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extra da Folha da Tarde saia às ruas com a manchete cobrindo toda a capa: “Renunciou
o presidente Jânio Quadros”.
No dia seguinte, 26 de agosto, Ranieri Mazzilli acordou presidente do Brasil,
mas sem nenhum poder. Quem realmente estava mandando no país eram os três
ministros militares. No Palácio do Planalto, o deputado Rui Ramos, do PTB gaúcho, é
recebido pelo general Denys, e ouve dele a confirmação que, imediatamente, transmite
a Brizola: os militares não admitiam a posse de Jango e o prenderiam assim que ele
desembarcasse no país. Já havia uma ordem de prisão contra o Marechal Lott, que se
manifestara contra a tentativa de golpe. Outros militares e líderes políticos já tinham
sido detidos.
No domingo, os jornais que traziam os desdobramentos da crise, inclusive o
manifesto do Marechal Lott repudiando a intervenção militar, foram apreendidos no
Rio de Janeiro. Os censores, escalados pelo general Golbery do Couto e Silva, secretário
do Conselho de Segurança Nacional, cuidavam “para que se veiculassem apenas as notas
fornecidas pela Agência Nacional, segundo as quais reinava a mais absoluta ordem em
todo o país”.
Em Porto Alegre, porém, a situação era tensa. Desde a fria madrugada de
sexta para sábado, uma multidão se aglomera na frente do Palácio atendendo ao
chamado do governador. Na manhã de sábado o deputado Rui Ramos, do PTB gaúcho,
que esteve com o ministro da Guerra em Brasília, havia informado Brizola de que os
militares queriam impedir a volta de Jango, o legítimo sucessor do presidente
demissionário. Brizola tenta saber a posição do comandante do III Exército, que lhe dá
uma resposta ambígua, dizendo que, como militar, tem que respeitar a hierarquia. O
governador reage imediatamente: “Ninguém dará o golpe por telefone! O Rio Grande
não aceita o golpe e a ele não se submeterá”.
No dia 26, o coronel Roberto Osório de Pina, juntamente com o presidente
do Movimento Nacionalista, professor Antônio de Pádua Ferreira da Silva, foram ao
governador Brizola transmitir uma série de informações, ficando resolvido que o
coronel Osório iria de avião a Santiago contatar pessoalmente com seu tio, general
Oromar Osório. O Movimento Nacionalista tinha muitos adeptos entre oficiais e
sargentos. Brizola, de posse das informações, entrou em contato com o general Peri
Beviláqua, comandante da 3ª Divisão de Infantaria, uma das mais bem armadas, sediada
em Santa Maria. Beviláqua se pronunciou pelo cumprimento da Constituição. O general
Oromar, comandante da 1ª Divisão de Cavalaria, sediada em Santiago, também não
concordando com solução militar, prontificou-se a seguir com sua tropa até o Paraná,
desde que dispusesse de trens para tanto. Brizola colocou a Viação Férrea Riograndense à disposição e a 1ª Divisão de Cavalaria se pôs em marcha.
No domingo, o governador consegue publicar nos jornais locais, como
matéria paga, dois manifestos – o do Marechal Lott, que foi censurado no Rio de
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Janeiro, e um outro escrito por Hamilton Chaves, retocado por ele, Brizola, ambos
repudiando o golpe:
“Na defesa do regime, na defesa da ordem legal e das liberdades públicas,
acredito que nós, gaúchos, pelo nosso passado, pelas nossas tradições, saberemos nos
inspirar, esquecendo nossas diferenças. O Rio Grande do Sul comparece perante a
Federação como uma unidade. O governo do Estado não pactuará com qualquer golpe
nas instituições e que venha a acarretar o cerceamento das liberdades públicas”.
Totalmente engajada no movimento do governador, a Última Hora em Porto
Alegre, lançou edição extra, com um editorial na primeira página, sob o título
“Constituição ou Guerra Civil”, confirmando a intenção de resistir:
“Nem que seja para ser esmagado o Rio Grande do Sul reagirá. Mas não será
esmagado porque todo o Brasil está pronto para repelir o golpe”.
Durante todo o domingo e até à noite, políticos de diferentes partidos, líderes
empresarias, estudantes, sindicalistas, artistas e intelectuais chegam ao Piratini para
declarar sua solidariedade. A Praça da Matriz, onde ficam a sede do governo, a
Assembleia Estadual e a Catedral Metropolitana se transforma num acampamento
militar, com barricadas de sacos de areia e rolos de arame farpado. Às três da madrugada,
Brizola ainda dá uma entrevista coletiva:
“Rio Grande não permitirá atentados. A renúncia do senhor Jânio Quadros é
definitiva. Resta agora dar posse ao presidente constitucional do Brasil. Resta entregar
a presidência ao senhor João Goulart [...]”
Ainda na madrugada começa a distribuição de armas e o próprio governador
movimenta-se no palácio com uma metralhadora a tiracolo. Num radiograma às 3h10,
o comandante do III Exército informa a seus superiores em Brasília:
“Situação Palegre muito tensa pt Governador Brizola organizou defesa
palácio et parece ter distribuido armamento civis seus adeptos pt Estou vigilante
manutenção ordem pt Seria conveniente encontrar solução legal pt”.
Na segunda-feira, 28, os golpistas controlam a situação. Estão fora de
controle apenas o Rio Grande do Sul e Goiás, onde o governador Mauro Borges
também não aceita o veto a Jango. Porto Alegre está isolada. O plano de segurança é
reforçado, com mais soldados e metralhadoras, inclusive nos telhados do Palácio e da
Catedral, que fica ao lado. Os comandos militares no Estado estão divididos ante a
atitude decidida do governador Brizola, que se mantém intransigente em sua disposição
de não aceitar o veto à posse de Jango.
Naquela manhã o comandante do III Exército recebe uma mensagem do
ministro da Guerra. Diz que o Exército “deve compelir imediatamente o sr. Leonel
Brizola a pôr termo à atividade subversiva que vem desenvolvendo”. Refere-se a
“deslocamento de tropas e outras medidas que competem exclusivamente às Forças
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Armadas”. Considera que “o governador colocou-se fora da legalidade” e ordena que
“o comandante do III Exército atue com a máxima energia e presteza”. Se necessário,
que faça “convergir sobre Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande do Sul que julgar
conveniente”, e que “empregue a Aeronáutica, realizando inclusive bombardeio, se
necessário”. Conclui a mensagem afirmando que “o momento não é mais para
parlamentar, mas requer ação firme e enérgica”.
Pouco depois, o general José Machado Lopes, comandante do III Exército,
telefona para o Palácio Piratini, onde se encontra o governador. Pede uma audiência
urgente. Pressentindo a gravidade do momento, Brizola procura ganhar tempo e marca
o encontro para o meio-dia. Em seguida, desce ao porão do Palácio Piratini onde um
transmissor de rádio alimentava a “Cadeia da Legalidade”, formada para mobilizar a
população e resistir ao golpe. O governador está tenso, frente ao microfone:
“Peço vossa atenção para a comunicação que vou fazer. Muita atenção.
Atenção povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção Brasil! Atenção,
meus patrícios, democratas e independentes, atenção para minhas palavras! Em
primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as
escolas! Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as crianças para junto de seus pais!
Tudo em ordem! Tudo em calma! Com serenidade e frieza! Mas mandem as crianças
para casa! Quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar, de acordo com
o que julgar conveniente. Quanto ás repartições públicas estaduais, nada há de anormal!
Os serviços públicos terão seu início normal e os funcionários devem comparecer como
habitualmente, muito embora o Estado tolerará qualquer falta que, porventura, se
verificar no dia de hoje. Hoje, nesta minha alocução tenho os fatos mais graves a
revelar”.
A estas alturas, a rotina da Capital está totalmente transtornada. O Gre-nal
marcado para o domingo foi suspenso, os bancos informam que não haverá expediente
na segunda-feira, as aulas estão suspensas, os sindicatos e os grêmios universitários
promovem Assembleias. Na frente do Palácio Piratini cresce a multidão que desde a
noite de sexta-feira agita cartazes e grita palavras de ordem em apoio ao governador.
No Mata-Borrão, um prédio de madeira, na avenida Borges de Medeiros, desde a noite
de sábado está instalado o Comitê de Resistência, que alista voluntários e distribui
armas. A estas alturas, até o arcebispo de Porto Alegre, D. Vicente Scherer, percebendo
que a situação se radicaliza, procura o comandante do III Exército para manifestar sua
preocupação e se posicionar pela legalidade, ou seja pela posse de João Goulart,
conforme determina a lei.
A idéia da Rede da Legalidade nasceu naquele domingo. Hamilton Chaves, o
assessor de imprensa de Brizola, levou os manifestos do Marechal Lott e de Brizola para
serem lidos nas principais rádios de Porto Alegre como matéria paga. Notou que, uma
a uma, as emissoras eram interditadas à medida em que o textos iam ao ar. Eram
funcionários dos Correios e Telégrafos que acompanhados de soldados do Exército,
estavam lacrando os transmissores. Ao voltar ao Palácio, Chaves chamou a atenção de
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Brizola: “Governador dentro de duas horas não vamos ter nem um alto-falante para
divulgar as nossas mensagens”. Hamilton Chaves reproduziu o diálogo:
– Mas nós precisamos manter o povo informado! Quais são as rádios que
restam?
– Olha, a que ainda está no ar é a Guaíba.
– Então vai a Guaíba mesmo.
Imediatamente o governador emitiu uma requisição, colocando a Rádio
Guaíba sob seu controle. Ocupados os transmissores com uma força da Brigada Militar,
com o apoio do engenheiro de som da própria Guaíba, Homero Simon, foi montada
nos porões do Palácio uma estação potente com a qual outras emissoras, mais de uma
centena, foram entrando em cadeia, formando a mais importante rede de comunicação
radiofônica já montada no país. Ali Brizola despejava as suas catilinárias, revelando seu
talento incomum para a comunicação com o povo:
“O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado em uma cidadela
que há de ser heroica, uma cidadela da liberdade [...]. No Palácio Piratini, além da minha
família e alguns servidores civis e militares do meu gabinete há um número bastante
apreciável [...]”
“Muita atenção, meus conterrâneos, para esta comunicação. Ontem à noite,
o senhor ministro da Guerra, marechal Odílio Denys soldado no fim da sua carreira,
com mais de 70 anos de idade (Odílio Denys tinha 69 anos), que está adotando as
soluções mais graves, as mais desatinadas, declarou que não concorda com a posse do
senhor João Goulart porque, numa argumentação pueril e inaceitável, isso significa uma
opção entre o comunismo ou não. Isso é pueril meus conterrâneos! Isto é pueril meus
patrícios! Não nos encontramos nesse dilema. Que vão essas ou aquelas doutrinas para
onde quiserem. Não nos encontramos entre uma submissão à União Soviética ou aos
Estados Unidos [...].”
“Vejam, meus conterrâneos, se não é uma loucura a decisão do ministro da
Guerra. Vejam, soldados do Brasil, soldados do III Exército! Comandante, general
Machado Lopes! Oficiais, sargentos e praças do III Exército, guardiões da ordem da
nossa Pátria. Vejam se não é uma loucura. Este homem está doente! Este homem está
sofrendo de arteriosclerose ou outra coisa. A atitude do marechal Odílio Denys é uma
atitude contra o sentimento da nação”.
O general Machado Lopes chegou ao Palácio Piratini pouco antes do meiodia, num carro oficial preto. Alguns populares aplaudiram quando ele entrou pela porta
principal do palácio, acompanhado do comandante da 6ª. Divisão de Infantaria,
brigadeiro Silvio Américo Santa Rosa. Não foi permitida a entrada de cinegrafistas ou
fotógrafos no gabinete, onde ele e Brizola se reuniram.
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A conversa, com a presença do Secretário de Justiça, Francisco Brochado da
Rocha, e do comandante da Brigada Militar, coronel Diomário Moojen, durou cerca de
dez minutos. Segundo Brizola, o general Machado Lopes foi direto ao assunto: disse
que os generais do III Exército haviam decidido por maioria de votos só aceitar solução
para a crise dentro da Constituição, ou seja, com a posse do vice-presidente. Com uma
condição: a Brigada Militar e a Polícia Civil passariam a subordinar-se ao comando do
III Exército, ficando Brizola com o comando político.
Em entrevista a Paulo Markun, quarenta anos depois, Brizola contou que se
levantou, apertou a mão do militar e disse: “General, eu não esperava outra decisão do
III Exército. O III Exército vai ser reconhecido por toda a nação, está cumprindo um
papel histórico”.
Pouco depois, os dois ergueram os braços na sacada do Palácio Piratini,
aplaudidos pela multidão. Mas a crise só terminaria dez dias depois, com uma solução
conciliatória: a posse de Jango com a implantação do regime parlamentarista.
O Congresso aprovou, dia dois de setembro de 1961, a emenda constitucional
que mudou o sistema de governo presidencialista para o parlamentarista, condição
imposta pelos militares para permitir que Jango pudesse voltar ao país e assumir a
Presidência da República.
Brizola foi contra a mudança do regime, queria que Jango assumisse o
comando da resistência e, com o apoio do III Exército, fosse tomar posse em Brasília
pelas armas se necessário. Mas Jango já tinha aceito a solução negociada em conversas
com Tancredo Neves em Montevidéu. Aí, provavelmente, começaram as divergências
que cavariam um fosso entre os dois.
João Goulart tomou posse em Brasília no Dia da Independência do Brasil, e
no dia seguinte indicou Tancredo Neves para o cargo de primeiro-ministro.
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Deputado Federal
A atuação de Brizola no episódio da Legalidade, em agosto de 1961,
fundamental para assegurar a posse do presidente João Goulart, após a renúncia de
Jânio Quadros, o projetou como líder nacional. À imagem do líder político, comandara
a resistência, aparecia agora o prestígio do administrador, ousado e corajoso, capaz de
adotar medidas de impacto junto à opinião pública, como a desapropriação de bens da
Companhia Telefônica Nacional, subsidiária da International Telephone e Telegraph.
Com esse capital político de valor extraordinário, o governador do Rio
Grande do Sul conseguiria, em breve, aglutinar em torno de si os segmentos mais
expressivos da esquerda, que não haviam digerido a solução do parlamentarismo para
garantir a posse de Jango. Esses segmentos defendiam a implantação da reforma agrária,
com o pagamento em títulos da dívida pública, e pressionavam o Congresso Nacional
por maior celeridade em suas decisões em favor de medidas de real alcance popular.
Ao final de seu mandato de governador do Rio Grande do Sul, em 1962,
Brizola não tinha a intenção de se candidatar a nenhum cargo público. Teria que deixar
o governo seis meses antes, se quisesse concorrer ao Senado ou à Câmara dos
Deputados. Mas, diante da oportunidade de inserir seu nome no quadro da política
nacional, onde despontava como a liderança mais forte da esquerda, Brizola não hesitou
em atender ao convite da seção carioca do PTB, que lançou sua candidatura à Câmara
Federal, pelo então Estado da Guanabara.
A votação foi consagradora, cerca de 300 mil votos, um terço do total do
eleitorado daquele Estado – a maior votação obtida até então por um candidato a
deputado em toda a história do Congresso. Elegeu-se e contribuiu decisivamente para
a eleição do senador Aurélio Viana, do PSB. As urnas consolidaram a dimensão nacional
da liderança popular de Leonel Brizola e o transformaram na voz mais acatada da
esquerda brasileira que, em vários momentos, se opôs às decisões do governo de João
Goulart no encaminhamento de questões políticas e econômicas.
Apesar da vitória para o Congresso, Leonel Brizola não conseguiu eleger seu
sucessor ao governo gaúcho. O candidato do PTB, Egydio Michaelsen, obteve 480.131
votos, sendo superado por Ildo Meneghetti, da Ação Democrática Popular (PSD,
UDN, PL, PRP e PDC), que recebeu 502.356 votos. Fernando Ferrari, pelo MTR
obteve 290.384 votos. A dissidência de Ferrari, que rachou o eleitorado trabalhista, foi
a causa da derrota.
O desempenho do deputado federal Leonel Brizola seria marcado por uma
atividade política constante, que excedia os limites do Parlamento para se projetar nas
forças mais atuantes da sociedade, identificadas com o pensamento da esquerda.
Consciente do poder magnetizador do seu nome, Brizola organizou, no começo de
1963, a Frente de Mobilização Popular, definida como um “parlamento das esquerdas”.
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A Frente reunia, basicamente, a maioria das organizações que defendiam as
reformas sociais, políticas e econômicas de que o país precisava. E, por isso,
pressionavam o governo de João Goulart para que avançasse rapidamente no caminho
das reformas, mesmo que a decisão implicasse num confronto com as forças
conservadoras e de direita, inclusive o PSD, que fazia parte da base de sustentação do
governo.
Entre as diversas organizações que integravam a Frente, num leque que reunia
trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, camponeses e militares, se destacavam
as associações de oficiais subalternos das Forças Armadas. Calculava-se que, dos 40 mil
sargentos na ativa, existentes na época, 22 mil eram clara e decididamente brizolistas.
Com a sua formação heterogênea, mas sobretudo dinâmica, a Frente se transformou
num fórum de debates e de articulação política.
O momento era propício para a organização do povo, em torno de um
programa de reformas. Na avaliação de Brizola, o presidente João Goulart já recebera,
no plebiscito de janeiro de 1963, um voto de confiança do povo para levar adiante os
planos do governo sem as limitações impostas pelo parlamentarismo, negociado
durante a crise da renúncia de Jânio Quadros.
Brizola se empenhou desde o início pela volta do presidencialismo,
renovando, com a sua pregação, a hostilidade ao parlamentarismo, que aceitou, contra
a sua vontade, num momento crucial da Legalidade. O ponto de vista de Brizola parecia
ter o apoio majoritário do povo, que aprovou a volta do presidencialismo numa
proporção de cinco em cada seis votantes. Mas, essa clara delegação de poderes não
modificou, substancialmente, a prática do governo de João Goulart, que adotava a
estratégia dos acordos, das negociações e dos compromissos.
O chamado Plano Trienal, elaborado pelo ministro extraordinário do
Planejamento, economista Celso Furtado, antes da realização do plebiscito, tinha a
forma dessa dualidade na construção da prática governamental janguista: contemplava
a política de estabilização monetária negociada com o FMI e deixava aberta a via
reformista, desejada por amplos setores da sociedade brasileira. Mas Brizola não se
iludiu em relação à essência do Plano Trienal, que restringia salários, limitava o crédito,
cortava despesas governamentais e afetava seriamente os interesses dos trabalhadores e
dos produtores brasileiros. E, assim, passou a liderar a oposição ao Plano Trienal,
principalmente porque restringia os salários. A opção, segundo Brizola e outras
lideranças importantes como Luis Carlos Prestes, deveria ser por uma política
reformista e nacionalista, com ênfase para a nacionalização de empresas estrangeiras.
Sem qualquer hesitação, Brizola acentuava cada vez mais sua posição
contrária ao que definia como uma política de conciliação do governo Goulart. Pois, a
política de conciliação estava mesmo destinada ao fracasso, como se veria mais tarde.
Fracasso que também atingiu o Plano Trienal, que se esgotou por falta de apoio do
próprio governo e por força de cerrada oposição dos sindicatos de trabalhadores.
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A impossibilidade de conciliar políticas ortodoxas com orientação
governamental reformista deixou o presidente João Goulart numa situação difícil. Já se
tornava impossível equilibrar o governo na corda estendida entre os conservadores, de
um lado, e os reformadores, do outro. Brizola jamais titubeou onde deveria situar-se. E
mostrou essa disposição para lutar ao lado dos trabalhadores em diversas oportunidades
no período em que esteve na Câmara dos Deputados. Foi assim, quando ainda no ano
de 1963 mobilizou as ruas para aprovar a reforma agrária por via legislativa. Não
conseguindo emplacar, o projeto do PTB, foi rejeitado pela maioria conservadora.
E foi assim que esteve no centro de uma crise política de sérias consequências,
no segundo semestre de 1963, após a queda do ministro San Tiago Dantas do Ministério
da Fazenda. Quando o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, decidiu bloquear
os créditos externos do Brasil, articulando-se em flagrante desrespeito ao governo de
João Goulart com os governadores da Guanabara e de São Paulo, Brizola percebeu que
estava em marcha um golpe contra o presidente. A situação ficou mais clara quando o
governador da Guanabara, Carlos Lacerda, deu uma entrevista ao jornal Los Angeles
Times, dizendo que o governo Goulart poderia cair antes do fim do ano. De forma
impatriótica, ele sugeriu, na entrevista, que os Estados Unidos dessem ajuda aos
golpistas.
Nesse momento, Brizola reaproximou-se do presidente João Goulart, em face
da gravidade da situação, mas não concordou com o plano de reação dos ministros
militares face à entrevista de Carlos Lacerda. Eles queriam intervir imediatamente na
Guanabara, através da decretação do Estado de Sítio. Goulart chegou a solicitar ao
Congresso o Estado de Sítio, mas encontrou forte resistência ao seu intento. Uma das
vozes contrárias foi a de Brizola que, apesar de estar solidário com o presidente no
confronto com Carlos Lacerda, suspeitava da medida e a julgava profundamente
antipopular. Goulart acabou retirando a solicitação ao Congresso, principalmente
porque a revolta dos ministros militares contra Carlos Lacerda não se propagou nos
escalões intermediários das Forças Armadas.
A retirada do pedido de Estado de Sítio colaborou para o enfraquecimento
do governo de João Goulart e fez com que ele, mais uma vez, procurasse entender-se
com Brizola. Através do seu chefe da Casa Militar, Argemiro Assis Brasil, que cedeu seu
apartamento para o encontro, Jango quis transformar Brizola no seu ministro de Obras
Públicas. Brizola recusou. Propôs a Jango que fosse nomeado um novo ministro da
Guerra, que poderia ser o marechal Henrique Teixeira Lott. Com o apoio de Lott, Jango
poderia nomear Brizola ministro da Fazenda.
Brizola queria ocupar o cargo para reorientar a política econômica e financeira
no sentido nacionalista e popular. Jango não aceitou a sugestão do cunhado com o
temor de perder o controle do governo e comprometer ainda mais a frágil base
parlamentar que o sustentava.
Enquanto a situação do governo João Goulart se fragilizava, entre as pressões
da esquerda e da direita, Brizola se tornava cada vez mais descrente da possibilidade de
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encaminhar a política reformista do governo através da via congressual. O Congresso,
segundo sua avaliação, era dominado por representantes das oligarquias, que não
desejavam qualquer tipo de mudança na sociedade brasileira. Na verdade, Brizola estava
em perfeita sintonia com a maioria da população. O seu radicalismo verbal e as suas
atitudes eram reflexo da cobrança por reformas, cada vez mais veemente, e do
pensamento da esquerda brasileira que, na época, vivia uma experiência de crescente
radicalização.
“Era essa a esquerda que reconheceu Brizola como o líder do movimento”,
explica o professor Jorge Ferreira. “Naquele momento, ele interpretava as suas idéias,
crenças e projetos e, exatamente por isso, teve a sua liderança reconhecida.” Mas, em
nenhum momento Brizola pregou abertamente a derrubada do governo pela força das
armas, até porque o ministério escolhido por Jango, em diferentes momentos do seu
governo, incluía ministros de esquerda.
O problema para o qual não havia solução fácil é que o governo de João
Goulart não tinha maioria no Congresso para dar sustentação aos seus projetos. E, por
outro lado, o governo se mostrava excessivamente tolerante com órgãos de direita,
como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais - IPES e o Instituto Brasileiro de Ação
Democrática - IBAD, que conspiravam para a derrubada do presidente, em conluio
com generais golpistas, que controlavam grandes unidades militares. Dessa articulação
eficaz, que atraiu políticos conservadores e direitistas, agrupados principalmente na
UDN - União Democrática Nacional, nasceu o golpe militar de 1964, que derrubou
Jango e instalou uma ditadura no país.
O golpe, articulado sem que houvesse reação de parte do dispositivo militar
fiel ao presidente, se desenrolou com maior facilidade no segundo semestre de 1963,
com a insurreição de sargentos ocorrida em Brasília. Eles protestavam contra uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, tornando inelegíveis os sargentos eleitos no ano
anterior. A insurreição foi sufocada, mas não faltou quem apontasse Brizola, na
imprensa e no Parlamento, como um dos seus inspiradores. Cresceu, portanto, o nível
das hostilidades contra Brizola e a desconfiança dos oficiais superiores em relação aos
subalternos, dentro dos quartéis.
Nesse clima de radicalização, não havia mais espaço para as vozes moderadas
no espectro político. Mas, novamente Brizola reaproximou-se de João Goulart,
satisfeito porque o presidente nomeara o almirante Cândido Aragão para o comando
do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao mesmo tempo, o deputado federal Leonel Brizola
aprovava e aplaudia iniciativas importantes do governo, como a revisão das concessões
de exploração das jazidas minerais, a regulação da Lei de Remessa de Lucros e a
decretação do monopólio da Petrobras na importação de petróleo e derivados.
Dentro dessa linha de atuação rigorosamente nacionalista, Brizola combateu
a política adotada por Carvalho Pinto no Ministério da Fazenda e, através de ataques
sistemáticos, conseguiu derrubá-lo. Não se confirmou, porém, a expectativa dos grupos
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abrigados na Frente de Mobilização Popular, que queriam ver Brizola no lugar de
Carvalho Pinto. A atuação de Brizola despertava a ira dos grandes órgãos de imprensa,
que não poupavam críticas ao ex-governador do Rio Grande do Sul.
Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, colocou a sua rede de
comunicação, a maior do país, a serviço dos militares e de quem quisesse falar mal dos
trabalhistas. O jornalista Fernando Morais diz no seu livro Chatô, o rei do Brasil que
pelo menos cem estações de rádio, a partir da iniciativa do Instituto Brasileiro da Ação
Democrática “iriam propagar ideias anticomunistas, contra o governo de João Goulart,
e para enfrentar com as mesmas armas a pregação política irradiada em vários estados
brasileiros pelo deputado Leonel Brizola em defesa das chamadas reformas de base”.
Ficou famoso, na época, o episódio do atrito entre o jornalista David Nasser,
que escrevia uma coluna muito prestigiada na revista O Cruzeiro, dos Diários
Associados, e Leonel Brizola. Quando David Nasser avançou o sinal, tentando acusar
Brizola de corrupção, o líder trabalhista foi à desforra, agredindo o jornalista a socos,
no aeroporto do Galeão. Nasser era o mais ilustre crítico de João Goulart e de Brizola
na grande imprensa que, a rigor, não tinha um único articulista simpático às reformas
de base. As duas exceções na grande imprensa eram o Correio da Manhã e o jornal Última
Hora, ambos com sede no Rio de Janeiro.
Mesmo assim, a opinião pública nacional se inclinava a favor das reformas,
como se viu no comício do dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro. Milhares de
pessoas compareceram à Central do Brasil para levar apoio ao presidente João Goulart.
Mas havia, também, uma grande expectativa em relação ao discurso de Brizola que, até
a última hora, não tivera seu nome confirmado para participar do grande comício das
reformas.
No discurso, Brizola defendeu o fim da política de conciliação do presidente
João Goulart, a formação de um governo popular e nacionalista, representativo das
aspirações populares, e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Era,
como explicou Moniz Bandeira, o desdobramento de um ponto de vista que sempre
defendera, favorável a que o governo explorasse ao máximo a Constituição de 1946,
visando a adoção de uma série de medidas em favor da coletividade, no âmbito político,
econômico e social.
Após o comício, Brizola ainda visitou o ministro da Guerra, Jair Dantas
Ribeiro, que se internara no Hospital dos Servidores do Estado e viajou para o Rio
Grande do Sul, pessimista quanto ao rumo dos acontecimentos.
Quando o presidente João Goulart compareceu ao Automóvel Clube, no Rio
de Janeiro, para prestigiar um encontro com os marinheiros, liderados pelo almirante
Cândido de Aragão, Brizola se encontrava em Porto Alegre. Queria estar no Rio Grande
do Sul para prestigiar a posse do general Ladário Telles no comando do III Exército.
Queria estar ao lado do general, que o presidente João Goulart resolvera mandar para o
Estado, na tentativa de fortalecer a defesa das instituições, ameaçadas pelo golpe que se
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delineava claramente em Minas Gerais. Ladário Telles assumiu o posto, João Goulart
viajou para Porto Alegre na madrugada de dois de abril de 1964, mas já havia muito
pouco a se fazer diante do avanço das forças que defendiam a derrubada do presidente
e a interrupção das reformas de base, que o deputado federal Leonel Brizola defendeu
com tanta veemência. Se dependesse da sua vontade, teria havido resistência no Rio
Grande do Sul. Ele compartilhava do pensamento do general Ladário Telles de que,
quando se entra numa batalha, é preciso confiar até em milagre.
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Dias de Golpe
O golpe militar desfechado contra o governo constitucional de João Goulart,
no início de abril de 1964, foi implantado sem resistência das forças que apoiavam o
presidente e sua intenção de realizar as reformas de base de que o país precisava. A
derradeira esperança dos trabalhistas e outras forças políticas que apoiavam o governo
na possibilidade de reação ao golpe se dissipou na madrugada do dia dois de abril de
1964, em Porto Alegre.
Naquela madrugada, realizou-se a célebre reunião na residência do
comandante do III Exército, general Ladário Telles, localizada na avenida Cristóvão
Colombo, número 3232. Depois de ter desembarcado no aeroporto Salgado Filho, às
3h15min da madrugada, vindo de Brasília, em companhia de ministros e auxiliares, o
presidente descansou um pouco e se reuniu com o general Ladário Telles e outros
chefes de unidades militares do Rio Grande do Sul para avaliar as possibilidades de
resistência.
Apesar da disposição do general Ladário de se opor aos golpistas e de ouvir
do deputado federal Leonel Brizola palavras candentes em favor da resistência, Jango
entendeu que já não havia condições de se manter no poder, sem derramamento de
sangue. A decisão de Jango se tornou irreversível quando ele soube que nem todas as
unidades militares sediadas no interior do Estado se mantinham fiéis à defesa do seu
mandato.
Quando a reunião terminou e Jango voltou para o Aeroporto Salgado Filho,
disposto a aguardar os acontecimentos em suas fazendas de São Borja e Itaqui, Brizola
estava visivelmente irritado com o recuo do cunhado, mas ainda acreditava na
resistência parlamentar. E se isto não fosse possível, ele queria se manter na trincheira
da resistência em solo gaúcho, aglutinando forças que impedissem a marcha dos
golpistas rumo ao poder, em Brasília.
Dirigindo-se para um bar, em companhia do deputado Wilson Vargas e do
presidente regional do PTB, João Caruso, com quem tomaria um cafezinho, Brizola lhes
disse que iria à Assembleia Legislativa comandar a resistência aos algozes da ordem
constitucional. Não era esta a melhor opção de Brizola, mas a ideia de resistir aos
golpistas sofreu duro revés no comício a que compareceu na noite de primeiro de abril,
defronte ao prédio da Prefeitura de Porto Alegre. O comício não teve a adesão popular
imaginada por Brizola e pelo prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise.
As condições para a resistência já não eram iguais às que se verificaram à
época do Movimento da Legalidade, em agosto de 1961, vitorioso no seu propósito de
garantir a posse do presidente João Goulart. Nem mesmo a adesão de emissoras de
rádio para se formar uma nova Cadeia da Legalidade, com o aval do comandante do III
Exército, general Ladário Telles, alcançou o seu objetivo de aglutinar o povo para a
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resistência. Só serviu mesmo para transmitir exortações de Brizola e do prefeito Sereno
Chaise à resistência e para o anúncio do encerramento das transmissões algumas horas
mais tarde.
A decisão do presidente João Goulart de não sacrificar seus companheiros e
amigos selou o cancelamento das transmissões da Rede Radiofônica da Legalidade. Só
restava aos patriotas gaúchos, segundo nota lida pelo prefeito, enfrentar com serenidade
o momento difícil que a Nação estava vivendo.
Sem o respaldo de unidades militares legalistas e com escassas possibilidades
de formar em poucas horas batalhões populares para resistir ao golpe, Brizola passou a
se preocupar com a segurança da esposa, Neusa, e dos filhos, Neusa Maria, João Otávio
e José Vicente. E também com a sua própria segurança, advertido por amigos e
companheiros fiéis de que os militares golpistas já se mobilizavam para prendê-lo, vivo
ou morto.
Com a vida ameaçada e seriamente preocupado com a situação da família, não
restava a Brizola outra alternativa senão a de incumbir amigos da proteção de Neusa e
dos filhos. Em seguida deveria buscar um abrigo seguro antes de tomar uma decisão
definitiva em face do novo momento político que o país vivia.
Após o último encontro com Jango na residência do comandante do III
Exército e do cafezinho tomado em companhia de Wilson Vargas e João Caruso,
Brizola mudou de residência várias vezes no período de 44 dias, entre a madrugada de
dois de abril de 1964, até a manhã de sete de maio, quando embarcou no avião Cessna
azul e branco, de propriedade do presidente João Goulart, na praia de Cidreira, seguindo
para o exílio no Uruguai.
A busca por um lugar seguro para ficar começou após Brizola ter ido, na
manhã do dia dois de abril, em companhia de Caruso e Vargas ao apartamento dos
amigos Raul e Mila Cauduro, onde Neusa e as crianças se encontravam. Brizola
precisava descansar, mas como havia muita gente no apartamento, localizado próximo
ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa, ele se dirigiu para a casa de Jacob Schann,
na rua Tomáz Flores, no bairro Bom Fim, dirigindo o fusca azul da esposa Neusa.
Como foi reconhecido por vizinhos, resolveu ir para a residência do deputado
estadual José Fidélis Ramos Coelho, que fora um dos subchefes da Casa Civil durante
seu governo. Chegou lá acompanhado de seu sobrinho Cacalo, que dirigia um Simca
Chambord.
A residência de José Fidélis se localizava na avenida Bagé, 1.127, no bairro
Petrópolis. Mas Brizola se apercebeu novamente de que o local era inseguro para a sua
permanência, porque algumas pessoas já se aglomeravam à porta da casa, curiosas para
ver o líder trabalhista. Imediatamente, ele saiu do local dirigindo o fusca, acompanhado
pelo deputado José Fidélis. Acompanhava-o, também, o sobrinho Cacalo, dirigindo o
Simca Chambord e um carro da Rádio Difusora.
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Dirigindo em alta velocidade, Brizola conseguiu, a certa altura do percurso,
livrar-se do veículo da emissora de rádio. Brizola rumou, então, para o seu novo destino:
a Granja Santa Rita, em Gravataí, de propriedade de José Fidélis, localizada na estrada
que liga a Capital ao município de Taquara. O local também foi considerado inseguro e
Brizola decidiu abandoná-lo com o mesmo disfarce simples que usara desde a saída do
apartamento do amigo, no bairro Petrópolis: um poncho e um chapéu de abas largas.
Foi uma decisão sensata. Vinte e quatro horas depois, a granja foi invadida
pela polícia. Voltando a Porto Alegre, na sexta-feira, dia três de abril, Brizola foi se
hospedar na residência do deputado Vítor Issler, no Morro Ricaldone. Depois de vencer
a primeira semana de abril andando de um lugar para o outro, Brizola foi para o
apartamento do vice-prefeito de Porto Alegre e ex-secretário de Justiça, Ajadil de
Lemos, localizado na rua Duque de Caxias, no Viaduto Otávio Rocha, bem próximo do
Palácio Piratini.
Foi no apartamento de Ajadil, que se recusou a assumir o cargo de prefeito
quando Sereno Chaise foi preso, que Brizola esperou a elaboração de um plano para a
sua saída do país. Vinte anos após a sua volta do exílio, Brizola explicou que não se
tratava de uma fuga, mas pura e simplesmente do desejo de salvar sua vida. “Todas as
informações davam conta – disse ele – de que a tendência dos militares era a de me
passarem fogo.”
Não havia outra alternativa senão o exílio. No apartamento de Ajadil de
Lemos, onde havia um ambiente da mais absoluta tranquilidade, Brizola aguardou a
elaboração do plano para retirá-lo do país sem despertar a atenção dos golpistas. Para a
execução do plano, Brizola teve a colaboração de alguns companheiros de todas as
horas, como Hélio Ricardo da Fontoura, seu assessor na Prefeitura e no Governo do
Estado. Mas foi em Montevidéu que o plano tomou forma, com a anuência da esposa
Neusa, que acertou detalhes da operação do resgate em reuniões realizadas no
apartamento do Hotel Lancaster, onde se hospedava.
Neusa já estava na capital uruguaia, mas se dependesse da sua vontade teria
ficado em Porto Alegre. Com muita dificuldade, Brizola convenceu-a a ir para o Uruguai
com as crianças, em companhia de Wilson Vargas.
As mudanças de endereço garantiam a Brizola mais segurança, mas não
diminuíam sua ansiedade e indignação. Naquele momento, o Estado já era palco de
indiscriminada repressão, que atingia, principalmente, os líderes do PTB de Brizola. O
ex-governador, porém, era o alvo principal da sanha dos policiais alinhados com o
golpe. A casa de Brizola na rua Tobias da Silva sofreu furiosa investida dos agentes do
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS.
O prefeito Sereno Chaise e o deputado Wilson Vargas foram localizados e
presos. E não havia na cidade o menor sinal de resistência. Nem mesmo os famosos
Grupos dos Onze, que tiveram sua organização estimulada por Brizola, esboçaram
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qualquer tentativa de reação. Só explodiam protestos indignados contra tropelias e
excessos cometidos pelos agentes policiais.
A invasão da casa de Brizola na rua Tobias da Silva foi o ato mais violento
daquela escalada de tropelias e intimidações. À invasão, seguiu-se um cerco à casa de
Brizola. Os policiais sequer permitiram que dona Neusa e os filhos entrassem na
residência para retirar objetos de uso pessoal. Em declarações publicadas no jornal
Correio do Povo, dia quatro de maio, dona Neusa denunciou o saque e a destruição parcial
de sua casa: portas, vidros, instalações e objetos haviam sido danificados.
Perplexa, a esposa de Brizola denunciava, através das páginas do jornal, a
existência, no Estado, da prática do primarismo e do vandalismo, com a cumplicidade
dos novos ocupantes do poder.
Informado o plano do resgate de Brizola, o presidente João Goulart
concordou em colocar seu avião Cessna azul e branco, prefixo PT-PSP, à disposição
para que a operação fosse realizada. Ao voltar a Porto Alegre, Wilson Vargas tinha em
mãos metade da nota de um cruzeiro. A outra metade ficou em Montevidéu em mãos
do piloto Manoel Leães, que seria o responsável pelo resgate de Brizola na praia de
Cidreira.
Quando o emissário encarregado de levar o plano da fuga de Brizola seguiu
para Montevidéu, também levava a outra metade da nota de um cruzeiro trazida por
Wilson Vargas a Porto Alegre, para o acerto final com o piloto Manoel Leães.
Encaixadas perfeitamente, as duas metades da nota atestavam a idoneidade do emissário
enviado de Porto Alegre a Montevidéu. Paralelamente a essas providências, Hélio
Fontoura recebia de João Caruso a incumbência de escolher, no litoral gaúcho, o melhor
local para a aterrisagem do avião de Jango que levaria Brizola para o exílio.
Veranista da praia de Cidreira, Hélio Fontoura encontrou lá o local ideal para
a execução do resgate, que aconteceu na manhã do dia sete de maio de 1964. Manoel
Leães, o fiel piloto de Jango, tinha consciência dos riscos da sua missão, mas estava
decidido a cumpri-la, sem deter-se diante de nenhum obstáculo. Foi a coragem de Leães
que lhe deu forças para completar o voo de Montevidéu a Cidreira e aterrissar no local
combinado para o resgate de Brizola, mesmo não tendo visto os dois automóveis e um
caminhão que deveriam sinalizar o lugar da aterrisagem.
A falta do caminhão deixou Leães preocupado. Algo errado poderia estar
acontecendo, mas ele não levou em conta a possibilidade de sua prisão diante do
objetivo maior da missão, que era de levar Brizola são e salvo para o Uruguai. Todos os
temores do piloto cessaram quando ele viu Brizola sair de trás de um grande cômoro
na praia de Cidreira, vestindo a farda de um soldado da Brigada Militar.
Fardado, Brizola deixou o apartamento de Ajadil de Lemos, no centro de
Porto Alegre, e seguiu, num Aero-Willys, dirigido pela esposa do vice-prefeito, dona
Lenir. Antes de sair da cidade, teve a decepção de constatar que outro amigo, com o

89

qual havia combinado um encontro na entrada do Hospital Moinhos de Vento, não
compareceu.
A ideia de Brizola era passar para o carro desse amigo, mais veloz. Mas a
viagem deveria continuar e, de fato, continuou. Foram observados, porém, todos os
detalhes do plano, inclusive o acompanhamento do Aero-Willys de Ajadil de Lemos por
um fusca vermelho de familiares do vice-prefeito. O automóvel dirigido pela esposa de
Ajadil de Lemos seguiu em frente, acompanhado, a pequena distância, pelo fusca, que
carregava varas de pescar, anzóis e comida. A viagem até Cidreira sofreu um pequeno
contratempo: o Aero-Willys estragou. Ajadil, Brizola e Lenir esperaram um pouco e
embarcaram no fusca que os acompanhava.
A aterrisagem do avião de Jango pilotado por Manoel Leães ocorreu às
7h30min. Foi tão rápida, que mal deu tempo para Brizola entrar correndo na aeronave.
Em seguida, o bimotor seguiu em direção ao Sul do Estado, no rumo da fronteira
uruguaia. O avião voava baixo, pouco mais de um metro acima das águas do Atlântico
para evitar a possibilidade de sua localização por radares. Antes de falecer, em 2001,
Manoel Leães recordou que, quando o Cessna entrou no espaço aéreo do Uruguai,
Brizola lhe estendeu a mão e agradeceu comovidamente. O bimotor pousou na
localidade de Sarandi Grande, a 150 quilômetros de Montevidéu. Estava começando o
longo exílio de Brizola, que, naquele momento, só queria encontrar a esposa e os filhos,
que se encontravam no Balneário de Solymar, onde Jango vivia desde sua saída do
Brasil.

O Exílio no Uruguai
Quando desembarcou do avião do cunhado João Goulart, no Uruguai, em
maio de 1964, Brizola acreditava que, brevemente, haveria reação ao golpe militar, com
o restabelecimento da normalidade democrática e a volta dos exilados ao Brasil. Foi por
isso que Brizola só alugou pelo prazo de seis meses um apartamento no edifício da IBM,
na Praça Independência, próximo do palácio do Governo, depois de se hospedar com
a esposa e filhos durante alguns dias num hotel localizado na Praça Cagancha.
Nesses primeiros dias, o apartamento de Brizola se transformou em endereço
obrigatório de outros exilados, que já haviam chegado a Montevidéu, e de políticos
brasileiros que visitavam o líder trabalhista para se aconselhar com ele e, ao mesmo
tempo, levar um pouco de solidariedade à sua família. Embora seus dias passassem em
febril excitação em face das notícias originárias do Brasil, Brizola logo se entregou à
análise de saídas para aliviar as dificuldades de sobrevivência, que também afligiam
outros exilados da comunidade brasileira em Montevidéu.
João Carlos Guaragna, um dos mais fiéis e dedicados companheiros de
Brizola descreveu aqueles dias no livro Brizola - A Revoada do Exílio – Histórias de um
Pombo-Correio, lançado em 1992: “Não dispondo de outros meios para enfrentar tantas
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dificuldades, Brizola decidiu vender parte dos bens que possuía no Brasil e adquiriu no
Uruguai um modesto tambo, com aproximadamente 50 vacas leiteiras. O local tinha
uma casa construída no fim do século passado, pequena e mal dividida, e um estábulo
muito velho, de madeira, que não tinha as mínimas condições de higiene”.
No tambo, localizado em Soca, nas proximidades do balneário de Atlântida,
o deputado federal Leonel Brizola, cassado pelo regime militar, transformou-se num
vendedor de leite para a estatal uruguaia Cronaprole. Aos poucos, foi remodelando a
propriedade e se voltou para a criação de ovelhas.
Mas, em maio de 1965, um ano após o começo do exílio no Uruguai, o
governo brasileiro desfechou um golpe duríssimo na vida de Brizola e da sua família:
pediu às autoridades uruguaias que confinassem o ex-governador gaúcho à distância de
três mil quilômetros da fronteira, com o claro objetivo de restringir sua atividade
política, isolando-o da maioria dos companheiros que se entregavam aos esquemas de
conspiração contra os golpistas que haviam derrubado o presidente João Goulart.
Os militares brasileiros e os serviços de segurança não subestimavam a
capacidade de articulação política de Brizola. E o temor em relação às suas atividades
conspiratórias no Uruguai aumentou após a tentativa de implantação de um movimento
guerrilheiro no norte do Rio Grande do Sul, em março de 1965, liderado pelo coronel
da Brigada Militar Jéfferson Cardim de Alencar Osório.
Na verdade, Cardim Osório agiu por vontade própria, em desacordo com
Brizola, que não desejava ver seus companheiros envolvidos numa aventura. Mas era
inevitável a associação da tentativa de organização do movimento guerrilheiro no
Estado com o líder trabalhista pelas autoridades militares do governo do marechal
Castello Branco.
O confinamento, então, foi exigido e Brizola escolheu o balneário de
Atlântida, onde foi residir num apartamento do edifício Vistalmar, localizado a cem
metros da praia. Além da presença constante da polícia uruguaia na frente do edifício,
Brizola sofria com o rigor do inverno, porque o prédio não tinha calefação.
A única vantagem da nova situação decorria de uma norma da Convenção de
Caracas, em relação ao confinamento de exilados: o governo que o solicitava, também
se obrigava ao pagamento das despesas decorrentes daquela exigência. Esse detalhe era
insignificante diante das preocupações de Brizola, relacionadas com as duríssimas
condições de vida impostas pelo confinamento e os problemas pendentes para resolver
no Brasil, como a venda da sua casa, localizada na rua Tobias da Silva, em Porto Alegre,
da residência de verão em Capão da Canoa, e das exigências burocráticas do Imposto
de Renda, exageradas para um exilado em regime de confinamento.
Mas Brizola jamais se abateu diante dos problemas do exílio, porque tinha em
Neusa uma companheira dedicada e contava com vários amigos fiéis, como Guaragna,
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que se encarregavam de realizar missões por ele determinadas no Brasil sem importarse com os graves riscos existentes em suas idas e vindas através da fronteira.
Decorridos três anos de exílio, a vida do líder trabalhista ganhara em
experiência e maturidade. Mas contabilizava prejuízos inerentes a uma época de
radicalização política, em que as tentativas de organização da luta armada contra a
ditadura brasileira começavam sob o fogo do entusiasmo e terminavam em decepções
e derrotas.
Depois de fracassada a tentativa de organizar um foco guerrilheiro no Rio
Grande do Sul, sob o comando do coronel Jéfferson Cardim Osório, outras tentativas
de desestabilização do regime, pela força das armas, apoiadas por Brizola, também
fracassaram, como a Operação Pintassilgo e os esforços para implantar focos de guerrilha
na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, divisa com o Rio de Janeiro, em Mato Grosso
e no sul do Maranhão.
Numa manhã de março de 1967, vinte integrantes do “foco” de Caparaó
foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais, sem qualquer reação. Meses mais
tarde, a coluna guerrilheira do Brasil Central também foi desmobilizada, após encontros
e desencontros, hesitações e uma certa dose de romantismo, decorrente da empolgação
de Brizola e dos seus colaboradores mais próximos com as táticas de guerrilha
consagradas nos manuais da revolução cubana.
Foi lá, que muitos homens ligados a Brizola se exercitaram para desenvolver
a luta armada no Brasil, nos anos de 1965 e 1966, sem levar em conta que o regime
militar se consolidava e que os meios disponíveis para o êxito das ações eram limitados.
Mas não se pode atribuir somente a Brizola o irrealismo dos planos da luta
armada que se desenvolviam no Uruguai. Ele sempre esteve cercado de uma espécie de
estado-maior no exílio, onde pontificavam Neiva Moreira, Paulo Schilling e o coronel
Dagoberto Rodrigues. A eles se juntava o jornalista Flávio Tavares que, em viagens
sucessivas ao Uruguai, servia de ponte entre Brizola, que tinha o cognome de Pedrinho,
e os revolucionários que agiam no Brasil, esforçando-se para ludibriar os serviços de
inteligência do governo.
Em suas “Memórias do Esquecimento”, publicadas em 1999, Flávio Tavares
confessa: “Cultivei a ilusão e acreditei na audácia. Acompanhei passo a passo todos os
passos no Brasil Central, mas fui pessoalmente a Imperatriz duas vezes apenas e já nos
meses finais. No cultivo da ilusão, me traí com a emoção e a ingenuidade.”
Acreditando na audácia, mas com a visão embaçada pelo véu da ilusão, Brizola
ficou profundamente emocionado quando soube da morte de Ernesto Che Guevara na
selva boliviana, em outubro de 1967. “Tudo se esgotou pela época do assassinato de
Che Guevara, o símbolo da guerrilha. Lembro-me – escreveu João Guaragna – que,
naqueles dias, Brizola andava muito abatido. Numa noite tremendamente fria, tirou-me
da cama, às quatro horas da madrugada, e fomos até a praia, lá em Atlântida, e ele
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começou a falar sobre a morte de Che Guevara, sobre as repercussões que tão trágico
acontecimento poderiam causar no ânimo dos companheiros e sobre o nosso futuro.”
Desde então, o futuro de Brizola não seria mais influenciado pela mística da
luta armada. Ele já não acreditava mais na possibilidade de êxito de um levante armado,
com o apoio do povo. Mas a política estava no seu sangue. Não poderia se conformar
com a situação de pequeno proprietário rural. Iria, sim, tentar modificar a situação no
Brasil através da política partidária, a política convencional, representada, naquela época
por dois grandes partidos, a Aliança Renovadora Nacional – Arena, governista, e o
MDB, de oposição moderada, ambos criados pelo regime militar após a extinção das
antigas agremiações políticas, inclusive e, principalmente, o PTB, de Getúlio Vargas, de
Alberto Pasqualini, João Goulart e Leonel Brizola.
Chegava ao fim, portanto, a fase conspiratória, de contatos de Brizola com o
regime cubano que, num saldo realista, rendeu muito pouco para os revolucionários
brasileiros, além da oferta de um punhado de dólares para a organização da luta armada
e o treinamento de pessoal para sustentá-la. E chegava ao fim, especialmente, um modo
de vida que colocava o líder trabalhista em permanente vigilância de parte das
autoridades uruguaias e dos agentes brasileiros que agiam em Montevidéu. Nesse
sentido, é bastante importante o testemunho de João Carlos Guaragna: “Quase tudo o
que se fazia no Uruguai chegava ao conhecimento das autoridades brasileiras. Estas,
sabiam das reuniões que se realizavam em Atlântida, dos assuntos tratados e os nomes
dos seus participantes.”
Foram as informações de agentes infiltrados na conspiração brizolista, em
Montevidéu, que determinaram o fracasso da Operação Pintassilgo, em novembro de
1964, com a prisão, em Porto Alegre, do seu principal articulador, o capitão-aviador,
Alfredo Ribeiro Daudt. A Operação Pintassilgo visava a tomada da Base Aérea de
Canoas e ataques simultâneos a alguns pontos referenciais do governo gaúcho, como o
Palácio da Polícia e a Secretaria de Segurança Pública. A operação, organizada no maior
sigilo, foi abortada facilmente pelos serviços de informação do governo brasileiro.
Diante deste inimigo invisível, a delação, não serviam os manuais de guerrilha que
Brizola e seus companheiros de ideais liam avidamente nos primeiros meses de exílio
no Uruguai. A teoria não se transformava em prática com a ajuda dos manuais e a
repetição de exaustivas discussões teóricas.
Em janeiro de 1968, Leonel Brizola avisou inesperadamente aos seus homens
de confiança que a fase da conspiração estava terminando e enaltecia o sacrifício dos
militantes idealistas e dos seus companheiros mais dedicados. Mas, no balanço daquela
fase de sonhos e frustrações, Brizola também contabilizava a desavença com o cunhado
Jango, que não o acompanhara nas tarefas de preparação da luta armada no Brasil.
A reconciliação com o cunhado João Goulart só aconteceria no segundo
semestre de l976, pouco antes de o ex-presidente viajar à Europa, voltar ao Uruguai e
morrer, alguns dias depois, na província de Missiones, na Argentina. Nem a unidade da
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família e o companheirismo dos velhos tempos resistiram aos embates ideológicos do
exílio. Mais tarde, Leonel Brizola procurava entender as atitudes do cunhado,
debitando-as ao seu temperamento. Em entrevista ao escritor Moniz Bandeira, no ano
de 1978, em Nova Iorque, Brizola observou: “Verifiquei que Jango não estava
empenhado no trabalho em que nos havíamos comprometido. Tivemos um momento
muito sério, quando praticamente nos abrimos. Disse-lhe para seguir o seu destino, que
eu seguiria o meu. Essa divergência foi tão profunda, pelo menos da minha parte, que
afetou o nosso relacionamento pessoal. Não tanto da parte dele, que era um homem
mais sereno e menos emocional do que eu. Ele era um homem aberto ao diálogo e eu,
naquela época, demasiado purista.”
O purismo de Brizola se transformou em realismo e ele achou melhor
aconselhar seus companheiros trabalhistas que se filiassem ao MDB e usassem a luta
partidária e o espaço público para modificar a triste realidade do país, mergulhado na
ditadura desde março de 1964.
Também era o momento de refletir mais, de viver mais recolhido, após vários
meses de jornadas estafantes, assinaladas por reuniões sucessivas com trabalhistas,
socialistas e comunistas que o procuravam, cheios de esperança numa saída para o
impasse em que vivia o Brasil. Por isso, ele deu uma guinada na sua vida de exilado nos
início dos anos 70, quando o seu confinamento em Atlântida foi suspenso.
Comprou um apartamento na Rambla Armênia, em Montevidéu, e uma
fazenda em Villa Carmem, no departamento de Durazno. João Carlos Guaragna
registrou em suas memórias que na fazenda não havia rádio, nem televisão, luz ou
telefone: “O isolamento do mundo exterior era completo – descreveu o pombo-correio
de Brizola. Quando escurecia era o próprio Brizola quem acendia os lampiões a
querosene, tipo Aladim. Era uma mão-de-obra demorada, e quando o lampião acendia
a casa toda era invadida por um cheiro forte de querosene. Depois, ele se encerrava no
gabinete durante horas e horas, escriturando os negócios da fazenda.”
Em Montevidéu, Brizola passava dias tranquilos no apartamento da Rambla
Armênia. Fazia as compras do cotidiano e gostava de conversar com as pessoas nas ruas
e nos estabelecimentos comerciais, num espanhol caprichado. Todos se referiam a ele
como el inginiero Brizola. Nos anos de exílio no Uruguai, Brizola teve muitas decepções,
mas também vivenciou momentos de alegria e de grande emoção face ao
desprendimento, à solidariedade e generosidade dos seus companheiros.
Alguns participavam do cotidiano do líder trabalhista exilado, outros o
visitavam frequentemente, levando-lhe pequenos presentes de valor inestimável, como
carteiras de cigarro Hollywood, sem filtro, livros, fitas cassete e até aipim e rapadura. E
havia ainda os amigos fiéis que ficaram no Brasil, que se uniam num mutirão de auxílio
a Brizola, ajudando-o a resolver problemas de ordem pessoal, como o encaminhamento
de negócios, cobranças e atualização de documentos.
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Admirável por sua fidelidade, por exemplo, foi Danilo Groff, preso em várias
ocasiões por estar transportando material considerado subversivo. Danilo Groff e João
Carlos Guaragna devem constar, obrigatoriamente, de uma relação que incluísse os
nomes dos grandes amigos e companheiros de Brizola durante os anos do seu exílio no
Uruguai. Não lhe faltou, nos momentos de maior angústia, a mão amiga estendida na
troca de uma cuia com chimarrão.

Brizola passando em revista às tropas da Brigada Militar em frente ao Palácio Piratini
em Porto Alegre. Ao seu lado o Governador do Estado, Alceu Collares. Fotógrafo
Ednir M. Bastos/ALRS. Porto Alegre, 27.9.1991
Memorial do Legislativo

Multidão aguardando a passagem de Brizola. Porto Alegre, 27.9.1991
Fotógrafo Marco Aurélio Couto/ALRS
Memorial do Legislativo
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Expulsão do Uruguai
Só poderia tratar-se de uma brincadeira. Foi esta a reação de Leonel Brizola
quando verificou o teor da cópia da instrução da Direção Nacional de Informação e
Inteligência, em setembro de 1977, expulsando-o do país. A mesma reação foi
manifestada pela esposa de Brizola, dona Neusa, quando recebeu no apartamento do
casal, na Rambla Armênia, a intimação, assinada pelo diretor-geral de Informação e
Inteligência, Vitor Castiglioni. Ela se recusou a assiná-la.
Naquele dia, 15 de setembro, Brizola estava em sua fazenda, em Durazno, a
190 quilômetros de Montevidéu, tratando com o prefeito da localidade da construção
de uma estrada comunitária. Era com muita alegria que ele colaborava com a
administração do departamento de Durazno, porque lá vivia com simplicidade e paz,
entregue aos afazeres da propriedade rural, onde se dedicava à agricultura e à criação de
gado e ovelhas.
Recuperado da surpresa inicial, com a revogação, pelo governo uruguaio, da
resolução de 2 de junho de 1964, que o declarava asilado político, Brizola se apercebeu
que estava diante de um dilema inesperado, o mais angustiante de sua vida: tinha cinco
dias para abandonar o Uruguai, sem mais nem menos. Ao contrário do que dizia a
intimação, ele respeitava todas as obrigações inerentes à sua condição de exilado.
Mesmo assim, não teve explicações para o que estava acontecendo na visita
que fez à chancelaria uruguaia, na noite de 21 de setembro. A angústia de Brizola, de
dona Neusa e dos familiares e companheiros não sensibilizava as autoridades do
Uruguai, que vivia uma ditadura fortemente vinculada ao regime militar brasileiro.
A explicação que o líder trabalhista queria no momento em que soube da
intimação, expulsando-o do país, jamais seria dada claramente pelas autoridades
uruguaias. Até porque, naquele momento, estavam a reboque do ministro da Guerra do
Brasil, Silvio Frota, um general linha-dura que, soube-se mais tarde, era o verdadeiro
responsável pela expulsão de Brizola.
Diante de uma situação irreversível, onde o prazo para a saída do exgovernador gaúcho era de cinco dias, irredutivelmente, tornava-se indispensável que
uma solução para o problema fosse encontrada nas próximas horas. Mas o que Brizola
e seus amigos poderiam fazer naquele fim de semana, quando todas as repartições
importantes do governo uruguaio estavam fechadas? Os auxiliares mais próximos de
Brizola estavam nervosos, mas não deixavam de tomar providências importantes para
atenuar o impacto da ordem do governo uruguaio na família do líder trabalhista.
Foi o caso de Romeu Barleze, que chamou a Montevidéu os jornalistas Josué
Guimarães e Paulo de Tarso. Já no domingo, eles estavam em Montevidéu, onde
participaram de uma reunião importante com amigos e colaboradores de Brizola para
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achar uma saída diante do impasse criado pelo governo uruguaio, sob forte pressão do
ministro Silvio Frota. Após o descarte sumário da possibilidade da volta de Brizola ao
Brasil, a reunião concluiu que os Estados Unidos surgia como país preferido para
receber Brizola, em razão da política de direitos humanos defendida pelo presidente
Jimmy Carter.
A opção era consciente, porque Brizola já rejeitara as ofertas da Argélia e de
Portugal, cujos governos queriam recebê-lo. Concluiu-se, também, que era preciso
arrecadar fundos para custear as despesas de Brizola e da sua família, para a nova etapa
do seu exílio, e de se fazer ampla divulgação, pelos meios de comunicação, da expulsão
do líder trabalhista do Uruguai.
Este trabalho foi brilhantemente executado por Josué Guimarães e Paulo de
Tarso, que alugaram salas no Hotel América, onde foram improvisados estúdios para
jornalistas, radialistas e fotógrafos. Era um domingo, e por isso, se decidiu que seria
melhor divulgar a notícia da expulsão de Brizola à noite, quando já tivessem cessado as
transmissões dos jogos de futebol no Brasil e no Uruguai.
O plano de divulgação da notícia da expulsão era mais exequível no Brasil do
que no Uruguai, onde a imprensa estava sob forte censura. Partiu-se, então, para a
execução do plano de divulgação, com a realização de dezenas de telefonemas,
principalmente para os Estados Unidos, onde deveria chegar, nas próximas horas, o
chanceler uruguaio, Rovira, para explicar os motivos da expulsão de Brizola. Os
telefonemas para os Estados Unidos foram providenciais.
Quando Rovira desembarcou nos Estados Unidos, vários jornalistas o
esperavam no aeroporto para que explicasse os motivos da expulsão. As respostas e
explicações do ministro foram reproduzidas pela imprensa do Uruguai, onde,
momentaneamente, a censura foi levantada. Na segunda-feira, dia 19, o povo uruguaio
já estava inteirado dos acontecimentos.
No Brasil, a notícia ganhava a mesma repercussão. Mas algo se modificou na
Rambla Armênia, defronte ao prédio onde Brizola morava: aumentou o número de
militares e agentes de segurança, fortemente armados. Aproveitando-se do descuido de
um companheiro de Brizola, que abriu a porta do apartamento, alguns policiais entraram
para comunicar ao ex-governador que, a partir daquele momento, ele deveria se
considerar em prisão domiciliar. Jornalistas e fotógrafos brasileiros que já haviam
chegado a Montevidéu se surpreenderam com aquela decisão e resolveram seguir
Brizola até que o caso tivesse um desfecho favorável. Tristemente, a Embaixada
Brasileira em Montevidéu nada fez para ajudar Brizola.
A comitiva designada pelo líder trabalhista para conversar com o embaixador
brasileiro foi recebida pelo secretário da embaixada, que se limitou a dizer que seu chefe
não se encontrava. Naquele momento, Brizola estava representado pelo advogado
Trajano Ribeiro, por João Carlos Guaragna e João Otávio Brizola, seu filho.

99

O secretário da Embaixada soube, então, que o governo uruguaio cancelara
o direito de asilo de Brizola, que ele estava em prisão domiciliar e que gostaria de falar
com um representante da embaixada em seu apartamento, no edifício da Rambla
Armenia. Mas prometeu apenas que faria contatos com o Itamaraty para se posicionar
diante da situação. Quando Trajano Ribeiro telefonou para a Embaixada brasileira, às
18h30min, como havia sido combinado, recebeu uma informação do cônsul brasileiro
Fernando Fontoura, seca e incisiva: Brizola não teria nenhuma garantia do governo
brasileiro se quisesse retornar ao país. Em linguagem mais clara: seria preso tão logo
desembarcasse no Brasil. Era o que se imaginava no apartamento da Rambla Armênia,
mas Brizola queria, no fundo, testar o grau de receptividade das autoridades brasileiras
em relação ao drama em que estava metido.
Nesse ínterim, a Embaixada dos Estados Unidos em Montevidéu informava
que o pedido de Brizola para se refugiar naquele país já estava sob a apreciação do
governo Carter. Só faltavam pequenos detalhes para que o pedido fosse aceito. Já era
segunda-feira, véspera de cumprir-se o prazo dado pela ditadura uruguaia para que
Brizola saísse do país. No dia determinado para a saída de Brizola, dezenas de jornalistas
brasileiros e estrangeiros se encontravam em Montevidéu. Tratavam de fazer matérias
para os seus jornais, mas compartilhavam das aflições de Brizola e dos seus familiares.
Torciam para que o caso tivesse um final feliz. Brizola estava inconformado com a
expulsão, mas um pouco mais tranquilo. Na véspera da sua saída do Uruguai, ele fora
avisado por funcionários da Embaixada dos Estados Unidos que precisaria aguardar 24
horas em Buenos Aires, antes de seguir viagem para Nova Iorque. Seria um tempo
suficiente para que as autoridades eliminassem o nome de Brizola da relação de pessoas
impedidas de entrar nos Estados Unidos, existente no aeroporto John Kennedy, em
Nova Iorque.
Brizola saiu do Uruguai com um Título de Identificação e Viagem entregue
pelo chefe do departamento de passaportes, Justino Ortega. Neusa também se deparou
com uma situação complicada: não renovara o visto do passaporte. Mas as autoridades
uruguaias argumentaram que não se tratava de um problema, porque nada havia contra
ela. Mas Brizola foi irredutível: não embarcaria sem a companhia de Neusa. As
autoridades uruguaias também providenciaram um documento provisório para ela. Aí,
sim, Brizola e Neusa concordaram em abandonar o apartamento em que residiam e
foram para a Embaixada dos Estados Unidos. Depois seguiram para Buenos Aires. Na
escala de 24 horas que fez em Buenos Aires, Brizola e sua esposa tiveram momentos de
grande apreensão, quando foram informados de que deveriam hospedar-se no Hotel
Liberty, o único da capital argentina que dispunha de vagas naquele momento.
Em 1976, o hotel ficara tristemente famoso porque, de lá, foram sequestrados
para morrer nas mãos dos seus carrascos dois líderes da oposição uruguaia, o senador
Zelmar Michelini e o deputado Hector Ruiz. Os agentes das ditaduras do Cone Sul
agiam com o beneplácito das autoridades argentinas que haviam chegado ao poder com
o golpe militar comandado pelo general Jorge Rafael Videla contra a presidenta Maria
Isabel Perón no ano anterior. Brizola imaginou que poderiam tentar sequestrá-lo. Mas
o seu receio dissipou-se quando jornalistas e cinegrafistas brasileiros decidiram que
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ficariam no saguão e no corredor do apartamento enquanto lá estivesse hospedado o
líder trabalhista.
Nas duas entrevistas que concedeu em Buenos Aires, Brizola disse que não
entendia a sua expulsão do Uruguai, porque não desenvolveu nenhuma atividade que
configurasse violação das normas de asilo. “Mas, se alguém com tal medida, – afirmou
Brizola – pretendeu me constranger ou humilhar, eu não me sinto atingido.” Indagado
se faria uma revisão no seu pensamento político, ele respondeu: “A própria vida é uma
sucessão de revisões. Creio que para pensar e realizar bem as coisas, temos que revisar
nossos atos, seja para modificar ou até para reafirmá-los. É necessário que se viva com
espírito crítico”. Ao responder a indagação a respeito de sua concepção política, ele se
definiu como um socialdemocrata: “Considero-me um ocidentalista. Diria, porém que,
em relação à nossa área geográfica, sou uma espécie de dissidente no que diz respeito
aos regimes militares.” Algumas horas antes de embarcar para Nova Iorque, ele reiterou
a afirmação de que nos últimos 10 anos de vida no Uruguai, não se envolveu em
atividades políticas: “Quando cheguei ao Uruguai – explicou – estava de marca quente.
E nunca neguei que havia desenvolvido atividades políticas, mas quando fui confinado
na praia de Atlântida cheguei à conclusão de que já não havia mais condições para a
realização de um trabalho político. Aquele foi um período de inspiração gaúcha, não era
uma inspiração ideológica.”

Reconciliação com Jango
Os caminhos de Brizola e de Jango, no Uruguai, só correram paralelamente
nos primeiros anos do exílio. Logo se afastaram, de forma irreconciliável, porque o
presidente e seu cunhado divergiam em relação à melhor forma de abreviar a duração
do regime ditatorial brasileiro. O rompimento entre os dois líderes trabalhistas chegou
ao momento de maior delicadeza quando Jango recebeu Carlos Lacerda, em sua
residência, na capital uruguaia, dia 24 de setembro de 1967, em busca de apoio para
consolidar a Frente Ampla, instrumento de pressão em favor da democratização do
país. Embora Goulart tivesse o apoio da maioria dos trabalhistas no exílio para receber
Lacerda, inimigo histórico e um dos artífices do golpe militar de 1964, Brizola se
posicionou contrariamente à realização do encontro. Brizola entendia que se os
trabalhistas se unissem a Lacerda “o presidente Getúlio Vargas se viraria no túmulo,
envergonhado.” O entendimento de Jango era diferente. O presidente achava que a sua
colaboração com Lacerda e Juscelino, no âmbito da Frente Ampla, poderia mobilizar a
sociedade civil e apressar o fim do regime militar. Enganou-se, porque a Frente Ampla
foi alvejada por um ato de proibição, em abril de 1968, no governo do general Costa e
Silva. Episódios como o da rejeição da Frente Ampla, por parte de Brizola, mantiveram
e acentuaram a distância que Jango mantinha do seu cunhado, embora tivesse uma
afeição especial pela irmã Neusa e pelos sobrinhos João Otávio, José Vicente e
Neusinha.
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Mas a saudade da irmã persistia e Jango fez questão de encontrá-la, em
setembro de 1976, antes de viajar para a França. Devido à chuva forte que caía em
Montevidéu, Jango não quis que a irmã fosse até o hotel onde se encontrava hospedado.
Decidiu ir ao seu encontro no apartamento da Rambla Armênia, onde o casal Brizola
recebia, no final da tarde, as visitas de Josué Guimarães, Hélio Fontoura e José Real, o
Batoque. Jango entrou, cumprimentou os amigos, abraçou Neusa e lhe perguntou se
Brizola estava em casa. Ela respondeu que o marido estava trancado em seu gabinete.
Jango se dirigiu imediatamente para o gabinete, bateu à porta e se deparou com Brizola,
olhando-o fixamente. Ao receber o amigo Guaragna, no dia seguinte, Brizola abriu o
coração, contando o que ocorrera na véspera: “Ficamos abraçados por algum momento
e choramos.” Quando se refez do choque emocional, Jango detalhou seus planos para
Brizola. Estava decidido a voltar ao Brasil e criar um caso de dimensões internacionais,
porque não confiava no MDB para abreviar os seus dias de exílio. Jango achava que, se
dependesse da vontade dos líderes do partido, criado pelo regime militar, ele e Brizola,
principalmente, morreriam no exílio, e políticos ligados ao MDB estariam à vontade
para fazer discursos laudatórios nos seus enterros. Foi o último encontro de Jango com
Brizola. Mas significou muito para a pessoa que mais desejava o encontro: Neusa, a irmã
de Jango e esposa de Brizola.

Apoio a Brossard
Até a morte de João Goulart, em dezembro de 1976, na Argentina, ele era
considerado a principal referência, no exterior, dos trabalhistas que haviam
permanecido no Brasil e não acreditavam na luta armada como instrumento para
derrubar a ditadura. Mas não escapava a nenhum trabalhista lúcido a constatação de que
Leonel Brizola era a outra referência obrigatória dos trabalhistas, que nunca se
conformaram com a extinção do velho PTB, pelo regime militar, e queriam recriá-lo,
até mesmo com outro nome, mas que continuasse como fiel depositário do legado de
Getúlio Vargas. Assim, logo após o sepultamento do presidente João Goulart, em São
Borja, um grupo de trabalhistas, entre eles deputados e dirigentes partidários, esteve
reunido com Neusa Brizola para que ela transmitisse um apelo ao marido: ele deveria
ser o líder nacional do trabalhismo, que não se apagara da memória dos brasileiros
apesar dos obstáculos para a sua expansão erguidos pelo regime militar.
Informalmente, sem a procuração oficial das maiores lideranças trabalhistas,
Brizola já se preparava para desempenhar esse papel, participando, à distância, dos
acontecimentos políticos do Brasil, com atenção especial para o que ocorria no âmbito
do MDB, criado em 1966. Mas, no início dos anos 70, a prática do MDB e de suas
lideranças vacilantes não agradavam Brizola. Por isso, ele apoiou a campanha do voto
em branco, nas eleições de 1972, quando o MDB foi derrotado em 21, dos 22 estados
existentes na época. O MDB, que tinha 342 deputados federais, reelegeu somente 86.
O partido foi duramente castigado nas urnas por não ter sido até então, sob a liderança
do presidente da sigla, general Oscar Passos, a oposição combativa ao regime com a
qual o povo brasileiro se identificaria.
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A fragorosa derrota do MDB resultou, internamente, na substituição de Oscar
Passos por Ulysses Guimarães. De 1972 a 1974, Brizola se voltou para a dura tarefa de
convencer seus companheiros a se filiarem na legenda do MDB, o que significava uma
guinada em sua estratégia: ao invés do voto nulo, o voto para valer nas eleições que se
realizariam em 1974. O Rio Grande do Sul mereceu atenção especial de Brizola, que
acabou apoiando Paulo Brossard na disputa por uma vaga no Senado.
O adversário implacável de 1964 se tornava um aliado, apesar das restrições
feitas por muitos trabalhistas. A vaga de suplente foi ocupada por Ney Britto, um
trabalhista histórico indicado com o aval de Brizola e do presidente João Goulart. A
presença de Ney Britto nos palanques era imprescindível para atrair o interesse dos
trabalhistas pela candidatura de Brossard. Mas a campanha teve uma presença feminina
que representava o aval indiscutível de Brizola à candidatura de Brossard: Francisca
Brizola Rotta, que visitou várias cidades do Estado, simbolizando o engajamento do
irmão exilado na campanha.
Pois o resultado nas urnas confirmou o prestígio de Brizola e a importância
do apoio decisivo de Brizola e Jango. Brossard se elegeu com uma vantagem de mais de
500 mil votos sobre o segundo colocado, Nestor Jost, candidato da Arena. Os votos
brancos de 1972 se transformaram em votos válidos para Brossard em 1974, por força
da nova opção de Brizola. O ano de 1974, no Rio Grande do Sul, apresentou intensa
movimentação política e não somente em razão das eleições. O movimento pela anistia
ganhou repercussão através de personalidades gaúchas que encarnavam a ideia com
extraordinário vigor, como Mila Cauduro, que acompanhava as caravanas do candidato
Brossard e abordava o assunto emocionadamente.
Também foi um ano importante para o deputado estadual Pedro Simon, que
teve o seu nome lançado ao governo do Estado pelo presidente nacional do MDB,
Ulysses Guimarães, num encontro realizado em Capão da Canoa. Simon, que se
afirmava como líder da oposição no Estado, não fez o que parecia lógico após a vitória
de Paulo Brossard: ir ao encontro de Brizola, em Montevidéu, atendendo reiterados
convites do líder trabalhista. Simon não se empolgava com a ideia da criação de um
novo PTB que, após a vitória de Brossard, foi se consolidando no pensamento de
Brizola. Talvez por isso não tenha considerado oportuno, naquele momento, um
contato com Brizola, apesar de vários recados do líder trabalhista, objetivando ao
encontro. Três emissários de Brizola estavam autorizados a fazer contatos com
Brossard, Simon e Ney Britto: Issac Ainhorn, Trajano Ribeiro e Antonio Tabajara. Isaac
Ainhorn, atual vereador do PDT, em Porto Alegre, foi um dos participantes do
Encontro de Lisboa, objetivando a reorganização do PTB. A refundação do partido era
uma questão de honra para os trabalhistas, que já não se sentiam à vontade no MDB,
onde Brizola teria dificuldades para consolidar sua liderança quando voltasse ao Brasil.
O líder trabalhista não hesitava mais em retomar o trabalhismo, de orientação socialdemocrática, definido por Darcy Ribeiro como “a linha histórica mais fecunda que o
Brasil viveu.”
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Encontro de Lisboa
A expulsão de Brizola do Uruguai, tramada por autoridades brasileiras com a
cumplicidade do governo ditatorial daquele país, se revelou, mais tarde, um erro de
cálculo grosseiro. A expulsão abriu as portas do mundo para Brizola, como observou o
escritor Edmundo Moniz, reintegrando-o à política brasileira e lhe oferecendo a
possibilidade de fazer contatos com líderes políticos de projeção internacional. Brizola
poderia, então, seguir o conselho de assessores e amigos, que insistiam para que ele
efetuasse um giro pelo exterior, visitando alguns países europeus. Beneficiava-se da
vitória do presidente Jimmy Carter, nos Estados Unidos, e da sua disposição de
empreender uma campanha em favor dos direitos da pessoa humana.
Em entrevista para a Voz da América, 13 dias após o seu desembarque nos
Estados Unidos, Brizola explicou que a política de direitos humanos do governo de
Carter era responsável pela sua presença no país. Afirmou, ainda, ter certeza de que
antes da eleição de Carter, ele dificilmente transporia as portas da Embaixada americana.
Após revelar ter recebido vários convites para fazer palestras em universidades do país,
sobre problemas brasileiros, Brizola revelou sua intenção de aceitar o convite do
primeiro-ministro Mário Soares para visitar Portugal. Disse que Mário Soares lhe
oferecera asilo político. Brevemente, segundo informou, iria a Portugal para agradecer
pessoalmente a atitude generosa e acolhedora de Mário Soares. Após se acostumar com
a mudança brusca de país e receber a solidariedade de brasileiros que viviam em Nova
Iorque, Brizola concedeu muitas entrevistas e se correspondeu com os seus
companheiros e amigos residentes no Brasil.
Os maiores contatos de Brizola eram com brasileiros residentes em Nova
Iorque. Ele e a esposa estavam hospedados no Hotel Roosevelt, próximo da rua 46, que
reúne um grande número de brasileiros residentes na cidade. Brizola já podia agir
abertamente. Os tempos de exílio em plena ditadura uruguaia haviam ficado para trás.
As garantias de livre movimentação nos Estados Unidos e de proteção de parte das
autoridades foram dadas num encontro que Brizola teve com o secretário de Relações
para a América Latina do governo Carter, Terence Todman, poucos dias após o seu
desembarque em Nova Iorque. Foi esclarecido no encontro que Brizola poderia sair e
voltar para os Estados Unidos. Mas havia o problema dos passaportes, dele e da esposa,
Neusa. O que eles tinham, ao chegar nos Estados Unidos, eram falsos. Mais uma vez
Brizola contou com a boa vontade do primeiro-ministro português, Mário Soares, que
lhe enviou dois passaportes portugueses que utilizou mais tarde em suas viagens na
Europa. Estava aberto, portanto, o caminho para Brizola fazer contatos com líderes
europeus, identificados com o programa da socialdemocracia.
Esses contatos se intensificaram a partir de janeiro de 1978, quando Brizola
aceitou o convite de Mário Soares e se mudou para Lisboa. No final de janeiro, Brizola
se encontrou, na Alemanha, com o jovem cientista político Miguel Bodea, que foi
assessorá-lo nos seus encontros com membros ilustres da Internacional Socialista.
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Nessa oportunidade, Brizola conversou com Willy Brandt. Bodea foi recomendado por
João Carlos Guaragna e viajou para a Europa com uma passagem comprada com o
auxílio de deputados estaduais identificados com o trabalhismo e admiradores de
Brizola. Depois da viagem à Alemanha, Brizola visitou a Espanha, a França e a Suécia,
para se reunir com estadistas do porte de François Mitterrand, Felipe Gonzales e Olof
Palm, que desejavam, naquele momento, abrir um lugar para o Brasil na organização da
Internacional Socialista. Em âmbito latino-americano, a Internacional só tinha
integrantes de peso na Venezuela e no Uruguai. Esta é a constatação de Clóvis Brigagão,
estudioso da temática da Internacional Socialista: “O Brizola entendeu a importância de
ter assento na Internacional. Já que não era uma organização comunista, mas
revisionista, não havia motivos para temer qualquer tipo de problema com o governo
brasileiro.”
Mas o grande sonho de Brizola após a sua expulsão do Uruguai, em setembro
de 1977, foi de reorganizar o velho PTB, extinto por ato discricionário do regime militar.
A reorganização do PTB, ampliado e renovado nos quadros existentes antes do golpe
militar de 1964, com ênfase em sua evolução a caminho do socialismo, seria a retomada
de um projeto interrompido pela força das armas. Mas seria, também, a forma de se
fazer justiça a uma agremiação política que, em 1964, teve em suas lideranças maiores
as principais vítimas das cassações, das punições, dos exílios e dos banimentos impostos
pelos militares. Embora não houvesse unanimidade de pontos-de-vista entre antigos
militantes do PTB de que o partido deveria ser recriado, as discussões sobre o assunto
se intensificaram quando se aproximou o momento da reimplantação do
multipartidarismo no Brasil.
O debate em torno da refundação da antiga sigla ou da fundação de um novo
partido que abrigasse os trabalhistas acentuou-se a partir de 1977, em encontros
realizados no Brasil e no exterior. O mais importante desses encontros, pela sua
dimensão e pela representação, se realizou nos dias 15, 16 e 17 de junho de 1979, na
sede do Partido Socialista Português, em Lisboa, com a presença de 1.500 pessoas. Lá
estiveram reunidos, para discutir o futuro dos movimentos sociais e políticos do Brasil,
líderes de esquerda das mais variadas tendências, juntamente com exilados brasileiros
procedentes de diversos países. A abertura do encontro coube ao primeiro-ministro
português, Mário Soares. E o que se observou na realização dos trabalhos foi um clima
de muita união, visando à construção de um novo projeto trabalhista no Brasil.
Entre os documentos elaborados no encontro, o de maior repercussão e que
se tornou um norte para a ação política dos seguidores de Brizola foi a Carta de Lisboa,
na qual se enfatizava, como urgente, a tarefa de se organizar, com o apoio do povo
brasileiro, um partido “verdadeiramente nacional, popular e democrático.”
A Carta colocava um desafio bem claro para os trabalhistas: o de situar-se no
quadro político brasileiro para exercer o papel renovador que desempenhavam antes de
1964 e em razão do qual foram proscritos. Claramente, também, a opção dos
trabalhistas reunidos em Lisboa era pelos oprimidos e marginalizados, com afirmativa
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repulsa àqueles que viam no ressurgimento do PTB uma sigla de fácil curso eleitoral.
“Neste particular – observa-se na Carta – e dentro de um horizonte que não é
absolutamente cristão, mas marcado por um capitalismo impiedoso, impõe-se a nossa
defesa constante dos pobres contra os ricos, ao lado dos oprimidos contra os
poderosos.”
A Carta de Lisboa tinha um grande significado na luta sustentada por Brizola
e seus companheiros para manter acesa, no exílio, a chama da criação de um novo
partido ou da retomada da antiga legenda do PTB. Mas não se tornou fácil o empenho
de Brizola nesse sentido, após a sua volta ao país, em setembro de 1979. Contrapondose a Brizola e ao grupo de trabalhistas a ele vinculados, na luta pelo controle da sigla do
PTB, surgiu a ex-deputada Cândida Ivete Vargas Tatsch, sobrinha em segundo grau de
Getúlio Vargas, vinculada à seção paulista do partido, de escassa penetração popular e
acusada, antes de 1964, de reiteradas práticas fisiológicas. Com a volta de Brizola ao
país, acentuou-se o distanciamento em relação a Ivete, que não era uma adversária para
ser menosprezada, em razão da sua amizade com o general Golbery do Couto e Silva,
um dos artífices do regime militar.
Não era fácil a opção de Brizola entre o abandono do plano de refundação
do PTB e a concretização imediata da ideia de criar uma nova agremiação partidária. No
primeiro caso, estaria pura e simplesmente abandonando a histórica sigla do PTB nas
mãos de aventureiros, sem compromisso com as lutas importantes do povo trabalhador.
As personalidades mais consequentes do trabalhismo estavam ao lado de Brizola na luta
pelo controle da sigla e deixavam claro que, sem ele, não seria possível o ressurgimento
do partido com que sonhavam. Mas havia muitos obstáculos no caminho de Brizola,
principalmente o representado por lideranças do MDB, que não queriam ver o partido
substituído pelo PTB no cenário político nacional. Em manobras bem urdidas, a direita
conseguia dividir a esquerda, como forma de continuar empalmando o poder. Com a
impossibilidade de um acordo com Ivete Vargas, a protegida do general Golbery,
travou-se um batalha jurídica em torno da posse da legenda trabalhista, após novembro
de 1979, quando o governo extinguiu os partidos existentes e reintroduziu o sistema
pluripartidário.
O que se desenrolava como hostilidade aberta entre os grupos de Brizola e
Ivete, agora seria resolvido no âmbito do Superior Tribunal Eleitoral, onde
companheiros de ambos, mas separados por uma questão pontual, ingressaram com
pedidos formais de registro do partido. A luta judicial em torno do pedido de registro
feito por grupos diferentes, simultaneamente, durou quatro meses. E a decisão do
tribunal acabou beneficiando o grupo de Ivete.
O parecer desfavorável à pretensão de Brizola foi divulgado no dia 13 de maio
de 1980, quando o líder e cerca de 15 companheiros estavam reunidos no Hotel
Ambassador, no centro do Rio de Janeiro. Ao ouvir a notícia da decisão favorável a
Ivete Vargas, reiterada em nota do seu grupo, redigida por Doutel de Andrade, como
forma de satisfação aos companheiros reunidos, Brizola chorou. Ouviu-se Brizola
comentar: “Eles destruíram o PTB, mas não irão nos calar.” Em seguida, o grupo se
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dirigiu à praça Marechal Floriano Peixoto, onde fez um minuto de silêncio defronte ao
busto do presidente Getúlio Vargas. Explicitamente, Brizola e seus companheiros
queriam reafirmar o compromisso com a legenda getulista, ao contrário do PT, nova
agremiação que surgia, que não desejava se vincular à história política anterior a 1964.
Brizola falava com muita seriedade ao dizer que não conseguiriam calar a voz dos
trabalhistas autênticos.
Uma semana após o revés sofrido no Tribunal Superior Eleitoral, os
trabalhistas autênticos se reuniram nos dias 17 e 18 de maio, no Palácio Tiradentes, sede
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para um Encontro Nacional de
Trabalhistas. No encontro, que contou com a presença de mais de 1.000 pessoas, foi
anunciada a adoção de uma nova sigla para o partido: PDT. Em reunião realizada dia
25 de maio, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, foi aprovado o programa, o
manifesto e os estatutos do Partido Democrático Trabalhista.
O PDT nasceu com o compromisso de seguir a orientação política traçada na
Carta de Lisboa, que, juntamente com a Carta Testamento, deixada por Getúlio Vargas,
em 1954, são os documentos basilares do partido. Com o grande êxito eleitoral de
Brizola, no Rio de Janeiro, o PDT se consolidou nacionalmente. Em 1989, o partido foi
escolhido para ser membro efetivo da Internacional Socialista. Brizola foi eleito vicepresidente da organização, com sede em Londres.

A Volta ao Brasil
Quinze anos depois de ter se asilado no Uruguai, rompendo o cerco do regime
militar, que o caçava implacavelmente no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola retornou
ao Brasil, sob a proteção da lei da anistia, em setembro de 1979. O ponto de partida da
viagem de regresso foi Nova Iorque, onde Brizola chegou dois anos antes, com a
solidariedade do presidente norte-americano, Jimmy Carter, após a expulsão do
território uruguaio. Ao contrário de outros exilados que, naquele momento, também
regressavam ao Brasil, beneficiados pela anistia, Brizola não quis desembarcar no
Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Não quis se submeter ao ritual
das faixas de boas-vindas e dos aplausos dos militantes de organizações de esquerda que
se repetia a cada desembarque de um exilado ilustre no saguão do aeroporto. Brizola
optou por outra porta de entrada, mais conhecida e mais ligada às tradições do
trabalhismo gaúcho: São Borja, cidade de Jango, de Getúlio Vargas e da sua esposa,
Neusa.
Calculadamente, quis que sua reinserção na política nacional tivesse a forte
significação de um reatamento com as origens do PTB, que fora extinto, de uma penada,
pelo regime militar. Mas antes de chegar a São Borja, a comitiva que acompanhava
Brizola fez um roteiro planejado cuidadosamente pelo líder trabalhista. Integrada por
27 pessoas, a comitiva de Brizola tomou um avião em Nova Iorque e se dirigiu para
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Assunção, a capital do Paraguai, após fazer escala técnica em Washington. A opção por
Assunção demonstrava que Brizola queria evitar Buenos Aires, onde os militares se
mantinham firmes no poder. Ele confiava mais no ditador paraguaio, Alfredo
Stroessner, que sempre tivera boas relações com o seu cunhado, o presidente João
Goulart. Todos os cuidados para o desembarque foram tomados, inclusive a
determinação de que os jornalistas não teriam acesso à comitiva de Brizola em
Assunção.
Sem problemas, Brizola e Neusa desembarcaram em Assunção para, em
seguida, prosseguirem a viagem rumo ao Brasil. Seguiriam no bimotor Piper, de oito
lugares, prefixo ESO, de propriedade de João Vicente Goulart, filho de Jango e
sobrinho de Brizola, que os esperava em Assunção, em companhia do piloto Manoel
Soares Leães. Leães era um personagem indissociável da biografia do líder trabalhista.
Fora ele quem levara Brizola para o exílio no Uruguai, pilotando um avião de Jango, em
maio de 1964. Numa viagem bem mais tranquila do que em 1964, Leães levou Brizola
e seus acompanhantes para Foz do Iguaçu, onde chegou às 17h25min do dia seis de
setembro de 1979. Pela primeira vez, depois de 15 anos de exílio, Brizola pisava o chão
brasileiro. No final da manhã do dia seguinte, sete de setembro, o avião pilotado por
Leães decolou para São Borja levando Brizola e alguns acompanhantes, como a esposa
Neusa, a neta Laila, João Vicente e o senador Pedro Simon.
A escolha do dia de regresso ao Brasil, sete de setembro, também estava
carregada de simbolismo. Brizola era, acima de tudo, um patriota autêntico, que
defendia, com ardor, os interesses maiores do Brasil. Ao pousar no campo da Granja
São Vicente, de propriedade de João Vicente Goulart, o avião bimotor foi cercado por
centenas de cavalarianos gaúchos, com trajes típicos da região, portando bandeiras do
Brasil. Uma das bandeiras foi entregue a Brizola, que passou a erguê-la quando subiu na
carroceria de um caminhão. Cercado por vários companheiros, que mal se sustentavam
na carroceria, Brizola se dirigiu para a casa principal da Granja São Vicente. Após uma
reunião reservada com líderes políticos e familiares, Brizola participou de um grande
comício no centro da cidade de São Borja, onde destacou a importância da obra de
Getúlio Vargas e os compromissos do trabalhismo com os brasileiros pobres. Próximo
do busto de Getúlio Vargas e da entusiástica acolhida dos companheiros, Brizola
dedicou grande espaço do seu discurso para destacar o valor da Carta-Testamento,
denúncia candente da exploração a que o Brasil foi submetido por grupos internacionais
em conluio com representantes das elites brasileiras. “Em minha opinião – afirmou
Brizola – quem levou o regime a perder cada vez mais credibilidade, à exaustão, foi o
desprezo do nosso povo, que lhe retirou o conteúdo ético e moral em sucessivas
reprovações. Ao nosso povo devemos este clima de abertura. A Carta-Testamento
orientou-o, pois o manteve sempre prevenido contra o regime.” Finalizando, Brizola
disse que “não existirá força alguma na Terra capaz de impedir que o povo brasileiro
realize o seu destino como nação livre e independente.”
Brizola permaneceu por mais de 20 dias no Rio Grande do Sul, fazendo
contatos políticos e ouvindo sugestões de companheiros a respeito da definição dos
seus próximos passos no cenário político nacional. As articulações em torno da
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refundação do PTB eram intensas, mas em encontros discretos, sem manifestações
públicas fortes, que pudessem chamar a atenção do governo militar. Finalmente, dia
primeiro de outubro de 1979, Brizola desembarcou no Aeroporto Internacional do
Galeão, no Rio de Janeiro.

Eu Vi
Vi um homem chorar porque lhe negaram o direito de usar três letras do
alfabeto para fins políticos.
Vi uma mulher beber champanhe porque lhe deram este direito negado ao
outro.
Vi um homem rasgar o papel em que estavam escritas as letras, que ele tanto
amava.
Como já vi amantes rasgarem retratos de suas amadas, na impossibilidade de
rasgar as próprias amadas.

(Carlos Drumond de Andrade,
Jornal do Brasil, 15 de maio de 1980)
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A Reinvenção do Trabalhismo
Brizola chorou. Na tarde de 12 de maio de 1980, ele e mais 150 trabalhistas
de boa cepa preparavam-se para o melhor ou o pior, reunidos no Hotel Ambassador,
no Centro do Rio, à espera da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o destino
da sigla PTB. Uma linha telefônica direta foi reservada especialmente para que o enviado
a Brasília mandasse a notícia fresca. Uma nota tinha sido previamente escrita por Leonel
Brizola, Doutel de Andrade e Neiva Moreira com duas versões – a boa e a ruim – para
ser levada aos companheiros que se encontravam num dos salões de reunião do
Ambassador. Até a escolha do lugar não fora por acaso.
Já a caminho da decadência, o hotel do pai do ex-deputado Márcio Moreira
Alves – autor do discurso que os militares usaram como pretexto para decretar o AI-5,
em 1968, e dar início ao mais tenebroso período da Ditadura Militar – é parte da história
política do Brasil. Ficava bem próximo do prédio ao Senado, quando o Rio de Janeiro
era Capital Federal. Era ali que Juscelino Kubitschek costumava se reunir com as
principais lideranças do PSD. Foi ali que começou a ser articulado o lançamento de sua
candidatura à Presidência da República em 1955. Nas conversas que não exigiam tanto
a discrição mineira, o grupo se encontrava no bar do hotel: o Juca’s Bar.
Entre um drinque e outro, nove amigos de Juscelino resolveram na noite de
12 de outubro de 1956, quando já estava certo que o país ganharia uma nova capital,
que o presidente precisava de um lugar para se hospedar nas viagens de inspeção às
obras no Planalto. Ali mesmo, num guardanapo do bar, o arquiteto Oscar Niemeyer
desenhou o que viria a ser o Catetinho – uma construção em madeira que do palácio
presidencial do Rio herdaria apenas o nome no diminutivo.
O encontro trabalhista, vinte e três anos depois, seria muito diferente daquele
dos pessedistas. Não haveria motivo para comemorações. Ao se dirigir aos
correligionários que o aguardavam, Brizola lê a nota em que denuncia o golpe do qual
ele e os autênticos trabalhistas são vítimas mais uma vez. Debruçado sobre a mesa, ao
lado de Doutel de Andrade, leva a mão à testa, cobrindo os olhos marejados de lágrimas,
rasga em gestos dramáticos o papel onde havia escrito a sigla PTB, o único partido de
sua vida política, iniciada 43 anos antes.
Numa frase, resumiu a decisão que retirava do maior líder remanescente do
trabalhismo a sigla histórica: “Consumou-se o esbulho”. O termo jurídico, pouco usual
na linguagem diária – como tantos que marcariam de originalidade as frases de Brizola
–, definia com precisão o que se passara: a usurpação, o despojo da legenda contra a
qual se houvera feito o golpe de 64. Ainda com a voz embargada, o ex-governador
sentencia: “Eles destruíram o PTB, mas não irão nos calar”. Em seguida, o grupo se
dirige ao busto de Getúlio Vargas, na Cinelândia, e faz um minuto de silêncio.
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Foram horas e gestos carregados de forte carga simbólica. Desde que
retornara do exílio, decidido a reconstruir o trabalhismo, Leonel Brizola parece seguir
uma trilha cuidadosamente estudada. Ou, talvez – o que seria mais próprio de alguém
que se definia como um empírico, mais afeito à tática que à estratégia, como ele próprio
metaforizava ao dizer-se capaz de jogar damas, mas não xadrez – Brizola tenha seguido
a prudência desconfiada do camponês que foi e, numa outra expressão que era bem sua,
estivesse disposto “a comer o mingau pelas beiradas”.
Esperara para voltar ao Brasil no dia 6 setembro de 1979 – não por acaso
véspera do Dia da Independência. Não deixava de marcar a ligação nacionalista de seu
retorno, mas não provocava desnecessariamente os ressentimentos militares, ao dividir
as atenções com as solenidades oficiais do dia seguinte. Na sua própria curiosa e sábia
verve, nada pior que querer “entrar como leão e ter de sair como cão”.
Assim, quando o pequeno Piper de oito lugares parou no Aeroporto de Foz
de Iguaçu, vindo de Assunção, já no final da tarde daquele dia e abriu-se sua porta, o
homem de pequena estatura física, vestindo um terno de brim azul, com largos
pespontos na lapela ornada com um broche tricolor do PTB, moderava as palavras para
preservar o sentido do que dizia. Era com gestos e ações que ele demonstraria suas
diferenças com o mundo político convencional, não com declarações tonitruantes e
vazias. Em meio à poeira levantada pelos carros, pelos gaúchos a cavalo e pelo próprio
jipe que o conduzia no retorno triunfal a São Borja, com os longos cabelos cacheados
esvoaçando em contraste com as entradas que denunciavam a calvície, seus sorrisos se
alternavam, sempre, com apelos aos companheiros: cautela, paciência e prudência.
No dia seguinte, já em Porto Alegre, mostraram-lhe um panfleto apócrifo que
bem justificava seus cuidados: um soturno convite para o sepultamento de Leonel
Brizola. Quatro meses depois, no dia 18 de janeiro de 1980, ao abrir a porta do seu
quarto de hotel, no Rio, ele próprio veria a brincadeira macabra tomar ares mais
preocupantes: uma bomba rudimentar, em meio a um embrulho, era a primeira a surgir,
numa série de armadilhas que, sete meses depois, mataria Dona Lyda Monteiro,
secretária da OAB.
A morte de Brizola, tão desejada, tantas vezes, por tantos adversários, não
viria nem ali, nem tão cedo. Nem a morte física, inevitável um dia, nem a morte política,
tantas vezes vaticinada por políticos e analistas. Ao contrário: o que ocorreria no dia
seguinte de seu retorno, no modesto cemitério de São Borja, quando Brizola se postou,
silencioso, ante os túmulos de Getúlio Vargas e de João Goulart, era um renascimento,
sinalizando nos dois mártires do trabalhismo a carga genética do movimento que ele
lideraria, como herdeiro das suas bandeiras.
Ali, simbolicamente, estava refundado um partido que, nos registros oficiais
teria outras datas e nome, mas que era, sem sombra de dúvida, e mais que qualquer
outro, um partido trabalhista e brasileiro.
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O Fio da História
A transferência de Brizola de sua terra natal para a política carioca não foi
isenta de polêmicas. Muitos trabalhistas preferiam que ele permanecesse ali, onde sua
eleição para deputado federal ou senador estaria garantida. Mas Brizola, ciente de que,
como ocorrera 27 anos antes, sua mensagem precisava da cidade a que ele chamava de
“o tambor do Brasil”, estava disposto a recomeçar de onde o golpe de 64 o fizera parar.
“Vamos retomar o fio da história exatamente onde pretenderam interrompêlo, no Rio de Janeiro”, explicava aos incrédulos que não podiam se convencer do acerto
daquela decisão. O fato, porém, é que havia mais que uma decisão emocional na escolha
de Brizola. Ele pressentia o vazio político na antiga capital da República, onde o regime
militar sofria sua maior rejeição, mas a oposição emedebista era amorfa e inexpressiva
politicamente, ainda que o clientelismo do Governador Antônio de Pádua Chagas
Freitas, conhecido como “chaguismo”, fosse forte eleitoralmente. Do grupo
“autêntico”, um deputado havia sido cassado – Lysâneas Maciel, agora reintegrado ao
processo de recriação do PTB – e os dois outros, Modesto da Silveira e Marcelo
Cerqueira, tinham bases eleitorais restritas à classe média.
Vencidas as resistências internas, só em 1º de outubro, Brizola desembarcaria
no Rio. A chegada é um acontecimento. Cerca de 1.500 pessoas, de acordo com o
“Jornal do Brasil”, invadem o saguão do Aeroporto do Galeão para recepcionar Brizola.
Só o retorno de Miguel Arraes tinha chegado perto de rivalizar com o do líder
trabalhista, mas nem na volta do ex-governador pernambucano se viu tanta gente de
classe média para baixo. Foi uma recepção festivamente confusa. Carregado nos ombros
por seus admiradores, Brizola atravessou rápido a multidão. Um dos pneus do carro
que o transportava para o Hotel Everest, na Zona Sul da cidade, furou. Dezenas de
carros o seguiam e justificavam a decisão de Brizola de não ocupar o apartamento na
rua João Lira, no Leblon, temendo o assédio de uma multidão no edifício. Havia a
promessa de que, chegando ao hotel, o líder trabalhista falaria à imprensa e aos
admiradores; houve apenas uma entrevista sem grandes revelações aos jornalistas.
Prudência, paciência e cautela, tão recomendadas por ele próprio, eram praticadas ao
falar. Ninguém saberia que, ali mesmo, já estava em sua cabeça ser candidato ao
Governo do Rio de Janeiro.

A Última Maldade de Golbery
O regresso de Brizola ao país tornara mais intrincado o movimento das peças
no tabuleiro de xadrez imaginado pelos militares para a transição do poder aos civis.
Nos avanços e recuos da Anistia, era o nome dele quem botava os quartéis em xeque.
Amplo e geral, o projeto empacaria algumas vezes entre o restrito ou irrestrito. Brizola,
que resistira à primeira investida autoritária dos militares com a Cadeia da Legalidade e,
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depois, tentara empurrar João Goulart para uma resistência ao Golpe de 1964, era um
obstáculo aparentemente intransponível para os militares no processo de abertura, mas
excluí-lo, de outro lado, deixaria ainda mais marcado no líder gaúcho a condição de
primeiro e maior adversário do regime.
Se aceitá-lo de volta era inevitável, também foi inevitável que tentassem
dificultar ao máximo seu retorno à cena política.
Entrava em marcha uma meticulosa operação para tornar “segura” a abertura
que, lenta e gradual, vinha se desenhando desde que o “Pacote de Abril” de 1977 fechara
o Congresso. Um processo que, para parir uma democracia do ventre de uma ditadura,
tinha de ser, claro, prenhe de contradições.
João Baptista de Figueiredo foi ungido como comandante deste processo por
Ernesto Geisel. Rude, franco, direto, cavalariano, era a esperança de alguém capaz de
tornar-se um governante popular – como antes fora Emílio Médici: a face bonachona,
com seu radinho de pilha ligado no futebol – de um período infame da história brasileira.
Um formulador e um negociador foram colocados a seu lado para a missão. O primeiro,
Golbery do Couto e Silva, a quem se atribuía, verdadeira ou falsamente, uma
maquiavélica capacidade de manipular as relações de poder. O segundo, Petrônio
Portella, habilidoso parlamentar, foi guindado ao Ministério da Justiça, a quem se atribui
a “Missão Portella”, que pavimentaria os caminhos no Congresso. Portella, porém,
morre logo nos primeiros dias de 1980.
Com ele, na visão de muitos analistas, morrem também as possibilidades de
uma transição negociada com a ala moderada do PMDB. Em novembro de 79, o
Governo promulgara uma nova legislação eleitoral que acabava com o bipartidarismo e
estabelecia que todas as legendas que fossem criadas a partir de então agregassem a letra
“P” na frente. Mais importante: os novos partidos deveriam ter filiados pelo menos
10% dos representantes na Câmara dos Deputados e no Senado ou o apoio em votos
equivalente a 5% do eleitorado que houvesse participado na eleição geral de 1978 para
a Câmara dos Deputados, distribuídos por pelo menos nove estados e com um mínimo
de 3% em cada um deles.
Formar um partido, portanto, seria tarefa difícil. A Arena procura vestir-se
com roupagem moderna no PDS, Partido Democrático Social, enquanto o MDB cindese no PMDB dos que pretendem continuar sendo uma frente ampla de oposição e
proclamam que nada mudaria, exceto o “P” exigido por lei à frente da sigla, e o PP,
Partido Popular, mais moderado e disposto a conciliar com o regime, liderado por
Tancredo Neves e Thales Ramalho, aberto a receber parte do aparato político
governista.
Brizola trabalhava na reconstrução da sigla do PTB desde a chegada ao Rio.
Mantinha contatos com todos os trabalhistas históricos. Reunia em torno dele a finaflor do trabalhismo: Almino Afonso, Waldir Pires, Darcy Ribeiro, José Colagrossi,
Cibilis Viana, Neiva Moreira e Doutel de Andrade. Encarregara Lysâneas Maciel de
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formular um novo programa com base na Carta de Lisboa, espécie de constituição do
Encontro dos Trabalhistas no Exílio, realizado em junho de 1979, com influências do
socialismo que ele havia absorvido nos encontros com os socialdemocratas europeus.
No novo trabalhismo, formavam também militantes da luta armada contra a ditadura
em diversas fases: da fracassada guerrilha de Caparaó, do MNR brizolista dos primeiros
anos do regime militar e os jovens oriundos do combate urbano de organizações como
a VPR e a Colina, que se uniram na VAR-Palmares, e da ALN.
Na empreitada para refazer o partido posto na ilegalidade durante vinte e
cinco anos, com parte dos seus quadros jogado no exílio e a outra parte abrigada sobre
o guarda-chuva em que se constituíra o MDB, conversa com todos – dos comunistas a
lideranças do novo sindicalismo, entre eles o metalúrgico Luiz Inácio da Silva, que ainda
não havia incorporado o apelido Lula ao nome. Na sede do sindicato dos metalúrgicos,
ocorre o primeiro encontro de ambos. Segundo revelaria Brizola, anos depois, o então
líder sindical se mostrou muito pouco receptivo.
Mas era entre os remanescentes do velho PTB que estava o grande problema
de Brizola. Cândida Ivete Vargas Tatsch, neta de Viriato Dornelles Vargas, irmão mais
velho de Getúlio articula-se com o ministro-chefe da Casa Civil do Governo João
Figueiredo, Golbery do Couto e Silva, arquiteto do processo de distensão política
iniciado no mandato de Ernesto Geisel. Mesmo antes de saberem destas ligações,
muitos trabalhistas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul já torciam o nariz para os
seguidores de Ivete Vargas por causa do passado fisiológico dos petebistas de São Paulo,
seção do partido sempre problemática desde a expulsão de Hugo Borghi, em 1947.
De início, parecia que Brizola e Ivete poderiam caminhar para um
entendimento. Doutel de Andrade, que tinha bom relacionamento com Ivete e era o
braço direito do líder gaúcho na empreitada de reorganizar o trabalhismo, promoveu
diversos encontros entre ambos. Inutilmente, porém. Apesar de muito cortês e gentil,
o ex-governador sabia das articulações palacianas da paulista.
Não demorou a que a disputa se tornasse jurídica. Um requerimento, cheio
de falhas e montado às pressas, foi protocolizado no dia 14 de março de 80 pelo grupo
de Ivete, que assinava ao lado de Gilberto Mestrinho, um polêmico ex-governador
amazonense apelidado de “Boto Tucuxi” e recebe o número 29. Uma semana depois,
no dia 21 de março, ingressa o pedido do grupo brizolista, que recebe o número 30.
Meia hora depois, o grupo ivetista ingressa com os documentos exigidos no pedido de
registro, que não haviam sido apresentados inicialmente. Foram mais de três meses de
escaramuças jurídicas até que a decisão de 12 de maio deixaria para sempre no ar uma
dúvida que ninguém pode responder: o que ocorreria de Brizola com o poder da sigla
PTB, capaz de evocar memórias coletivas em que, ainda hoje, o varguismo remanesce?
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Democracia no Tranco
O processo de redemocratização quase engasgou na eleição para o governo
do Rio de Janeiro em 1982. Uma coisa era permitir o regresso de Brizola e permitir que
o trabalhismo, estropiado pela perda da sigla do PTB, fosse mero coadjuvante na cena
política. Outra, bem diferente, era imaginar Leonel Brizola governador do Rio de
Janeiro. Aliás, afora ele próprio e (nem todos) os seus colaboradores, ninguém
imaginava que isto pudesse ocorrer.
Mas ocorreu, o brizolismo inaugurou uma nova era política no Estado e
marcou o renascimento de uma jornada de vinte e dois anos de avanços e recuos, de
alianças e traições, de crepúsculos e ressurreições de um homem marcado por uma
singularidade que nem seus detratores mais implacáveis ousam negar: o resgate da
paixão na política.
O ambiente político ainda era perigosamente instável às vésperas da data
marcada no calendário para as eleições diretas de Governador, suprimidas desde 1965.
Um grupo da “Linha Dura” buscava abalar o processo de abertura do regime. A bomba
deixada na porta do apartamento de Brizola no Hotel Everest fora a primeira de uma
série de 40 atentados, que se prolongou até abril de 1981, quando a mais explosiva delas,
politicamente, nem chegaria a ser lançada. Explodiu no colo do sargento Guilherme
Pereira do Rosário, que morreu na hora, e feriu gravemente o Capitão Wilson Chaves
Machado. Ambos estavam no Puma que estacionara junto ao Riocentro, onde um show,
com mais de 20 mil jovens, marcava as comemorações de 1º de maio, o Dia do
Trabalho. Rosário e Machado eram do DOI-CODI, sigla-símbolo das atrocidades do
regime militar. Por ironia do destino, quem socorreu e salvou a vida do Capitão
Machado, levando-o ao hospital em seu carro, foi uma jovem estudante, Andréa Neves
Cunha, neta de Tancredo.
A bomba do Riocentro lançaria seus estilhaços muito mais longe. A
autoridade do Presidente João Batista Figueiredo havia sido profundamente atingida, e
não se recuperaria mais. O colunista Carlos Castello Branco escreveria no dia 6 de
junho, no “Jornal do Brasil”: “O problema do DOI-CODI, da sua sobrevivência, da
sua missão especial, das suas prerrogativas – ele mantém prerrogativas que foram
negadas ao Congresso Nacional – é que é crucial dentro do processo de democratização
a que se devota o Presidente da República. Organismos de emergência, criados para
particular as diversas forças empenhadas na repressão à subversão esquerdista e unificar
o seu comando, eles sobreviveram à subversão a ponto de abrigar em seus quadros
agentes de uma nova subversão, a que pretende impugnar a democratização do país e
criar problemas ao Presidente da República e à nação”
O Presidente João Figueiredo tinha um humor que até seus companheiros de
caserna definiam como “pendular”. Ao atentado do Riocentro tentou reagir com os
brios do autoritarismo: “Eu prendo e arrebento quem for contra a abertura”. Não
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prendeu, e arrebentou-se quando o Inquérito Policial Militar, conduzido pelo coronel
Job Lorena de Santana para elucidar o caso, revelou-se uma farsa.
O plano de marketing de fazer de Figueiredo um presidente popular – o
homem que dispensava a honraria do cargo e preferia ser chamado simplesmente de
João – ruía, agora. O João valentão, capaz de sair aos tapas com estudantes que o
vaiaram em Florianópolis, capaz de saídas francas como a de dizer que “daria um tiro
no coco” se ganhasse salário mínimo e que preferia “o cheiro dos cavalos ao cheiro do
povo”. Estava irremediavelmente fraco. Tanto que perdeu, logo em seguida, a tutela de
Golbery, inconformado com sua inação diante dos fatos.

O Pacote de Novembro
Sem seu criador para administrá-lo, o plano iniciado em 1979, que fazia do
fim do bipartidarismo a chave para enfraquecer a oposição ao regime, Figueiredo
chama, para substituir Golbery, o jurista Leitão de Abreu para ajustar o processo
eleitoral do ano seguinte. Abreu formula e faz aprovar no Congresso o “pacote de
novembro”, embrulhado sob medida para beneficiar o PDS, a legenda que havia
sucedido a Arena como partido do governo.
O novo conjunto de regras eleitorais proibia coligações e estabelecia o voto
vinculado – que obrigava o eleitor a votar em candidatos da mesma legenda para
governador, senador, deputados federal e estadual, prefeito e vereador; ou o voto seria
anulado – inviabilizando a sobrevivência do PP de Tancredo Neves e Thales Ramalho
e obrigando os moderados a reincorporarem-se, já levando alguns dissidentes do
regime, ao velho MDB, agora com o “P” no frontispício. Prorrogava, também, a
vigência da “Lei Falcão”: os candidatos continuariam mudos na televisão, limitados a
uma foto e uma biografia.
Afora o PDS e o PMDB, que logo em seguida incorporou os dissidentes da
Arena e do MDB que haviam se abrigado no PP, nenhuma outra legenda parecia dispor
de uma máquina partidária estruturada capaz de atender às exigências da nova legislação
eleitoral. O PTB de Ivete Vargas, o PT de Lula e o PDT de Brizola nem bem haviam
sido formados e já corriam risco de extinção: antes até da eleição, se não apresentassem
candidatos para todos os cargos; depois, se não atingissem o coeficiente mínimo exigido
para a obtenção do registro definitivo.
O regresso ao bipartidarismo – que, na prática, reduziria a eleição aos dois
grandes partidos – aconteceria, de fato, em quase todo o país, com exceção dos dois
Estados onde Brizola exercia influência política: o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.
Mas, neste último, a incorporação do PP detonou um processo inesperado.
Boa parte das bases de classe média do velho MDB não aceitava ser recolocada sob o
controle do grupo de Chagas Freitas, que emigrara para o PP e retornava, agora. Nélson
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Carneiro e Saturnino Braga, senadores, eram as figuras de destaque do grupo, que os
pressionava a aderir ao PDT brizolista. Nelson aliou-se ao PTB de Ivete, mas Saturnino
foi arrastado por bases emedebistas que decidiram ingressar no PDT.
O quadro partidário no Rio – que somara poucos anos antes a Guanabara
irrequieta e o velho Estado do Rio, mais conservador – bem merecia o título que um de
seus mais irreverentes cidadãos, Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, deu a uma de
suas mais famosas músicas: Samba do Crioulo Doido. O sempre forte PTB virara PDT;
o PMDB era, de fato, o falecido PP; o PTB já não era trabalhista, mas abrigo do mais
ferrenho inimigo de Vargas: o lacerdismo; e o PDS, que deveria ser a ARENA, na
prática ficou com o MDB do antigo Estado do Rio, comandado pelo velho Ernani do
Amaral Peixoto, genro de Getúlio.
Esta aparente loucura começa a ficar clara com a definição dos candidatos.
Além de Brizola, preparam-se para a disputa, Miro Teixeira – então afilhado político de
Chagas Freitas, que o guindara à Câmara dos Deputados, quatro anos antes, com nada
menos que meio milhão de votos –, a ex-deputada Sandra Cavalcanti, ex-secretária de
Serviço Social de Carlos Lacerda, e o engenheiro Emílio Ibrahim, diretor da estatal
Furnas e ex-secretário de Obras do Governo Chagas Freitas, ligado aos ministros César
Cals e Mário Andreazza.
Este último, porém, não duraria mais de um mês como candidato. Lançado
com a presença do próprio Presidente Figueiredo, a candidatura Ibrahim era pura
invencionice de gabinete. Simpático, afável, viu-se tragado por disputas políticas que
não podia compreender e virou motivo de risadas quando, numa alusão a seu passado
de jogador de futebol pelo Fluminense, aceitou que lhe preparassem e espalhassem pela
cidade outdoors com sua foto e o slogan: “a bola vai rolar”. “Bola”, em carioquês,
significa propina, dinheiro de corrupção.
Em seu lugar entra o ex-prefeito de Niterói, o piauiense Wellington Moreira
Franco, Casado com Celina, filha de Alzira Vargas e Amaral Peixoto, Moreira, aos 38
anos, ostentava um passado de esquerda e ainda não tinha a cabeleira branca que lhe
valeria o impiedoso apelido de “gato angorá”, dado anos depois por Brizola. Na ocasião,
a brincadeira jocosa era chamá-lo de “genro do genro”, numa referência ao sogro, que
se construíra politicamente à sombra de Vargas.
Uma das primeiras pesquisas de opinião apontava Brizola em terceiro lugar
com 5,4% das intenções de voto na disputa ao Palácio Guanabara. Na frente vinha Miro
Teixeira, herdeiro do governador Chagas Freitas, então a maior força política estadual,
com 23%. Em primeiro lugar, Sandra Cavalcanti, com 51,7% da preferência do
eleitorado, para perplexidade dos trabalhistas autênticos, que retorciam-se ao ver a
lacerdista abrigada sob a sigla de Getúlio.
Brizola, porém, entendia que Sandra estava “inflada” pelos meios de
comunicação e que seus modos violentamente iriam demoli-la durante a campanha.
Sandra era conhecida por reagir agressivamente às provocações. Ficou famoso um

119

episódio onde o jornalista e compositor Antonio Maria, ao fazer uma referência em que
a incluía como uma das “mal-amadas” lacerdistas ouviu, no ar, a resposta dura: “posso
até ser, mas não fui eu quem escreveu a música ninguém me ama, ninguém me quer
[...].”
Movida pelas suas participações no popular programa de rádio de Haroldo de
Andrade, na Rádio Globo e pela simpatia natural de uma candidatura feminina, algo
raro, então, o favoritismo de Sandra começou a minguar com a entrada de Moreira. Não
haveria lugar para dois candidatos de direita, naqueles tempos de polarização.
Miro também não conseguia empolgar, senão a um grupo de intelectuais
egresso do PCB que, contra os fatos, continuava a pregar uma unidade de toda a
oposição ao regime, esquecido que a essência do próprio processo de abertura era
aflorarem claramente as diferenças das correntes de pensamento político. Eram os “luapreta”, como ficaram conhecidos, e diziam pernosticamente que a candidatura
peemedebista era a única capaz de reunir o “arco da sociedade”, referindo-se à sua
heterogeneidade. Brizola, mais direto, preferia chamar o agrupamento de “saco de
gatos” ou de “geleia geral”.
Fechando a raia, o nascente PT apresentou como candidato Lysâneas Maciel,
que havia rompido fazia pouco com o trabalhismo e adotara o discurso de recusa da
história política pré-64 que marcava o petismo. Mal-humorado, muitas vezes, ainda
assim não perdia, mesmo nas críticas, um certo tratamento carinhoso de Brizola. “Eles
são os nossos primos de calças curtas”, dizia o gaúcho.
O crescimento da campanha de Brizola foi lento. A campanha, sem recursos,
apelava para os meios mais heterodoxos para se fazer percebida. Pequenas reuniões em
apartamentos de simpatizantes, corpo-a-corpo nas ruas, a insólita figura do cacique
Mario Juruna e seu gravador, o vozeirão do cantor Agnaldo Timóteo, cujo estilo “brega”
fazia sucesso no povão, as mocinhas de shorts sumários do doublé de jornalista,
compositor e ator de pornochanchadas Carlos Imperial, tudo era válido para superar o
exílio do líder trabalhista da mídia, que durou mais que o da política.

Carnavalização Eleitoral
Mas se engana quem pensar que estas facetas folclóricas da campanha
brizolista significavam sua despolitização. Brizola, que havia se tornado admirador da
socialdemocracia europeia, assimilados nos contatos com os líderes como Willy Brandt,
da Alemanha, Felipe Gonzalez, da Espanha, Mario Soares, de Portugal, e François
Mitterrand, da França, nos anos de exílio, reafirma sua opção socialista propondo o que
ele chama de “socialismo moreno”.
Na sua definição, é um socialismo impregnado da cor local brasileira. Quando
lhe perguntam qual é a diferença entre o seu projeto e o socialdemocrata, ele resume:
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“é a pimenta”. É o primeiro a resgatar para a cena política brasileira os excluídos. Desde
a Carta de Lisboa, ele proclama como prioridade o que hoje se chamaria inclusão dos
negros, dos índios e das mulheres na vida nacional.
Como na campanha ao Governo gaúcho em 58, ele elegera a educação a
“prioridade das prioridades”. Mesmo sem apontar, ainda, o projeto de escola de horário
integral que se corporificaria, mais tarde, no CIEP, ele permanecia apegado à noção de
que fora a educação que permitirá a ele arrancar-se das lonjuras perdidas da localidade
de Cruzinha e estar ali, como um grande líder nacional.
O brizolismo, porém, com toda a sua carga de significação político-ideológica,
diferia em tudo do discurso elitizado e racional da esquerda convencional. “Na
celebração política que marcou o processo eleitoral de 1982, o brizolismo assumiu a
tarefa de carnavalizar a campanha”, define o cientista político João Trajano Sento-Sé,
no livro “Brizolismo – Estetização da Política e Carisma”. A Brizolândia, que reúne um
grupo de fanáticos seguidores do líder trabalhista, dá o tom emotivo, e por vezes
agressivo, numa campanha na qual a militância aguerrida do PT ainda era inexpressiva.
O PDT brizolista tocava o coração e a alma daquela parcela da população que estava,
havia décadas, excluída da política.
Os eleitores brizolistas são os desdentados – os banguelas – e os excluídos da
Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Mas também são os cariocas de classe média,
intelectuais da Zona Sul, jovens que vão votar pela primeira vez. Todos se juntam no
grande desfile alegórico do desejo de mudar, liderados pelo carisma daquele homem,
invariavelmente trajado com camisa azul, mangas arregaçadas, volta-e-meia com o lenço
vermelho maragato no pescoço. Brizola vira sinônimo de felicidade.
Esta soma, aparentemente contraditória, mas no fundo harmônica, surge até
nos slogans da campanha. Os oficiais, “Oposição sem cumplicidade” e “Nestes o povo
confia”, referindo-se ao próprio Brizola e a seus companheiros de chapa, Darcy Ribeiro
– vice – e Saturnino Braga – senador – ocupam os cartazes, mas a rua adere mesmo é
ao “Brizola na cabeça”, criado para assinar um boné de campanha pelo jornalista
Wagner Teixeira. Bocayuva Cunha, ex-parceiro de Samuel Wainer, no Jornal Última
Hora, metido num safári gelo, andava pelas ruas, megafone à mão, repetindo este
bordão que se fundava na maneira popular de anunciar ou prever o resultado do jogo
do bicho. Mas poucos ainda eram capazes de saber que bicho ia dar na cabeça naquele
jogo.
Este slogan, aliás, serviria, anos depois, para insinuar que Brizola estaria
utilizando “Brizola na cabeça” para sensibilizar quem cheira cocaína. Inverossímil?
Quem assistiu aos movimentos de difamação dirigidos a ele sabe que esta foi apenas
umas das intrigas que lhe fizeram. Com o próprio jogo do bicho foi assim: acusaramno de tolerância e até de ser apoiado pela contravenção, enquanto era seu adversário,
Moreira Franco, quem ganhava, na companhia do próprio Presidente Figueiredo, os
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requebros e a simpatia de grupos de sambistas da Mocidade de Padre Miguel, de Castor
de Andrade, e da Beija-Flor de Nilópolis, esses liderados por Aniz Abrahão David.
Brizola abandona o discurso moderado que havia adotado desde que
retornara do exílio. Radicaliza o verbo pontuado por imagens de fácil assimilação para
qualquer um. Apela à consciência do eleitor. “Sou candidato para desmascarar o falso
oposicionismo desses candidatos. Candidatos que são o diabo, o demônio e o coisaruim, para que o inferno ganhe sempre”, discursa, numa clara referência aos três
adversários que apareciam à frente dele nas pesquisas. “Apelo a vocês para que não se
deixem embromar por essas artimanhas e votem com consciência.”
Mas não é só com apelos que a fala brizolista se impõe. Numa eleição que a
Lei Falcão queria muda, os debates de televisão foram os grandes acontecimentos e o
palco para fazer sua inteligência brilhar sobre os concorrentes. No primeiro deles,
realizado pelo SBT, num programa vespertino chamado “O Povo na TV”, desmontou
a infindável repetição das promessas de “casa, comida e emprego” que Moreira Franco
transformara em slogan. “Moreira, além de casa, comida e emprego, não dá pra ter
roupa lavada também?” E quando Lysâneas Maciel afirmou que o PT, ao contrário dos
outros partidos, não tinha patrões em seus quadros, interrompeu-o, dizendo que isso
não era verdade. E como este insistisse que sim, veio a desconcertante observação de
Brizola: “mas eu já fui à sua casa, e você tem empregada doméstica. Se você tem
empregada, logo é o patrão dela. Então vamos parar de dizer que todo patrão é ruim,
porque eu acho que você, Lysâneas, deve ser um bom patrão”. As poucas chances na
televisão e a rua começavam a mudar a situação eleitoral.
Pesquisa feita pelo Ibope em agosto, a três meses da eleição, mostrava que
Brizola caíra para o quarto lugar, com a entrada em cena de Moreira Franco, mas com
10% das intenções de voto – o dobro do que conseguira na pesquisa de março. Miro
Teixeira passara a primeiro, com 29,5% das intenções de voto. Sandra Cavalcanti
descera para o segundo lugar, com 25,1% da preferência do eleitorado. Moreira Franco
já entrava no jogo com 23%, capturando da lacerdista o voto da direita e beneficiado
pela forte liderança de Amaral Peixoto no interior do Estado.
Brizola já duvidava publicamente da exatidão desses números, que seriam
muito diferentes no resultado final das eleições. Mas sabia que, mesmo que fossem
incorretos, revelavam uma tendência real: só a sua candidatura e a de Moreira Franco
cresciam. Não era necessário sequer um acordo: era óbvio que ambos voltassem as suas
baterias contra os dois ainda líderes, Miro e Sandra.
A estratégia dá resultado e dez dias depois do debate de televisão promovido
pela TV Globo, em 23 de setembro, o IBOPE mostra números totalmente diferentes.
Pela primeira vez, Brizola assume a ponta, com 23,1% das preferências, ligeiramente à
frente de Moreira, que tem 22,5%. Esses resultados referiam-se aos votos vinculados:
desconsiderada a vinculação obrigatória, a diferença era bem maior.
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Recado dos Quartéis
De Brasília começam a chegar os primeiros sinais de desconforto dos militares
com os rumos da eleição no Rio. A abertura poderia ter sido lenta, gradual – como
gostava de repetir o general Ernesto Geisel – mas não parecia ser assim tão segura. Os
ministros da Marinha, Maximiliano da Fonseca, e da Aeronáutica, Délio Jardim de
Matos, mandam recado aos eleitores do Rio de Janeiro advertindo sobre os riscos que
a eleição do candidato do PDT representa para o processo de abertura política. Vindo
de quem vinham, advertências que soavam como ameaças. Espalha-se o boato de que,
se eleito, Brizola não assume.
Figueiredo repetia que os eleitos tomariam posse, mas empenhou-se
pessoalmente na campanha do candidato do PDS no Rio, que vai se fortalecendo como
única alternativa eleitoralmente viável para fazer frente ao brizolismo. O presidente não
hesita em se envolver em situações constrangedoras para apoiar Moreira. A poucos dias
da eleição, com o apoio de dezenas de chamadas na TV Globo, promove a “Festa da
Abertura”, um show de música e de artistas de prestígio popular na Quinta da Boa Vista,
principal área de lazer dos moradores do subúrbio, Zona Oeste e Baixada Fluminense.
Enquanto o que se ouve são as notas da Orquestra Sinfônica e a voz da cantora Alcione,
tudo corre em paz. Mas quando o apresentador Sergio Mallandro chama Dona Dulce
Figueiredo, que ele define como “uma tremenda gatinha”, dezenas de milhares de
pessoas explodem em vaias estrepitosas. João Figueiredo começa seu discurso, mas para
quando o coro se forma na multidão: Brizola, Brizola [...]. Acaba desistindo e passa o
microfone para um desconsolado Moreira Franco falar abaixo de apupos. Ninguém
mais falava em Sandra ou Miro. A eleição estava definitivamente polarizada entre
Brizola e Moreira. O Ibope, a quinze dias da eleição, estima em 25,5% a preferência
eleitoral por Brizola e em 22,3% o índice de Moreira, com o critério oficial de
vinculação. Não obstante, a manchete do dia 30 de outubro do jornal O Globo, que
informava que Brizola perdia com a vinculação quase o triplo dos votos perdidos por
Moreira com o mesmo critério, estampava em letras garrafais “Brizola cai e Moreira
dispara”. A fraude estava em marcha.

Diferencial Delta
Só quase um mês depois da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro divulgaria o resultado oficial do pleito. Leonel Brizola venceu com 1.709.264
votos (34,2% dos votos válidos) contra 1.530.728 (30,6%) de Moreira Franco. Os
números confirmavam a previsão feita pela Rádio Jornal do Brasil em 18 de novembro,
três dias depois de o eleitor fluminense comparecer às urnas. A demora na apuração
deu o tom épico que faltava para fortalecer o caráter mítico do brizolismo. Mais do que
falta de agilidade, a computação dos resultados se revelaria uma tentativa de fraude.
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O jornalista Procópio Mineiro, chefe de Redação da Rádio Jornal do Brasil,
foi protagonista de uma trama urdida para subverter a vontade das urnas. Seu relato:
“O Tribunal Regional Eleitoral decidiu informatizar a fase final da apuração. A firma
contratada para fazer o serviço foi a Proconsult, que tinha entre seus especialistas
profissionais ligados ao Serviço Nacional de Informações (SNI) e a outros órgãos da
chamada comunidade de informações. Por coincidência, na época tentava-se implantar
no Departamento de Jornalismo da Rádio Jornal do Brasil - AM o sistema de jornalismo
total, o chamado all news, o que tornava aquela eleição propícia a se oferecer aos ouvintes
uma apuração paralela, ágil, que desse a programação dos números, em vez de se esperar
o calhamaço do TRE. Com uma pequena equipe, a maioria estudantes de jornalismo,
foi possível oferecer boletins diários a partir do somatório dos mapas coletados nas
juntas de apuração. Ao final do primeiro dia, tínhamos cerca de 2% dos votos
totalizados e pude ousar a previsão de que Leonel Brizola era o vitorioso contra Moreira
Franco, candidato do regime inflado por uma campanha de marketing extraordinária”.
No final da noite do primeiro dia de apuração paralela, Procópio Mineiro
recebeu o primeiro de uma série de telefonemas, que se tornariam cada vez mais comuns
nos dias seguintes, de Arcádio Vieira, dono da Proconsult. Matemático, ele insistia que
no final a vitória seria de Moreira Franco por “uns 60 mil votos”. Na apuração da Rede
Globo, Moreira já saíra na frente e manteria a dianteira até que o flagrante inesperado
da Rádio JB se materializasse em prova: os votos brancos e nulos estavam sendo
transformados em votos para o candidato do PDS pelos computadores da Proconsult
por meio de um artifício chamado de “Diferencial Delta”. Esta era a segunda e mais
engenhosa parte da estratégia da Operação Proconsult. A primeira, mais simples,
consistia em retardar os resultados da Região Metropolitana do Rio, que reúne mais de
dois terços do eleitorado do estado, e privilegiar os votos do interior.
Os dias seguintes seriam de incerteza, angústia e alguma violência. Uma das
ligações para a rádio ultrapassou os limites da divergência dos números. “Se você
continuar a dar os números da rádio, um de nós dois terá que fugir para Paris”, disse
Arcádio Vieira a Procópio Mineiro. Carros de reportagem da TV Globo eram cercados
por militantes brizolistas – e até não-brizolistas revoltados com a fraude – e destruídos.
O bordão “O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo”, que resiste até hoje às tentativas
de se reescrever o papel das Organizações Globo na História do Brasil, tomou conta da
cidade.

Virada a Fórceps
Ainda assim, os números do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
continuavam apontando a vitória de Moreira Franco. No dia 18 de novembro, Brizola
tomou a decisão de abortar a tentativa de fraude depois de receber a informação de que
a Globo fazia parte do esquema de manipulação da contagem dos votos de uma fonte
insuspeita: Homero Icaza Sánchez. O panamenho Sánchez era conhecido como “El
Brujo” por causa da capacidade de analisar as pesquisas de opinião que ajudaram a traçar
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o perfil de programação que o brasileiro queria na TV e de saber exatamente o que cada
novela e cada programa iam dar de audiência. Um dos fundadores do império televisivo
de Roberto Marinho, ele ainda exercia cargo de direção na emissora em 1982, mas tinha
ligações com o candidato pedetista.
Com base na apuração paralela da Rádio JB e informado da trama que
envolvia a Globo e o SNI, Leonel Brizola se autoproclamou eleito e convocou a
imprensa internacional para denunciar a manobra destinada a tirar-lhe a vitória eleitoral.
A partir daí os acontecimentos ganhariam um ritmo avassalador. Miro Teixeira, que
acabaria em terceiro lugar, reconheceu publicamente a vitória de Brizola. No fim da
tarde, acompanhado por alguns aliados, o candidato pedetista foi à sede da Rede Globo,
no Jardim Botânico, no Rio, e exigiu tempo para falar. A emissora cedeu. Ele entrou no
ar às 22 horas do histórico 18 de novembro de 1982 para uma entrevista aos jornalistas
André Gustavo Stumpf, Paulo César de Araújo e Armando Nogueira, diretor da Central
Globo de Jornalismo, em que deu uma lição de malícia e pragmatismo.
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO – Doutor Brizola, segundo suas previsões,
por quanto o senhor ganharia as eleições no Rio?
BRIZOLA – Rigorosamente, eu nunca fiz projeções. Sabe que eu sou
empírico. Essas técnicas americanas, por exemplo, eu não entendo delas. E acho que
são muito relativas num país como o Brasil. Agora, a minha convicção sempre foi a de
que nós iríamos vencer as eleições [...].
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO – O senhor está eleito, hoje?
BRIZOLA – Nós consideramos que só a fraude pode ameaçar a nossa
vitória. Não minha, pessoal, porque eu sempre tenho afirmado que não seria nunca a
vitória de uma pessoa nem de um grupo de pessoas e nem mesmo de um partido, seria
a vitória do povo do Rio de Janeiro.
ANDRÉ GUSTAVO – O senhor falou que só a fraude pode impedi-lo de
se considerar eleito. O senhor teme a fraude?
BRIZOLA – Tememos sim! Tememos! Tememos, sim!
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO – Só que o candidato do PDS tem essa
mesma opinião.
BRIZOLA – Eu não sei no que ele pode se basear. Eu acho que ele está se
baseando no noticiário da TV Globo, porque ela está atrasada. Está dando enfoques
diferentes. Mas, rigorosamente, nós tememos a fraude porque se criou no Rio de Janeiro
um ambiente favorável a isto. Se estabeleceu um conflito entre os meios de
comunicação. Quer dizer, uma estrutura aparelhadíssima, imensa e, sobretudo,
contando com profissionais da mais alta categoria, como a Rede Globo, e outros órgãos
de comunicação, como a Rádio Jornal do Brasil, entraram em confronto, em conflito
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de dados. E jogando toda essa massa de informações sobre a população, que ficou
atônita. Isto, eu acho, criou um clima favorável à fraude no Rio de Janeiro. Criou um
clima.
ANDRÉ GUSTAVO – O senhor não acha que essa dificuldade com os
números talvez não reflita também a dificuldade da própria eleição?
BRIZOLA – Mas isso não acontece nos outros estados, só aqui. Aí está! E o
Rio de Janeiro‚ o centro cultural mais importante, onde há o maior nível cultural e
político. Eu até te responderia, voltando à tua primeira pergunta, se me considero eleito.
Olha, mais do que isso, nesse momento eu deveria assumir simbolicamente o governo
do Rio de Janeiro para defender os interesses da população. Porque o Rio de Janeiro
ficou um estado desmerecido no conjunto da federação.
ANDRÉ GUSTAVO – Essa dificuldade com os números também não
poderia refletir uma divisão do eleitorado entre o PDT e o PMDB?
BRIZOLA – Eu não vejo isso como problema para as apurações. Veja o
seguinte: como é que as urnas do interior podiam chegar? Vinham as de Campos, mas
não podiam vir as de Bangu? Este é que é o problema. Então, a população do Rio de
Janeiro se sentiu muito agredida com isso. Eu acho que isso está passando. Finalmente,
estamos chegando aonde precisávamos chegar e devíamos chegar, não é verdade?
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO – O primeiro boletim parcial do TRE deu
25 urnas da capital, 25 urnas do interior e duas da periferia. E o resultado foi o candidato
do PDS em primeiro lugar.
BRIZOLA – Eu não quero me referir aos primeiros resultados, não. Foram
dias. O TRE está vivendo dificuldades. Contratou uma firma particular que está fazendo
a computação em vários lugares e os mapas estão sendo elaborados com muitos
problemas. Causa espécie também o fato de que o TRE só tenha dado um boletim
oficial praticamente 48 horas depois.
ARMANDO NOGUEIRA (de São Paulo) – Boa noite, governador!
BRIZOLA – Boa noite!
ARMANDO NOGUEIRA – Estamos acompanhando aqui a sua entrevista,
com natural interesse, e a certa altura pareceu que o senhor ficou preocupado com a
correção do trabalho dos profissionais da Rede Globo, entre os quais eu figuro,
humildemente, mas com muito orgulho. E eu perguntaria ao senhor, governador, se é
justo que profissionais com um passado, alguns com um futuro, quase todos com um
futuro, devam merecer, numa hora de paixão, um tratamento tão rigoroso da parte de
um homem público, por parte de quem a gente tem um apreço?
BRIZOLA – Perfeito. Com muito carinho, com muito prazer, Armando.
Sabe que eu dou essa resposta com aquela franqueza que me caracteriza, não é verdade?
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E nós devemos sempre usar esse método da franqueza, da lealdade. Eu registrei o que
era real. Eu não cheguei a entrar no mérito. Eu não cheguei, de forma nenhuma, a
considerar que tivesse havido má fé. Eu registrei uma situação real existente aqui no Rio
de Janeiro e também os meus próprios sentimentos. Porque eu senti o nosso Rio, no
conjunto, desmerecido. Chegava a ser anunciado: “Olha, logo em seguida vem o Rio de
Janeiro! E depois vinha o Acre, vinha Rondônia, e nada [...]” [...] Quer dizer: eu registro
o fato, apenas, sem fazer nenhum desmerecimento. [...] Eu próprio, daqui, neste
momento, Armando, a mensagem que dirijo a todos quantos me ouvem, é que
mantenham-se tranquilos, mantenham-se calmos, cabeça fria. Vamos trabalhar, no
sentido de que a verdade eleitoral flua e surja, seja qual for. E perante ela, nós temos
que nos curvar. Lutar, cuidar, para evitar as fraudes, evitar qualquer irregularidade.
Vamos fazer com que a justiça paire acima de qualquer suspeita. Se não tivermos uma
justiça prestigiada, não teremos ordem jurídica, não teremos democracia, não teremos
nada, muito menos a verdade eleitoral.
ARMANDO NOGUEIRA – Pois é, governador, eu gostaria que o senhor,
já neste estado de espírito de compreensão, aproveitasse a oportunidade para, ao
desagravar a Rede Globo, desagravar também de certa maneira o Tribunal Regional
Eleitoral. [...] Peço licença para não importunar mais a sua entrevista. Vou continuar,
como telespectador. Muito obrigado.
BRIZOLA – Não, mas pode crer que foi uma satisfação muito grande contar
com a sua participação, sobretudo uma honra maior ainda. Mas eu gostaria de dizer o
seguinte: agora, sim, nós discordamos. Em primeiro lugar, nunca, em nenhum
momento, tanto eu quanto o PDT, pusemos em dúvida a lisura da Justiça Eleitoral. Ao
contrário, nós trabalhamos para que ela fosse respeitada na campanha eleitoral. De
modo que eu não tenho nada que desagravar a Justiça Eleitoral, Armando. A minha
referência sobre uma possibilidade de fraude não se refere aos juízes. Refere-se a este
submundo que passou a se mover em função desta confusão que se criou aqui. Porque
nós temos indícios muito concretos a este respeito. [...] Mas como é que eu posso me
conformar que vocês computem a toda hora urnas do interior e deixem as urnas da
cidade aqui? Custa muito mais uma viagem – me desculpe, lá de Campos, lá de
Itaperuna, do que uma corrida de automóvel ali em Bom Sucesso, ali na Baixada.
Alguém teve a intenção de esvaziar a projeção dos resultados do Rio de Janeiro. Mas,
enfim, Armando, com toda a franqueza, não existe mais nenhuma restrição a esse
respeito. Sempre, do passado recente ou remoto, eu colho lições. Pode crer que,
assumindo essas responsabilidades de governo no Rio de Janeiro, nós vamos ter de
trabalhar juntos. Vamos ter de conviver. Por essa comunidade, que vocês aqui têm as
raízes sob ela, não é verdade? Então, falar em Rede Globo, falar no Rio de Janeiro é
como falar de uma coisa só. E nós vamos ser companheiros de viagem, vamos trabalhar
juntos. Podemos discordar num momento, discordar noutro, mas vai nos sobrar terreno
de trabalho conjunto por essa terra e por essa gente querida do Rio de Janeiro.
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O Dedo de Roberto Marinho
O relato do jornalista Luiz Carlos Cabral, que estava nos bastidores da
cobertura da Globo, revela o dedo de Roberto Marinho na manipulação dos votos.
Diretor Regional de Jornalismo da Rede Globo no Rio, era ele quem cuidava do
processo eleitoral no estado, enquanto Armando Nogueira e outros chefes da Central
Globo de Jornalismo estavam em São Paulo, de onde era transmitido o “Show das
Eleições”. Na edição do jornal “O Nacional”, de 20 de novembro de 1986, quando já
havia pedido demissão da empresa, contou em detalhes como tinha sido a cobertura da
emissora na primeira eleição direta para o governo do Rio de Janeiro depois da fusão
com o antigo Estado da Guanabara, em 1975.
Vai repeti-la agora num livro que está sendo escrito pelo jornalista Paulo
Henrique Amorim, na época diretor de redação do “Jornal do Brasil”. “Roberto
Marinho deu ordens para apurar primeiro os votos do interior, onde Moreira Franco
levava vantagem. Tentei argumentar que isso não ia adiantar. Quando entrassem os
votos da Região Metropolitana, Brizola ganharia. Roberto Marinho ficou uma fera e
começou a acusar a todos de incompetentes”, relembra Cabral.
No dia seguinte à entrevista de Brizola, a Rede Globo suspendeu toda a
programação eleitoral e passou a dar os resultados, agora com correção, apenas nos
telejornais. A Polícia Federal decidiu abrir inquérito para apurar a tentativa de fraude. O
TRE paralisou os trabalhos da Proconsult e entregou a apuração ao Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública de prestação de serviços em
tecnologia da informação. Um mês depois, ainda imersa na crise, a Justiça Eleitoral
apresentou os números oficiais. Eram praticamente os mesmos da Rádio Jornal do
Brasil, com diferenças de milésimos no percentual de voto de cada candidato.
Aquela eleição seria lembrada anos depois por Leonel Brizola como o
momento mais difícil de sua carreira pública – mais até do que o Golpe Militar de 1964,
a perda da legenda do PTB para Ivete Vargas e as sucessivas tentativas frustradas de
chegar à Presidência da República. “Mas em política, quando o povo quer, não há nada
que impeça”, repetia Brizola. Não era o que pensava o general Euclides Figueiredo,
irmão do próprio Presidente da república, que afirmou, aos jornais, que “Brizola é um
sapo que a gente engole e depois expele”.

O Socialismo Moreno
O brizolismo – a esta altura um fenômeno maior que a herança trabalhista
legada por Getúlio Vargas e João Goulart a Leonel Brizola, de acordo com a análise do
cientista político João Trajano Sento-Sé – revelou toda a sua força simbólica no dia da
posse do governador com a abertura dos portões do Palácio Guanabara ao povo. A
tomada de assalto da sede do governo estadual pela população corresponderia nos
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quatro anos seguintes a uma opção política pelos excluídos. Serviriam também de
argumento aos adversários do líder pedetista, que passaram a atribuir-lhe toda a
responsabilidade por todos os problemas. Pouco importava que o Rio já fosse
tristemente famoso pelos “esquadrões da morte” que executavam centenas de pessoas
a cada mês, ou que a própria palavra camelô faça remontar ao século 19 a existência dos
vendedores ambulantes. A culpa disto, então – e ainda agora, depois de sua morte e de
mais de 10 anos afastado do Governo – era de Leonel Brizola.
Apesar de ter agido com prudência e evitado mudanças traumáticas nas
instituições policiais, ele foi impiedosamente atacado neste campo. Deu tratamento
profissional à polícia, antes chefiada por generais sem formação em Segurança Pública
– o mais notório deles, Newton Cerqueira, comandou a operação de assassínio de Carlos
Lamarca, no sertão baiano. A Polícia Militar foi entregue ao chefe do Estado-Maior da
corporação, Carlos Magno Nazareth Cerqueira, um negro, e a Polícia Civil, ao Delegado
Arnaldo de Poli Campana, que ostentava, até então, um currículo imaculado – não
tardou a formar-se ali uma campanha anti-Brizola.
Dois acontecimentos a precipitaram. Em abril, poucos dias após sua posse,
dois policiais militares subiram o Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, disparando
pelas vielas atrás de um homem que havia roubado uma bolsa de uma transeunte. O
resultado dos disparos foi a morte de uma menina de oito anos, que brincava à porta de
sua casa. Brizola determinou a detenção dos dois praças no quartel para averiguarem-se
suas responsabilidades pelos tiros. Foi o quanto bastou para fazer surgir, entre os
policiais e depois na imprensa, o que seria uma proibição do Governador a que a polícia
subisse morros. Logo em seguida, em declarações sobre um caso de suposta tortura
policial, o Secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa, disse que os direitos humanos dos
acusados não poderiam ser violados e, a propósito do tratamento verbal que recebiam,
condenou sua apresentação, como era comum nos jornais da época, como “elementos”
ou “vagabundos”.
Para completar a irritação policial, Brizola determinou que terminassem as
detenções indiscriminadas por vadiagem – um arcaico dispositivo da Lei de
Contravenções Penais, que permitia prender quem não pudesse provar sua ocupação
com a carteira de trabalho ou outro documento semelhante – e as operações “quebracaixote”, que consistiam em estourar pontos de jogo do bicho quando não havia ou e
queria aumentar o pagamento da “caixinha” dada pelos contraventores às delegacias
policiais.
Enquanto enfrentava essas polêmicas, Brizola tratava de reorganizar a
administração e colocar em marcha seus projetos. O estado das finanças públicas era
terrível. De um lado, perfidamente, o Governo Federal fizera passar para o Banco do
Estado os seus avais nos créditos das obras recém-encerradas do Metrô, muito além de
qualquer perspectiva real de que pudessem ser honrados. De outro, além de não deixar
caixa, a administração Chagas Freitas deixou para ser paga no primeiro mês do governo
seguinte a paridade de vencimentos do funcionalismo aposentado com os servidores
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ativos. Um baque que foi contornado, mas que exigiu postergar do início para o final
de cada mês o pagamento da folha.
Brizola determinou um corte imediato de 10% nas despesas de custeio da
máquina pública. Fotocópias, papel, luz e telefone foram cortados rigorosamente. César
Maia, um professor universitário e ex-funcionário das indústrias Klabin, executou com
rigidez a missão que o governador lhe confiara, e não era raro ver-se resmungos e
reclamações por sua ação severa entre os funcionários públicos. César, mesmo tendo se
afastado politicamente de Brizola, jamais deixou de reconhecer que foi dele que
absorveu suas primeiras e maiores lições de administração pública. O governador
também retardou o quanto pôde o preenchimento dos mais de 15 mil cargos
comissionados do Estado. Em lugar de delegar a cada titular das secretarias o
preenchimento dos cargos de terceiro e quarto escalão, avocou a tarefa para si, exigindo
sempre que os pedidos de nomeação fossem acompanhados de currículo e até de uma
foto do aspirante ao posto. Como isso, milhares de cargos ficaram vagos por vários
meses.
Sem dinheiro para tocar obras importantes, Brizola partiu para pequenas
ações de mobilização. O Programa “Mãos à obra nas Escolas” começou a recuperar as
três mil unidades da rede estadual de ensino e o Projeto Mutirão empregava o trabalho
de moradores das favelas em pequenas obras de saneamento básico e urbanização
daquelas comunidades. Ao mesmo tempo, o programa “Cada Família, um Lote” tratava
de regularizar a propriedade de milhares de moradias em favelas e loteamentos
clandestinos, usando uma nova estratégia: os títulos de propriedade eram emitidos em
favor das mulheres, para evitar que, com o alto índice de abandono de casamentos, essas
se vissem, com os filhos, novamente sem chão.
Outra ação importante foi a descentralização da merenda escolar. A compra,
em grandes lotes, de alimentos industrializados pelo Estado era alvo de enorme grau de
corrupção. Com a descentralização, cada diretor de escola recebia dinheiro para
comprar, no comércio local, gêneros alimentícios frescos e, depois, prestava contas.
Quase que imediatamente, a merenda melhorou em qualidade e quantidade.
Só em setembro daquele ano, o governador anunciaria sua primeira obra de
vulto. E não podia ser algo mais inesperado, que jamais fora pensado por ninguém, nem
pelo próprio Brizola: a Passarela do Samba. “Se alguém, no exílio dissesse que eu
voltaria e seria governador do Rio de Janeiro, eu até iria gostar de ouvir. Mas se dissesse
que eu voltaria, seria governador e que minha primeira grande obra seria fazer uma
passarela para o carnaval, eu diria: tu estás louco, índio velho!”, recordava, em gauchês,
anos depois.
Mas, o índio velho Leonel Brizola não estava louco. O monta-desmonta das
arquibancadas de metal durava oito meses por ano: seis para montar e outros dois para
desmontar, consumindo verbas enormes e tumultuando a vida da cidade. E foi na
metade destes oito meses, em exatos 120 dias, que a equipe de Niemeyer, chefiada pelo
engenheiro José Carlos Sussekind e com o próprio filho de Brizola, o arquiteto João

130

Octavio a coordenar a ação do Estado, que as imponentes estruturas de concreto prémoldado, que desembocavam frente ao gracioso arco da Praça da Apoteose ficavam
prontas para receber o carnaval que só a utopia delirante do vice-governador e secretário
de Cultura, Darcy Ribeiro, poderia ter imaginado.
Mas se o brilho da passarela nos desfiles em tudo lembrava o seu inspirador,
também o seu âmago assemelhava-se a Darcy. As arquibancadas não eram simples
lâminas de concreto, como seria mais simples fazer, mas sólidos que abrigavam salas de
aula e instalações para receber pelo menos cinco mil crianças. Não estava ali apenas a
ideia dos CIEPs, mas se formara a parceria Niemeyer–Darcy–Brizola que, meses depois,
partejaria um modelo de educacional revolucionário.
A Passarela, porém, estava longe de ser a unanimidade que é hoje, naqueles
tempos de sua construção e inauguração. Primeiro, foram sucessivos agouros de que a
obra não ficaria pronta a tempo. Ficou. Depois, que a acústica provocaria eco e tornaria
inaudíveis os sambas. Nada disso. Depois, quando os testes de carga mostraram que a
estrutura era firme e sólida, um pequeno desnível numa das rampas de acesso foi
transformado em risco de desabamento. Nada caiu, claro. Por último, a TV Globo
resolveu que, pela primeira vez desde o início das transmissões de alcance nacional, não
iria televisionar o carnaval carioca, mas o de São Paulo. O boicote era tão intenso que,
perguntado sobre o que esperava dos desfiles no sambódromo, o porta-voz da
Presidência, Carlos Átila, respondeu cantando uma marchinha dos anos 50: “tomara
que chova três dias sem parar”.
Um a um, Brizola foi contornando os obstáculos. Fiscalizava pessoalmente o
andamento da obra e desfazia os nós burocráticos que a emperravam. Negociou uma
alternativa de transmissão com a nascente TV Manchete. Quando a campanha de
intrigas fez cair a venda de ingressos, reuniu os dirigentes de primeiro, segundo e
terceiro escalões de governo no auditório do Instituto de Educação e transformou a
todos em vendedores de ingresso, com cotas a cumprir.
O Brizola que desceu do camarote para dar início ao ritual sempre repetido
de beijar cada estandarte de escola de samba, ovacionado pelas arquibancadas, já era o
grande vitorioso do Carnaval de 84, quando a Mangueira, última escola a desfilar, com
o samba “Yes, nós temos Braguinha”, deu a volta na praça da Apoteose e voltou misturada
ao povo que invadira a pista, Darcy, sob o arco de Niemeyer e com uma grande cartola
preta a encimar-lhe as sobrancelhas revoltas tinha o sorriso aberto e os olhos perdidos
de quem sonhava acordado.

A Hora da Polêmica
Nem todas as polêmicas seriam vencidas apenas com confiança e ousadia,
como o fora a do sambódromo. No final do primeiro ano de administração, com graves
problemas de governabilidade – o PDT elegeu 24 deputados estaduais numa Assembleia
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de 70, e nem mesmo todos esses defendiam o Governo com firmeza – Brizola decide
partir para a formação de uma coalizão com o PMDB e o PTB. Com este último, quase
não há problemas, pois ele entrega a Secretaria de Esportes ao deputado Jorge Roberto
Silveira, filho do trabalhista Roberto Silveira, morto num acidente de helicóptero no
meio de seu mandato, em 1961. Jorginho, como era chamado, esteve no Encontro de
Lisboa, mas, por razões eleitorais, preferira não se transferir para o PDT.
O PMDB era, porém, um partido marcado pelo fisiologismo chaguista e agora
comandado pelo deputado Cláudio Moacyr, figura nada simpática aos pedetistas.
Brizola sustentava que não estava fazendo nenhuma concessão de princípios e que não
mudaria o núcleo do Governo. Alguns, entretanto, não aceitaram os argumentos, entre
eles o prefeito que Brizola indicara – só haveria eleições diretas nas capitais em 1985 –
para a cidade do Rio, Jamil Haddad, que é substituído por Marcello Alencar. Cláudio
Moacyr tornou-se secretário de Administração, reelegeu-se deputado e acabou entrando
no PDT.
Na mídia, Brizola começa a ser duramente atacado através de articulistas.
Nertan Macedo, no Estadão, e Fernando Pedreira, no Jornal do Brasil, passam a bater
duramente no Governador, que resolve responder através de artigos publicados como
matéria-paga. Aproveita essas colunas, que ficariam conhecidas como tijolões, pelo
formato massudo e quantidade de texto, muitas vezes apertado em letras miúdas, para
conter toda sua ânsia de expressão.
Escrever os tijolões, que ganharam o nome oficial de “Esclarecendo a
população”, tornou-se uma constante para Brizola que, por vir de uma época onde a
comunicação de massas era ainda predominantemente escrita, os considerava um
importante meio de doutrinação política. Não pararia mais de escrevê-los até a sua
morte, num total de quase 600 publicações, em variados jornais e formatos.
Um grupo, formado pela Assessora de Imprensa, Martha Alencar, e pelos
publicitários José Antonio Leão Ramos, Simão Gorender e Cândido Brito, nos
primeiros tempos do tijolão, suava para tentar reduzir o tamanho daqueles textos,
invariavelmente ditados ao secretário particular Hélio Fontoura, enquanto Brizola
andava de um lado para outro na sala de seu apartamento na Avenida Atlântica. Brizola
esposava, nas suas próprias palavras, a tese de que “o bem escrito é o bem dito”. Em
consequência, os artigos acabavam moldados à semelhança de sua oratória: períodos
longos, metáforas, muitas referências históricas e uso de palavras que, conquanto
expressassem corretamente a ideia, muitas vezes eram incompreensíveis ao leitor menos
preparado: contubérnio (mancebia, convivência promíscua), despilfarro (espanholismo que
significa desperdício), procrastinação (protelação) e outras [...]
A publicação das colunas de Brizola, longe de superar as polêmicas, só as
fazem aumentar. Ele parecia não se importar, e tinha uma frase para explicá-las: “eu sou
que nem pão-de-ló, só cresço quando me batem”. Se Brizola radicaliza, também os
meios de comunicação o fazem. Muitas vezes, ingressam no terreno da mais completa
irracionalidade, como foi o caso da urbanização das favelas do Pavão-Pavãozinho e dos
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ônibus de ligação Zonas Norte-Sul. Este episódio, emblemático, merece ser narrado,
pelo que contém de segregação e, até, de racismo.
No fim de 83, depois de um temporal, no Morro do Pavãozinho, situado entre
Copacabana e Ipanema, ocorreu um deslizamento de encosta. Mortos, feridos e dezenas
de famílias desabrigadas. Além do socorro emergencial, o Governo resolve prover as
favelas, finalmente, de um mínimo de estrutura urbana. São abertas ruas e um elevador
em plano inclinado é instalado para facilitar o acesso às áreas mais altas. Um esqueleto
de prédio abandonado, onde funcionava antes apenas uma churrascaria, é transformado
num centro educacional. Por estar voltado para Ipanema e para a Lagoa Rodrigo de
Freitas, alguns preferiam ver instalado ali um hotel de luxo. Um morador chega a bater
boca com Brizola, durante uma visita às obras, dizendo que em lugar de escola deveria
ser feito ali um cassino.
Numa cidade disposta em forma de ferradura, como o Rio, os túneis
desempenham a tarefa de ligar, pela distância mais curta, os seus lados Norte e Sul.
Inaugurado em 1967, com 2,7 km de extensão, o Túnel Rebouças tinha proibido o
acesso de ônibus. Quem quisesse se deslocar até o final de Copacabana, Ipanema ou
Leblon, vindo da Zona Norte, e não pudesse ir de carro, tinha de dar a volta em toda a
cidade ou, usando outro túnel, sujeitar-se aos engarrafamentos de Botafogo e
Copacabana. Quando Brizola determinou a criação de linhas que cruzassem o
Rebouças, parte da elite protestou porque os pobres iriam “invadir sua praia”.
Uma reação esperada e natural de quem tem e defende seus privilégios.
Inesperado é que essa atitude ganhasse as páginas e o apoio de um jornal como o JB,
que publicou editorial protestando contra aquela invasão e que Brizola asfaltara e
urbanizara os acessos do Pavão-Pavãozinho “para facilitar o acesso dos assaltantes” aos
bairros de praia!

Diretas-Já, mas não tão Depressa
A música de Gonzaguinha “Explode Coração” emprestou um dos versos para
o slogan da campanha por eleições diretas que, a partir de janeiro de 1984, tomou conta
do país. “Não dá mais pra segurar” ganhou uma conclusão: diretas-já. Não dava mesmo
para segurar. A crise social já tinha explodido no coração das metrópoles. Pouco depois
de sua posse, em março de 1983, o governador de São Paulo via-se às voltas com
manifestações de desempregados que acabaram por jogar abaixo as grades do Palácio
dos Bandeirantes. No Rio, em setembro, uma onda de saques a supermercados, iniciada
talvez como provocação ao governador que o regime engolira a contragosto, encontrou
combustível farto na pobreza e alastrou-se. Havia uma bomba para explodir, muito
diferente daquela que se detonara no Riocentro. Agora ela estava no colo dos
governadores de oposição: Montoro, Brizola e Tancredo. Os governadores de São
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Paulo, Rio e Minas Gerais, os três maiores Estados brasileiros, tinham um dilema diante
de si.
De um lado, governo federal chefiado por um general que, mesmo
simbolizando o repudiado regime militar, era, de fato, o grande fiador da abertura nos
meios castrenses. Fraco politicamente e, depois de diversas cirurgias, longe de ser aquele
homem que se exibia atleticamente de halteres e sunga no começo do governo,
Figueiredo era uma sombra no Planalto, mas esta sombra era a única garantia de que os
fantasmas do passado – como ocorrera antes com Geisel e Silvio Frota – voltassem a
assombrar o Brasil.
De outro lado, a rua. O comício de 25 de janeiro, em São Paulo, quase
ignorado pela mídia, redimia o fracasso do primeiro ato da campanha, realizado dois
meses antes, no Pacaembu. Agora, eram mais de 300 mil pessoas enchendo a Praça da
Sé. Tamanha quantidade de gente acionou as antenas de ambos os lados, governo e
oposição, e deu um horizonte concreto à reivindicação por eleições diretas: a votação
da Emenda Constitucional apresentada pelo peemedebista Dante de Oliveira, em abril.
Brizola e Montoro, presentes ao ato, e Tancredo – que sabia ser a solução
para uma eleição indireta – resolvem se conduzir com prudência. São governadores, têm
responsabilidades administrativas e não podem se conduzir com a mesma desenvoltura
que Lula, líder de um PT sem governos para gerir e com apenas três parlamentares na
bancada. A participação do PDT na caravana de comícios que começou pelo país é
liderada por Doutel de Andrade, presidente do partido, deixando a presença pessoal de
Brizola para os eventos de maior porte, como o de Belo Horizonte, exatamente um mês
depois do de São Paulo.
O Governador do Rio de Janeiro tinha razão em precaver-se. Ele era
considerado, outra vez, o “grande perigo” eleitoral, ainda que, ao chegar ao Palácio
Guanabara não praticasse nenhum ato que pudesse lembrar o que chamavam, então, de
“revanchismo”. O jornalista Ricardo Kotscho, em seu livro “Explode um novo Brasil”,
relata que deputados vacilantes do PDS lhe informaram ter recebido telefonemas
pessoais do general Figueiredo perguntando: “O que vocês estão querendo? O Brizola?
Se tiver eleição direta agora, o Brizola entra. É isso que vocês querem?”.
Previsto inicialmente para março, o comício do Rio de Janeiro foi marcado
pela polêmica. Grupos trotskistas, dentro e fora do PT, começaram a acenar com a
convocação de uma greve geral, palavra de ordem perigosa numa situação instável como
a que se vivia. Brizola convoca para dentro do Guanabara representantes de todas as
correntes políticas e pede tempo para organizar uma grande manifestação. Alguns
grupos não aceitam e convocam uma passeata. Brizola, em visita à Assembleia
Legislativa, sofre uma crise aguda, atribuída a um cálculo renal, e tem de receber socorro
médico. Os seus adversários, impiedosos, provocam na passeata: “cálculo renal agrada
general”, gritam.
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Recuperado, Brizola reassume o comando da organização do comício. A data:
10 de abril. O local: a Avenida Presidente Vargas, que se abre diante da antiga catedral
da cidade, a Candelária. A Cinelândia, tradicional local de comícios no Rio, mesmo com
capacidade comprovada de comportar mais de 200 mil pessoas, é considerada acanhada
para receber o público previsto.
Como acontecia na maioria dos comícios, grupos da Convergência Socialista
e do PT chegavam cedo aos palanques e ocupavam lugares estratégicos, não apenas para
colocar suas faixas e bandeiras, mas, sobretudo, para vaiar os oradores que não lhes
agradavam. Brizola já vinha reclamando desses métodos: “Vaias são antidemocráticas”,
dizia. Escaldado por episódios anteriores e pelas informações que Doutel lhe trouxera
dos outros atos pró-diretas, Brizola escala um coordenador de palanque – o publicitário
José Pereira de Carvalho Jr, o Billy Davis, nome que herdara de seu início de carreira
como crooner de orquestras. Com seu vozeirão, Billy vai tentando, do microfone,
organizar a ocupação da rua e a colocação das faixas. Mas um grupo da Convergência
Socialista estende, de um lado a outro da avenida e bem diante do palanque, uma faixa
enorme em favor de uma greve geral. Mais que a provocação política, a larga tira de
pano era uma parede impedindo a visão do palanque. Foram feitos diversos pedidos
para a sua retirada, mas lá continuava ela. Brizola, sempre imprevisível, resolvera passar
pelo palanque horas antes do ato para certificar-se de que tudo estava organizado.
Vendo a situação, tomou o microfone e pediu, por duas vezes, que a faixa fosse colocada
em outro local. Desta vez, porém, não adiantou que os “convergentes” fizessem
ouvidos de mercador. Como a faixa não saía, Brizola voltou-se para os militantes que já
começavam a se aglomerar, pouco depois do meio-dia: “pessoal, se eles não querem
abaixar a faixa, peço que vocês a arranquem”. Em dois minutos a faixa foi engolfada
por um mar de braços e desapareceu de vista.
Horas depois, o que sumia de vista era o final da multidão que se aglomerava
para ouvir Montoro, Ulysses, Tancredo e um sem-fim de personagens que iam desde o
irreverente Chacrinha ao formal Heráclito Sobral Pinto. O silêncio da Globo sobre os
comícios quebrava-se e o país inteiro ficava sabendo, pelo Jornal Nacional, que mais de
um milhão de pessoas exigia, na Candelária, o direito de votar para Presidente. O
impacto das imagens foi tanto que a emissora interrompeu a novela “Champanhe”, logo
a seguir, para transmitir o final do comício, bem a tempo de fazerem ecoar as palavras
do último orador, Leonel Brizola: “Queremos eleições para a mudança dos homens,
dos métodos, a orientação política deste país”. A chuva fina que começara a cair era
desnecessária: o espetáculo cívico lavara profundamente a alma dos brasileiros.
Quinze dias depois, a emenda Dante de Oliveira era derrotada pelos 22 votos
que lhe faltaram para atingir o quórum de uma Constituição ilegítima. Como 34 anos
antes, quando o uruguaio Ghiggia calou o Brasil ao fazer 2 a 1 na decisão da Copa do
Mundo, em pleno Maracanã, aos 36 minutos do segundo tempo, o Brasil não pôde ver,
mas apenas ouvir, em flashes nas rádios, a esperança geral esvair-se. O regime
moribundo, entregue aos gestos patéticos do rebenque do general Newton Cruz – o
Nini – a espancar os carros que faziam um buzinaço em frente ao Congresso pelas
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diretas, proibira a transmissão pela TV e rádios da votação no Congresso. Não havia
placar eletrônico e a votação nominal obrigava cada deputado ou senador a dizer, alto
e claro, sim ou não ao desejo do povo brasileiro. Foram 298 votos pelas diretas, 65
contra. O regime tivera sua vitória de Pirro: os números antecipavam o que seria
resultado do Colégio Eleitoral, no final do ano.

Legitimidade na Transitoriedade
Brizola anteviu na decepção provocada pela derrota das diretas-já que o Brasil
teria uma transição conservadora. Sabia que, como em 61, Tancredo preferiria um mau
acordo a uma boa briga e foi assim com a escolha do presidente do partido do regime,
José Sarney, como seu Vice-Presidente. Apesar do respeito pessoal que o mineiro lhe
merecia, pela fidelidade a Vargas na crise de 54, a confiança política era nenhuma. Ainda
tentou, numa longa conversa nos jardins do Palácio da Liberdade, sob chuva fina,
sensibilizar Tancredo a, ganhando no Colégio Eleitoral indireto, convocar eleições
diretas, no máximo, em dois anos. Repetia, sem ser ouvido por ninguém, que, para que
a oposição aceitasse chegar ao Governo pela via indireta, era essencial o compromisso
com a convocação de eleições diretas:
– A nossa legitimidade está na nossa transitoriedade, martelava em todas as
entrevistas o governador do Rio.
Era inútil, porém. Tancredo, que tantas vezes administrara acordos PSDPTB, enxergava, agora, um inédito acordo entre um PMDB pessedista, sob seu
comando, e a UDN “banda de música” de Sarney. Brizola, coerente com o que pregara
nos palanques, não estava disposto a conceder um mandato e seis anos – era o que a
Constituição previa, então – a um pacto conservador. A ampliação do mandato de
Figueiredo, de cinco anos, inferior à regra vigente de seis anos para cada período
presidencial, é vista por ele como uma alternativa a corresponder ao sentimento das
ruas, desde que implicasse o compromisso de realizar eleições diretas. Esta proposta foi
reiteradamente mencionada como forma de pressionar Tancredo a assumir o
compromisso de devolver as diretas. Como aconteceria outras vezes, Brizola não se
importava com o “patrulhismo” ao fazer defesa de suas convicções.
O pacto conservador, porém, já está feito e Figueiredo, o fiador da abertura,
é bananeira que já deu cacho. Os meses finais de seu governo são de amargura e
desgosto com as traições que sofria dos políticos que protegera. Engole a vitória de
Maluf na disputa interna pela vaga de candidato do PDS ao colégio eleitoral e rumina o
ódio a José Sarney, presidente do partido que se bandeara para ser o vice de Tancredo.
Brizola orienta a bancada do PDT a votar a favor de Tancredo no Colégio
Eleitoral, mas com uma declaração de voto em que exige a volta das diretas depois de
um pequeno período de transição. “Brizola se negava a participar da farsa que foi
empurrada goela abaixo do povo brasileiro. O tempo não demorou a se encarregar de
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dar razão a Brizola”, lembraria seu Secretário de Governo e amigo de décadas, Cibilis
Viana, anos depois.
A derrota anunciada de Paulo Maluf, que se impusera ao PDS é acachapante:
480 votos a 180. Tancredo prepara-se para assumir, mas no dia 15 de março de 1985, o
Brasil se redemocratiza de uma forma sui generis: o presidente eleito indiretamente,
doente, não toma posse. Em seu lugar, assume o presidente do partido do regime que
caía. Figueiredo, enojado com Sarney, não transmite a faixa presidencial, deixa o
Planalto pelos fundos e faz um único pedido: “Me esqueçam”.
Em lugar da ruidosa festa da democracia, o Brasil preparou-se em silêncio
angustiado por um mês para o toque fúnebre da morte de Tancredo.

A Gênese dos Cieps
Brizola contava que a ideia dos CIEPs nasceu do que sentiu ao ouvir Darcy
Ribeiro, num comício, relatar que não se encontravam nas ruas, cabras, nem vacas, nem
cavalos abandonados, mas que havia, aos milhares, crianças ao abandono. Aliás, dizia
Darcy, abandonados, mesmo, só crianças e cachorros. “Será que vamos dar às nossas
crianças a mesma condição dos vira-latas?”, perguntava ele.
“Compreendi que não bastava mais fazer escolas, como fiz no Rio Grande”,
refletia o governador. “Porque as ruas tornaram-se escolas de violência e de
criminalidade, e não podemos deixar nossas crianças na rua”. A ideia de somar à escola
a alimentação, já povoava a cabeça de Brizola desde a eleição. Na sua linguagem de
camponês, para desespero dos intelectuais que o apoiavam, ele dizia que queria ver as
crianças “gordas como leitõezinhos”.
Desde que ele e Darcy começaram a conversar sobre o projeto de escola
integral, animados com o sucesso da Passarela do Samba, já havia a ideia de trabalhar
com pré-moldados, que permitiriam construir, com ritmo acelerado, escolas de novo
tipo. Por indicação de Niemeyer, o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, é chamado
para desenvolver, com sua técnica de argamassa armada, que substituía os vergalhões
do concreto tradicional por delicadas telas de arame, a ideia de produção em série de
prédios escolares. Daí sairia a Fábrica de Escolas, que produziu, em pleno centro do
Rio de Janeiro, milhares de escolas, creches, abrigos de ônibus e outros aparelhos
urbanos.
Mas às escolas pré-moldadas de Lelé faltava algo que Darcy Ribeiro reputava
fundamental: a monumentalidade. A escola deveria ser, na sua visão de educador, não
apenas um prédio com a função objetiva de propiciar abrigo para aulas de um quanto
de crianças. Era preciso que fosse também um símbolo da educação como caminho
redentor para as comunidades pobres e para toda a sociedade. Um lugar que
materializasse os versos de Gilberto Gil, onde “usufruir do bom, do belo e do melhor,
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seja normal, pra qualquer um”. O próprio Darcy se encarregaria de tornar esta ideia
mais clara: “Se você vai a uma cidade do interior, qual é o prédio mais alto, o mais
imponente, o mais bem cuidado? A igreja, é claro. E a igreja todo mundo sabe que é
igreja, ela se explica pela própria forma. Ela é o ponto de referência: ao lado da igreja,
depois da igreja... E por que a escola não pode ser esta referência? “, dizia o professor,
na sua fala atropelada.
Darcy era assim, atropelado mesmo. Formulado o plano de 300 CIEPs,
desenvolvido o Programa Especial de Educação, que dava suporte operacional e
pedagógico, organizadas as equipes que o administrariam, ele encontra em Brizola o
parceiro ideal para a uma generosa imprudência: se era possível fazer 300, por que não
fazer logo 500, para abrigar meio milhão de crianças com ensino de horário integral,
alimentação, assistência médica, recreação, biblioteca e ainda um alojamento para os que
nem mesmo tivessem um lar para recebê-los no fim do dia?
Brizola concorda. Afinal, mesmo monumental, a estrutura projetada por
Niemeyer era montada a base de apenas três tipos de peças pré-moldadas, produzidas
em série em canteiros de obras, que já estavam contratados e transportadas em carretas.
Conseguir os terrenos de 10 mil metros quadrados que o prédio exigia era mais difícil,
porque dependia das prefeituras, e os adversários políticos nem sempre queriam a
presença de Brizola ali, nem que fosse através dos brizolões. A saída foi criar um grupo
na Secretaria de Planejamento para buscar áreas e pedir a Niemeyer uma versão
compacta, que ocupava metade da área, deslocando a quadra de esportes para a
cobertura do edifício.
Quando o primeiro CIEP – bem próximo ao Palácio do Catete onde Vargas
teve seu fim tragiheróico – foi inaugurado, com o nome de Tancredo Neves, em 1985,
estava ali o personagem que não estava nos sonhos da redemocratização e que, daí a
poucos meses, com seu Plano Cruzado, tornaria um problema a decisão de Brizola e
Darcy de ampliarem para 500 o número de escolas.
O Cruzado, além de todas as consequências políticas que teria para Brizola,
foi fatal para o cronograma da construção. Os contratos com as empreiteiras,
congelados, tornaram-se economicamente inviáveis; materiais essenciais, como os
vergalhões de aço, alma dos pilares, escassearam no mercado, e comprá-los com ágio
era impensável. E, à medida que ficavam prontos, o problema se repetia com o
equipamento de que era necessário dotá-los: os preços oficiais eram uns; os praticados
de fato no mercado, outros.
Ainda assim, ao deixar o Governo, em março de 1987, Brizola faz publicar,
nos jornais, um anúncio-documento dando satisfações públicas do andamento do
projeto: são 161 CIEPs em aulas, 219 prontos para entrarem em funcionamento e outras
126 em construção ou com as estruturas de concreto prontas para serem erguidas.
Prontas e pagas. Os adversários, claro, tentam transformar em fracasso o que seria a
maior obra educacional já realizada no Brasil, que resultaria numa área escolar
construída maior que toda a Brasília quando de sua inauguração. Para quem quiser outra
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referência, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) de Marta Suplicy, principal
realização da administração petista na Prefeitura de São Paulo de 2001 a 2004, são
apenas 27.
“Brizola e eu fizemos juntos muitas coisas recordáveis. A mais importante
delas foi reinventar a escola primária brasileira na forma dos CIEPs. Admiráveis por sua
arquitetura, devida a Oscar Niemeyer, e muito mais pela revolução educacional que
representam, como escola de tempo integral para professores e alunos”, testemunhou
Darcy Ribeiro, “Todos esses feitos não são criações minhas, mesmo porque apenas
concretizam ideais antigos dos principais educadores brasileiros. O que os tornou
viáveis foi o fato de eu poder contar com o primeiro estadista de educação que o Brasil
conheceu: Leonel Brizola.”

A Inflação Acabou?
Desde que assumira inesperadamente o Governo, Sarney parecia ainda menor
do que os seus folgados jaquetões o faziam parecer. Não apenas vinha da ditadura, não
tinha prestígio popular, como também não parecia merecer grandes considerações de
Ulysses Guimarães e da máquina do PMDB, que se julgava, por direito, a verdadeira
dona do poder. No fundo, pensavam alguns peemedebistas, tratava-se somente de
ocupar o governo e, na Constituinte que se avizinhava, depenar o que restava da frágil
autoridade presidencial do maranhense.
As relações entre o governador do Rio e o novo Presidente eram péssimas.
Figueiredo era um adversário, um homem do regime, mas era franco e apreciava a
maneira correta como o ex-exilado o tratava. Fora do poder, Brizola visitou-o algumas
vezes, como a outros militares reformados, e não fez a mesquinharia de tirar-lhe a
segurança provida pela Polícia Militar. Com Sarney, tudo era diferente. Brizola
considerava-o um dissimulado; Sarney lhe tinha ojeriza. Com poucos ministros,
também, eram boas as relações do governador. Uma das exceções era Francisco
Dornelles, sobrinho de Tancredo e Ministro da Fazenda.
Brizola tinha conseguido, ao longo de 1984, sanear as finanças estaduais e
pudera dar melhorias aos vencimentos dos servidores. Pela primeira vez na história, o
funcionalismo passou a ter uma lei salarial e receber o 13º salário. O Banerj, mesmo
carregando o “esqueleto” dos créditos do Metrô, conseguira reequilibrar-se e crescer,
tornando-se o quarto maior em volume de depósitos, naquele ano. As linhas de crédito
agrícola – para ser pago em produtos – puderam ser ampliadas e o interior do Estado
recebeu o impulso da compra de 100 mil litros de leite por dia, que passaram a ser
distribuídos na merenda escolar.
Com as finanças públicas saneadas, tocando o caro programa dos CIEPs com
recursos próprios, Brizola passa a exigir acesso do Estado aos créditos das agências
federais, sobretudo o BNDES que, desde a sua posse, estava bloqueado. Dornelles,
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entretanto, não parece ter autonomia ou disposição de mudar o jejum de financiamentos
que seu antecessor, Delfim Netto impusera ao Rio. Nenhuma obra federal importante,
nem saneamento, nem estradas, nem qualquer investimento em infraestrutura seriam
realizados no Rio no Governo Brizola. Até os royalties do petróleo, duramente
batalhados pelo deputado pedetista Luiz Fernando Bocayuva Cunha e pelo senador
Nélson Carneiro, foram “concedidos” com uma esdrúxula condição: só seriam pagos
em 87, depois que Brizola deixasse o Governo.
Tudo mudaria no último dia de fevereiro de 1986. Ainda que hoje possa
parecer primária e ridícula a “descoberta da pólvora” que representou o Plano Cruzado,
como se a inflação pudesse ser extinta por um decreto que congelava os preços e por
uma “tablita” que retirava dos contratos a previsão inflacionária, para um país esgotado
por uma dúzia de anos de inflação galopante; a comoção com aquele súbito momento
de inflação zero, amplificada dramaticamente pelos meios de comunicação, era a
redenção. A figura do homem fechando o supermercado que burlara o congelamento
aos gritos de que era um “fiscal do Sarney” e as lágrimas da vetusta professora Maria da
Conceição Tavares, repetidas a toda hora na televisão, tornaram-se ícones daquela
pantomima. Para Sarney, era sua elevação à condição de estadista. Para o PMDB, a
perspectiva de vencer as eleições para a Constituinte e os governos estaduais, dali a oito
meses. Para Brizola, o dilema rapidamente resolvido. Ou apoiar o plano e deixar que ele
se desfizesse sozinho, como lhe sugeriam alguns, ou dizer que tudo não passava de uma
farsa e arrostar as consequências negativas para seu crescente apoio popular, reafirmado
há poucos meses, quando elegera com facilidade Saturnino Braga prefeito do Rio.
A decisão tinha de ser rápida. Cinco dias depois da edição do Cruzado iria ao
ar o programa de televisão do PDT em rede nacional. Brizola convocou seu secretário
de Planejamento – o de Fazenda, César Maia, dera declarações favoráveis ao plano –, o
economista Fernando Lopes, e pediu-lhe um gráfico que demonstrasse as perdas
impostas aos salários pela medida de Sarney. Reuniu o material em uma pasta de papelão
e foi para o auditório da TV Manchete, lotado de militantes do PDT, gravar sua
participação no programa. No dia seguinte, 6 de março, quando a fita foi ao ar, parecia
que Brizola havia assinado sua própria sentença de morte. Mesmo reconhecendo que
ele tinha razão em sua análise da inviabilidade do plano, mesmo entendendo as
metáforas que fizera sobre um doente em que a febre era um sintoma e que não se
curaria a doença com analgésicos, mesmo sabendo que para os políticos governistas, o
congelamento significava “votos, votos e mais votos”, como dissera Brizola naquela
noite, muitos de seus colaboradores resmungavam pelo Guanabara, lamentando o gesto
de seu líder. Eles ouviam em casa e nas ruas o que Brizola só lia nos jornais: a
perplexidade e a revolta contra o único homem que parecia estar contra aquele sonho
de mais de uma década: preços fixos, inflação zero. Um mês depois, na Semana Santa,
quando a criançada costuma personificar seus desafetos nos bonecos de Judas que irão
malhar, em vários pontos da cidade era o nome de Leonel Brizola que se escrevia nos
cartazes que pendiam pendurados no pescoço daqueles toscos espantalhos.
O sumiço de produtos essenciais, como o leite e a carne, e o ágio cobrado em
muitas mercadorias foram, pouco a pouco, aliviando os efeitos daquela fala e mostrando
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que o plano era frágil. Não era fácil, também, aplicar a pecha de antipovo em alguém
que tinha a história de Brizola. É nesse quadro adverso que o governador começa a
preparar sua sucessão. Darcy, seu vice e o inspirador dos CIEPs é o candidato natural.
Antropólogo, educador e indigenista, Darcy tinha prestígio entre a classe média e os
intelectuais da Zona Sul do Rio, onde passara a se concentrar o foco de rejeição ao
governo. No povão, nas áreas desassistidas da Baixada e da Zona Oeste do Rio, bastaria
que fosse o candidato do Brizola. Um ano mais velho que Brizola, a saúde fragilizada
pela perda de um pulmão, Darcy multiplicou suas forças para fazer frente à empreitada.
Mas sofria de dois males para um candidato, que poderiam ser vistos como virtudes se
fosse apenas um acadêmico. O primeiro, a fala atropelada, um turbilhão de ideias
avassalador que se despejava por sua boca, e ideias que iam muito além do senso
comum. O segundo, uma incontornável inapetência pelas rotinas da política eleitoral, o
como-vai-tudo-bem? O tapinha nas costas, o apertar contínuo de mãos. Era o contrário
da fala mansa e pausada de Brizola, com bordões e repetições, que envolvia como uma
rede quem a ouvia e, também, da sua capacidade de fazer a caça ao voto na rua com
passos rápidos, sorriso permanente e “parando” para dar atenção a cada um sem
interromper a caminhada: arrastava consigo o eleitor que queria trocar meia-dúzia de
palavras enquanto continuava o corpo-a-corpo.
A campanha começava fria, com amplo favoritismo de Moreira Franco. O
ex-candidato de Figueiredo era, agora, o candidato de Sarney. Como este, também havia
transitado do PDS para o PMDB. O PT já não era inexpressivo como quatro anos antes,
quando dera apenas 3% dos votos a Lysâneas Maciel. Agora, com Fernando Gabeira,
avançava sobre a juventude de classe-média, com um discurso muito diferente do
“antipatrão e antigeneral” de antes: os assuntos agora eram ecologia, descriminalização
da maconha, cultura e outros temas emergentes nesse segmento social. Moreira trocara
o “casa, comida e emprego” por outro slogan: “o nome dele é trabalho”, que traduzia
o pensamento dos que separavam administração e política: Brizola faria política demais
e governaria de menos. Mais importante que o slogan, porém, era a promessa de Moreira
Franco: acabar com a violência em seis meses.

A Culpa é do Brizola
Durante todo o primeiro governo Brizola, de 1983 a 1986, o jornal O Globo e
os telejornais da Rede Globo foram implacáveis na divulgação sobre os números da
violência no Rio. Parecia, a alguém desavisado, que a cidade, antes dele, era uma ilha de
paz e tranquilidade, mas, em 1982, assaltos, como se a cidade já não enfrentasse este
problema crônico e o tráfico de drogas há muito tempo. Além deles, se na Baixada
Fluminense ainda não estivessem em plena ação os grupos de extermínio. Um misto de
decadência econômica, envolvimento da polícia e a geografia carioca – que faz, muitas
vezes, luxo e favelas dividirem a mesma rua, ao contrário de metrópoles que contêm os
pobres apenas na periferia – vinha não apenas tornando grave o problema como
aumentando o seu mais agudo indicador: a percepção e a repercussão da violência.
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A responsabilidade pelo esgarçamento do tecido social – que de há muito
vinha se tornando tema de preocupação dos fluminenses e em governos posteriores
nunca chegou sequer a revelar qualquer sinal de declínio – sempre foi atribuída a Leonel
Brizola. A polícia, sem a carta branca que recebia antes para agir arbitrariamente, vivia
uma insubordinação quase explícita. Brizola havia desagradado a muitos quando
instituiu um órgão voltado para desmantelar os grupos de extermínio, que prendeu e
processou mais de 200 policiais. Era comum que pessoas, ao irem às delegacias
apresentar queixas, ouvissem a informação de que nada era possível fazer, porque
Brizola mandava “soltar os vagabundos”. Na polícia militar, praças e oficiais
acostumados, desde o Governo Chagas Freitas a realizarem “blitzen” regulares –
algumas tinham mesmo hora e dia certo da semana, fazia anos – não engoliam a ordem
de que, para fazer blitz policial era preciso, agora, autorização e justificação ao comandogeral.
As más notícias eram embaladas todas as noites na voz poderosa de Cid
Moreira, apresentador do “Jornal Nacional”, sempre com uma frase de abertura
imutável: “Violência no Rio”. Nunca antes, nem depois, o principal telejornal da
emissora seria usado com tanta frequência para uma campanha de demolição de um
governo. No seu jornal, os editoriais escritos pelo “ghost writer” oficial do empresário
Roberto Marinho, que fazia questão de aparecer como se fosse o autor do texto para
que ele ganhasse mais impacto.
A imagem que foi se consolidando variava no tom, mas batia sempre na
mesma tecla: Leonel Brizola havia transformado o Rio em terra sem lei. Para os
detratores de Brizola, veja o que é o brizolismo: sua política de direitos humanos é um
conluio com o crime organizado e a desordem, com o objetivo de obter o apoio do
tráfico de drogas e da contravenção nas campanhas eleitorais. Intelectuais ditos de
esquerda ganhavam espaço para teorizarem que o governador precisava das massas
desorganizadas, e que seu projeto político abominava a ordem social. A explicação era
a mesma para a maré de desempregados que a crise econômica lançava às ruas e que
sobrevivia com o comércio ambulante de quinquilharias.
A mídia exigia repressão, mesmo que 20 anos de repressão só tivessem levado
àquele quadro de degradação social. Brizola não cederia, nem permitiria operações
espalhafatosas capazes de soar como resposta aos críticos. Ao contrário, insistia que não
havia saída para criminalidade fora de um projeto amplo de promoção social pela via da
educação, e que era isso que os CIEPs representavam. Mas estes não comoviam os
elitistas, que os acusavam de serem plantados à beira de estradas como “outdoors” do
brizolismo e, desconhecendo ou não o amplo plano de Darcy, reclamando que não
havia ali um projeto pedagógico, mas apenas assistencial. “Escola não é pensão”,
repetiam alguns petistas, vinte anos antes de seu partido promover a distribuição de
“vales” do Bolsa-Família.
A aproximação das eleições fez esta campanha recrudescer. A política de
segurança de Brizola havia sofrido um golpe quando o chefe da polícia civil, Arnaldo
Campana, se viu envolvido com um escândalo com máquinas de videopôquer que,
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então, começavam a chegar ao país. Campana era um delegado de carreira, sem qualquer
relacionamento com Brizola, com uma ficha de serviços impecável. Mesmo sem poder
associar ao Governador as acusações feitas a Campana, o episódio levou água ao
moinho dos que martelavam a tecla da associação do brizolismo com o jogo e o crime.
Essa “verdade” imposta pelos meios de comunicação nunca foi comprovada
pelas estatísticas, mas já dominava corações e mentes com a mesma força do bordão
“Brizola na cabeça” que elegera o líder pedetista quatro anos antes. Mas, muitas vezes,
as versões se sobrepõem aos fatos. Brizola sente que precisa reagir e chama, para o lugar
de Campana, o advogado Nilo Batista, cujo nome respeitado refreia, por algum tempo,
as insinuações de cumplicidade.
Quem tinha o apoio dos banqueiros do jogo do bicho, como tivera quatro
anos antes, era o candidato Moreira Franco, do PMDB, que havia conseguido formar
uma aliança conservadora para ajudá-lo a derrotar o brizolismo. O bicheiro Castor de
Andrade fazia campanha declarada para Moreira. Os jornais registravam o fato, mas não
entravam no mérito moral e ético da questão. O desvio de conduta era como um mal
menor diante do inimigo maior.

Delenda Brizola
Derrotar Brizola a qualquer preço para o Governo havia se tornado uma
unanimidade. Nem mesmo Lula e o PT ousavam bater de frente contra o Cruzado, nos
primeiros meses. E, à medida que o tempo passava, o velho líder ia provando que seu
carisma e seus argumentos eram capazes de reerguê-lo do golpe que sua popularidade
sofrera com a denúncia inicial do milagre sarneysta. Ao desânimo inicial da campanha
de Darcy, Brizola reagiu com a originalíssima “pajelança”, nome dos rituais com que
indígenas tentaram salvar a vida do naturalista Augusto Ruschi, meses antes. O PDT
alugou o Maracanãzinho, organizou caravanas dos bairros e do interior e, com mais de
20 mil pessoas presentes, deu uma injeção de ânimo na militância que arrancou a
candidatura do marasmo em que se encontrava. Logo ele subiria nas pesquisas e
começaria a ameaçar o favoritismo de Moreira.
Ficou claro que era preciso mais que uma união quase geral de partidos para
vencer Brizola. Como numa ditadura, era preciso calar sua voz poderosa, mas não havia
mais a Lei Falcão. A “solução” foi conseguir, às pressas, um casuísmo que impedisse
seu acesso ao rádio e à televisão – já bloqueado pelas empresas no noticiário normal –
também nos horários gratuitos de propaganda eleitoral. A decisão do TSE, apoiada em
uma lei aprovada apenas dois meses antes do início da propaganda eleitoral proibia a
participação de todos os governadores e prefeitos no rádio e televisão, mas tinha um
alvo: Leonel de Moura Brizola.
Mesmo em desigualdade, amaldiçoado pela mídia e silenciado na TV – ele
podia ocupar o espaço apenas através de um locutor, numa espécie de “teletijolão” – a
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popularidade de seu governo, a fidelidade do eleitor mais pobre a Brizola e a qualidade
de Darcy Ribeiro empurraram a candidatura pedetista. O jogo ficaria cada ver mais
pesado. O Globo, martelando diariamente na tecla da suposta ligação do Governo Brizola
com o jogo do bicho, conseguia um flagrante que seria explorado ao máximo; Darcy vai
a uma churrascaria, numa festa de candidatos a deputados que o apoiavam. Na mesa
principal, de onde o saúdam os candidatos, está sentado o banqueiro “Capitão
Guimarães”. Ainda que houvesse dezenas de fotos de Moreira ao lado dos mesmos
bicheiros, o jornal aponta aquela como sendo a prova da cumplicidade entre Brizola e
a contravenção e aciona um velho desafeto do governador, o Ministro da Justiça Paulo
Brossard, que se apressa a levar o jornal a Sarney, falando em impugnação da
candidatura.
Brizola tinha um trunfo na manga para reagir. Aponta a armação contra seu
candidato e diz que seria incapaz de acusar o Dr. Roberto Marinho de envolvimento
com o tráfico de drogas, numa atitude semelhante, por terem sido usados malotes da
Rede Globo para remeter cocaína à filial da empresa em Nova York. Argumenta que
este é um fato, documentado em processo na Polícia Federal e comprovado por laudos
periciais. E pergunta como procederia a Globo se caso semelhante acontecesse com um
funcionário do Palácio Guanabara. Mas Brizola não tem acesso à TV, nem aos jornais,
e sua reação fica restrita ao “tijolão” e ao boca-a-boca da militância.
Os efeitos da manobra para ligar Darcy ao bicho são ruins, mas não impedem
que sua candidatura continue crescendo. Em novembro, quando o desgaste do Cruzado
já era evidente, ainda que não confessado pela mídia, uma multidão estimada em meio
milhão de pessoas encheu o comício de encerramento da campanha de Darcy,
esparramando-se de uma Cinelândia apinhada para as ruas vizinhas. O som das panelas
vazias, símbolo do comício, ecoou pela Avenida Rio Branco, e apavorou o regime.
Numa eleição cuja lisura foi contestada por muitos pedetistas, Moreira venceu
por apenas oito por cento dos votos, o mesmo percentual que teve Gabeira, o terceiro
colocado, do PT. Com sua cabeleira branca e maneiras sibilinas, que lhe valeram o
apelido de “gato angorá” entre os brizolistas, o “genro do genro” de Getúlio era um
dos 22 governadores do PMDB eleitos nos 23 estados do país. Brizola estava derrotado.
Estava?

De Herói a Vilão
Apenas seis dias depois de fechadas as urnas, o Ministro da Fazenda de
Sarney, Dílson Funaro, anuncia o “Plano Cruzado II” liberando os preços, aumentando
os combustíveis e determinando que o reajuste dos aluguéis fosse negociado livremente.
Impostos, bebidas e cigarros foram reajustados. As exportações caíram enquanto as
importações subiam, exaurindo as reservas cambiais. O Brasil decreta moratória,
suspendendo o pagamento da dívida externa em 20 de janeiro de 1987.
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O ídolo, o herói, o homem que, segundo pessoas respeitáveis como o
historiador Hélio Silva e o escritor Jorge Amado, tinha feito a única revolução da
História do Brasil, o Sarney que, em julho de 1986, segundo pesquisa Ibope-Globo,
tinha 97,5% de popularidade, superando até mesmo o número de pessoas que dizem
acreditar em Deus, teria de despachar, menos de seis meses depois, oito blindados Urutu
para conter um protesto em Brasília contra os aumentos de preço. No dia 25 de junho
de 1987, já com Brizola fora do Governo, Sarney vem ao Rio participar de uma
solenidade no Paço Imperial. Final da tarde, em pleno centro do Rio, o pequeno grupo
de manifestantes que protesta na passagem do ônibus presidencial, detona um protesto
que acaba com centenas de pessoas cercando o coletivo, que se torna alvo de uma
saraivada de pedras. Uma delas espatifa a vidraça próxima ao Presidente. Nos dias
seguintes, sem qualquer prova senão a acusação de personagens suspeitos, a polícia
prende o bioquímico gaúcho Danilo Groff, militante do PDT, e o professor Maurício
Pencak, ligado à CUT.
Uma semana depois, a milhares de quilômetros do brizolismo carioca, num
estado onde o PDT mal existia, Sarney escapa de outro “atentado”, como o Palácio e a
imprensa definiram o episódio do Rio. Com Danilo e Maurício bem presos nas celas da
Polícia Federal, quem seriam os responsáveis pelo fato de milhares de pessoas cercarem
outro ônibus presidencial, vaiarem e insultarem seu principal ocupante? Mas desta vez,
em Rio Branco, no distante Acre, a presença de soldados garantiu as vidraças de Sarney.
Entre um fato e outro ocorreu um episódio que deixa claro que as ruas
voltavam a ser explosivas. No centro do Rio, furiosas com um aumento das passagens,
milhares de pessoas passaram a incendiar ônibus. Sessenta deles arderam
inapelavelmente nas ruas da cidade e outros cem ficaram seriamente danificados. Não
importava, porém, que os fatos mostrassem que a rua explodia por si só e tentam
atribuir a maquinações o episódio do ônibus de Sarney. Os inimigos de Brizola não
precisavam de provas, nem do simples uso da razão. Enquanto os agentes federais não
tinham qualquer prova de culpa dos dois detidos, as Organizações Globo sabiam até de
que partido eram os que xingavam e de que outro eram os que apedrejavam. O jornalista
Francisco Leite Filho, em seu livro “Brizola tinha razão” recolhe este trecho do
espantoso editorial, publicado no jornal e lido na TV de Roberto Marinho:
“Em frente ao Paço (Imperial, local do incidente) estavam os dois tipos, os
que apenas vociferavam em nome do PT e da CUT, e os que, armados até de picaretas,
municiaram-se sob a bandeira do PDT para o atentado”.
O editorial, de primeira página, era todo vociferante. Intitulado “A opção pelo
crime”, acusava Brizola de subversão: “Fechados para ele os caminhos eleitorais, o exgovernador Leonel Brizola e seus novos ‘onze’ passaram à ação direta. Como no
passado, o ex-governador, quando não consegue o poder pelas urnas, volta-se para a
violência”. Em seguida, o jornal pedia a cassação de Brizola, ao afirmar: “É inaceitável
que tal retorno às origens do brizolismo feroz possua direito de atuação livre”.
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O Globo terminava insinuando que o homem que jamais chegou a qualquer
cargo senão pelo voto poderia partir para a insurreição armada: “Hoje, são pedras e
picaretas. Amanhã, a que armas recorrerão Brizola e seus parceiros, que audaciosamente
se deixaram identificar, assinando a autoria do atentado?”.
Que medo ainda lhes provocava o homem que diziam batido! Dias antes de
deixar o Governo, ainda tentariam atirar sobre ele a pecha de corrupto. Servindo-se do
“esqueleto” das dívidas do Metrô, que Brizola não fizera e tivera de engolir quatro anos
antes, ao tomar posse, Sarney vinga-se da denúncia da farsa do Cruzado. O Banco
Central, aplicando multas e penas sobre os créditos impagáveis da obra, umas sobre as
outras, cria um suposto “rombo” no Banerj que, sob o aspecto operacional, tornara-se
um dos maiores do país.
A uma semana de entregar o governo ao adversário, Brizola ainda tenta resistir
ao ato de violência. Nomeia César Maia, que se elegera deputado federal, presidente do
banco e cogita em enviar uma força da Polícia Militar para impedir que os interventores
assumam seu controle. Mas percebe que, diante da força do Governo Federal, depois
de tão grande vitória eleitoral e faltando poucos dias para terminar seu mandato, seria
uma imprudência agir assim. A defesa seria política e jurídica: ao final da intervenção
nenhuma irregularidade envolvendo o governador seria encontrada. O resultado da
intervenção seria, apenas, o enfraquecimento de uma das poucas instituições financeiras
com que o Rio ainda contava para reduzir seu esvaziamento econômico.

A Caminho das Diretas, Enfim
O ano de 1988 era o da Constituinte. A opção de Brizola em permanecer no
Governo até o final, para evitar que Darcy, seu vice, tivesse de assumir o posto e, com
isso, tornar-se inelegível, custou-lhe a ausência na instituição que ocuparia o proscênio
político naquele ano. Enquanto Mario Covas, Lula e, sobretudo, Ulysses Guimarães
articulavam-se, suas bases políticas e ocupavam o noticiário com as discussões sobre a
nova Lei Maior do país, Brizola tentava como podia combater o “centrão”, uma
aglomeração suprapartidária conservadora, que reunia parlamentares do PMDB, PFL,
PDS, PTB e alguns pequenos partidos para dar apoio a Sarney. Mas, sem tribuna,
limitava-se a desancar a direita nos seus artigos semanais.
As tentativas de entendimento com Lula foram muitas. Os dois, juntos,
tentaram reeditar a campanha das diretas, exigindo que o mandato de Sarney se limitasse
aos quatro anos que a nova Constituição concederia ao Presidente da República. Mas o
“centrão”, reforçado pela política do “é dando que se recebe”, como a definiu o
deputado e ministro Roberto Cardoso Alves, conseguiu aprovar cinco anos, alegando
até que isso seria uma concessão de Sarney, que poderia exigir os seis anos de mandato
que eram regra no regime militar.
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O convívio com Lula tinha sido afável, mas infrutífero. Não conseguem
chegar a um acordo com vistas à eleição do ano seguinte. Brizola relevara as palavras
do líder petista, que dissera, anos antes, que ele seria “capaz de pisar até no pescoço da
mãe para ser Presidente”. Na época, Brizola reagira afirmando que Lula deveria ter
“tomado umas caninhas” ao falar isso. Foi uma espécie de “avant-première”, com 20
anos de antecipação, do episódio envolvendo ambos com o jornalista Larry Rohter, do
The New York Times. Mas o fato é que, aos mais íntimos, Brizola confessa que a menção
a sua mãe, que ele, exilado, só pôde reencontrar na visita ao seu túmulo, no seu regresso
ao Brasil, lhe deixara grandes mágoas.
Frustrada a possibilidade de uma aliança de esquerda, ele volta-se para as
eleições municipais daquele ano. Mas acaba impedido de correr o país, como desejava,
apoiando os candidatos pedetistas e cravando alicerces para a maratona do ano seguinte.
Primeiro, tem problemas na escolha dos nomes que representariam o PDT. No Rio, a
candidatura de Marcello Alencar impusera-se com poucas resistências, exceto a de um
grupo que preferia o jornalista Roberto D’Ávila, admirador de Brizola desde o exílio.
No Rio Grande, a escolha de Carlos Araújo causou problemas de unidade no partido.
Logo a seguir, exames detectam um câncer de mama em sua mulher, Neusa.
Brizola tem que se dividir entre os cuidados com ela, que teria de submeter-se
finalmente a uma cirurgia, e a campanha eleitoral.
O resultado das urnas não havia sido nada promissor. Afora a vitória de Jaime
Lerner em Curitiba, o panorama não era tranquilizador. Verdade que Marcello ganhara
no Rio, mas com menos de um terço dos votos totais. O PT vencera em Porto Alegre
e, sobretudo, a inesperada vitória de Luiza Erundina em São Paulo plantara bases para
a candidatura Lula que, meses antes, poucos ousariam supor serem possíveis. O
assassinato, em novembro, de três metalúrgicos em Volta Redonda, por tropas do
Exército mobilizadas para combater uma greve, comovera o país e empurrara os
candidatos petistas. Talvez pela identificação com Lula, metalúrgicos eram associados
ao PT, não importando que os metalúrgicos de Volta Redonda fossem majoritariamente
brizolistas e tivessem perdido seu maior líder sindical, Juarez Antunes, o Baleia,
justamente quando este exercia um mandato de deputado federal pelo PDT.
O flanco esquerdo passava a ser uma preocupação na estratégia de Brizola.
Alquebrado, o velho Ulysses Guimarães, mesmo com a imensa máquina do PMDB e a
cena simbólica da “Constituinte Cidadã” recém-promulgada, patinava. Ainda não havia
aparecido, com força, o “caçador de marajás” Fernando Collor de Mello, que andava às
turras com os altos funcionários do Legislativo alagoano. Mas Brizola, àquela altura,
ainda considerava seu maior adversário a imagem de radical, de incendiário que lhe
vinha do pré-64 e que foi revivida para tentar evitar sua vitória no Rio. Ele não poderia
saber que seria o radicalismo, de ambos os lados, que faria crescer os contendores que
lhe tomariam o lugar que parecia assegurado.
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Caçada ao Canguru
Uma das edições da revista Isto É de fevereiro de 1989 trazia na capa a
caricatura de Brizola como um canguru, saltando na frente dos outros concorrentes na
corrida presidencial. O artista somava assim a liderança do ex-governador nas pesquisas
– ele entraria março com 19% do eleitorado, à frente de Lula, então o segundo colocado
– às constantes referências de Brizola à Austrália como um modelo a ser seguido pelo
Brasil.
Lá, argumentava ele, havia extensão territorial semelhante à do Brasil, e
condições climáticas até inferiores às nossas. Havia sido colônia, como nós, mas
ostentava sólido padrão de vida, incomparavelmente superior às nossas carências
crônicas. A receita, segundo o Governador, tinha três ingredientes básicos: a educação,
a presença de elites empresariais e intelectuais dispostas a defender a riqueza do país e
a experiência dos governos trabalhistas, que democratizaram o potencial da nação.
O exemplo australiano, pensava Brizola, tinha outra virtude. Exorcizava
qualquer ideia de que ele pudesse estar pregando um socialismo estatizante e autoritário,
como que estava desmoronando, naquele mesmo ano, na própria União Soviética. E,
prudente, mandava um recado aos militares, em meio aos quais remanescia forte rejeição
ao homem que enfrentara a tentativa de golpe de 1961 e a sua consumação, três anos
depois: “As Forças Armadas são como uma espinha dorsal para o Brasil; sem elas o país
perderia sua unidade”.
Mas o conservadorismo, órfão de nomes, não parecia disposto a abrir mão
do comando do país. Embora alguns achassem que os dois candidatos da esquerda,
Brizola e Lula, pudessem ir ao segundo turno, naquele mês, com três programas em
rede de televisão, um “Globo Repórter” e uma capa de “Veja”, Fernando Collor saía
do quase anonimato para a condição de estrela na disputa pela Presidência. Surgia
grande esperança da direita num pleito em que ela, até ali estava excluída.
Em abril, segundo o Ibope, Collor estaria em empate técnico, mas com ligeira
vantagem sobre Brizola: 20% das preferências, contra 19% do candidato pedetista. Até
então pouco atento ao ex-governador de Alagoas, em quem não via densidade para
atravessar os sete meses de campanha que restavam, Brizola diz que o considerava
apenas uma nova cara da velha direita. Collor, que se encontrava em Niterói, fica
sabendo da classificação e reage aos palavrões, chamando de fdp o líder do PDT.
Começava o duelo entre ambos. Collor corria o país com uma esquadrilha de jatinhos
e aparições-relâmpago, falava menos de cinco minutos, arrancava gritos de “lindo,
lindo” e seguia para outro ponto. Brizola, que encarava a campanha como uma
ferramenta de doutrinação política, atendia os correligionários, posava para fotos,
ganhava o carinho de velhos getulistas e da diáspora gaúcha que se espalha pelo Brasil
e falava, falava, falava por meia, uma, às vezes duas horas.
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“Eu não uso as palavras para esconder, mas para revelar meus pensamentos”,
dizia, fiel ao seu estilo de prosa, em que seu monólogo tornava-se um diálogo,
observando o olhar e as reações da plateia. Uma troca rebuscada, que nada tinha a ver
com o estilo demagógico do “é-ou-não-é?” que uma vez provocou-lhe indignação ao
ouvir um candidato comandar uma plateia como se fosse uma turma de crianças.

No Rastro de Getúlio
Numa das viagens de campanha, Brizola voltou-se para Silvio Lima, um
amigo de juventude, piloto aposentado da Varig e diz, espantado: Você já se deu conta
de que eu tenho os mesmos 67 anos que Vargas tinha quando fez a campanha de 1950?
Pois é, Lima, e nós só nos referíamos a ele como “o velho”. A idade, algumas vezes,
pesava numa campanha que exigia deslocamentos continentais em jatinhos, em viagens
diárias. Ao chegar a cada cidade, apertões, abraços, carreatas, palanques, entrevistas à
imprensa local [...].
A rememoração de Getúlio, porém, nada tinha a ver com um resmungo sobre
o desgaste físico. O que incomodava Brizola quando lhe tentavam impor agendas
massacrantes, com dias e dias seguidos de viagens, era a falta de tempo para refletir,
para pensar. Pensar não apenas na eleição, mas no país que desfilava sob seus olhos. Os
discursos de campanha de Vargas, reunidos num livro, eram seus companheiros
constantes.
Uma de suas falas durante campanha, recolhida pelo jornalista Ricardo
Osman em seu livro “Brizola, uma trajetória política” traduz bem o peso da
responsabilidade que caía sobre seus ombros:
“Nós temos que voltar nosso pensamento para o que Getúlio representou na
vida brasileira, este homem excepcional, este homem inconfundível, este homem que
dividiu a história brasileira em duas partes: antes e depois dele [...] Se o Brasil tivesse
seguido aqueles rumos em que assentava seu futuro, seu desenvolvimento, eu não tenho
dúvidas que a situação do país e de seu povo seria muito diferente [...]. Vargas caiu
através de uma aliança do capital estrangeiro, com interferência até de embaixadores
estrangeiros, toda uma cúpula militar, todos os grupos econômicos, praticamente toda
a classe dirigente, os ricos deste país. Todos se uniram para derrubar Vargas; só quem
ficou a seu lado foram os trabalhadores e o povo humilde deste país. [...] Nós estamos
ouvindo, parece que Getúlio Vargas está se dirigindo a nós e dizendo: ‘vocês não podem
errar, cuidado, usem vossa consciência’ [...] Ele estaria aqui conosco, colocando a mão
sobre meu ombro, como colocou sobre o ombro de João Goulart [...] dizendo: Brizola,
você nunca praticou um ato contra o povo brasileiro, você foi fiel à causa de nosso
povo e de nosso país, não vai ser agora na fase conclusiva da sua vida que você irá faltar,
falhar ou trair o povo brasileiro”.
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Dos inimigos de Getúlio que, cuidadosamente, listara, Brizola havia esquecido
um: os meios de comunicação. Agora, ao contrário do que ocorrera 40 anos antes,
quando praticamente se limitavam aos jornais e umas poucas rádios de parco alcance
nacional, a televisão – leia-se a Rede Globo – tornara-se, desde os anos 70, uma onda
avassaladora na formação da opinião pública.
O império televisivo tinha o poder de vida e de morte sobre os políticos.
Todos os que entraram em choque com ele, desapareceram do cenário nacional. Menos
um, o próprio Brizola. Os ataques sucessivos que sofrera desde sua chegada ao Governo
do Rio não haviam conseguido o destruir, porque seu lastro histórico era a plataforma
da qual podia reagir e contra-atacar. O seu prestígio continuava intacto nos estados onde
duas ou três gerações da população o conheciam e acompanhavam sua trajetória. Mas,
em 89, mais da metade dos eleitores nem sequer tinha saído das fraldas quando Brizola
tivera de seguir para o exílio. Fora do Rio de Janeiro e do Rio Grande, esta geração de
brasileiros, em geral, só conhecia o Brizola que a Rede Globo mostrava.
O estrago em sua imagem, nestas áreas, estava feito, de uma tal forma que
nem ele próprio podia avaliar. Agora, a TV Globo podia dar-se ao luxo de tratá-lo
apenas com frieza, ainda que o jornal continuasse a indisfarçada antipatia ao candidato
que prometera questionar o monopólio televisivo de Roberto Marinho “na primeira
hora da primeira manhã do primeiro dia de Governo”. A estratégia era evitar, apenas,
que a fragilidade de Collor pudesse ser exposta a um embate com Brizola e, para isso, a
emissora líder de audiência evitou promover debates no primeiro turno, substituindoos por uma entrevista solitária de cada candidato no que chamou de “Palanque
Eletrônico”.
O poder da Globo só seria exercido, de maneira explícita, no segundo turno.

Derrota e Ressurreição
Depois de horas de espera angustiada e das suspeitas provocadas por uma
misteriosa paralisação da contagem dos votos em Minas Gerais, Brizola reconheceu aos
seus colaboradores mais próximos, na manhã de 17 de novembro, uma sexta-feira, que
era Lula quem passava ao segundo turno por uma escassa vantagem de 454.445 votos
– meio por cento do total de 82 milhões de eleitores brasileiros. Collor ficara em
primeiro, com 20.611.011 votos, seguido de Lula, com 11.622.673 e dele, Brizola, com
11.168.228 e de Mario Covas, com 7.790.392.
Mesmo com a certeza de que a passagem para o segundo turno lhe fora tirada
nos obscuros processos de totalização dos votos, contra o qual se insurgira desde o
início do processo eleitoral – sem jamais ser ouvido pelo presidente do TSE e futuro
ministro de Fernando Collor, Francisco Rezek –, o primeiro impulso de Brizola não foi
o de protestar, mas o de isolar-se e entregar-se à reflexão. Fora uma longa campanha,
que além das manchas roxas e arranhões que lhe tomavam os dois braços – frutos dos
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brutos carinhos das gentes de norte a sul do país – marcara de forma muito mais
profunda a alma do líder trabalhista.
A tristeza de ver-se alijado da luta final misturava-se, contraditoriamente, com
o alívio de uma carga que o perseguia havia quase 40 anos, quando os defensores de sua
candidatura presidencial em 1963 começaram a espalhar o “cunhado não é parente”
com que pretendiam fazê-lo candidato à sucessão de João Goulart. Enfrentara o exílio,
perdera seu PTB, recomeçara do nada, enfrentara o poder militar e midiático e por um
nada perdera a chance do combate decisivo. Perdera, mas fora consagrado por uma
votação estrondosa dos que o conheciam bem: os gaúchos lhe deram 60,85% dos votos;
os cariocas e fluminenses, 50,47%. Em São Paulo, capital do poder econômico, tivera
apenas 1,45%.
Estes pensamentos turbilhonavam na mente de Brizola enquanto uma garoa
fina caía sobre o sítio do Chumbinho, sua casa de campo, em Itaipava, a 100 quilômetros
do Rio. Apesar da época, fazia frio, e Brizola usava uma camisa de flanela xadrez que
trocou, no final da tarde de domingo, para descer a ladeira que levava à porteira, onde
uma multidão de jornalistas o esperava há dois dias. Mas, prudente, cobriu a cabeça com
um boné de lã.
– O povo brasileiro pode estar certo de que eu não me afastarei deste ombroa-ombro que fiz com a nossa gente, por toda a minha vida. Temos muita cancha pela
frente, os Brizola só começam a entregar a rapadura lá pelos 90 anos, disse, enquanto
muitos jornalistas, vindos de uma geração de cariocas que aprendera a amar aquele
gaúcho, se desfaziam em lágrimas.
Brizola não chegaria aos 90, mas nos anos que lhe restavam também não
“entregaria a rapadura”. Na manhã seguinte, entrou no comitê de campanha que
montara no segundo andar de seu prédio, na Avenida Atlântica, 3210, esbanjando
sorrisos e determinando providências para rearticular a ação dos pedetistas. A primeira
delas foi dizer que, para derrotar Collor, Lula e ele próprio deveriam renunciar, cedendo
a vez a Mário Covas. Era verdade que Covas teria menores resistências que Lula e,
talvez, evitasse a vitória de Collor. Mas, politicamente, Brizola sabia que isso era inviável.
Queria, sim, tirar Lula da autossuficiência e abrir a negociação.
Brizola, como já dissera antes da eleição, tinha certeza que iria apoiar Lula se
fosse este o candidato da esquerda no segundo turno, ainda que nutrisse sérias dúvidas
de que a recíproca fosse verdadeira. Faltava, porém, cicatrizar as feridas abertas pela
campanha na militância. As marchas e contramarchas até a declaração formal de apoio
ajudaram a preparar o terreno, mas ainda existiam resistências de muitos brizolistas.
Dia 26 de novembro, onze dias depois da eleição, Brizola conduziria, com
rara habilidade, uma nova “pajelança” para reanimar os militantes do PDT. No longo
discurso com que pretendia formalizar o apoio a Lula, aplainou as resistências ao PT
criticando-o, ele próprio. E conduziu todos ao que desejava, citando o conterrâneo
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Pinheiro Machado, que dissera ser a política a arte de engolir sapos: “Não seria
fascinante fazer a elite brasileira ter que engolir o Lula, uma espécie de sapo barbudo?”.
Em delírio, a plateia antecipou a transferência eleitoral que Brizola faria ao
candidato do PT, que recebeu em massa os votos brizolistas do Rio e do Rio Grande,
que seriam os dois únicos estados onde bateria Fernando Collor. Num fenômeno que
todo o país reconheceu como impressionante, o brizolismo mostrava que, como o seu
líder, não havia entregue a rapadura.
Daí a um ano, no melhor resultado eleitoral de sua história, o PDT se tornaria
a terceira maior bancada na Câmara, elegendo 47 deputados e três governadores:
Albuíno Azeredo, no Espírito Santo, Alceu Collares, no Rio Grande do Sul e o próprio
Brizola, eleito com uma consagradora votação, ainda maior que a presidencial: 61% dos
eleitores cariocas e fluminenses.

Começar de Novo
A união da esquerda, alcançada no segundo turno das eleições de 1989,
estimulou Brizola a tentar reunir, permanentemente, PDT e PT. Um longo encontro
com Lula e José Dirceu, num sítio em Resende, região sul-fluminense, que pertencera a
um velho petebista, Augusto Carvalho, chegou a deixar Brizola animado com a
possibilidade de que os dois partidos chegassem até a fusão. Num diálogo com Cibilis
Viana, comentando algum ato de imprudência de Lula, o próprio Brizola se encarregava
de amenizar a crítica: mas, Cibilis, na idade dele nós éramos tão imprudentes ou mais,
não é verdade?”
Esta afinidade chegaria ao ponto de, tendo a eleição para o Governo do
Estado quase que previamente garantida – as pesquisas sempre lhe deram entre 50 e
60% dos votos – Brizola chama Lula a seu apartamento e lhe propõe transferir para o
Rio de Janeiro seu título eleitoral, para que pudesse ser candidato ao Senado. “Lula
nunca conseguiria vencer eleições majoritárias em São Paulo”, argumentava. De fato,
passados 15 anos, o líder petista jamais obteve nenhuma vitória ali. Lula agradeceu o
convite, disse que ia conversar com o partido e [...] nunca mais. O PT do Rio de Janeiro
recusou-se a devolver o apoio de Brizola e lançou Jorge Bittar como candidato a
Governador. Lula vem apoiá-lo e os programas do PDT na televisão, para desespero
dos petistas, passa a tocar a música “você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão”,
cantada pela sambista – e brizolista – Beth Carvalho.
A aliança com os petistas não era procurada por Brizola por motivos políticoideológicos, não eleitorais, pois esta seria a campanha mais fácil de tantas quantas o exgovernador participaria. Só em maio assumiu abertamente a candidatura e em julho
começou a percorrer os municípios. Nas visitas, não queria muita mobilização ou cabos
eleitorais de candidatos a deputado ao seu lado, mas liberdade para caminhar nas ruas e
conversar com os eleitores. Na campanha televisiva, em lugar de ocupar o programa
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quase que exclusivamente com suas falas, permitiu a criação de quadros e reportagens
ironizando o sempre adversário e então governador Moreira Franco.
De fato, Moreira era vítima do que o próprio Brizola definia como “a
maldição dos pobres”. O governador do PMDB faturara a inauguração dos CIEPs que
Brizola deixara prontos, desviando alguns de suas finalidades – até um quartel de
bombeiros chegou a ser instalado num deles – mas, pior ainda, não colocara um tijolo
sequer nos que se encontravam em fase de acabamento. O resultado é que o Estado
estava juncado de lúgubres esqueletos de escolas, num evidente crime de desperdício de
dinheiro público e, principalmente, de descaso com a educação. Moreira dedicara boa
parte do seu Governo a destruir as ações de Brizola: perseguiu e demitiu funcionários
pedetistas, devolveu aos empresários os ônibus encampados, desmantelou a Companhia
de Transportes Coletivos e assinou um ruinoso termo de reconhecimento de dívidas
com os empreiteiros do Metrô.
Mas foi a violência, a mesma violência à qual prometera dar fim em seis meses,
que tirou de Moreira qualquer chance de tentar impedir o retorno de Brizola ao Palácio
Guanabara. O tráfico de drogas, com armas pesadas, passou a expor abertamente seu
arsenal, e ficou famosa a cena de um menino, sobre uma laje na Rocinha, disparando
para o ar uma rajada de metralhadora. A imagem, como outras semelhantes, passou a
servir para excursões policiais espalhafatosas nas favelas e para atribuir à “guerra do
tráfico” centenas de mortes, todos os meses, de jovens pobres, a maioria negros, que
nem sequer eram identificados.
A autoridade do Palácio para combater o crime acabou de esvair-se quando,
depois de um longo cativeiro, terminou o sequestro do publicitário Roberto Medina. As
investigações policiais revelaram que o mentor do crime fora o professor de educação
física Nazareno Barbosa, ex-personal trainer de Figueiredo e, agora, contratado de Moreira
e frequentador do Guanabara. Desmoralizado, o governador fluminense figurava nas
pesquisas como o pior do Brasil.
Era, como na música de Geraldo Vandré, a volta do cipó de aroeira no lombo
de quem mandou dar. E foi talvez para espantar os miasmas desse governo que Brizola,
no seu primeiro dia no governo da Guanabara, mandou colocar sua mesa do gabinete e
despachou com seus secretários à luz do sol que se infiltrava sob a copa das palmeiras
e mangueiras centenárias dos jardins da antiga casa da Princesa Isabel.

Uma Linha Inimaginável
A guerra com Collor, que continuara no pós-campanha presidencial com a
oposição de Brizola ao confisco da poupança e ao neo-Plano Cruzado do então
Presidente, amainou com a não-interferência do Planalto na sucessão estadual. Brizola,
na sua tradição de separar os embates políticos da convivência administrativa entre
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governos, aceitou o convite, articulado entre seu secretário Pedro Valente e o Ministro
da Saúde, Alceni Guerra, para uma audiência formal no Planalto.
Reuniu seus colaboradores mais íntimos e, com eles, resumiu em uma única
folha de papel as reivindicações do Estado junto ao Governo Federal. No topo da lista,
o financiamento do BNDES para uma via paralela à sufocada Avenida Brasil, ligando o
Aeroporto ao centro e ao sul da cidade. O argumento – verdadeiro – era que não se
poderia garantir, em meio ao pandemônio diário da única entrada do Rio, a segurança
da centena de chefes de Estado que viriam, no ano seguinte, participar da Rio-92, a
conferência mundial de meio ambiente. Mas a intenção de Brizola era, a partir desta
Linha Vermelha – nome dado no plano urbano traçado havia décadas pelo urbanista
grego Doxiadis – criar uma via expressa que aliviasse o suplício diário por que passavam
os moradores de sua querida Baixada, que gastavam até cinco horas diárias presos aos
engarrafamentos, o que aconteceria com a segunda etapa da obra.
Collor aceitou o projeto e no dia 1º de maio os dois acionavam o bate-estacas
que dava início à obra. Um ano depois, pouco antes de explodirem as denúncias do
irmão Pedro Collor, ambos inauguraram a primeira obra em parceria do Estado do Rio
com a União havia mais de uma década. A cooperação com o Governo Collor
aproximou os dois adversários políticos, embora o embate entre o PDT e o Governo
Federal continuasse forte no Congresso. Brizola, nas conversas com o Presidente, batia
sempre na mesma tecla: se ele queria fazer uma obra que marcasse nacionalmente seu
Governo, esta seria a de mudar a face da educação. Nasciam ali os CIACs, versão federal
dos CIEPs, projetados pelo mesmo João Figueiras Lima que colaborara com Niemeyer
no Programa de Educação do primeiro governo Brizola no Rio. Por mais ativo que
fosse Collor, porém, faltava a seu governo a vontade política e a alma que animaram
Brizola a tocar os CIEPs. E foram pouquíssimas as escolas a serem erguidas.
A aproximação entre ambos, conquanto fosse administrativa e desse frutos
concretos ao Rio, enfrentava sérios problemas de entendimento entre os cariocas.
Brizola personificava o antiCollor e era difícil separar política de cooperação
governamental, mesmo que Brizola demonstrasse claramente se opor à política
econômica de Collor, especialmente às privatizações de estatais como a Usiminas.
Brizola, anos depois, repetiria que também não tinha do que se arrepender. “Nós nunca
fomos amigos. Depois do governo, não mais nos falamos. Tínhamos uma relação
meramente administrativa. Ele jamais tratou de política comigo. Se paguei um preço
político, preço mais alto pagaria o Rio de Janeiro. Não me arrependo. Em nome desta
gente que me elegeu duas vezes e que, se dependesse só dela, me teria posto na
Presidência da República, faria tudo de novo”.
O preço da incompreensão, entretanto, foi alto. Pela primeira vez desde seu
regresso, o PDT ficaria alijado da decisão de uma disputa eleitoral. A candidatura da
radialista Cidinha Campos, uma mulher combativa, pioneira do feminismo e sem papas
na língua, desagradou e foi boicotada por Marcello Alencar, então prefeito do Rio e
dono de fortes controles sobre a máquina partidária, que desejava impor um candidato
mais fiel a si que a Brizola. No mesmo campo, esvaziando a força do brizolismo nas
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áreas carentes, Benedita da Silva, do PT, então a “mulher, negra e favelada” como se
apresentava, e não a “Rainha de Sabá”, como a apelidaria Brizola depois da custosa
reforma de seu apartamento de senadora, em Brasília. E como candidato da direita, o
ex-pupilo César Maia que, depois de anos “costeando o alambrado”, começara no
PMDB seu périplo pelos partidos conservadores.
O fraco desempenho de Cidinha mostrou a Brizola que, por mais que ele
insistisse que a relação com Collor era administrativa, o desgaste político era imenso. A
bancada do PDT sempre colaborara e participara intensamente da CPI do
Impeachment, mas Brizola exigia que as investigações se estendessem a Wagner
Canhedo, a quem Orestes Quércia tinha vendido a VASP, e aos negócios de Roberto
Marinho, especialmente um empréstimo a juros favorecidos que lhe foi dado pela Caixa
Econômica para construir o Projac, a megacidade televisiva que abriga hoje, no bairro
de Jacarepaguá, as produções da emissora. No dia 25 de agosto, Brizola lidera uma
grande manifestação pelo impeachment. Mas era tarde, e ocorreria a primeira de uma série
de derrotas eleitorais e políticas, quase todas elas para adversários que nasceram
politicamente à sombra de Brizola e, adiante, voltaram-lhe as costas. De lá para cá, as
únicas batalhas vitoriosas que combateria seriam o plebiscito do parlamentarismo –
reeditando a brilhante campanha de 62 – e a eleição de 1998 no Rio, quando finalmente
conseguiu unir PT e PDT. Mas se sua aliança com Lula não rendeu frutos eleitorais – a
chapa de ambos foi derrotada por Fernando Henrique Cardoso ainda no primeiro turno
–, a vitória de Anthony Garotinho, outra cria sua, acaba rendendo-lhe nova punhalada,
que fere profundamente a força do PDT no Rio de Janeiro.
O segundo governo Brizola, ainda que sob muitos aspectos tenha sido até
mais eficiente que o primeiro – desta vez, além da conclusão dos 500 (na verdade, 506)
CIEPs e da Linha Vermelha, grandes outras obras puderam ser realizadas, como a
ampliação do Guandu, a represa antienchentes do Gericinó, a Universidade do Norte
Fluminense, o início do reflorestamento do Maciço da Pedra Branca e do Programa de
Despoluição da Baía da Guanabara – foi marcado pelas perdas. Perdas políticas – César
Maia, Marcello Alencar, Waldir Pires e outros deixaram o PDT – e perdas humanas,
com a morte de muitos dos seus amigos e colaboradores, como Doutel de Andrade,
Bocayuva Cunha e Brandão Monteiro, e, sobretudo, de sua companheira de quase 50
anos, Neusa Goulart Brizola, morta no dia 7 de abril de 1993, depois de uma agonia de
meses em um hospital nova-iorquino, de onde Brizola ia e voltava para tentar cumprir
seus deveres de governo.
Acossado pela traição política e pela implacável marcha do tempo, Brizola
não teria descanso também no front policial. Na segunda metade de seu governo, dois
acontecimentos serviram para tornar seu Governo alvo de ataques e explorações,
transformando-o em culpado por atos dos quais ele próprio era a maior vítima.
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A Vítima e Seus Algozes
Brizola sempre acusara parte da polícia de estar por trás da onde da violência
que castigava o Rio de Janeiro. Seu segundo governo, mais do que já fizera o primeiro,
granjeou o ódio de grandes setores das polícias civil e militar. Embora, no Rio Grande,
Brizola tivesse construído um bom relacionamento com a Brigada Militar e a Polícia
Civil, no Rio a história era outra, muito diferente. O comando da área de segurança,
novamente entregue a Nilo Batista – agora com a autoridade de vice-governador – sofria
sabotagens internas e externas, com a amplificação na mídia de cada evento criminoso.
A maior luta era para reduzir o índice de homicídios, que crescera
enormemente no Governo Moreira Franco. Até os registros de ocorrência eram
inconfiáveis: homicídios múltiplos apareciam nos registros como se fossem um só, e
tiveram de ser auditados. Se não conseguiu reverter significativamente a quantidade de
mortes, o governo do PDT ao menos parou aquela escalada. Segundo números da
Unesco, nos três primeiros anos da administração, a taxa de homicídios por grupo de
100 mil habitantes manteve-se entre 39,6 e 41,2. Já as mortes de jovens entre 15 e 24
anos caiu, na mesma comparação, de 76,2 para 73,2. Seis anos depois da saída de Brizola
do governo, em 2000, segundo a mesma fonte, os homicídios totais tinham chegado a
50,9 – aumento de 23,5% – e os de jovens subiram para107,6 por cem mil habitantes –
mais 47%.
O ano de 94, porém, marcaria uma mudança nessa tendência. Com a
aproximação do final do Governo, grupos de policiais imaginavam ter cobertura política
da mídia antiBrizola para praticar seus abusos. Afinal, a imprensa e a televisão enchiam
seus espaços com afirmações de que as ruas e morros estavam cheias de marginais e era
o Governo do Estado quem permitia sua livre ação. Em 92, também próximo das
eleições, uma correria de banhistas, provocada supostamente pela ação de “ratos de
praia”, criaria a expressão “arrastão” e seria politicamente explorada para derrotar o
PDT.
Agora, os fatos foram mais graves. Na madrugada de 23 de julho, policiais
perseguiram e assassinaram a tiros oito crianças que dormiam sob as marquises e bancas
de jornais próximas à Igreja da Candelária, mesmo cenário do comício das Diretas-já.
Seis dias depois, dezenas de policiais encapuzados invadiriam a Favela de Vigário Geral,
na Zona Norte do Rio, como represália à morte de quatro policiais militares
supostamente assassinados por traficantes de drogas, e mataram 21 jovens e adultos que
não tinham nenhuma ligação com o tráfico.
A ação do Governo foi rápida, e logo foram presos diversos acusados,
inclusive oficiais da PM. Mas os episódios correram mundo como provas de que o Rio
de Janeiro era terra-de-ninguém, entregue ao banditismo. De nada adiantava argumentar
que aqueles eram atos contra a política de segurança e direitos humanos de Brizola, e
praticados por policiais que a ela se opunham. Em lugar de uma campanha de mídia
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contra os maus policiais e de sustentação às medidas coercitivas deste tipo de ação
criminosa, o bordão voltaria a ser repetido: a culpa é do Brizola.

O Poder e Seu Uso
“Sim, eu uso o poder”. A frase de Roberto Marinho, numa entrevista à Folha
de S. Paulo, resume com uma crua verdade o relacionamento do império da Rede Globo,
desde seus tempos de parceira do regime militar e sua ideia de “Brasil Grande”, quando
o lacerdista Amaral Neto exibia programas ufanistas até muito além do momento em
que, terminado o regime militar, obrigou Tancredo Neves a indicar Antônio Carlos
Magalhães como ministro das Comunicações da “Nova República”.
Quem se dispunha a enfrentar seu poder estava fadado à destruição. O
primeiro da lista foi o senador João Calmon, ligado aos Associados de Assis
Chateaubriand, que, em 1966, presidiu a CPI que investigava o acordo do empresário
com o grupo Time-Life, dos EUA, e produziu um relatório que apontava as
irregularidades na transação.
Todos os que caíram em desgraça com o império sucumbiram ou tiveram de
ceder. Brizola talvez tenha sido a única exceção a esta regra, numa história que vem
desde que, nos dias anteriores ao suicídio de Getúlio, Marinho franqueou os estúdios
de sua rádio para que Lacerda vilipendiasse o Presidente com suas histéricas acusações.
Na volta do exílio, porém, Brizola tentou um modus vivendi com o todopoderoso imperador das comunicações. Por intermédio de um amigo comum, João
Araujo, pai do cantor Cazuza e dirigente da gravadora Som Livre, da Globo, vai visitálo, como uma proposta de armistício, que desaparece com sua primeira candidatura.
Desde a Proconsult, ficou claro que na Globo, jamais haveria lugar para Brizola.
Quando se inicia seu Governo, Brizola tenta uma nova pacificação. Mas como
ficaria claro no boicote ao Sambódromo, não haveria paz e, no ano seguinte, a guerra
da Globo a Brizola passa a usar artilharia pesada. O Rock in Rio, organizado em
sociedade com o empresário Roberto Medina, tornou-se um dos pomos da discórdia,
pois havia a intenção de ocupar permanentemente a área utilizada para o festival, no
Recreio dos Bandeirantes, à revelia de toda a legislação urbanística.
Foi uma guerra total, que nunca cessou enquanto Brizola ainda era um
adversário perigoso para o poder da Globo. Durante a campanha presidencial, um
suposto traficante foi exibido no jornal da família Marinho ao lado de uma foto de
Brizola. O episódio, forjado, acabou levando a condenação de dois jornalistas da
empresa.
O último e mais marcante momento deste conflito, que seria atenuado nos
anos finais da vida de ambos, ocorreria em dois tempos. Quando Brizola, no início do
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segundo governo, sugeriu que Marcello Alencar, prefeito da capital, avaliasse as
condições em que a transmissão do Carnaval era entregue à Globo, a resposta da
emissora foi um editorial, em pleno Jornal Nacional, chamando o governador de furioso
e senil.
O texto, intitulado “Para entender a fúria de Brizola”, que acusava o
governador, então com 70 anos, de sofrer “declínio da saúde mental” e de “deprimente
inaptidão administrativa”, foi veiculado em fevereiro de 1992. Brizola passou dois anos,
um mês e nove dias em peregrinação pelas instâncias judiciais, enfrentando a má
vontade, o terror e a submissão ao poder absoluto da Globo. Um juiz chegou a
engavetar o processo durante mais de seis meses. Como as evidências do direito de
resposta de Brizola fossem muito contundentes e não houvesse maneira de indeferi-lo,
a ação era sempre vitoriosa nas diversas instâncias.
Finalmente, em 15 de março de 1994, a resposta de Brizola foi lida no Jornal
Nacional. Como narrou, no dia seguinte, o colunista Nélson de Sá, da Folha, “parecia
inacreditável que o poder da TV Globo – ainda capaz de vergar alguns dos principais
candidatos a presidente – estivesse sendo vergado através da própria Globo. Cid
Moreira, a voz do dono, a voz do Grande Irmão, a voz que surgiu do AI-5, voltou-se
contra si mesma. Foi um daqueles momentos que servem como símbolos, como
instantâneos da história. Cid Moreira falou, e falou e falou, contra Roberto Marinho.
Foram três longos minutos, contra a Globo, no Jornal Nacional. O redator era Leonel
Brizola, que ganhou direito de responder ao ataque que havia recebido do mesmo Jornal
Nacional, que o chamou de senil.”
O texto, lido com inabalável frieza por Moreira, que - como seu homônimo
governador - havia sido também vítima da ferina língua de Brizola, ao referir-se ao
locutor como “o bugio (macaco) branco”, dizia:
“Em cumprimento à sentença do juiz de Direito da 18ª Vara Criminal da
Cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta, movida contra a TV Globo,
passamos a transmitir a nota de resposta do sr. Leonel de Moura Brizola.
Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo
quando amparado pela Justiça. Aqui cita-se o meu nome para ser intrigado, desmerecido
e achincalhado, perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional,
a pretexto de citar editorial de ‘O Globo’, fui acusado na minha honra e, pior, apontado
como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que o meu difamador,
Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de
cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço à Globo autoridade em matéria de
liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os
regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos, que dominou o nosso país.
Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e
suas manipulações. Mas a ira da Globo, que se manifestou na quinta-feira, não tem
nenhuma relação com posições éticas ou de princípios. É apenas o temor de perder o
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negócio bilionário, que para ela representa a transmissão do Carnaval. Dinheiro, acima
de tudo.
Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis
transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do Carnaval carioca.
Também aí não tem autoridade moral para questionar. E mais, reagi contra a
Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro que por duas vezes, contra a vontade da
Globo, elegeu-me como seu representante maior.
E isso é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quintafeira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o
direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer
órgão de imprensa, dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no
Palácio Guanabara governantes de sua predileção.
Quando ela diz que denuncia os maus administradores deveria dizer, sim, que
ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder.
Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras, de que tentam me acusar, não estaria aqui
lutando contra um gigante como a Rede Globo.
Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado.
Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o Governo
Federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É
compreensível: quem sempre viveu de concessões e favores do Poder Público não é
capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesma.
Que o povo brasileiro faça o seu julgamento e na sua consciência límpida e
honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis,
gananciosos e interesseiros.”
A resposta implícita de Marinho veio na mesma edição do JN, com uma
extensa matéria sobre violência e sequestros no Rio. A explícita, numa curta declaração
à Folha de S. Paulo:
FOLHA – O que lhe pareceu o direito de resposta de Brizola?
ROBERTO MARINHO – Isso vai acabar com a saída de Brizola do
governo e o seu fim. Que nunca mais se reproduza isso.

Até o Fim
Os últimos 10 anos da história de Leonel Brizola ainda pertencem aos jornais,
não aos livros. Só o tempo vai permitir julgar se foram os seus erros ou seus acertos que
provocaram o declínio eleitoral desde a saída do segundo Governo. Os ex-aliados,
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aqueles a que o prestígio de Brizola tirou do anonimato e elevou aos cargos de poder
não parecem ser nenhum paradigma de fidelidade às causas históricas do povo
brasileiro.
As candidaturas finais de Brizola visavam muito menos disputar efetivamente
cargos administrativos que defender a continuidade do PDT como força política
coerente. Os desgostos pessoais do velho líder seriam muitos. O maior deles com Lula,
em quem tantas vezes acreditou que pudesse estar – como nele ou até mais que nele
próprio – a expressão das lutas sociais do povo brasileiro. Lula foi a última e profunda
decepção do menino que saiu de Cruzinha sem eira nem beira, mas que nunca perdeu
seus caminhos.
No início de 2004, só os muito íntimos souberam dele que a saúde já não ia
bem. Ele jamais o disse abertamente, mas preparava-se para sair da vida e virar História.
Cuidou de desfazer-se dos bens que ainda tinha no Uruguai, herança dos anos de exílio.
Mas não contava em se aposentar, mesmo que algumas vezes reclamasse que a política
havia se tornado um negócio e as eleições um espetáculo de marketing. Ao contrário,
fazia o impensável, abrindo mão de ódios e repugnâncias pessoais a certas figuras da
vida política, para ter uma chance, a última chance, de dizer verdades ao povo do Rio
de Janeiro.
Na tarde do dia 21 de junho, extremamente debilitado por uma infecção, foi
levado para exames no hospital São Lucas, em Copacabana, onde morreria de infarto.
Ali, na porta do prédio 3210 da Avenida Atlântica, onde tantas vezes militantes e
populares o aplaudiram, ao ser colocado na ambulância, pediu, com um fio de voz, à
medica que o acompanhava:
– Ligue a sirene. Vamos fazer barulho.
Barulho ele ainda faz, na memória de milhões de brasileiros que, com a sua
morte, enxergaram o homem que, com seu 1,70 metro de altura, foi um dos gigantes da
história brasileira.

Carta de Oscar Niemeyer Sobre os Cieps
“Começarei dizendo se tratar de um projeto revolucionário, sob o ponto de
vista educacional. Escolas que não visam apenas – como as antigas – a instruir seus
alunos, mas, sim, a dar um apoio efetivo a todas as crianças do bairro. E isto explica
serem, no térreo, para elas aberto nos sábados e domingos: ginásio, gabinete médico,
dentário, biblioteca etc. Daí a dificuldade de utilizar as velhas escolas – vão sendo
remodeladas – pois não foram projetadas para este programa. Por outro lado, os Cieps
não representam custo vultoso, nem são faraônicos, para usar um termo do agrado da
mediocridade inevitável. Obedecem a um programa e não existe mágica em matéria de
construção. Pré-fabricados, eles constituem uma economia de 30% em relação às
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construções de tipo comum e mais econômico ainda se tornaram por serem de
construção rápida, quatro meses, o que é fácil verificar tendo em conta o aumento
crescente de materiais, da mão-de-obra etc. Adaptam-se a qualquer lugar, junto às
favelas inclusive, o que, sem dúvida, é importante, permitindo que os filhos dos
favelados sintam que o mesmo conforto lhes é oferecido, sem a discriminação odiosa
que mais tarde, e por enquanto, a vida lhes vai impor. E são simples, lógicos,
destacando-se pela sua forma diferente nos setores mais diversos da cidade, revelando,
assim a grandeza do programa adotado pelo Governador Leonel Brizola que, por isto
mesmo, parece não agradar a muita gente. Mas não são apenas estes aspectos, fáceis de
explicar, que me levaram a este pequeno texto. Revolta-me, principalmente, a
desenvoltura com que alguns comentam o programa educativo dos Cieps, sem levar em
conta a presença de Darcy Ribeiro – sua autoridade internacional no campo da
educação, convidado constantemente para organizar o ensino em países do novo e do
velho mundo. E esta revolta cresce quando sinto que a maioria desses críticos nada
entende dos problemas educacionais, limitando-se a opiniões já superadas, fáceis de
contestar e definir. Agora, a campanha contra os Cieps se multiplica quando alguns
candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, ligando-se às correntes mais reacionárias do
país, dela passam a participar como se nada tivesse a dizer ao povo sobre os seus
próprios programas de governo. A tudo isso, o carioca assiste mas, em cada Ciep que
surge, uma nova resposta aparece, a contradizer os que insistem em combatê-los”.
(Primeira Série, nº 33/74 – 26/9/1985)
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Morte e Repercussão
Leonel Brizola morreu no dia 21 de junho de 2004, no Rio de Janeiro, vítima
de infarto. Aos 82 anos, o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista
(PDT), ex-governador dos gaúchos e dos cariocas, não resistiu ao agravamento de uma
forte gripe, contraída uma semana antes, no inverno rigoroso do Uruguai, onde
descansava em sua fazenda, El Repecho, na província de Durazno.
Ele havia sido internado na tarde do dia 21 no Hospital São Lucas, em
Copacabana, por apresentar febre, diarreia e dores no corpo. Horas antes, Brizola estava
em casa, recebendo soro.
Os médicos detectaram uma infecção pulmonar e submeteram o exgovernador a uma série de exames cardiológicos e de tórax. Cerca de seis horas da tarde,
Brizola teve uma parada cardiorrespiratória, sendo transferido para o Centro de
Tratamento Intensivo, onde foi sedado. Nesse momento, diversos simpatizantes e
correligionários do líder trabalhista iniciaram uma vigília em frente ao hospital. Faleceu
por volta das nove e meia da noite, quando os médicos tentavam reanimá-lo.
A governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, e o seu marido, o
secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, deixaram às pressas o Theatro
Municipal, onde assistiam ao lançamento do filme Pelé Eterno, rumo ao hospital.
Anthony Garotinho se disse surpreso com a morte de seu antigo líder, porque
havia estado com ele um dia antes. “Fomos na casa do Brizola acompanhados do
Moreira Franco, e conversamos por mais de duas horas, uma conversa muito emotiva”.
O secretário disse ainda que chegou a falar com o médico na saída da casa de
Brizola, cujo comentário teria sido de que o ex-governador tinha passado muito frio no
Uruguai e que havia comido mocotó e parrilla, pratos típicos da culinária gaúcha e
castelhana, apropriados para o frio intenso da região Sul e, por isso, considerados muito
fortes.
O arquiteto Oscar Niemeyer ressaltou que o sentimento de perda seria
sentido por todos os brasileiros porque Brizola havia dedicado a sua vida inteira à luta
por um país soberano.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um comunicado informando
sobre o respeito e admiração que tinha pela história política de Brizola, “uma figura de
muita importância para o Brasil”.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado
Vieira da Cunha, estava em Pequim, quando foi avisado pelo assessor de imprensa de
Brizola, Fernando Brito, sobre a morte do líder trabalhista. Durante o retorno ao Brasil,
o deputado escreveu um extenso texto sobre sua relação com Leonel Brizola. “Perdi o
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meu segundo pai. E o Brasil perdeu um homem público exemplar, corajoso,
independente e coerente, um patriota, daqueles que se vão mas deixam um rastro que
não se apaga, de realizações e ensinamentos que formam a consciência de uma nação”,
dizia um pequeno trecho da nota de Vieira da Cunha.
A notícia da morte do líder trabalhista percorreu o mundo em alguns
segundos através da internet e dos plantões noticiosos da tevê e de rádio. A imprensa
escrita produziu às pressas cadernos especiais para veicular nos dias seguintes. “Política
Brasileira perde Leonel Brizola”, publicou o Correio do Povo. “Morre Brizola”, estampou em
letras garrafais o jornal Zero Hora. “A Era Brizola chega ao fim”, informou o Diário de
Santa Catarina. Os jornais do centro do país também dedicaram várias páginas à vida e
obra de Leonel Brizola, mesmo os que mantinham uma oposição histórica ao líder
nacional do PDT. As revistas semanais brasileiras foram mais contidas. Publicaram
matérias com no máximo quatro páginas. Em uma delas, na Veja, a matéria de autoria
de seu redator-chefe, Mário Sabino, foi prontamente contestada pelo PDT.
O Diretório Regional do PDT no Rio Grande do Sul e o deputado Vieira da
Cunha emitiram notas de repúdio à matéria intitulada “As Mortes de Brizola”, considerada
desrespeitosa e preconceituosa. Essas notas foram publicadas inclusive pela Veja, em
sua edição posterior. “Episódios contemporâneos liderados pelo ex-governador Leonel
Brizola foram contados como se fizessem parte de uma anedota e não das páginas de
nossa História”, dizia um trecho das notas.
Um dos manifestos citava as matérias veiculadas na imprensa estrangeira e
perguntava se a revista não iria contestar tais publicações, que reconheceram a
importância de Leonel Brizola para a História do Brasil. Segundo o americano The New
York Times, Brizola foi uma das figuras mais importantes da política brasileira; o
veemente líder esquerdista, conforme o Washington Post; uma das mais carismáticas e
polêmicas figuras políticas de esquerda dos últimos 50 anos, de acordo com o jornal
inglês The Guardian; destaque para a construção do Sambódromo no seu primeiro
mandato como governador do Rio de Janeiro, lembrou o Independent; também os jornais
franceses Le Monde e Libération reconheceram a sua liderança: “No fim da vida, Leonel
Brizola denunciou a traição de seu antigo aliado, o presidente Lula, de se submeter aos
ditames do FMI”, escreveu o Libération. Para o El País espanhol, Brizola foi o velho leão
da esquerda radical brasileira, um radical apaixonado, polêmico e inconformista, sempre
ao lado dos trabalhadores. O jornal argentino El Clarín disse que Brizola era um dos
últimos símbolos do nacionalismo latino-americano.
O El País uruguaio, país que ele tanto amava e onde viveu seus últimos
momentos, lembrou o exílio de Brizola depois do golpe militar e as constantes visitas a
Montevidéu e sua fazenda em Durazno.
Cartas, apedidos e artigos se multiplicaram nos jornais. Os colunistas dos
principais veículos de comunicação do Brasil dedicaram seus espaços para falar sobre a
vida de Brizola ou apenas para comentar episódios e passagens curiosas que tenham
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presenciado com o político. Movimentos sociais como o MST, entidades como a
Internacional Socialista, da qual era vice-presidente, e líderes de esquerda como Fidel
Castro, também manifestaram suas homenagens.

O Adeus Emocionado do Povo Brasileiro
O corpo de Leonel Brizola foi velado no Palácio Guanabara, sede do
Governo do Estado do Rio de Janeiro durante todo o dia 22. Muitos políticos e
personalidades foram dar os pêsames à família. Uma multidão aglomerada na entrada
do Palácio esperava sua vez para se aproximar do caixão. Os ânimos ficaram exaltados
quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu para cumprimentar os familiares
de Brizola, fazendo com que a comitiva de Lula permanecesse menos de dois minutos
no local. Os pedetistas começaram a gritar palavras de ordem e entoar trechos de uma
canção da sambista Beth Carvalho, presente ao velório: “você pagou com traição a quem
sempre te deu a mão”, gritavam. Outros, comparavam Brizola a Fidel Castro: “Cuba tem
Fidel e o Brasil, Leonel”.
A população acompanhou o cortejo fúnebre, que passou por um dos
primeiros Cieps inaugurados por Brizola, antes de chegar ao aeroporto e dali seguir para
Porto Alegre no dia seguinte.
Na capital gaúcha, o esquife de Leonel Brizola foi levado do Aeroporto
Salgado Filho à tarde em um carro aberto do Corpo de Bombeiros, escoltado por um
grupo de cavalarianos da Brigada Militar, até o Palácio Piratini, onde seria velado
novamente. Uma multidão já ocupava as ruas desde as primeiras horas da manhã, ao
longo do trajeto até o centro de Porto Alegre. Pessoas enroladas nas bandeiras do Brasil
e do Rio Grande do Sul choravam copiosamente. Crianças e velhos vestiram suas
pilchas, o lenço vermelho amarrado no pescoço lembrava uma das imagens marcantes
de Brizola, os lençóis pretos nas janelas indicavam a tristeza que se abatera nas pessoas.
A passarela em frente à Estação Rodoviária congestionou. Da avenida Mauá até a
Duque de Caxias, o cortejo foi acompanhado por uma chuva de papel picado.
Cerca de dez mil pessoas se concentraram na Praça da Matriz, em frente ao
Palácio Piratini, para aguardar a chegada do corpo. Muitas delas formaram uma extensa
fila para poder ter acesso ao velório. Carregavam flores, jornais antigos e fotos de
Brizola. No Salão Negrinho do Pastoreio, familiares, amigos e dezenas de políticos e
jornalistas esperavam o esquife, trazido pela Guarda de Honra da Brigada Militar, ao
som do Hino Rio-grandense. Esse foi um dos momentos de maior emoção durante o
velório. Outro instante em que a maioria dos presentes não segurou as lágrimas foi
quando o compositor regionalista Luis Integrantes da Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre (Ospa) ofereceram a última homenagem a Brizola, com a execução de um trecho
da ópera “Orfeu e Eurídice”, do compositor alemão Christoph W. Gluck, antes da saída
do corpo do líder trabalhista do Palácio Piratini na manhã chuvosa do dia 23. Uma salva
de três tiros da Brigada Militar marcou a saída do caixão, que estava coberto com as
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bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul, do PDT e do município de Carazinho, sua
terra natal. Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo velório.
Por volta das dez horas da manhã, um avião da Força Aérea Brasileira levou
o corpo de Leonel Brizola para São Borja. Mais de duas mil pessoas acompanharam o
cortejo fúnebre até a Igreja São Francisco de Borja, onde seria velado novamente. De
lá, seguiu para o Cemitério Jardim da Paz. Foi sepultado no jazigo da família Goulart,
onde estão os restos mortais de sua esposa, Neusa Goulart, e de seu cunhado, o expresidente da República, João Goulart.
Foram oradores no ato de sepultamento os presidentes dos diretórios do
PDT, do município de São Borja, estadual e nacional, respectivamente, José Odon
Marques, Matheus Schmidt e Carlos Lupi; o neto do líder trabalhista, Carlos Brizola, e
o deputado Vieira da Cunha.
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Os pais de Leonel, José Brizola e Oniva de Moura Brizola
Arquivo pessoal de Frutuoso Brizola

Brizola, entre os 14 e 15
anos, aluno da Escola
Técnica de Agricultura, de
Viamão

Arquivo da Escola Técnica de Agricultura
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O primeiro registro de Leonel Itagiba, feito em 1924
Arquivo Diocese de Passo Fundo

General Leonel Rocha
Álbum dos Bandoleiros
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Registro Oficial do cartório, sem o nome Itagiba
Arquivo Cartório de Carazinho
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Casa onde d. Oniva viveu com os filhos, no município de Carazinho
Cleber Dioni

Dona Alice Kásper, que acompanhou Brizola na viagem de trem para a Capital
Cleber Dioni
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Empréstimo da Prefeitura de Carazinho para Leonel viajar a Porto Alegre
Reprodução / JÁ Editores
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Brizola (esq.), aos 21 anos, no curso de piloto, com um amigo
Arquivo pessoal de Maria Cabíria

Leonel Brizola, de óculos escuros, com o irmão mais velho Paraguassú
Arquivo pessoal de M aria Cabíria
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Brizola, aos 26 anos, deputado
estadual, na rua Voluntários da
Pátria, em Porto Alegre

Fotos: Arquivo pessoal de Maria Cabíria

O jovem deputado Leonel
Brizola visita Getúlio
Vargas, em São Borja
Reprodução / JÁ Editores
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Leonel Brizola e Manoel Vargas, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre nas
eleições de 1951
Arquivo / JÁ Editores

Em 1952, Brizola assume como secretário de Obras Públicas do Estado
Arquivo / JÁ Editores
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O prefeito Leonel Brizola brinca no
Carnaval com sua mulher Neusa
Goulart Brizola
Reprodução / JÁ Editores

Brizola, prefeito aos 34 anos, com o vice, Sucupira Viana
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Capas do Clarim, jornal do PTB
que Leonel Brizola utilizou para a
campanha à Prefeitura de Porto
Alegre

Reproduções / JÁ Editores
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Foto oficial do governador Leonel de
Moura Brizola, aos 37 anos

Reprodução / JÁ Editores

Governador Brizola assina decreto de encampação da CEEE, em 1959
Arquivo JÁ Editores
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Brizola com a mulher Neusa e os
filhos Neuzinha, José Vicente e João
Otávio (o menor) comemoram a
vitória nas eleições ao governo do
Rio Grande do Sul

Divulgação / JÁ Editores

Os irmãos Jesus, Paraguassú e Frutuoso ajudaram na campanha ao governo
Arquivo pessoal de Maria Cabíria
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Brizola anuncia programas para construção de
escolas nos municípios gaúchos, que serviram
principalmente ao ensino primário
Reproduções / JÁ Editores

Uma das escolas que o governo Brizola construiu em município da zona rural
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Colonos recebem das mãos do governador Brizola escritura das terras desapropriadas
Reproduções / JÁ Editores
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O governador Leonel Brizola e o
presidente da República, Jânio
Quadros, na inauguração da
Festa da Uva, em 1961

Fotos: Arquivo JÁ Editores

Governador Brizola e o general Machado Lopes
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Brizola
inspeciona
armas de
soldados
mobilizados na
Campanha da
Legalidade

Fotos: Arquivo JÁ Editores

Governador Leonel
Brizola diz que o Rio
Grande do Sul vai
lutar pela posse do
Vice-presidente da
República, João
Goulart
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Governador Leonel
Brizola recebe Jango
após o Movimento
da Legalidade

Arquivo JÁ Editores

Coronel Emílio Neme, companheiro fiel de Leonel Brizola
Cleber Dioni
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Leonel Brizola na fazenda da família, no Uruguai, durante o exílio
Ricardo Chaves

A caça era um dos passatempos
preferidos de Brizola durante
exílio

Arquivo pessoal de Maria Cabíria
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Em 1977, Brizola, a mulher e os filhos deixam o Uruguai
Arquivo pessoal de João Borges de Souza

Em Nova Iorque, no final
dos anos 70

Arquivo pessoal de Maria Cabíria
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Em 1979, em Lisboa, Portugal, Brizola reúne-se com trabalhistas e jornalistas para
articular sua volta ao Brasil e reativar o PTB. É lançada a Carta de Lisboa

Brizola, ao
lado de
Doutel de
Andrade,
chora após
ser
confirmada a
perda da
sigla do
PTB
Fotos: Reprodução / JÁ Editores
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Brizola chega ao Brasil, por São Borja, no dia sete de setembro de 1979
Antônio Vargas

É recebido em São Borja na granja de João Vicente Goulart, filho do Jango
Antônio Vargas
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Uma multidão foi ver o líder trabalhista, afastado do Brasil durante 16 anos
Antônio Vargas

Após a festa com o povo, Brizola falou aos jornalistas, ao lado de Pedro Simon
Antônio Vargas

192

Brizola e lideranças como Tancredo Neves (à frente) rumo à redemocratização
Arquivo JÁ Editores

Em 1982, Brizola
comemora a eleição
para o governo do Rio
de Janeiro

Reprodução/JÁ Editores
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Governador Brizola inaugura sambódromo no Rio, em dois de março de 1984
Geraldo Viola / AJB

Comício da Candelária,
pelas Diretas Já, em 1984,
comandado por Brizola,
reuniu cerca de um milhão
de pessoas no Rio de Janeiro
Ricardo Chaves
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Governador inaugura CIEP Alberto Pasqualini, em 10 de dezembro de 1991
Marcos Vianna / AJB

Brizola com Luis Carlos Prestes, na campanha presidencial, em 1989
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Em comício, com traje típico gaúcho, durante campanha presidencial
Fotos: Divulgação JÁ Editores

Brizola na Assembleia Legislativa do RS, em 31 de março de
2004, última visita a Porto Alegre
Cleber Dioni
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Multidão esperou chegada do corpo de Brizola ao Piratini, onde foi velado
Marcos Eifler/ALRS

Homem chora a
morte do líder
trabalhista

Marco Couto/ALRS
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O filho José Vicente (à esq.) recebe o consolo de Jesus, irmão de Brizola
José Ernesto / ALRS

Em São Borja, Vieira da Cunha, Paraguassú, Giovani Cherini e Alceu Collares
Luiz Ávila / ALRS
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Corpo de Brizola é levado ao cemitério Jardim da Paz, em São Borja
Fotos: Luiz Ávila /ALRS

Presidente da Assembleia, deputado Vieira da Cunha, discursa no sepultamento
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Alceu Collares

*

Brasil perde um estadista
Lamentavelmente perdemos nosso maior líder, um homem da estatura política de Getúlio
Vargas, Alberto Pasqualini e João Goulart. Brizola foi, antes de tudo, um homem coerente que palmilhou
a estrada da existência voltado para a luta pelos pobres, marginalizados, para os que não têm voz, nem
vez.
Nosso líder Brizola, pela sua perseverança, idealismo e utopia em busca de um mundo mais
justo, significa uma generosa lição para todos os políticos brasileiros. Ele mesmo repetia que “cada vez mais
os mortos orientam os vivos pelo exemplo, conduta, coragem e idealismo”.
Considero Brizola um dos mais importantes líderes da América Latina. Tornou-se o único
líder da América Latina eleito governador três vezes por dois Estados, os mais politizados do Brasil:
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
De todas as iniciativas de Leonel Brizola na administração a que se sobressaiu foram os
Cieps, os Centros Integrados de Educação Pública. Nessa escola de tempo integral, a criança carente
recebia ensino formal e informal e ficava protegida da violência das ruas e da marginalidade. Na escola de
tempo integral, o estudante tinha aulas de reforço, atendimento médico, odontológico e psicológico. Durante o dia,
eram servidas cinco refeições, com cardápio preparado por nutricionistas para suprir as carências na
alimentação. As mães deixavam os filhos às 7h 30min, saiam tranquilas para o trabalho e buscavam
as crianças no final da tarde, de banho tomado.
Brizola sentiu que o tempo de permanência da criança na escola na América Latina e,
principalmente no Brasil, em média três horas e meia, impede a ascensão social das crianças pobres. Os
países da Europa, os Estados Unidos, o Japão e outros têm uma permanência diária de, em média, oito
horas. Aí reside a grande diferença, o grande mal que atinge as nações pobres. Jamais nossos jovens
estarão preparados para o processo de competitividade com esse déficit de tempo de escola.
Brizola construiu mais de 500 Cieps para concretizar seu ideal de fazer uma revolução
permanente através da educação, para superar as dificuldades do Brasil.
Mesmo se não fosse reconhecido como um dos maiores líderes da América Latina, só o fato
de ter criado os Cieps consagraria esse homem carismático dotado de sensível intuição política para
transpor os obstáculos do subdesenvolvimento.
Ele tinha consciência que a educação não é a penas um direito da criança, mas um dever do
Estado. Ele possuía a convicção de que o melhor de todos os investimentos que se pode fazer no plano
social é a educação. A educação não é apenas um investimento social. mas também econômico, de
permanente retorno ao desenvolvimento do país.
*

Deputado Federal (PDT)
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É importante destacar a integridade, a decência, a dignidade, o profundo respeito que
Brizola tinha pela coisa pública. Ele foi duramente perseguido pela ditadura militar. Quando estava
no exílio, as Comissões Gerais de Investigação (CGI) fizeram uma devassa em sua vida e, em mais de
cem processos, não foi encontrado nenhum indício de corrupção, de improbidade administrativa,
absolutamente nada. Brizola foi íntegro, decente, digno.
Brizola estava predestinado para a política, paixão que o acompanhou até o dia da sua
morte quando anunciava aos companheiros do PDT que se candidataria à Prefeitura do Rio de Janeiro.
Recordo de nossa última conversa ao telefone, cinco dias antes de falecer, quando ele me disse:
– Collares, vou disputar mais esse embate. Eu perguntei:
– Mas meu irmão, e a nossa cabeleira branca? Ele respondeu:
– Precisamos salvar nosso partido. Vou à luta mais uma vez. Essa garra sempre
caracterizou o nosso líder.
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Caco Barcellos

*

Ao Brizola, eu devo o primeiro lápis que tive na vida, o primeiro caderno – que a minha
mãe guarda até hoje – a oportunidade de praticar esporte e música em um espaço digno e o acesso a
alimentação com proteína de primeira linha. Impossível também esquecer o dia em que eu e os meus
colegas lá do Partenon recebemos um tênis padrão das ‘brizolinhas’, como eram chamadas as milhares
de escolas públicas que ele mandou construir nos bairros pobres de Porto Alegre. Lembro, como se fosse
hoje, que ouvi a justificativa do Brizola pelo rádio: “É um absurdo que os animais do nosso país sejam
mais bem-tratados que nossas crianças. Nunca vi no Brasil um bezerro abandonado, nem cavalo sem
ferradura no casco. Toda criança pobre tem que ter, no mínimo, o direito a um sapato no pé”.
Isso foi objeto de muitas críticas na imprensa dos conservadores, que já naquela época
tentavam desmoralizá-lo, dizendo que o Brizola era o prefeito dos ‘pés-de-chinelo’, como se isso fosse
uma ofensa.
Portanto, a ajuda dele foi indireta, mas fundamental, decisiva. Eu só comecei a estudar aos
oito anos de idade porque, até 1958, não havia vagas disponíveis, eram raríssimas as escolas públicas
para o primário na periferia de Porto Alegre. Da mesma forma, o ginásio onde estudei também foi
construído durante a gestão dele na prefeitura da cidade.
Por causa dessa base emotiva, nunca deixei de acompanhar com interesse a trajetória do
Brizola como estadista. Décadas depois, vibrei muito quando ele reproduziu a experiência das
‘brizolinhas’ no Rio de Janeiro, que ganharam o nome de Cieps, com o incentivo de outro guerreiro dos
trabalhadores ‘não-organizados’ do país, o Darcy Ribeiro.
Ambos vão fazer muita falta. Nunca entendi por que ele jamais teve o apoio da esquerda dos
sindicalistas, dos trabalhadores organizados de São Paulo. Mas essa é uma história para uma carta
mais longa. Espero que algum dia o Brizola tenha a sua obra e a importância histórica reconhecidas
não só pelos pobres do Brasil.

*

Jornalista. Carta publicada em 23.06.2004 no jornal O Sul.
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Carlos Bastos

*

Leonel de Moura Brizola era a síntese do político gaúcho. Ele tinha o autoritarismo de
Júlio de Castilhos, a preocupação com o social de Getúlio Vargas, a ânsia de poder de Borges de Medeiros,
a simpatia e o frasismo de Flores da Cunha, o discurso de João Neves da Fontoura, o carisma e o poder
de articulação de Osvaldo Aranha e a determinação de Raul Pilla.
Não é de graça que todos o chamavam de “o último caudilho”. Ele tinha as virtudes e os
defeitos dos grandes homens públicos que abrilhantaram a história do Rio Grande do Sul. Centralizador,
detentor de uma liderança forte, que não admitia contestações, sempre teve dificuldades com pessoas e
políticos que se atravessas - sem naquilo que ele tinha como seu principal objetivo. Ele era impetuoso,
determinado, e implacável em sua ação política. Como exemplos mais recentes são os desentendimentos
com Pompeo de Mattos, afastado da presidência do partido, Miro Teixeira, que deixou o governo Lula e
ingressou no PPS, e o ex-governador Anthony Garotinho, que foi para o PSB e hoje está no PMDB.
Deixamos de citar outros exemplos, porque são muitos e sua relação ocuparia todo o espaço desta coluna.
A marca da impetuosidade, Brizola trazia desde o início de sua carreira política. Na
segunda metade da década de 1940, quando Getúlio Vargas estava no seu autoexílio de São Borja, na
Fazenda Itu, o líder sindical José Vecchio presidia o partido em Porto Alegre e Brizola dirigia a Ala
Moça. Vecchio foi se avistar com Getúlio e por mais de uma hora apresentou reclamações relacionadas
ao comportamento impetuoso e quase incontrolável do jovem Leonel Brizola, recentemente formado em
engenharia e já eleito deputado estadual. Getúlio ouviu calmamente o longo relato de Vecchio e, ao final,
arrematou com o seu tradicional e marcante bom humor: “Vecchio, faz como eu, não te mete em
política”. Só que dois ou três anos depois, ele voltava à Presidência da República, pelo voto popular,
depois de ter exercido o Poder em quinze anos de ditadura. E aí seria padrinho do casamento de Leonel
Brizola com Neuza Goulart, na Fazenda do Yguariaçá, hoje município do Itacurubí, então pertencente
a São Borja.
Outra característica marcante de Brizola eram suas sacadas espirituosas. Na campanha
eleitoral de 1989, quando por detalhe ele deixou de ir para o segundo turno contra Fernando Collor,
perdendo a vaga para o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava sendo apoiado pelo exgovernador Esperidião Amin, do PP, em Santa Catarina. A campanha ia em meio ao primeiro turno
e por circunstâncias da política catarinense, Amin resolveu mudar de lado e apoiar a candidatura de Fernando
Collor. Tornada pública esta decisão, Brizola chega ao aeroporto de Florianópolis e é solicitado pela
imprensa para se manifestar sobre a mudança de posição de Esperidião Amin. Ele apontou para a biruta do
aeroporto, e saiu-se com essa: “O Amin é como biruta de aeroporto, ele muda de lado de acordo com o
vento”.
Brizola também era um grande frasista, e muitas delas ficaram célebres, como a do anúncio
de seu apoio a Lula no segundo turno do pleito de 1989, quando se viu forçado a apoiar o “sapo barbudo”.
Há poucos dias ele lançou esta pérola: “Situação terrível para o nosso País nas eleições presidenciais de

*

Jornalista. Artigo publicado no Jornal do Comércio de Porto Alegre.
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2006, que ficarão entre Lula (o diabo) e Fernando Henrique (o demônio). Esta solução só é boa para
o inferno”.

O p re s i d e n t e q u e n u n c a f o i
Em sessenta anos de vida pública, Brizola nunca escondeu sua maior ambição, que seria
chegar à Presidência da República. Tentou efetivamente duas vezes e não conseguiu, sendo que em 1989
foi quando esteve mais próximo de realizar seu sonho, que se tornaria inatingível. Nas homenagens que
lhe foram prestadas, primeiramente no Rio de Janeiro - onde foi governador em duas oportunidades - e
em Porto Alegre - onde foi prefeito, governador e comandou o Movimento da Legalidade - e finalmente em
São Borja, ele foi alvo de uma manifestação popular só superada pela morte de Tancredo Neves, que
como ele, sempre quis ocupar a Presidência da República, e morreu na véspera de sua posse. Outra
manifestação que pode ter superado a que cariocas, gaúchos e são-borjenses lhe prestaram nestes três
últimos dias, foi a de Getúlio Vargas em 1954, e de João Goulart, único presidente brasileiro que morreu
no exílio.
Ortega y Gasset, filósofo espanhol, disse que eu sou eu e mais minha circunstância. São Borja
é hoje o Santuário do Trabalhismo, porque em 1954 ali foi sepultado o presidente Getúlio Vargas, que
implantou no País a legislação trabalhista e o salário mínimo. Em 1976, ali foi enterrado o ex-presidente
João Goulart, o Jango, das reformas de base, que foi derrubado do governo por um golpe militar. E ali, em
1993, foi sepultada dona Neuza Goulart Brizola, esposa e companheira de Brizola em sua carreira
política, cheia de vitórias e sofrimentos, como no período do exílio. E quando do sepultamento de dona
Neuza, Brizola manifestou a uma de suas irmãs que seu desejo era ser enterrado no jazigo da família
Goulart, junto a sua Neuza.
No seu estilo característico de falar, Brizola foi dizendo: “Olha, eu acho que pode sobrar um
canto pra mim neste jazigo pois, o meu desejo é de quando partir para o outro lado ficarmos juntos. O
desejo de Leonel Brizola foi atendido, e depois de ter sua figura política reverenciada no Rio de Janeiro,
em Porto Alegre, e São Borja, ele teve uma despedida com todas as honras, pois diante do seu esquife
passaram o presidente da República, ministros de Estado, governadores, prefeitos, deputados federais e
estaduais, vereadores, lideranças empresariais e sindicais. Mas o mais importante nos atos fúnebres de
Leonel Brizola foi a participação do povo, que ele tanto defendeu, e foi o principal estimulador de toda a
sua carreira política. Brizola foi sepultado com os gritos da multidão: “Brizola, guerreiro do povo
brasileiro”. Melhor homenagem não poderia ter.

“1989, o ano em que o Rio Grande brizolou”
A manifestação do povo gaúcho, trouxe à minha lembrança as eleições presidenciais de 1989.
No primeiro turno, com mais de vinte candidatos concorrendo, é verdade que dez deles de pequenos
partidos, Brizola recebeu 3.263.119 votos, que representavam nada menos de 62% dos votos válidos.
Ele não foi ao segundo turno, porque ficou como terceiro lugar, perdendo, por 0,5% dos
votos, para Lula que iria para o confronto direto com Fernando Collor. Mas o resultado do pleito em
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plagas gaúchas marcou profundamente Leonel Brizola. Ele ficou comovido com a verdadeira consagração
que foi a homenagens que seus conterrâneos lhe tributaram, sufragando seu nome na urna de forma
maciça. Afastado da disputa do segundo turno, antes mesmo de se pronunciar em favor da candidatura
de Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola passou por Porto Alegre em viagem ao Uruguai, onde
iria se recuperar dos desgastes da campanha em sua fazenda de Durazno. Recebido por um grupo de
lideranças pedetistas no Aeroporto Salgado Filho, recordo com grande clareza sua expressão quase de
júbilo pela votação recebida dos gaúchos.
Apesar da frustração de não ter alcançado o embate com Collor, alijado que foi do segundo
turno, Brizola se aproximou deste colunista, e comentou:
– “E o Rio Grande, hein, Bastos? Que coisa”. E seus olhos ficaram marejados. Aquela
foi a manifestação do povo gaúcho ao político que tinha sido seu governador trinta anos antes. Foi a
forma dos gaúchos homenagearem o comandante da Legalidade. E Brizola estava também muito tocado
pela maneira com que foi recebido em todo o Estado durante a campanha. E o que mais mareou no líder
trabalhista foram faixas que apareciam em diversas regiões do Rio Grande, empunhadas por jovens,
que desconheciam como tinha sido seu governo: - “Brizola, meus pais falaram bem de ti”.
Por outro lado, em um dos meus comentários sobre sua trajetória política, sustentei que as
elites sempre tiveram resistências a ele. A Folha de São Paulo publicou matéria com o historiador
Thomas Skidmore, afirmando “que Leonel Brizola foi o político mais carismático do Brasil no século
20 e também o que “mais assustou” a elite. Mais que Luiz Inácio Lula da Silva? “Bem mais”,
declarou o brasilianista norte-americano.
Além de ter sido “a mais militante figura de esquerda” do país, Brizola, para Skidmore, foi
um dos primeiros e um dos melhores políticos brasileiros a saber usar a TV. “Ele tinha uma habilidade
que poucas pessoas têm. Quando encarava a câmera, ele projetava a sua personalidade. Foi de longe o
melhor orador e o mais carismático político da esquerda, Lula não assustava ninguém. Brizola metia
medo nas pessoas”, disse o autor de “Brasil: De Getúlio a Castello” e professor aposentado da
Universidade Brown.
Era para amainar esse temor, diz Skidmore, que o governador do Rio de Janeiro e do Rio
Grande do Sul costumava se referir a si mesmo como “o engenheiro”. “Para que todos soubessem que ele
era um bom engenheiro, integrante da classe média.”
O historiador aproxima Brizola de seu inimigo e oposto político no campo ideológico, o
governador do extinto Estado da Guanabara Carlos Lacerda (1914-1977). Para Skidimore,
ambos foram mestres na arte da intriga política, excelentes oradores, ficaram “à margem” da Presidência
da República, mas polarizaram a política brasileira nos anos 50 e 60. O papel de polarizador se
manifestou principalmente nos anos anteriores ao golpe militar de 1964, afirma o historiador.

Defesa da Constituição
O menino pobre de Carazinho, onde foi engraxate e carregou malas na Estação Rodoviária,
chegou a Porto Alegre, foi trabalhar como ascensorista na Galeria Chaves e estudar no Colégio Agrícola
de Viamão.
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Ainda como estudante iniciou sua carreira política, ingressando na Ala Moça do PTB,
Começaria se elegendo deputado estadual e, depois de ser deputado federal e prefeito de Porto Alegre, se
elegeu em 1958 para o governo do Rio Grande do Sul, e duas vezes ocupou o governo do Rio de Janeiro.
Para quem acompanhou toda a carreira de Leonel Brizola, como este colunista, o feito mais brilhante de
sua trajetória foi, sem sombra de dúvida, o episódio da Legalidade, em 1961, quando ele ocupava o
governo gaúcho e, graças ao seu movimento de resistência, garantiu a posse do vice João Goulart na
Presidência da República, que sofria restrições dos ministros militares com a renúncia do presidente
Jânio Quadros.
Naquele episódio, Brizola levantou o povo gaúcho em defesa do cumprimento da
Constituição através da Rede da Legalidade. Os fatos se desdobraram com uma rapidez impressionante,
e ao anunciar de forma patética pelo rádio que havia uma ordem de Brasília, dos ministros militares,
para que o Palácio Piratini fosse bombardeado. Os aviões da FAB que estavam na Base Aérea de
Canoas foram impedidos de levantar voo por uma rebeldia dos sargentos. E o pronunciamento de
Brizola juntou uma verdadeira multidão defronte ao Palácio. Horas depois o comandante do III
Exército, general Machado Lopes, chegou ao gabinete do governador e trouxe a solidariedade de seus
comandados ao movimento em defesa da Legalidade. Jango, que estava em viagem pela China, chegou ao
País por Porto Alegre, foi a Brasília e assumiu a Presidência da República, num regime parlamentarista
imposto pelos ministros militares. Brizola discordou da decisão e a partir daí sempre manteve
divergências com seu cunhado. Mesmo no governo de Jango, embora fosse solidário às chamadas reformas
de base, Brizola entendeu que seu correligionário tomou decisões equivocadas no comando da Nação.
Estas divergências permaneceriam depois do golpe de 1964, quando Jango foi derrubado
pelo golpe militar e preferiu evitar o derramamento de sangue, enquanto Leonel Brizola defendia a tese
da resistência ao golpe.
Depois de 20 anos de exílio, Brizola voltou ao Brasil para fundar novamente o velho PTB,
mas num esquema cartorial comandado por Golbery do Couto e Silva, o governo militar conseguiu levar
a sigla para Ivete Vargas. Então, Brizola proporcionou uma cena dramática na televisão, rasgando a
sigla PTB e criando o PDT, através do qual se elegeu duas vezes governador do Rio de Janeiro. Ressalte-se
que nas eleições de 1962, dois anos antes do golpe militar de 64, Brizola elegeu-se deputado federal pelo
Rio de Janeiro com cerca de 250 mil votos, um quarto do eleitorado daquele Estado, que naquela
oportunidade era de um milhão de eleitores.
Mas Brizola morreu fazendo o que mais amava, política. Com 82 anos, sofreu o infarto
no pleno exercício da presidência nacional do PDT. A sua grande marca, no entanto, como homem
público, foi a incansável determinação pela educação. Como governador do Rio Grande do Sul ele
construiu seis mil escolas por todos os recantos do Estado. Como governador do Rio de Janeiro, juntamente
com Darcy Ribeiro ele criou os Cieps, as escolas de tempo integral, única solução para se tirar as crianças
e os jovens da marginalidade.
Quem acompanhou toda a carreira de Brizola sabe que sua obstinação pela educação estava
ligada à sua própria história, de menino pobre em Carazinho, para a realização do curso agrícola em
Viamão, e depois se formar em engenharia pela Ufrgs, já então no exercício da deputação estadual. Quem
conheceu Brizola e acompanhou sua trajetória política pode garantir que, de todas as suas grandes
realizações, de todos os seus projetos e sonhos, o seu maior galardão político foi a vitória do movimento da
Legalidade, em 1961. Quem viveu aqueles momentos épicos sabe da capacidade de liderança deste homem
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incomum, e só lhe resta ser brizolista para sempre. Ele se inseriu na história do Brasil como um defensor
dos oprimidos, dos desassistidos e dos necessitados. A elite sempre teve resistências a Brizola.
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O grande sonho político de Leonel Brizola era chegar ao Palácio do Planalto, mas mesmo
sem realizá-lo ele foi uma referência, apoiando ou criticando seus ocupantes. Deputado estadual, federal,
prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e do Rio, ele teve sempre suas atenções também
voltadas para o plano federal. Por isso, a história política brasileira com ele se confunde nestes últimos
50 anos.
No PIB, reagiu nas campanhas contra Vargas, localizando em Carlos Lacerda e na
UDN, seus alvos, e protestou, nas ruas de Porto Alegre, contra a campanha que levou ao suicídio o
presidente. Apoiou Juscelino, que tinha João Goulart como vice, mas dele divergiu quando seus atos
encampando as companhias de energia elétrica e telefônica do Rio Grande provocaram reservas; divergiu
de Jânio Quadros, preferindo o marechal Lott, mas convidou-o a deslocar-se para o Rio Grande quando
renunciou, tentando reverter uma situação. E liderou um movimento histórico que assegurasse a posse
do seu vice-presidente, João Goulart, a Legalidade.
O regime militar que se instalaria no Brasil por 20 anos, levou-o ao exílio, mas não reduziu
a sua capacidade política de articulação. Deixou o Uruguai, que sofria a pressão dos militares
brasileiros e recebeu asilo político do governo Carter, nos Estados Unidos, de onde seguiria para
Portugal, já preparando sua volta. A anistia o trouxe de volta e, perdendo a sigla PTB, criou o PDT
e retomou a atividade política, governando o Rio por duas vezes. Seu sonho, o de presidir o país, porém,
não se realizaria. Candidato em 1989 e 1994, não logrou o êxito esperado e, mais tarde, como
candidato a vice de Lula, em 1998, também não.
Essa trajetória de Leonel Brizola, marcado por êxitos e dissabores, nunca mudou sua linha
política, seu estilo e proposta. Enfrentando a pressão de empresas estrangeiras no seu Estado, quando
governador, respondeu com uma dose ainda mais forte de nacionalismo. Sabia persuadir e estimular
correligionários e era obstinado na defesa de suas ideias. Para viabilizá-las nunca rejeitou a prática
política de um entendimento ou acordo. Nem do partido integralista no Rio Grande, abrigado no PRP,
nem do PDS gaúcho ou outras forças políticas cujo apoio permitisse atingir objetivos. Seu poder de
comunicação, exercitado desde os tempos da prefeitura de Porto Alegre, através da Rádio Farroupilha,
e depois no Rio, na Mayrink Veiga, era uma de suas armas. Uma frase de efeito, uma crítica peculiar,
uma imagem bem colocada foram construindo um estilo. E ele o adotou até o fim. Com o atual
presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, teve bons e maus momentos. Em 1989, resistiu até o fim a darlhe apoio no segundo turno, mas afinal “engoliu o sapo barbudo”, como definiu sua opção. Suas relações
com o PT tiveram sempre altos e baixos. Depois de integrar a chapa de Lula, adotou uma linha
oposicionista, que sabia exercer como ninguém. Tinha ideias bem definidas sobre o exercício do governo
e modelos sociais ou econômicos. E delas não se afastou. Até o fim.
O Brasil perdeu ontem uma liderança como poucas. Do qual se pode discordar ou não, mas
que está inserido na história do país como um lutador, um obsessivo participante da cena política
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nacional. Nos últimos 50 anos ele foi uma presença discutida, respeitada ou combatida, mas que ocupou
um espaço definitivo.
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Carlos Heitor Cony
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Num programa na TV, mesmo contra a vontade do partido, Brizola quis que eu desse um
depoimento. Tanto o PDT como eu próprio argumentamos contra, nunca me filiei a partido nenhum e
nada entendo de política. Brizola insistiu: “Diga que eu gosto de você e que você gosta de mim”. O
deputado Neiva Moreira, que coordenava a campanha, topou.
Quiseram cortar meu depoimento, que sobreviveu na edição final. Disse pouca e pobre coisa:
Brizola deixara de ser político, tornara-se uma espécie de místico, de profeta ambulante, desses que
deixam crescer a barba, empunham um bastão e vão pelas estradas ou ficam parados na esquina,
pedindo que todos se entendam, que todos tenham um prato de comida, que tenham um teto, que os
molequinhos de rua frequentem uma escola de graça e, no fim da tarde, alimentados, de banhozinho
tomado, voltem para casa.
No seu segundo governo no Estado do Rio de Janeiro, deixou a administração rolar, preferia
gastar uma tarde inteira contando como um gaúcho faz isso ou deixa de fazer aquilo, perdeu votos e
aliados, perdeu quase tudo, mas nunca se perdeu: esqueceu que estava num palanque, achava que estava
num púlpito.
Maria Vitória Benevides lembrou seu primeiro encontro com Brizola. Ela vinha da feira e
Brizola que vinha do exílio, comeu-lhe as jabuticabas e ainda levou algumas para dona Neusa, que
ficara no hotel. Numa viagem aérea, saiu de seu lugar e veio sentar a meu lado, falou a viagem toda
contando histórias de um parente meu que, fugindo da polícia, se refugiara na fazenda onde o menino
Leonel tomava conta do gado.
Quando a comissária distribuiu aquela caixinha com o lanche, eu recusei, mas Brizola ficou
com ela. E explicou: “Vou almoçar com o Zé Dirceu (que o esperava no aeroporto). É bom levar um
reforço”.
Foi-se um romântico que infelizmente era político.

O m o n a rc a d a s c o x i l h a s
“Para os que o conheceram, um ser humano inesquecível” - escreveu Moacyr Scliar a respeito
de Brizola. Da mesma forma, Jânio de Freitas e Clóvis Rossi disseram o equivalente. Sua longa e
polêmica atuação na vida pública provocou exaltações. Skidmore descobriu que Brizola assustava as
elites mais do que Lula.
Uma pena que o que havia de pitoresco, de inesperado, de carinhoso e de irônico na
personalidade de Brizola ficou embaralhado com a política na qual defendia ou atacava moinhos na
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tradição de um monarca das coxilhas, de um centauro dos pampas. Ao contrário do lugar-comum
grudado a seu nome não era um caudilho, mas um possuído.
A coerência que o impediu de ser um líder moderno e modernizado parecia vir tal como a
daquele cavaleiro da Mancha que decidiu impor a justiça com a sua frágil lança e o seu combalido
rocinante.
O político populista era reservado no trato pessoal, não dava intimidade a ninguém. Como
um cachorro cheio de vontades, marcava um território próprio e defendia os seus domínios. Vinha um
linguajar curioso, em que a savana verde dos pampas se misturava com o vocabulário do engenheiro e
com a visão do homem comum.
Chegava atrasado aos compromissos porque, pelo caminho, sempre encontrava uma pessoa
ou uma lembrança que o obrigavam a parar e a explicar, por exemplo, como se ara um queijo, como
pretendia sequestrar Tancredo Neves em 1961 para negociar com os militares que não queriam dar
posse a João Goulart, como o Plano Real de FHC veio de longe, como um cão pastor que prova sangue
de ovelha só deixa de fazer estrago se for morto.
Um homem desses perdeu-se no dia-a-dia da selva política. Detestava hospitais e injeções;
amava vinhos e gente. Estava sempre com fome de comida e de justiça. No poder e no ostracismo, nunca
deixou de ser ele mesmo.
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Carlos Lupi
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O destino e a vida me deram a oportunidade de conviver com o nosso Leonel Brizola durante
25 anos. Eu o conheci de uma maneira muito pitoresca, ainda em 1979. Quando ele estava voltando
do exílio, ficou hospedado no Hotel Everest, em Ipanema, distante duas quadras da banca de jornal
que eu tinha ali, na Barão da Torre. Na primeira semana como hóspede do hotel, ele foi à minha banca
comprar o jornal Zero Hora, mas eu não tinha esse jornal.
Minha banca era de pequeno porte. Mas como eu o reconheci logo, pela sua história, pelo
que representara para o Brasil, eu disse: “Governador Brizola, eu não tenho, mas arranjo”. Ele ficou
surpreso por eu o ter reconhecido e, na mesma hora, eu disse a ele que não tinha como não reconhecê-lo.
Ele me deu o endereço do hotel, o número do seu quarto e disse que, assim que eu conseguisse arrumar
o jornal, entregasse para ele.
Eu fui na banca da esquina, peguei o exemplar do jornal e levei no seu quarto, no hotel.
Era uma suíte com antessala e quarto. Dona Neuza foi quem recebeu o jornal e colocou uns pães de
queijo na mesa. Logo depois veio o Brizola, do quarto, com uma cuia de chimarrão na mão. Eu nunca
tinha tomado aquilo – aliás, só gaúcho mesmo que gosta, porque aquilo é muito amargo. Então, ele me
ensinou a segurar a cuia e me disse: “Chupa até assobiar”. Eu tive que tomar o chimarrão. Enquanto
não fez o barulho, que entre os gaúchos significa a amizade, eu não parei. Depois, ele me perguntou se
eu tinha gostado e eu, muito sem graça, respondi que era muito amargo.
Depois, ele começou a falar do PTB e me deu uma maçaroca de fichas para filiar as pessoas
no partido. Isso era o mês de dezembro. Eu disse a ele que não entendia direito essa história de partido,
de filiação. Ele explicou que eu deveria começar pelo porteiro, ir depois aos trabalhadores de bares,
empregadas domésticas, o feirante, e dizer que foi o Leonel Brizola que mandou assinar. Ele lembrou
que em 1962, teve um voto a cada três entre os cariocas, na eleição para deputado federal. Ele pediu
que eu fizesse a filiação e voltasse ao hotel.
Eu cumpri à risca – aliás, como sempre fiz. Consegui filiar mais de cem pessoas. Quando
eu voltei com todas aquelas fichas, ele ficou impressionado. Disse que eu ajudaria a construir a Juventude
Trabalhista. Eu tinha, então, 22 anos. O chimarrão durou exatos 25 anos, até o dia em que tivemos
a tristeza de enterrá-lo em São Borja.
Nesses 25 anos de relação, a marca principal que ficou do grande homem público, foi a da
coerência, da qual nunca abriu mão. Nas lutas, em todos os seus anos de vida, ele abria mão de qualquer
outra coisa, até do seu privilégio do lazer com a família, menos do partido. Ele nunca esqueceu a
importância de Getúlio Vargas para o povo brasileiro. A visão estratégica do papel que o Estado tem,
a visão dos avanços sociais, da educação, era o coração, a alma do Brizola. Além da coerência, a
lealdade era outra virtude de Brizola. Lealdade aos companheiros, aos princípios, ao trabalhismo e,
acima de tudo, à sua origem. Brizola jamais negou sua origem. Um homem que não nega a sua origem,
tem direito a um grande futuro. Foi um pouco do que aconteceu com Brizola. Ele nos ensinou muitas

*

Presidente Nacional do PDT.

214

coisas: ter coerência, lealdade, e nunca abrir mão de princípios. Mas, principalmente, ter um carinho
especial com o povo.
Brizola dizia que, quanto mais humilde nosso povo, mais ele precisa de nós. Quanto mais
desinformado for nosso povo, mais nós precisamos ser o alimento dele. Ao longo desses 25 anos e,
principalmente, nesses últimos 10 anos, a vida me deu a sorte de estar ao lado dele. Eu fiz uma pósgraduação. Todas as virtudes que eu tenho, aprendi com o Brizola. Por isso, não abro mão do legado
que ele nos deixou. Era um homem público incorruptível.
Ele tinha também um lado humano muito brincalhão. Era rico em dar apelidos e de contar
histórias. Como costumo dizer, Brizola era um pastor sem ter uma igreja. A igreja dele era o PDT.
Ele era um contador de “causos”, um pregador. Nas reuniões do partido, sempre que havia uma grande
polêmica, nunca abria mão de sua posição. Às vezes, falava seis horas consecutivas para defender suas
convicções. No fim dessas reuniões eu sempre pensava: isso é que é um grande líder. Ele ganhava pelo
convencimento.
Este era o Brizola: um homem que não abria mão de suas convicções, da sua liderança.
Temos que ter esta recordação com alegria, felicidade. Os bons exemplos da humanidade não podem ser
lembrados pela partida, e sim por aquilo que conta a sua história, sua memória. Isso fez o PDT
continuar vivo, vitorioso, e vai fazer crescer mais ainda. Minha obrigação como presidente do partido é
fazer um pouco do que Brizola fez com Vargas: manter a memória dele sempre viva. Um exemplo de
luta. E o PDT vai continuar lutando para firmar as suas ideias, as ideias defendidas por Brizola, por
Vargas, Jango. As ideias generosas em favor do engrandecimento do nosso povo.
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Legado de Leonel Brizola
É com profunda emoção que falo sobre Brizola. Afinal, foi durante um longo período, nada
menos do que meio século, que atuei na vida pública sob sua chefia. Com ele, enfrentamos momentos de
muita satisfação, mas, também, passamos por muitas decepções, entre elas, o golpe militar de 64, e o
exílio. Há mais de um quarto de século que residíamos no mesmo edifício, um apartamento separado
do outro só por um andar, de sorte que a relacionamento entre nossas famílias foi muito estreito.
Essa longa convivência permitiu-me consolidar todo um juízo conclusivo sobre Brizola, como
homem público e, sobretudo, como pessoa humana. O marco de sua atuação política foi o profundo amor
pelo seu país e seu povo, e um respeito sacrossanto pelo uso dos recursos públicos. Como pessoa humana,
foi amigo dos companheiros, e, não obstante o envolvimento absoluto com a atividade política, não
descuidou de suas responsabilidades como chefe de família, sobretudo o carinho para com sua
companheira Neusa.
Graças a sua inteligência, perspicácia e dotes de orador, Brizola soube, como nenhum outro,
propagar os fundamentos do trabalhismo, o primado do trabalho sobre o capital, a justiça social e a
defesa do trabalhador. O suicídio do presidente Getúlio Vargas e, principalmente, os termos tocantes
da sua Carta Testamento constituíram acontecimentos decisivos para consolidar a opção nacionalista de
Brizola. As denúncias contidas na Carta Testamento contra as pressões do capital financeiro externo,
as fraudes nas importações, os lucros extraordinários das empresas estrangeiras, o aviltamento contínuo
nos preços das exportações, as resistências opostas à Petrobrás e à Eletrobrás – tudo isso levou Brizola
a convicção de que o progresso no país era obstaculizado pelo que passou a denominar as “perdas
internacionais”.
No seu exílio, no continente europeu, Brizola conheceu a experiência dos governos
socialistas, passou a conviver com suas principais lideranças: Willy Brandt, François Mitterand, Mário
Soares, Felipe Gonzáles, Leonel Jospin, Olav Palme. Assimilou o ideal socialista, após o que passou
a difundir a consigna de que “o trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo”. Foi na Europa
que ele ampliou o conceito de exclusão, que abarcaria não só aspecto social, mas a discriminação da
mulher, do negro e do índio. Ideias que viria incorporar no programa do novo trabalhismo brasileiro.
Em seus governos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, ele devotou um carinho todo
especial para com as crianças, principalmente as de origem humilde. A prioridade das prioridades era
proteger, como dizia, essas criaturinhas inocentes, assegurar-lhes alimentação, assistência médica,
odontológica, proporcionar-lhes um mínimo de instrução, enfim, prepará-las para enfrentar o futuro
incerto, impedir que elas fossem levadas ao desespero, à marginalidade.
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Brizola assimilou a ideia republicana, castilhista, da importância do Estado democrático
para implantar uma política de justiça social. Isso sem desconsiderar as diversas formas de organização
da sociedade, mas sabendo que, entre elas, as que exercem maior influência são os que abrigam os
poderosos, os donos do capital, por isso mesmo nunca poderiam constituir os melhores instrumentos para
priorizar, defender as causas dos marginalizados, dos excluídos. Para ele, enfraquecer, reduzir a ação
do Estado, significava abrir caminho para o domínio absoluto das leis do mercado, que, em última
instância, é a lei do mais forte. Para Brizola, só o Estado é que poderia dispor de instrumentos efetivos
para pôr em prática uma política de justiça social. Não desconhecia que sempre haveria o risco de que
o poder do Estado viesse a ser assumido por ditadores, ou que passasse a ser controlado pelos detentores
da riqueza, pelos defensores do capital, mas para evitar que isso viesse a ocorrer, Brizola buscava
despertar a consciência da maioria da população, para que viesse a eleger os candidatos comprometidos
com sua causa.
Essa foi a grande luta de Brizola – conscientizar a população para que ela própria viesse
assumir os seus destinos. Infelizmente, ele não pôde realizar o seu grande sonho, chegar à presidência
da República com o apoio da população trabalhadora. Para mim, no entanto, a perda maior foi do
povo brasileiro, por não ter tido a felicidade de ser governado por um patriota que, certamente, mudaria
os rumos desse país.
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Como é de praxe, Leonel Brizola acabou beatificado inclusive pelos seus adversários mais
encarniçados. Foi louvado até por qualidades que nem tinha. Louvou-se pouco, no entanto, seu grande
mérito: a capacidade de sair do comodismo para enfrentar riscos. Um contraste brutal com o que se vê
entre lideranças políticas atuais ou mesmo contemporâneas dele.
É importante recuperar esse aspecto do velho caudilho não apenas pelo lado histórico, mas
pelo que tem de atual. Há uma certa tendência moderna de caracterizar o golpe de 1964 como uma
espécie de contragolpe ao que viria a ser dado pelo então presidente João Goulart.
Falso. E Brizola é a prova. Lutou contra duas tentativas de golpe, a de 1961 (a tentativa
da direita de impedir a posse de seu cunhado Goulart) e a de 1964. Ora, a de 1964 foi apenas o
prolongamento, bem-sucedido, da anterior tentativa.
Se não havia governo Goulart em 1961, não podia haver preparação para um golpe por
parte dele. Não obstante tentou-se derrubá-lo preventivamente. Três anos depois, com as mesmíssimas
digitais, a direita conseguiu o que queria.
A lembrança importa também porque o esquema de certo modo se repete hoje na Venezuela.
Acusa-se o presidente Hugo Chávez de tendências golpistas ou autoritárias (e ele de fato as tem), mas
omite-se que quem deu de fato o golpe foi a direita, há dois anos e pouco.
Efêmero golpe, é verdade, mas durou o suficiente para demonstrar a sanha autoritária dos
que acusam Chávez de sanha autoritária.
O fato é que, nos tempos de Brizola, como hoje em dia, quem tem de provar que é
democrática, na América Latina, é muito, muitíssimo, mais à direita do que a esquerda. Foi a direita
que cortou a carreira de Brizola. Foi uma profunda injustiça, a julgar pelos inúmeros elogios que seus
representantes dedicaram a ele depois de morto.

Carne, osso e plástico
Elio Gaspari matou a charada como quase sempre, ao dizer que, com a morte de Leonel
Brizola, morre também o século 20 no Brasil. Seria mais preciso se dissesse que morreu o último político
do século 20, ainda que todos os demais em atividade também tenham nascido no século passado.
Ocorre que Brizola era o último político construído sem a televisão; ainda que o brasilianista
Thomas Skidmore diga que tenha se adaptado bem, eu acho que não. Brizola era o último político de
carne e osso em um ambiente em que a grande maioria é ou parece ser de plástico.
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A grande exceção era, até a vitória de 2002, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Brizola era da geração do gogó e da saliva. Uma vez; há muitos anos, participei de uma entrevista dele
no “Roda Viva”, programa da TV Cultura. Depois, dei carona até o restaurante em que ele e os
entrevistadores jantaríamos. Se o trajeto demorasse mais um minuto, teria valido a pena. Não pelas
ideias, que não as discutimos – mas pela boa conversa, pelos casos contados, pela capacidade de fazerse rapidamente amigo íntimo até de quem conhecia pouco.
A grande maioria dos políticos em atividade não consegue mais conversar desse jeito
desarmado. Parecem estar sempre em campanha, instruídos pelos marqueteiros de plantão a vender, 24
horas por dia, uma dada imagem. A maioria apenas me cansa. Alguns chegam a irritar pela insistência
em demonstrar uma sapiência que sei que não têm ou um padrão ético que sei ser discutível.
Brizola era seu próprio marqueteiro. Como gente de carne e osso, tinha suas virtudes e
defeitos, como é óbvio. Mas não deixava no interlocutor o sabor de pouco caso que a maioria dos políticos
produz.
O diabo é que a propaganda na TV, fator central e decisivo nas campanhas eleitorais,
torna obrigatória a plastificação. Talvez por isso Brizola tenha morrido politicamente antes de morrer
fisicamente. Pena.

219
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Conheci o grande líder Leonel Brizola, meu grande amigo, no governo do general Ernesto
Dornelles, eu era segundo-tenente e ajudante de ordens do comandante da Brigada Militar. O doutor
Brizola era deputado e líder do PTB na Assembleia Legislativa.
A Brigada Militar tinha um problema muito sério nessa época que era o seguinte: não
havia uma legislação específica que determinasse o tempo máximo de permanência de um oficial superior
na ativa. Então, os postos de baixo, tenentes e capitães, principalmente, ficavam estagnados, acabavam
indo para a reserva por já terem atingido 30 anos de serviço. Os majores, tenentes-coronéis e coronéis
seguravam o quadro lá em cima. Então, nós, oficiais, de capitão para baixo, organizamos um estatuto
e encaminhamos para a Assembleia para fazermos com que os velhos fossem embora. O estatuto
determinava que o oficial que atingisse 35 anos de serviço, dia-a-dia, seria obrigado a ir para a reserva.
E o deputado Leonel Brizola nos deu todo o apoio e conseguimos aprovar. Foi um grande progresso
para a BM. Aí, desafogou e os quadros rejuvenesceram.
Quando se elegeu governador do Estado, Brizola recebeu do coronel Venâncio e do general
Dornelles a indicação de meu nome para a Casa Militar, eu já era capitão. Ele mandou me chamar,
botou a mão no meu ombro e disse: “Vamos trabalhar juntos, capitão?”. Então, a partir dali eu fiquei
ligado ao Brizola até sua morte. Me lembro que lá por volta de 1999, nós estamos no aeroporto Salgado
Filho, e o Brizola bota a mão no meu ombro e diz: “Neme, a minha mão continua no teu ombro e às
vezes te pesa, não é?”.
Então, eu assumi a Casa Militar e também como chefe do Serviço de Reclamações Públicas
do Palácio Piratini, uma ouvidoria. Depois, o Brizola me mandou para Brasília organizar o governo
do Rio Grande do Sul lá e despachar os interesses do Estado com os ministros e se necessário com o
presidente. Antes de ir, disse para o governador que iria deixar montada no Palácio uma central de
comunicação e eu levaria outra comigo, para podermos nos comunicar por código Morse. Ele achou
perfeito. Nessa época, tinha que esperar um dia inteiro para conseguir uma ligação telefônica. Época
em que as empresas americanas dominavam tudo aqui. Então, antes de falar com um ministro, eu
conversava com o Brizola pelo código Morse. Depois, organizei o transporte de documentos através de
aviões da Varig. Avisei os políticos de todos os partidos que o serviço de malote da Varig estava à
disposição para quem quisesse se comunicar com o governador gaúcho.

Na Legalidade
Um fato ocorrido na Base Aérea de Canoas, um pouco antes da renúncia do Jânio, foi um
dos principais indícios de que os militares não respeitavam mais a autoridade do presidente da
República. Depois da condecoração ao “Che” Guevara – a primeira bofetada nas Forças Armadas –
os militares já inconformados com a situação receberam ordens de recepcionar uma missão comercial
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russa. Eu estava lá com o Brizola. A certa altura, vi um coronel descer de um carro e correr em direção
ao comandante do III Exército. Depois voltou para o carro e foi embora. Eu pensei: “Aí tem coisa”.
Procurei um ponto alto para que eu pudesse enxergar todos, aí percebi que os generais começaram a
sair, e os outros oficiais também, não ficou um milico, só eu. Cheguei no ouvido do Brizola e pedi que
ele desse uma olhada geral e ele voltou-se pra mim: “Que dê os milicos, Neme?” Eu disse: “Chefe, o
presidente não manda mais no Brasil, porque algum general deu uma ordem acima do Jânio Quadros
e mandou todos os oficiais saírem. Aí o Brizola me pediu que eu fizesse um relatório sobre o ocorrido e
fosse entregar nas mãos do presidente. Cheguei em Brasília, liguei para o Castello Branco, assessor de
imprensa do Jânio e fui lá no Palácio. Entrei no gabinete e o Jânio: “Como vai, capitão?” Respondi
que ia bem e pensei: “Eu quero ver o senhor, depois de ler isso aqui”. Ele leu o relatório e se transformou
de tanto ódio, mal conseguia segurar o documento. E disse: “Capitão, pode se retirar e diga ao
governador que o presidente está ciente”. Fui embora e dali a cinco dias ele renunciou. Existem duas
versões para a renúncia: a primeira é que Jânio percebera que não tinha mais controle de nada; a outra,
é que o presidente teria simulado a retirada, forçando o povo a sair às ruas para pedir seu retorno e os
militares o conduziriam novamente à presidência, recuperando assim sua autoridade.
O Brizola ainda ligou para a Base Aérea de Cumbica, para onde o Jânio havia se
refugiado, ofereceu o Palácio Piratini como local seguro para o Jânio instalar ali a presidência, mas ele
não quis. Então, começamos a mobilização para a posse do Jango. Muita gente diz que o Brizola só
começou o movimento porque o Jango era seu cunhado, nada disso.
Um dos momentos difíceis da Legalidade foi quando o general Machado Lopes declarou ao
Brizola: “Sou soldado e cumpro ordens, fico com o Exército”. Aí a coisa ficou feia, a Casa Militar
entrou no assunto e vimos que o problema era colocarmos os soldados da BM nas ruas, em condições de
combate, não para policiamento. Foi quando apareceu a notícia de que a BM tinha guardado um
material bélico que o general Flores da Cunha havia importado da Tchecoslováquia para enfrentar o
Getúlio aqui. Então, a BM foi para a rua e se criou um impasse para o general Machado Lopes, que
teria que atacar os soldados da Brigada.
Nesse instante, o coronel Muricy, me parece que era de Pernambuco, mandou atacar a torre
da Rádio Guaíba para silenciar a Cadeia da Legalidade. Mas, por sorte, foi convencido pelo coronel
Pedro Américo Leal a suspender o ataque, sob pena de perder muitos soldados em combate com os
brigadianos que estavam protegendo a torre da estação de rádio. O Pedrinho lembrou ao coronel que os
seus soldados eram todos recrutas, novatos, recém estavam aprendendo a atirar de fuzil, e iriam enfrentar
soldados da BM, experientes, calejados, gente que morre no cumprimento do dever.
Outro momento difícil foi quando seis sargentos da Aeronáutica vieram ao Piratini nos
avisar que os oficiais estavam tentando bombardear o Palácio. Esses sargentos – tinha até um primo
do Brizola junto – disseram que haviam tirado peças importantes dos aviões, mas que o comando da
Base Aérea já havia mandado buscar outras peças em Curitiba e os aviões poderiam levantar voo a
qualquer momento. Fui falar com o general, comandante do III Exército. E ele mandou verificar a
situação. Mas isso não bastava. Então eu ousei: “Desculpe general, mas eu tenho ordens do governador
de mandar a Brigada Militar atacar a Base Aérea caso o senhor não solucione o problema
imediatamente”. Aí ele mandou as tropas lá. Imagina, ele queria apenas verificar a situação. Aí fica
todo mundo abobalhado e eles bombardeiam tudo.
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Na campanha para deputado federal
No final do mandato de governador, Brizola me pediu para ir para o Rio organizar a
campanha para deputado federal, ele não queria se desligar do governo. E também tinha receio de obter
uma votação pífia. Dois meses depois de eu estar no Rio, minha projeção era de que ele receberia acima
de 200 mil votos, ele não acreditava, e no final foram 300 mil. Então, ele me nomeou chefe de gabinete
dele no RS. Eu ficava em Porto Alegre porque o Brizola não admitia que eu saísse daqui. Eu o
representava aqui, até com uma certa autonomia. E o presidente Jango me nomeou chefe da Presidência
da República também no RS, portanto eu desempenhava duas posições do mais alto nível, uma eu
desempenhava de manhã, outra à tarde.
Meu relacionamento com Jango também era muito bom, tanto é que, quando o Jango se
despedia do governador Ildo Meneghetti, dispensava o carro do Palácio para ir comigo. Dizia: “Não
me leve a mal governador, mas eu vou no carro do capitão Neme para tratar de questões particulares.
E todo mundo ficava olhando pra mim. Então concluíram que os pedidos que tinham que ser feitos, de
verbas e tal, deveriam ser dirigidos a mim. Mas eu é que ia conversar com o governador no Palácio.
Nessa época, essas minhas funções mereceram até uma piada do jornalista Jaime Conek, que escreveu
no Jornal da Tarde: “O capitão Neme acendeu uma vela pra deus e outra pro Diabo, de manhã
embarcou o Brizola para o Rio, e de tarde foi despachar com o Meneghetti no Palácio”.
Tanto o Brizola quanto o Jango depositavam total confiança em mim. Eu era chefe da
Casa Militar do Brizola e chefe da Presidência da República, no Rio Grande do Sul. Logo que o Jango
chegou a Porto Alegre para assumir a Presidência, ele estava na minha sala redigindo a primeira
mensagem ao povo brasileiro e não sabia como fechar. Aí eu digo: Presidente, eu tenho a frase final: “E
que as armas não falem” – tem até um livro com esse nome. Ele deu um soco na mesa e disse: “É isso
aí, disse tudo, eu quero paz, harmonia, menos tiroteio, menos bala”. Aí o Contursi se virou pra mim:
“Neme, tu não pode dizer isso porque tu podes errar”. Respondi: “Tanto posso errar como acertar, mas
eu sou obrigado a dar ideias pra ele, agora, ele é responsável em aceitar ou não”.
Como representante do Jango aqui, eu tomei a iniciativa de criar a Associação dos Chefes
Federais. O primeiro comentário do Brizola foi: “Como é, Neme, agora tu estás com mais poderes que
os governadores”. Eu disse: “A ideia é fazer um plano coordenado para o presidente Jango e evitar que
cada governador puxe para seus interesses”. Eu convidei para ser presidente o Eliseu Paglioli, que era
um nome de peso, e eu era o vice-presidente.
Depois, a pedido do Brizola, assumi a campanha do Sereno Chaise para a prefeitura de
Porto Alegre. E ganhamos com muita folga, e olha que os candidatos eram de peso, Sinval Guazzelli
e Cândido Norberto.

No Golpe Militar
Em março de 64, eu tive a informação de que havia um oficial do Exército, acho que foi
chefe da Casa Militar no governo de Juscelino, percorrendo todos os cantos do Brasil para armar um
golpe contra o Jango. Escrevi para o presidente e o coronel Prado levou o bilhete até ele. Jango leu e riu,
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o general Assis Brasil, ministro da Guerra, leu e deu gargalhada. O Prado ficou furioso e disse que
iria voltar para o Rio Grande pegar em armas para defender o mandato do presidente. Um tempo
depois, o Jango estava derrubado.
Quando surgiu a notícia de que o Mourão tinha saído com as tropas para derrubar o Jango,
o Brizola me ligou de Brasília e disse para eu parar tudo e concentrar nossas forças para a reação. Eu
liguei para o Sereno, que estava comemorando seu aniversário e disse pra ele ir para a Prefeitura e
mandar todos os presentes assumirem seus postos nas repartições e aguardar ordens. O doutor Brizola
chegou em Porto Alegre e nos reunimos em sua casa. Ele ligou para o general Assis Brasil e disse que
o general Ladário tinha de vir imediatamente para Porto Alegre, assumir o comando do III Exército.
Eu disse para o Brizola avisar o general Assis Brasil de que o Ladário deveria vir com a requisição
da Brigada Militar assinada pelo presidente Jango, porque, aí eu assumiria o comando da Brigada, o
general Ladário assumiria o III Exército e o Brizola, a área política. Então, teríamos condições de
fazer a segunda Legalidade e instalaríamos a Presidência aqui no Palácio, provisoriamente, até se
dissolver o movimento dos golpistas.
Fomos esperar o general Ladário no aeroporto. Brizola me apresentou e a primeira coisa
que fiz foi perguntar se o general estava com a requisição da BM. Ele disse que o general Assis Brasil
o mandou requisitar o comando da Brigada aqui, em Porto Alegre. Aí eu pensei, “Bom, agora acabou,
não temos chance de reação. O Brizola disse para o general que não iria acompanhá-lo porque tinha
que articular a defesa do Jango na área política, e que eu ficaria ao seu lado para tomar as decisões.
Vejam só onde eu estava nos dias decisivos do golpe: instalado na sala do general Ladário, comandante
do III Exército. E o pior, ainda fui conversar com meus superiores na Brigada, para convencê-los a
entregar o comando da BM para o general Ladário. É claro que o coronel Frota não iria entregar o
comando, até porque só o governador podia fazê-lo.
Dois dias antes do golpe, o Brizola me convida para ir na sede do partido, na Riachuelo,
porque tinha uma surpresa pra mim: “Neme, como tu participou da organização dos Grupos dos Onze,
foi meu braço direito, vou te nomear chefe dos Grupos no Rio Grande do Sul e vais nomear um coronel
da Brigada para comandar os Grupos em Porto Alegre. A minha sorte é que não deu tempo de sair a
notícia, porque, do contrário, eu ia pegar uns 200 anos de prisão. Achavam que os Grupos dos Onze
era um plano de golpe do Brizola e não era nada disso. Se tratava de um plano para reunir pessoas
nacionalistas em grupos de onze, em todas as ruas, bairros, não necessariamente ligadas ao PTB, para
que fosse possível montar um partido em questão de 30 dias, diante da hipótese de o presidente Jango
aderir aos conservadores. Então, o Brizola reuniu muita gente, milhares de pessoas de vários partidos
e estados se inscreveram. Brizola era o herói da Legalidade, todo mundo queria participar de sua
iniciativa. Sua lealdade não era com o Jango mas com o povo brasileiro. Então, o Brizola montaria
um partido nacionalista, não esquerdista. O slogan era: “Nem Rússia, nem Estados Unidos, Brasil”.
Essa era a finalidade dos Grupos dos Onze, organizar o Brasil nacionalista.
Mas todas as tentativas foram frustradas. O Jango já estava decidido a não resistir ao golpe.
Quando ele chegou em Porto Alegre, eu fui recebê-lo no aeroporto. Ele me deu um abraço e me convidou
para ficar com ele no exílio, em Montevidéu. Ficaria instalado num apartamento abaixo do dele, e seria
seu chefe administrativo. Ali eu não respondi nada. Fomos direto para a reunião decisiva, e lá, lhe
ofereceram a última chance de resistir, mas ele repetiu aos militares e ao Brizola que não iria dar ordens
para resistência ao golpe: “Para não verter o sangue dos meus companheiros”. Só depois de muitos anos
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é que o Jango se deu conta de que, com aquela decisão, somente os seus companheiros haviam sofrido,
porque foram presos, torturados, assassinados. E essa foi a grande dor de Jango no exílio.
O Brizola, logo que saiu da casa do general Ladário, na Cristóvão, foi para a casa do
Fidélis e, depois, para casa do Raul Cauduro, e de lá, ele queria voltar para a Assembleia “defender o
povo brasileiro na democracia”. Mas o ambiente era outro, diferente da época da Legalidade. O
Meneghetti apoiava os golpistas, controlava a Brigada, então, ele não poderia ir porque seria morto.
Tinham correntes de brigadianos percorrendo o Estado, me lembro que um dos contingentes era
comandado pelo coronel Gonçalino Túlio de Carvalho. Então, convencemos o Brizola de usar o direito
do asilo. Aí arrumamos pra ele um fardamento de soldado da BM e a mulher do Ajadil foi quem
dirigiu o carro, e vencendo algumas barreiras de policiais, foram ao encontro do Maneco Leães, em
Pinhal, que o levou de avião para o Uruguai, voando a 30 metros para não ser localizado no radar.
Bom, eu fui pra casa do meu cunhado para queimar documentos, coisas que não tinham
muita importância, a meu ver, mas para os golpistas qualquer coisa era incriminatória. Fiquei uns
cinco dias lá, queimando papéis. Nem as cinzas sobraram, eu as colocava no vaso sanitário. Só não
tive acesso ao cofre do Brizola. Lá a ditadura encontrou uma lista com o título “Poder Civil”, e ali
tinham vários nomes, todos acabaram sendo cassados. Havia outra lista com o título “Poder Militar”,
em que eu fora incluído, mas essa eu não deixei ele guardar no cofre, ficou comigo. Ainda no início de
abril, recebi ordens de me apresentar preso. Imagina se acham aquela lista com nomes do poder militar,
iriam me colocar preso uns 200 anos. Já preso, os coronéis mandaram me chamar e um deles me fez
uma pergunta violentíssima: “Coronel Neme, quando você estava com o Brizola na sacada da
Prefeitura, e ele mandou os sargentos pegarem em armas para derrotar os oficiais, o senhor iria entrar
nessa?”. Eu pensei um pouco e respondi que a gente deveria entrar num jogo de gibi, daqueles que
voltava no tempo e aí ele poderia ver se eu iria pegar em armas ou não. Ele ficou bravo mas não disse
nada.
O doutor Brizola era uma figura sensacional, e muito esperto. Quando eu o acompanhava
nas viagens para os comícios, ele chegava no município avisando: “Atenção companheiros, não adianta
vir falar comigo, tem que falar com o Neme”. Ele me dava um prestígio total e ainda escapava do
assédio. Meu maior orgulho foi ter conquistado a total confiança dele. Um adesivo no meu carro é prova
de que meu grande líder Leonel Brizola não morreu. Diz: “Brizola, para nós tu continuas vivo”. E a
minha família já sabe que, enquanto eu for vivo, ninguém tira o adesivo do meu carro.
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Cheguei ao Uruguai alguns dias depois do golpe militar. Meu companheiro era Jayme de
Araújo, vereador em Cachoeira do Sul, que foi designado por amigos apenas para acompanhar-me e
que acabou ficando no exílio mais tempo do que eu. Ficamos alojados numa pensão, na Calle Mercedes,
mais perto do Boulevard Espanha. Diariamente íamos a pé até o centro. Num fim de tarde,
constatamos um movimento anormal no Hotel Lancaster, que ficava na Plaza Libertad. Fomos
verificar e deparamos com Leonel Brizola, cercado por jornalistas e frente a inúmeros microfones,
câmeras de TV e holofotes. O deputado e ex-governador trajava uma camisa cáqui, da Brigada Militar
do RS, culotes e botas militares. Estava com boa aparência e aquele olhar penetrante de pessoa
determinada. Contava sua versão da odisseia que envolveu sua esquiva às forças da repressão, que
queriam capturá-lo a qualquer custo. Quando terminou, sua frase dirigida aos uruguaios era um hino
de admiração ao pequeno país, cuja democracia, então, era exemplar. Disse: “Atuando, nesta pobre
América Latina, se fala em liberdade, todos os caminhos conduzem ao Uruguai”. Estava livre, são e
salvo e cercado por dona Neusa e filhos. Mas a chama estava acesa e seu futuro assim demonstrou.
Avistou-me, nos cumprimentamos e pediu-me que ficasse. Depois, num dos apartamentos
do Lancaster, onde ficou por alguns dias. pediu-me que o ajudasse. Seu propósito era voltar na crista
de um movimento revolucionário. Sabia que eu manejava bem o espanhol falado e escrito e precisava
desse apoio. Engajei-me na hora. Desde então, acompanhei-o, primeiro, nos contatos com o governo,
com as principais autoridades, imprensa e dignitários locais. Fomos recebidos como irmãos. O povo é
generoso, capaz de gestos largos, franco e lhano como o gaúcho.
A seguir, passamos a agir. Brizola alugou um amplo apartamento no edifício do sr.
Martinez Reyna, na Plaza Independência, ao lado do Palácio do Governo. Dali, passamos a tentar
montar um dispositivo que permitisse a volta ao Brasil. Primeiro, tínhamos que resolver o problema de
quase quatro mil brasileiros ali exilados. Muitos não tinham por que ficar ali. Haviam buscado refúgio
apenas por solidariedade. Fizemos uma triagem e começamos a planejar o retorno dessas pessoas. O
Uruguai não tinha trabalho para ninguém e o próprio sistema de asilo não admitia, na época, a
integração na vida normal. A redução foi drástica e ficaram apenas os que realmente corriam risco, se
retornassem. Sabíamos que havia dois tipos de operações, montadas pelo regime brasileiro. O primeiro,
estabelecia severa vigilância sobre Brizola, seu “staff” e movimentos, incluindo visitantes e deslocamentos
até a fronteira brasileira. O segundo, envolvia uma delicada e perigosa operação de sequestro de Brizola,
por parte de oficiais brasileiros. Era urgente, portanto, montar um dispositivo de segurança permanente
em volta de Brizola e sua família. Tal foi feito e com sucesso, tanto que jamais o líder correu riscos
sérios.
Depois, começamos a tessitura de um plano de retorno. Houve dois episódios marcantes. O
primeiro, foi o impasse entre o Governo Militar e o Governador Mauro Borges. Emissários do
governador nos garantiam que este não aceitaria ser deposto e resistiria, com sua Polícia Militar e
algumas adesões do Exército. A nós incumbiria entrar pela fronteira e tomar algumas cidades que
ofereceriam menor resistência. Borges daria a senha em pronunciamento pelo rádio. Passamos uma noite
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em vigília e na escuta. Nada houve e, no dia seguinte, Mauro era deposto e preso. Em meio à
madrugada, um episódio engraçado. Um dos exilados, era o coronel do Exército Jefferson Cardim de
Alencar Osório, que não integrava nosso grupo. Mas estava sempre querendo deflagrar qualquer coisa.
A campainha do apartamento de Brizola toca. Um de nós vai atender e depara com Jefferson. Queria
falar com Brizola. Fui atendê-lo, no hall. Jefferson estava em uniforme de campanha, do capacete às
botas. Portava uma submetralhadora INA e uma japona de campanha (era inverno e a noite muito
fria). Ponderei ao Coronel que estávamos em um país estrangeiro e que, se fosse apanhado naquelas
condições, estaria criado um caso internacional de graves proporções. Queria entrar no Brasil a qualquer
preço e seu carro estava na garage subterrânea, pronto para a viagem. Levei-o até o carro e pedi, pelo
amor de Deus, que despisse o fardamento.
O segundo acontecimento que marcou esse período inicial, foi a chamada Operação
Pintassilgo, que envolvia o então capitão Alfredo Ribeiro Daudt. O aviador foi preso quando, num
avião de carreira, tentava chegar a Montevidéu, portando planos de uma operação aérea. Foi preso e
conseguiu fugir da Polícia do Exército. Hoje, há informações de que teria sido ajudado pelo então tenente
Carlos Lamarca, que era Oficial de Dia no momento da fuga. A prisão de Daudt, no entanto, resultou
na prisão de vários companheiros e representou um sério golpe no planejamento global que estava sendo
montado.
Após isso, o governo uruguaio começou a ser pressionado para determinar a internação de
Brizola em local afastado de Montevidéu e da fronteira com o Brasil. A pressão política e econômica
era muito forte e, quase no fim de 1964, o governo oriental cedeu. Conhecido o decreto, passei a procurar
local que estivesse enquadrado nas suas determinações. Atlântida pareceu ideal. Permitia o contato do
deputado com sua família, que permanecia em Montevidéu. Encontrei um bom edifício, o Vistalmar,
onde foram alugados dois apartamentos, um para Brizola, outro para sua segurança e apoio. Brizola
só se deslocava a Montevidéu, com acompanhamento de agentes uruguaios. Já no início de 1965,
convencido de que nosso retorno era problemático e impossível a curto prazo, decidi agradecer o asilo e
retornar ao Brasil, mesmo enfrentando sérios riscos. Já estava de volta em Montevidéu, quando sobreveio
a guerrilha comandada por Jefferson e pelo Sargento Alberi. Alberi convenceu o coronel de que Brizola
não iria lutar e que ele, Jefferson, era o líder ideal para uma guerrilha. E o Brasil foi invadido a bordo
de um Aero-Wyllis, pilotado por um coronel do Exército brasileiro, devidamente fardado e legalmente
identificado. Deslocaram-se até São Sepé, requisitaram um caminhão, colocaram simpatizantes e
rumaram à Serra. Tomaram Tenente Portella, Três Passos e, com armas expropriadas de delegacias e
destacamentos da Brigada, rumaram ao Paraná. A guerrilha foi objeto de extensas notícias na Rádio
Central de Moscou, Rádio Havana, emissoras chinesas, BBC de Londres e emissoras americanas, que
emprestavam seriedade ao movimento. Nossa posição no Uruguai, ficou insustentável. Os simpatizantes
achavam que nos faltava coragem; os adversários nos julgavam os planejadores da ação. Tudo durou
pouco e acabou nos cárceres do Primeiro Batalhão de Fronteiras de Foz do Iguaçu, onde os guerrilheiros
foram torturados e maltratados.
Foi nessa época que retornei ao Brasil e, como era esperado, fui preso, curtindo oito meses
de cadeia.
Brizola ficaria mais 16 anos no exílio, de onde voltou somente após a concessão da anistia.
Durante esse longo afastamento do Brasil, portou-se como um patriota, sempre ligado nos
acontecimentos, sempre trocando ideias com as lideranças contrárias ao regime militar. Perdeu as
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esperanças de liderar uma revolução, seja porque não encontrou condições de apoio popular e armado
para qualquer movimento, seja porque achou que seu momento havia passado. Lamento, até hoje, que
não tenha recebido apoio nas diversas eleições que disputou, visando atingir a Presidência da República.
O general Golbery, um gênio da arquitetura “política” do movimento militar, foi o responsável pela
derrocada do dispositivo partidário de Brizola. Quando deu à Ivete Vargas as condições para recriar o
Partido Trabalhista Brasileiro, o solo fugiu sob os pés de Brizola. O PDT jamais teve a ressonância
popular que o PTB alcançara. E Brizola morreu sem alcançar a Presidência da República para a
qual, sem dúvida, estava muitíssimo bem preparado.
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Com profunda consternação tomamos conhecimento do falecimento do afetuoso amigo de
Cuba, Leonel de Moura Brizola, incansável e histórico lutador pela causa e interesse do povo brasileiro.
Brizola, quem desde muito jovem se destacou por suas firmes posições nacionalistas, foi sem
dúvida nenhuma um dos precursores do avanço político e democrático, tanto no âmbito interno como em
sua política externa, presente hoje no Brasil.
Nos tempos difíceis que a humanidade enfrenta na atualidade, Brizola será obrigatória
referência para os lutadores nacionalistas e anti-imperialistas.
Sempre recordaremos a hospitalidade e familiaridade com que nos recebeu em sua residência
no Rio de Janeiro em março de 1990, e a visita que realizou a Cuba em maio de 1991, como
manifestação dos laços de amizade e solidariedade que teve sempre para com nosso povo.
Faço extensivas minhas condolências, ante tão irreparável perda, ao povo brasileiro, ao
Partido Democrático Trabalhista, a seus familiares, companheiros e amigos.

*
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Flávio Tavares
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Das muitas histórias que Leonel Brizola me contou no exílio, em meio aos mútuos segredos
que a luta de resistência à ditadura nos levava a confessar um ao outro e a esquecer no instante seguinte
(e, assim, nada revelar jamais, caso nos prendessem e torturassem), uma delas permanece intacta em
minha memória.
Ele tinha pouco menos de dois anos de idade, morava no interior de Carazinho, no campo,
quando divisou o cavalo em que o pai tinha saído de viagem no dia anterior, naquele final de 1923.
– Lentamente, o cavalo se aproximou, cansado, cabeça baixa e, passo a passo, parou junto
à casa. Minha mãe abriu a porta e gritou, num grito espantado de dor, mais grunhido do que outra
coisa, em berros cada vez mais fortes. Tive medo mas não chorei, e me agarrei no vestido da minha irmã
mais velha para me proteger daqueles gritos. Minha mãe gritava e eu não via nada. Só o cavalo parado
ali. Parado e triste.
O menininho Leonel não podia entender que a mãe gritava exatamente porque também não
via nada. O cavalo voltara sozinho e sem ninguém, dando o aviso de que o cavaleiro fora morto e o
cadáver estava lá longe, no campo. Eram os dias seguintes à Revolução de 1923, já com o armistício
assinado entre os rebeldes maragatos e o governo, mas a paz ainda não voltara aos campos e o ódio da
guerra continuava pelo Rio Grande afora. O pai, um maragato, era o cavaleiro e fora assassinado por
vingança. A triste vingança dos vencedores sobre os vencidos.
– Aqueles dias foram terríveis mas minha mãe nos ensinou a não recorrer à vingança,
Félix! - concluiu Brizola, chamando-me pelo nome de guerra que ele próprio me dera e que usávamos
em todos os momentos da clandestina resistência armada.

Cumplicidade
Recordo o episódio agora, ao evocar o que ele foi para buscar defini-lo. Os adjetivos que
definem a personalidade de Brizola são muitos, mas para explicar porque se transformou em líder e
porque sobreviverá na História, bastam dois: audácia e paixão.
A partir de 1952, nos meus 18 anos, ele ainda deputado estadual, a nossa convivência foi
sempre próxima, mesmo nos breves tempos em que as posições políticas nos separaram, como em 1955,
na eleição que o levou à prefeitura de Porto Alegre. Em 1961, na campanha pela posse de João Goulart
na Presidência da República - que ele organizou e comandou -, permaneci a seu lado (como muitos
outros) durante 24 horas ao dia, ao longo de uma semana, revólver à cintura e sem jamais dormir. Pela
primeira vez, vi então como a sua audácia brotava da paixão, transformando a palavra na luz de um
relâmpago contínuo que jamais se apagava. A sua palavra, que a Rádio da Legalidade difundia pelo
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país inteiro, mobilizou multidões, derrotou o golpe militar e Jango pôde voltar ao Brasil para assumir
a Presidência.
Só após o golpe militar de 1964, nos anos da luta de resistência à ditadura, porém, fui
conhecê-lo de corpo inteiro. Primeiro, ele no exílio no Uruguai e eu em Brasília, viajando incógnito para,
na clandestinidade, tramar a conspiração nos tempos do Movimento Nacionalista Revolucionário
(MNR), do qual ele era o comandante político e eu o coordenador operacional do Planalto Central e
norte do Brasil. Conheci, então, o minucioso Brizola que me ensinou como me comunicar por uma
sequência de números e letras, por meio de uma “palavra-chave”, indecifrável até pelos melhores
decodificadores criptográficos. Mais tarde, concluída e abandonada a etapa da resistência armada à
ditadura, eu próprio fui também um exilado. E em Lisboa, de 1978 a 1979, chegamos a morar no
mesmo hotel, nos dois anos anteriores à anistia política que nos fez retornar ao Brasil.
Tive, então, novos descobrimentos: além da antiga cumplicidade da luta armada, houve a
intimidade familiar, com a sua netinha Laila e meu filho Camilo brincando juntos e se misturando às
crianças portuguesas, sob o incentivo de Neuza Goulart Brizola, que funcionava como avó de ambos.
Ao contrário do que se pensava no Brasil, percebi que Brizola era um ouvinte atento, que
prestava atenção a tudo o que dizia o interlocutor, mesmo parecendo desinteressado. Foram os anos em
que “o grupo de Lisboa” o ajudou a abrir-se às novas correntes do socialismo não-autoritário, para que
“o novo trabalhismo” não ficasse estancado no getulismo, por maior estadista que tenha sido Getúlio
Vargas. Nesse período, o português Mário Soares e o alemão Willy Brandt entram na vida de Brizola
e, com paixão, ele descobre Marx, mas sem adotar os padrões do marxismo rígido de uma época ainda
dominada pela hegemonia doutrinária da União Soviética em boa parte da esquerda.
Lembro-me da paixão com que contou que Willy Brandt o levara a conhecer a casa onde
Marx nasceu na Alemanha, perto da fronteira da Holanda:
– Tudo intacto, talvez tenha sido recomposto, mas até os livros de Marx lá estão! - disseme no seu pequeno apartamento do Hotel Flórida. Nesse dia de 1978, em Lisboa, chamou-me outra
vez de “Félix”, o antigo codinome que ele me dera em 1965 em Montevidéu, e que já não usávamos
há anos.
Estranho, no final de 1979, na derradeira reunião com o “grupo de Lisboa” antes de que
viajasse a Nova York para, de lá, regressar ao Brasil, outra vez me tratou pelo antigo “nome de
guerra”, totalmente em desuso. Tão em desuso que, depois, nos 24 anos de retorno ao Brasil permaneceu
esquecido.
Neste 2004, porém, na noite de 31 de maio, Brizola compareceu a uma livraria de
Ipanema, no Rio, para a sessão de lançamento do meu livro, o seu último ato público (dois dias depois
foi ao Uruguai e de lá voltou infartado). Algo estranho ocorreu. Ele, que antes era sempre o último a
chegar, chegou antes de mim e foi recebido pelo meu filho Camilo, “o mágico”, como ele o chamou,
lembrando-se das brincadeiras de criança em Lisboa. Quando apareci e fiz a pergunta clássica de “como
vai?”, mostrou que a velha paixão continuava:
– Olha, Félix, nesta altura da vida, ando meio cansado, mas até estou bem no cansaço,
pois significa que sigo batalhando e não me calo.
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Todos estranharam o tratamento de “Félix” e eu tive de explicar que não era um lapso da
idade, mas uma reminiscência dos tempos difíceis. Três horas depois, na despedida, Brizola outra vez
me chamou de “Félix” e o tomei como amistosa deferência. Só agora, vejo que era uma forma inconsciente
de despedida. O comandante se despedia do soldado, com a senha secreta de combatente.
Ele é insubstituível até no jeito terno da despedida. Não apenas na forma de fazer política,
com franqueza, dizendo o que pensava, sem farisaísmos nem simulações, sempre com uma solução
concreta ao que apontava com a palavra. Às vezes, com isso até perdia votos, pois nunca foi um caçador
de votos, nem um político de palavrório oco.
Foi um estadista.
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Janio de Freitas

*

Por diferentes formulações, muitos dos que comentaram a morte de Leonel Brizola,
coincidiram na ideia de que ali se encerrou uma era, um ciclo, o que é quase o mesmo, desapareceu “o
último populista” É possível. Mas não indiscutível.
Pode-se, e talvez se deva, com mais razão identificar em 1995 o encerramento de um ciclo,
no sentido que lhe foi dado pelos comentários. Com o governo de Fernando Henrique que então se inicia,
a conjunção de poder político, meios de comunicação e interesses internacionais impõem o abandono de
concepções presentes e determinantes, em pelo menos seis décadas e meia da vida brasileira, fosse regime
democrático ou ditadura, fossem quais fossem o presidente, o ditador, a composição política no poder ou
a corrente militar dominante.
A ampla variação de graus do nacionalismo, entre a obstinação rígida e a aceitação por
conveniência, constituiu um ideário, que em nenhum momento, pelo menos desde a Revolução de 30 até
95, deixou de integrar cada parte da vida política e econômica. Rejeitá-lo nunca passou de ato
individual, e assim mesmo tão excepcional que conferiu uma identidade extra às pessoas de que o
“entreguista” Roberto Campos se tornou referência.
O multiforme ideário nacionalista é a primeira demolição, ou primeira ruptura, que se inicia
em 95. Tão veloz e eficiente foram os tratores que, em pouco tempo, se viam comandos militares
associando-se a operadores da Embaixada dos Estados Unidos para entregar a uma empresa norteamericana, por meios artificiosos, o esquema de segurança da metade norte do Brasil. Nem a soberania,
como conceito ou como sentimento, sobreviveu onde mais deveria existir, que dirá no Congresso sujeitado
e na população, dependente da mídia.
A partir de 95, o Brasil torna-se um apêndice do sistema internacional de exploração
financeira dos países secundários, sistema a que, como parte do seu jogo, os interessados deram o nome
amorfo de mercado. Já por aí o que se instalou a partir de 95, foi uma concepção absolutamente nova,
de função do governo, da riqueza nacional e da relação entre presente e futuro.
Um país esvaziado de nacionalismo não pode ter uma ideia viva de povo. A predominância
de princípios e fins originários de fora e orientados para fora resultou no que Fernando Henrique, em
uma formulação primária, denominou de rompimento com o getulismo. Era o rompimento com as causas
sociais próprias de governo. Por mais tênue e desagradado que fosse, o dever governamental para com a
população – seu poder aquisitivo e os serviços de que depende (hospitais, estradas, escolas e universidades,
segurança) – nunca foi negado como razão de ser dos governos, por pouco que alguns o tenham praticado.
A partir de 95 instaura-se o predomínio do combate à inflação à custa dos investimentos
governamentais dos deveres gerais para com a população e do empobrecimento nacional por falta do
necessário e possível crescimento econômico. Sempre secundárias na prática, as razões sociais da
existência de governo deixaram de figurar nas concepções dominadoras do país. O governo tomou-se
dispensado do compromisso com a população.
*
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Mesmo com dois mandatos, um governo não bastaria para encerrar um ciclo histórico. Mas
o governo Lula confirma o encerramento. E a maneira de fazer política do próprio Lula, talvez ainda
por um resquício de constrangimento, não é senão o “populismo” que, na afirmação de alguns
comentários, teria desaparecido com Brizola.

Velho Briza, diziam
Os principais adversários de Leonel Brizola vão se perdendo nas entrelinhas da história.
Alguns deles chegaram a níveis muito altos de importância política em seu tempo, mas não se fizeram
marcar como personagens da grandeza ou da tragédia de um momento que a história não consiga
esquecer. O levante iniciado e liderado por Brizola em defesa da legalidade constitucional e do regime
democrático contra o golpe que as Forças Armadas perpetravam, em 1961, é um dos momentos épicos
que demarcam a história, indeléveis e quase sempre únicos.
Um governador que lá do último sul ousa dizer “não aceito” às Forças Armadas do país
todo, e só com a sua polícia militar inicia uma resistência cuja convicção conquista parte dos militares
estacionados no Estado, e vence afinal - essa é uma cena a que ninguém pode negar o lugar de
culminância na penosa luta pela democracia no Brasil. Culminância diferente da outra, a resistência
armada à ditadura, porque não se nutriu de razões ideológicas, do projeto de revolução social, mas tão
só da legalidade e da democracia como expressa na Constituição.
A coragem pessoal e política de Brizola já lhe reservaria um lugar especial no último meio
século brasileiro. Mas a lealdade que teve às suas ideias, por tanto tempo, é outra característica pessoal
e política sem paralelo entre os seus adversários e aliados. Em outro aspecto, o da lisura, não seria caso
isolado, mas é caso único em um sentido: ninguém teve a vida mais esmiuçada pelos Inquéritos Policiais
Militares, às dezenas, algumas investigações por mais de dez anos; nenhum governador foi jamais tão
espionado, grampeado, seguido, investigado quanto Brizola quando governador do Rio – e nada, nunca
foi encontrado sequer vestígio de improbidade.
O esquerdismo de Brizola era, sobretudo, o nacionalismo. Integral, inviolável, o
nacionalismo que, se igual nos militares com seu mito de patriotismo, os levaria a vê-lo como aliado.
Odiaram-no como a nenhum outro político, nem Getúlio, nem mesmo Jango. Nacionalismo que deveria
ser um ponto de aceitação de Brizola pelos comunistas. Abominaram-no como abominavam Lacerda.
Mas, nesse caso, houve certa reciprocidade: a Brizola parecia intolerável a íntima relação de Jango com
os comunistas, à qual atribuiu, já na época e até o fim, parcela muito grande da deterioração que
antecedeu o golpe de 64. Àquela relação atribuiu, também, uma parte de sua própria radicalização no
decorrer do governo de Jango, sendo a outra parte devida ao pressentimento de golpe da direita. Brizola
imaginava conter o que considerava as duas ameaças.
Todo chefe político é um tanto caudilho, mas Brizola não cuidava de ao menos disfarçar
esse componente, antes o exercia com evidência plena. Nas questões que tivesse como secundárias, fez
política com o mesmo humor que exercia no convívio. Nas divergências que punham em questão assuntos
a seu ver primordiais, foi sempre capaz de passar do gaiato “sapo barbudo” ao “traidor”, e coisas
assim, sem a menor complacência. Mas não tinha um traço comum aos caudilhos: Brizola não era
vingativo.
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Durante seu primeiro governo no Rio, teve que enfrentar, ou suportar, um canhoneio terrível
do sistema Globo. Vinha de longe, além das divergências políticas, a inimizade de Roberto Marinho e
Brizola. Ao assumir o segundo governo, Brizola encontra um fato surpreendente: o Projac, o grande
centro de produção de novelas e seriados da TV Globo na Barra da Tijuca, estava em finalização, mas
fora construído sem o obrigatório exame de impacto ambiental. Estava erguido em área onde o plano
urbanístico proibia aquele tipo de construção e de atividade. Brizola repeliu o prato de vingança que
alguns lhe mostravam, com a possibilidade de arruinar o investimento gigantesco do grupo Globo. Em
vez disso, buscou um modo de legalizar o Projac.
Convencido de que a linha dura tentaria outro golpe ao fim do governo Figueiredo, Brizola
chegou a propor a extensão do mandato do general. Foi dos primeiros a integrar a campanha das diretas,
mas o gesto anterior ficou como cobrança inesquecível. Obcecado com problema da infância em geral e
da infância pobre em particular, achou que investimentos de Collor na multiplicação de Cieps, os centros
de educação integral, justificariam seu apoio a uma Presidência lamentável. O gesto ficou para cobranças
que o acompanharam desde então. Brizola nunca pediu, nem precisou fazê-lo, que esquecessem o que
disse ou escreveu. Nunca traiu o que ofereceu aos eleitores como seu governo. Entre seus erros e acertos
estiveram sempre a franqueza com os outros e a lealdade a si mesmo.
Brizola foi um homem sofrido de uma vida bonita.
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João Trajano Sento-Sé
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Neste momento, não faltarão superlativos para lembrar a importância de Leonel Brizola
em cerca de 50 anos de atuação política. Não poderia ser diferente. O jovem que se iniciou militando
no trabalhismo gaúcho de Vargas e Pasqualini misturou sua trajetória pública à própria história
republicana brasileira, assumindo todas as implicações decorrentes da escolha feita. Inimigo número um
do regime fundado em 1964, foi igualmente combatido por setores da esquerda organizada no interior
do antigo PC13. Objeto de anátema pelo PT e por outros setores da esquerda, no período pós-abertura,
foi igualmente cortejado como líder relevante no cenário político. Há muitos aspectos, positivos e
negativos, disponíveis para se abordar uma figura tão longeva, atuante e polêmica. Gostaria de destacar
três pontos: o grande respeito que Brizola nutriu pelas classes mais pobres, a atenção a elas concedida e
o estilo um pouco anárquico de tocar a administração pública.
Brizola foi um líder dotado de raríssima sensibilidade para lidar com os setores mais
espoliados, para comunicar-se com eles. O nacionalismo de Brizola foi basicamente um projeto (mais
imaginado do que propriamente sistematizado) de formação de uma verdadeira comunidade nacional,
mediante a inclusão dos negros, dos favelados, dos moradores das periferias, de todos os humilhados e
excluídos do Brasil formal. Como governador do Rio de Janeiro, proibiu o tratamento discricionário
tradicionalmente concedido às populações faveladas pelas polícias, encampou um dos mais ambiciosos
projetos educacionais jamais concebidos neste país e erigiu um monumento, a Passarela do Samba, à
maior manifestação de cultura popular carioca.
Há quem diga que o estilo brizolista de governar era pautado pelo improviso, pela falta de
planejamento, pelo açodamento na implementação de ideias concebidas de modo um tanto aleatório.
Tudo indica que era assim que as coisas ocorriam. O estilo brizolista de administrar era avesso à
burocracia, reconhecem até alguns dos colaboradores mais próximos. Até aí, contudo, se pronunciam os
talentos do líder, capaz de infundir uma confiança quase absoluta mesmo nos técnicos mais ciosos.
A capacidade de lidar com o elemento popular, e esse estilo de conduzir a administração,
valeram-lhe a alcunha de populista, de resíduo último de um padrão arcaico de fazer política, de um
tipo de liderança prestes a ser varrida com o lixo da História. Já não me recordo dos nomes de seus
detratores: eles passaram ou mudaram o tom. Brizola, contudo, manteve-se ativo politicamente até seus
últimos momentos, numa espécie de teimosia que lhe era peculiar.
Brizola ascende politicamente em função de seus espetaculares desempenhos eleitorais, sua
capacidade de transformar identifica-o em votos. Já há algum tempo, porém, essa capacidade vinha
declinando a olhos vistos. Curiosamente, porém, Brizola continuou sendo cortejado por lideranças
políticas, sendo chamado a se pronunciar a respeito das principais questões nacionais. Tal
respeitabilidade talvez se deva ao fato de Brizola ter se mantido fiel a um conjunto de valores, de se ter
reservado o direito à teimosia. Autoproclamado herdeiro legítimo do trabalhismo, Brizola parece ter
optado pelo ostracismo eleitoral a abdicar do legado que tão honradamente encampou durante sua longa
trajetória. Possivelmente está aí a razão da respeitabilidade que alcançou, mesmo por parte dos mais
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empedernidos de seus adversários. Com ele se vai mais um elo da cadeia que liga as origens da democracia
de massas do Brasil ao momento um tanto confuso e incerto que vemos atualmente. Aparentemente,
não deixa herdeiros. Oxalá algumas de suas bandeiras encontrem outras mãos para empunhá-las.
Afinal, gostássemos ou não de seu portador, elas continuam urgentes e legítimas, como foram nos últimos
50 anos.
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É inevitável, sendo político (sempre em campo oposto), escrever sobre Leonel Brizola, que
tinha na alma a herança dos caudilhos irredentos do Rio Grande do Sul, como Bento Gonçalves, Davi
Canabarro e tantos mais, indormidos, de lança em punho, prontos para a peleja e a degola. Foi um
pelejador.
Conheci-o em 1959. Hélio Polito, um jornalista pioneiro nos debates televisivos, levou-me
a Porto Alegre para participar do programa Encontro Marcado. Jovem deputado da UDN - partido
adversário de Brizola -, ali estive e o conheci. Era um jovem governador, oito anos mais velho do que
eu, e tinha o jeito daqueles que ainda estão preparando as armas. Conceito de dinâmico e dono de um
futuro político nacional.
Durante esse quase meio século não me lembro de nenhum político que não tenha sido alvo
de sua crítica, que não poupava amigos e adversários, alternados no tempo, de Jango, seu cunhado e
aliado, até Lula, seu aliado e companheiro de chapa. Presenciei sua pregação para fechar o Congresso,
resolver as reformas de base “na lei ou na marra” e sua campanha da Legalidade.
Com o tempo, consolidou a imagem de um velho lutador, que não escolhe a causa e o lado
quando se põe na raia. Desapareceram o preconceito e o medo das suas bravuras, para ser visto com a
marca do combatente em que se esquecem os erros e os excessos, para a qual existem tolerância e
admiração. Diziam os latinos: “De mortius nil nisi bonum” - dos mortos só falar bem.
Conheci, também, o outro Brizola: não o guerreiro mas a personalidade moldada nas raízes
rurais, da simplicidade de sua infância – e o ouvi falar com imenso carinho sobre a figura de sua mãe,
vestida pobremente, na faina do curral, responsável pelo sustento dos filhos. Guardava o sinal da revolta
por seu pai assassinado. Era polido e educado. Mostrava um certo ressentimento com o destino que
extrapolava para as pessoas. Não parecia aquele homem possuído de ira incontornável quando contava
parábolas gaúchas e usava o vocabulário característico dos pagos, com as lendas do quero-quero e as
querências das estâncias.
Certa vez deu-me um conselho, quando, presidente, eu visitava o Rio, em tempos de grande
dificuldade: “Não deixe sair os tratores do galpão para trabalhar a terra quando chove muito. Não
rendem nada e ficam atolados”. Outra vez: “As boiadas no Rio Grande têm de caminhar devagar,
lentas, constantes e sem cães. Eles às vezes brincam no calcanhar de um boi e perde-se tudo na fúria do
estouro”. Desse tempo vem o “costeando o alambrado”. Eu tinha de decifrar de quem e a quem ele
falava.
Flávio Tavares conta, nas memórias do exílio, que estava em Montevidéu com Brizola,
Neiva Moreira e outros. Era uma tarde de nostalgia, sonhos de levantes e de derrubada dos militares
no Brasil. Neiva Moreira arranca do bolso uma lista dos que deviam ser fuzilados com a vitória (eu
devia constar dessa relação). Começa a leitura. Vem o nome de Mem de Sá, gaúcho, ministro da Justiça.
Brizola interrompe: “Esse, não. Conheço-o. É um homem que não merece. Será uma injustiça”. Neiva
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protesta: “A lista tem que ser de todos”. A discussão varou a noite. Não se chegou a uma conclusão.
Escapamos todos, graças ao Brizola.
Conseguiu um milagre. Passou a vida construindo inimigos e guerreando. Morreu cercado
da homenagem de todos, na unanimidade de que marcara o seu tempo pela coerência de divergir. Como
se diz no Nordeste: “Um velho arretado”.
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Apenas uma vez estive próximo de Leonel Brizola, ocasião em que fui – cumpre reconhecêlo – objeto de oportuna gozação por parte do líder agora falecido. Foi em Montevidéu, onde ele cumpria
exílio político por total incompatibilidade com a ditadura militar brasileira. Fui visitá-lo juntamente
com um colega jornalista. Era inverno e eu vestia um pesado casaco uruguaio que ficava grande demais
para mim. Brizola me olhou e não perdeu a oportunidade:
– E então, companheiro, o defunto era maior, não era?
Ao tomar conhecimento de sua morte, a primeira coisa que me ocorreu foi que não prestara
atenção suficiente em sua figura enquanto estava vivo. Foi um sentimento fulminante de perda
irreparável.
Brizola esteve longe de ser perfeito, mas algumas de suas iniciativas marcaram época, e
nenhuma mais do que a ideia fixa dos Cieps. Quando era governador do Rio Grande do Sul, ampliou
a rede escolar primária de forma notável; a seguir, sua compulsão ocasional evolui para os Cieps,
proposta que começou a aplicar no primeiro governo fluminense, e percebeu que num país como o Brasil,
em que a maior parte das crianças é gerada em famílias pobres ou miseráveis, não bastava oferecer
escola: era preciso garantir alimentação e ocupação para o dia inteiro. Brizola foi uma figura que se
colocou acima de suas próprias incongruências.
Com a violência brutal que hoje assola a nação, percebe-se nitidamente que o projeto
brizolista, se aplicado na dimensão necessária, teria afastado da carreira do crime um número apreciável
de jovens.
Líder atualizado sob alguns aspectos, Brizola envelheceu, em minha opinião, no que se
refere ao nacionalismo e ao estatismo radicais que sempre o acompanharam. As transformações por que
passou o socialismo no Leste Europeu e as imposições de uma globalização inevitável geraram uma
nova realidade que Brizola se recusou a absorver. Isso o manteve defasado em relação às próprias
lideranças socialistas do resto do mundo, as quais souberam adaptar-se aos novos tempos sem abrir mão
de uma linha básica de centro-esquerda. Foi o que fez, no âmbito brasileiro, o PT: ao contrário do que
gritaram os manifestantes pedetistas quando Lula visitou o velório de Brizola no Rio, o governo petista
não cometeu traição ideológica, limitando-se a propor reformas indispensáveis e a executar a política
possível dentro do quadro mundial de hoje.
Brizola foi, no entanto, uma dessas figuras que se colocaram acima de suas próprias
incongruências. Não terá substitutos na linha histórica do trabalhismo, o qual tenderá a permanecer
como um momento histórico vencido em um cemitério de São Borja.
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Quando Getúlio Vargas impulsionou e esforço de unidade nacional, deflagrou a Revolução
de 1930 e fez-se vitorioso, concomitantemente, impregnou a alma brasileira de um intenso sentimento
de amor à Pátria e ao seu povo, que a História batizou de “Brasilidade”.
Leonel Brizola herdou essa virtude, tornando-se um paradigma da Brasilidade. Ao retornar
do exílio, pôde sintetizar numa frase todo o ideologismo ditatorial que apodrecia:
– O Trabalhismo não foi perseguido em razão dos nossos erros, a truculência deveu-se aos
nossos acertos. Não é verdade?
Era a evidência de todo um trabalho político que reconduziria o ideário getulista à suprema
magistratura da Nação e que fora perversamente destruído. Nessa fase, o Rio Grande já aderira à
firmeza intelectual, já conhecia o universo de realizações materiais de seu governante e já se deixara
cativar pelo carisma pessoal daquela liderança trabalhista.
Nessa angulação, nasceu um corpo proposicional centrado em sólidos princípios matrizes,
representando as aspirações das classes trabalhadoras e o sonho de libertação nacional. Em resumo, eis
os dez mandamentos do “brizolismo”:
I. O amor à Pátria como virtude suprema a comandar a vida do cidadão, inoculando em
cada brasileiro um sentimento perene e seguro de patriotismo, a partir dos bancos escolares;
II. O fervoroso desenvolvimento de um nacionalismo consequente, verticalizado através de
ações concretas em defesa da soberania dos interesses e da integridade do Brasil, enfrentando quaisquer
tentativas colonizantes de espoliação nacional e combatendo com tenacidade todas as práticas lesa-pátria,
patrocinadas por vendilhões internos e alienígenas;
III. O compromisso angular com a liberdade revela-se uma herança anciã recolhida dos
heroicos farrapos. A sanha libertária do gaúcho sempre abominou qualquer espécie de escravidão,
fundando um povo que luta de pé, para não viver de joelhos;
IV. O humanismo resultante do portentoso respeito aos direitos humanos, gerando
comportamentalidades irmanadas pelos sentimentos de fraternidade e de solidariedade, na incessante
pugna por justiça social;
V. O primado da igualdade, distribuindo as oportunidades e as riquezas nacionais entre
todos os brasileiros, de modo a instituir um socialismo moreno, identificado pela generalização do
exercício do Direito à Cidadania;
VI. O acendrado cultivo ao legado educacional castilhista, projetando na educação nacional
a ferrenha essência de redenção do povo brasileiro, mediante a multiplicação de realizações educacionais
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como Leonel Brizola liderou no Rio Grande do Sul (anos 1950-1960) e no Rio de Janeiro (anos
1980-1990);
VII. A retilínea hegemonia do trabalho em meio às realizações sociais, reconhecendo-o como
valor de extrema relevância, a fim de repudiar a usura social de que trata Alberto Pasqualini,
proclamar os direitos protetivos do obreiro e reconhecer a função social da empresa contemporânea;
VIII. A idoneidade de ideias enquanto obrigação reitora do homem público voltado aos
anseios populares. A fidelidade absoluta aos ideais professados destaca a dignidade política e consagra
a credibilidade popular do autêntico condutor de massas. A coerência entre ideias e ações estabiliza
qualquer esforço doutrinário em prol do bem comum;
IX. A probidade administrativa enquanto cânone fundamental a toda e qualquer atividade
governamental, tanto na diuturna vigília da regularidade das instituições públicas como no acirrado
combate à corrupção oficial. Aqui, Leonel Brizola foi um modelo de moralidade e de transparência
funcional, jamais compactuando com iniciativas levianas ou fraudulentas;
X. A mobilização nacional em tornou da construção de uma unidade trabalhista orgânica,
verdadeira e fortalecida pelo idealismo de expressão nacional de sede democrática e socialista.
Assim como o tempo abalroou o inverno de 2004 e Lara, a deusa do silêncio, estendeu a
surpresa de seu véu sobre Leonel Brizola, foi produzido um vácuo político atroz no âmago do trabalhismo
e da brasilidade.
Por isso, cumpre àquelas pessoas que acreditam em seus sonhos o efetivo prosseguimento de
sua obra imortalizada nessa mandamentalização. Para tanto, primordialmente, urge desencadeá-lo
através da união dos trabalhistas ao redor de diretrizes comuns de aceitação unânime, pontificando a
oração poética de Dom Hélder Câmara: “Um sonho sonhado só, é só um sonho. Um sonho sonhado
juntos, é o começo da realidade!”
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Foi a primeira morte sem aspas do Brizola. Sua “morte” em sentido figurado foi anunciada
várias vezes. Quando comecei a publicar matéria assinada em jornal, em 1969, não havia instruções
claras sobre o que se podia e não se podia escrever – pelo menos não em Porto Alegre. Alguns
assuntos eram obviamente desaconselhados, para usar um termo brando: críticas ao governo militar
e a militares brasileiros em geral, qualquer referência aos rumores de tortura e assassinato de presos
políticos e opositores do regime, notícias de guerrilhas. Você podia recorrer à alusão velada, a entrelinhas e
a indiretas que passavam ou não passavam pela autocensura do jornal, e assim ir testando os limites do
permitido. Às vezes, “passar” ou “não passar” dependia apenas de um retoque no texto, ou às vezes tudo
era desaconselhado e você tinha que escrever outra crônica, de preferência sobre o sexo de anjos apolíticos.
Era conveniente ter sempre um texto de reserva, um que não se prestasse a nenhuma interpretação dúbia.
Por isso escrevia-se muito sobre futebol, e mesmo assim cuidando para não enfatizar demais as jogadas
pela esquerda. Um assunto ideal seria um torneio de futebol entre anjos sem sexo e destros.
Só uma vez recebi uma proibição direta, com nome e sobrenome. Na verdade, dois nomes e
sobrenomes. Tinha mencionado o Brizola numa crônica – nem a favor nem contra, era só uma
reminiscência – e o editor me chamou para dizer que a crônica não poderia sair e que eu não fizesse
mais aquilo. Era proibido tocar no nome de Leonel Brizola no jornal. “Faz de conta que o Brizola
morreu”, me disse. E, quando eu ia saindo do seu gabinete, acrescentou: “Ah, e o Hélder Câmara
também”.
Acho que deixaram o dom Hélder ressuscitar antes do Brizola, que continuou “morto”
para a imprensa brasileira até começar a famosa abertura lenta e gradual do general Geisel. E quando
voltou ao Brasil depois da anistia, vivíssimo, Brizola foi recebido por uma multidão que resistira aos
anos de silêncio forçado e inútil sem esquecê-lo. Seguiram-se anos de triunfos e de mais algumas mortes
entre aspas. Depois daquela eleição presidencial em que ele chegou atrás do Enéas, fiz uma charge para
o Jornal do Brasil que era assim: uma multidão em torno da sepultura do Brizola recém-enterrado, e
no meio da multidão, sorrindo, o próprio Brizola. Se sua vida e sua carreira ensinavam alguma coisa,
era que qualquer notícia da sua morte política seria prematura.
Sua última morte não foi em sentido figurado. Foi sem aspas, desta vez. Mas, sei não.
Talvez seja prudente deixar uma cuia com mate quente perto da sepultura, por via das dúvidas.
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Anteontem morreu o último caudilho da história do Brasil. Teve admiradores fiéis e inimigos
mortais. Com o engenheiro Leonel de Moura Brizola desaparece também o trabalhismo getulista, sempre
tão atacado pela direita e pela esquerda. Brizola foi o derradeiro representante do que a sociologia chamou
de “populismo”.
Nacionalismo, presença do Estado na economia, legislação de proteção ao trabalhador,
desenvolvimentismo, atenção à educação foram ideias repetidas “ad nauseam” entre os anos 1930 e
1964. Porém, muito mais que ideias, foram programas e colocadas em prática que levaram o país à
industrialização e à formação da moderna sociedade brasileira. Ao insistir nessas propostas, justamente
no momento em que a elite política brasileira, hegemonizada pelo pensamento antigetulista, não mais
conseguia ter ideias próprias, Brizola transformou-se em um ser deslocado, um dinossauro, como foi
chamado, pois não sucumbiu ao discurso dominante.
Insistia teimosamente em recolocar no debate político temas que eram considerados superados,
mesmo o país estando havia 20 anos paralisado, sem nenhuma mostra de recuperação econômica
consistente. Dada a hegemonia do discurso e da prática conservadores, Brizola somente incomodava os
donos do poder. Não era mais considerado um adversário a levar em conta. Politicamente era um mortovivo.
O grande momento da vida política do engenheiro foi a Campanha da Legalidade: entre a
renúncia de Jânio Quadros, a 25 de agosto de 1961, e o retorno do vice-presidente João Goulart ao
território nacional. Dias e noites que abalaram o Brasil, ameaçado por um golpe militar direitista. 0
então governador do Rio Grande do Sul mobilizou todo o país em defesa da Constituição e da democracia,
comportamento que, infelizmente, não manteve nos idos de 1964. Porém, quando retornou do exílio estava
convicto da necessidade de mudanças – e sempre pelo caminho do voto.
Em 1982 venceu heroicamente, contra tudo e contra todos, as eleições para o governo do
Estado do Rio de Janeiro – isso depois de haver perdido a sigla PTB para Ivete Vargas, que agia a
soldo do Palácio do Planalto. Sete anos depois teve, nas eleições presidenciais, consagradoras votações no
Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Conseguiu um fato raro: transferiu seus votos no segundo turno
para o candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva. No ano seguinte, venceu
novamente as eleições para o governo do Rio de Janeiro. A partir dali, foram sucessivas derrotas, até
a última, em 2002: quinto lugar nas eleições para o Senado como representante dos fluminenses.
Apesar da origem sulista e de ter sido um vitorioso nas eleições gaúchas – foi sucessivamente
deputado estadual, deputado federal, prefeito de Porto Alegre e governador –, acabou sendo no Rio de
Janeiro que se consagrou nas urnas e que voltou para morrer. Depois da queda da ditadura, todos os
prefeitos do Rio passaram pelo batismo do brizolismo, caso único na história recente do Brasil (e mais
expressivo, se levarmos em conta a politização do eleitorado carioca). Mas o curioso é que esses prefeitos
tiveram enormes dificuldades de governar mantendo-se no partido do engenheiro, o PDT.
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Em quase 60 anos de política, Brizola destacou-se pela coragem e pela insistência em temas
programáticos. Sempre recordando a tradição getulista. Sua determinação e coragem, em um país marcado
por uma elite política conciliadora, foi exemplar. A defesa intransigente do ideário varguista diferenciouo dos políticos brasileiros, sempre à procura da última novidade no exterior.
Daí a estranheza e a inadaptação a um ambiente contemporâneo marcado pela falta de
iniciativa política, pelo descrédito no futuro do país e pelo atrelamento a políticas nocivas ao interesse
nacional – pois, diferentemente do que imaginam os sábios de plantão, o século 21, tal qual o precedente,
é marcado pelo crescente nacionalismo, inclusive das grandes potências e dos grandes blocos econômicos.
Assim, a vaia recebida pelo presidente Lula no velório não foi uma manifestação de destempero dos
presentes, mas a resposta sincera a uma deslealdade programática e eleitoral (lembremo-nos de que, em
duas eleições presidenciais, Brizola apoiou Lula no segundo turno, e em outra foi seu companheiro de
chapa).
No final da vida, Brizola estava sozinho. Não conseguiu realizar o sonho de retomar a sigla
PTB nem chegou à Presidência da República. Seu partido quase que desapareceu. Suas ideias eram
motivo de chacotas. Seus principais liderados o haviam abandonado. Restava um ou outro político de
expressão. Terminou cercado de aventureiros, oportunistas, que o ouviam com enfado, sedentos para
controlar o partido no jogo pequeno dos interesses eleitorais. 0 velho caudilho estava só. E derrotado.
Numa carta a Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas escreveu: “Vivemos numa pobreza
franciscana em matéria de ideias políticas”. Com a morte de Leonel de Moura Brizola, um raro político
de ideias próprias, aumentou a pobreza do debate político brasileiro.
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A morte de Brizola deixa três orfandades: a do autêntico trabalhismo getulista, a do
nacionalismo radical e a do “socialismo moreno”. Que pena. Tudo tão “fora de moda” nesses tempos do
neoliberalismo (sic), da globalização predadora e da tal “terceira via” (?) que dá mesmo vontade de
chorar. Por ele, pela nossa distante juventude nas lutas pelas “reformas de base” e contra o imperialismo
ianque (apesar de burrinhos, tínhamos toda a razão!), pelos nossos mortos e desaparecidos, vítimas do
regime militar que o exilou, pela nossa utopia socialista, pela nossa fé no país desenvolvido e soberano,
liberto daquilo que Brizola sempre denunciou como as “perdas internacionais” e, por isso, foi tantas
vezes ridicularizado.
Ora, sem dúvida Brizola era “fora de moda”, mas não no sentido lembrado acima, com o
qual também me identifico. Seu estilo de fazer política não acompanhou as principais características da
democracia contemporânea, ou seja, ele permaneceu uma grande liderança popular, mas que desconfiava
das expressões autônomas dos movimentos sociais e populares, das formas mais modernas da democracia
participativa. Foi sempre um líder paternalista, com aquela autoridade autoritária (perdoem a
redundância) decorrente de sua firmeza moral, honestidade pessoal e política, mas também de uma ciência
de lealdade dos seguidores, partidários e afilhados que beirava um certo tipo de tirania senhorial. Um
gauchão à moda antiga, com um sentido de honra, dever e obediência de tempos imemoriais.
De sua longa e agitada vida pública, gostaria de destacar alguns momentos cruciais. Cena
1: Brizola lidera a reação ao golpe de 1961, quando Jânio renuncia, os militares não aceitam a posse
constitucional do vice, João Goulart, e acabam impondo um parlamentarismo de fachada. Cena 2: Brizola
novamente defende a legalidade contra o golpe de 64, pronto a comandar a marcha do Sul. Cena 3:
Brizola perde a sigla de seu combativo PTB para Ivete Vargas em São Paulo e rasga, em lágrimas, o
documento. Cena 4: Brizola participa dos comícios das Diretas-Já e se aproxima de Lula e do PT. Cena
5: Brizola rompe com Lula e o PT e se isola.
Desses momentos, escolhidos entre tantos outros, fica, no meu entender, a coerência do velho
trabalhista getulista (Ivete, apesar do sobrenome, não representava o antigo PTB e, ao que consta, estava
enturmada com o projeto do general Golbery para a reforma partidária) e do nacionalista que não pode
aceitar a política de submissão ao FMI. Ao mesmo tempo, é o legalista “pela honra” na defesa do
presidente eleito e do regime, mas que também achava que a Constituição não era “intocável (como
bradavam os udenistas “carcomidos”), pois chegou a defender a reforma agrária “na lei ou na marra”.
Poucos líderes terão sido tão amados e odiados como Leonel Brizola. João Trajano SentoSé, cujo livro recomendo (“Brizolismo: estetização da política e do carisma”), discute o que chama de
“budung” cultural brizolista, que compreenderia a universalização do ensino e um Estado forte,
promotor do bem-estar social. Suas referências históricas são a Revolução de 30, a Era Vargas, a obra
de Alberto Pasqualini e a “Carta de Lisboa”, esta do fim do exílio. Seus inimigos são as oligarquias e os
agentes internos do imperialismo. Seu alvo privilegiado inclui as ditas minorias, de mulheres, negros e
índios. Seus monumentos integradores são os Cieps e o Sambódromo. Bem, digo eu, a ousadia do velho
*

Socióloga. Artigo publicado em 23.06.2004 no Jornal Folha de São Paulo.

245

gaúcho de origem humilde foi querer “fazer parte do clube”. Getúlio e Jango tinham “legitimidade fidalga”
para o mando, ele não.
Se tivesse de escolher o traço mais importante de Brizola, diria de pronto: sua paixão pela
escola pública. O garoto pobre que conseguiu se formar em engenharia e ser governador de dois Estados
importantes nunca esqueceu sua origem. Podemos divergir sobre suas escolhas e métodos, mas
reconhecemos que colocar educação como efetiva prioridade é o que queremos - a consolidação da nação e
da democracia no Brasil. Daí a jogada de mestre de Brizola ao dar a Darcy Ribeiro a liberdade para
construir, aos poucos e com aquela inteligência privilegiada, um projeto nacional de educação que ainda
tem muito de utópico, mas deixou raízes.
PS: Permitam-me uma nota pessoal sobre a primeira vez que estive com Brizola. Recémchegado do exílio de 16 anos, veio à minha casa de surpresa, trazido por um amigo comum, um padre.
Eu chegara da feira, e ele se emocionou com as jabuticabas. Ali em pé na cozinha, falando das saudades
do Brasil, ia discursando sobre educação enquanto devorava meio quilo das “pretinhas”. E ainda levou
o que sobrou “para a Neuza comer no hotel”.
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O Rio Grande do Sul sempre foi considerado uma terra de caudilhos, o que não é de admirar
quando se considera a origem do Estado conquistado a ferro e fogo aos espanhóis. As terras foram
então divididas entre os líderes vitoriosos, o que deu origem ao latifúndio gaúcho. O estancieiro era uma
figura destemida, mas também politizada, e ao mesmo tempo paternal, simples e até melancólica, bem
diferente do clássico caudilho latino-americano, exuberante, extravagante. Os aposentos de Getúlio Vargas
no Palácio do Catete eram de uma simplicidade monástica e foram o cenário para aquela grande tragédia
brasileira: seu suicídio, em 24 de agosto de 1954.
É possível dizer que Leonel Brizola (1922-2004) foi um caudilho, o último caudilho
gaúcho, talvez? Certamente essa expressão será usada em relação a ele, mas não corresponde à realidade.
Para começar, Brizola era de origem humilde; filho de pequenos agricultores, trabalhou como jornaleiro,
engraxate, carregador. Com muito sacrifício formou-se em Engenharia na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, mas de imediato optou pela política, ingressando no PTB de Getúlio Vargas, que
alavancou sua carreira. Foi eleito deputado estadual, depois prefeito de Porto Alegre e, em 1958,
governador do Estado. Mostrou-se um grande empreendedor, criando mais de 6 mil escolas públicas,
uma rede que ainda hoje faz do Rio Grande do Sul um dos Estados de maior nível de alfabetização.
Mas o grande momento de Brizola ainda estava por vir. Em agosto de 1961 Jânio Quadros
subitamente renunciou à Presidência. Deveria assumir o vice, João Goulart, que não havia sido eleito na
chapa de Jânio; naquela época o que contava era o número de votos. Jango encontrava-se na China, mas
a sua posse não seria aceita pacificamente; lideranças militares viam com suspeição suas ligações com o
sindicalismo e com a esquerda. Um golpe começou a ser articulado e parecia inevitável, quando, no Rio
Grande do Sul, surgiu a resistência encabeçada por Brizola. Esse movimento, conhecido como
Legalidade, marcou época na história gaúcha, e disso posso dar testemunho pessoal pois, estudante
universitário, participei, como meus colegas, em todos os momentos dessa jornada. A mobilização popular
foi, em grande parte, espontânea, ainda que amadorista; do Palácio Piratini, sede do governo, Brizola
tentava organizar o movimento. Todos os dias uma grande multidão se reunia na Praça da Matriz, em
frente ao Palácio. E todos os dias Brizola assomava a uma janela do prédio para falar com as pessoas.
Impressionava, sobretudo, sua tranquilidade. Claramente, sabia que estava enfrentando uma situação
de grande risco, em que desfechos trágicos eram possíveis, coisa que ele procurava evitar. “Armas para
o povo, governador!” era o brado que mais se, ouvia, mas ele não deixava se contagiar por esse fervor
guerrilheiro. A Brigada Militar, força pública do Estado, não podia enfrentar as tropas federais, se tal
conflito ocorresse. Houve um momento de grande tensão, quando se anunciou que os tanques do quartel
da Serraria, bairro da Zona Sul, vinham em direção ao centro para bombardear o palácio. Em meio
ao nervosismo, começamos a montar barricadas, usando os bancos da praça, e ali ficamos, em tensa
expectativa. Os tanques, porém, não apareceram. Mais que isso, o general Machado Lopes, comandante
do poderoso 3º Exército, aderiu ao movimento, o que mudou por completo a situação: agora, a ameaça
era de uma guerra civil. Entrou em cena a turma do deixa-disso. Políticos liderados por Tancredo
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Neves, ex-ministro da Justiça de Getúlio Vargas, negociaram uma solução: João Goulart assumiria,
mas com um regime parlamentarista, capaz de limitar drasticamente o poder do presidente.
Durante todo esse tempo, BrizoIa continuava dirigindo-se à população, agora usando uma
grande cadeia de rádios, a cadeia da Legalidade. Seu típico e pitoresco linguajar tornou-se conhecido em
todo o país. Lembro-me de uma vez em que ele explicava o imperialismo. Usou para isso a metáfora de
um tanque de água cujos donos enchiam com muito trabalho e cujo conteúdo era implacavelmente sugado
por “bombas, bombinhas e bombículas”. Falava várias horas cada noite, mas isso não diminuía sua
audiência. Como disse um casal de idosos gaúchos que então o visitou no Palácio: “É uma maravilha,
governador. O senhor fala, fala, a gente adormece, depois a gente acorda e o senhor continua falando[...]
Maravilha”.
A posse de João Goulart não acalmou o país, pelo contrário. O movimento da legalidade
transformou-se no movimento pelas reformas de base, das quais a principal seria a reforma agrária. Um
plebiscito fez retornar o regime presidencialista e devolveu o poder a João Goulart, que agora parecia disposto
a atender as reivindicações formuladas principalmente pela esquerda. O golpe abortado em 1961
consumou-se em 1964. Disfarçado de soldado da Brigada Militar, Brizola saiu do país e só retornou
15 anos depois. A partir de então vitórias e derrotas se alternaram em sua carreira política. Perdeu a
legenda do PTB para um grupo liderado por Ivete Vargas, mas fundou o PDT; perdeu as eleições para
a Presidência, mas foi eleito governador do Rio. Ou seja: continuou brigando, até o fim. Como é típico
dos caudilhos, mas é típico sobretudo dos líderes. Brizola foi, indiscutivelmente, um líder. E, para os
que o conheceram, um ser humano inesquecível.
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Múcio de Castro Filho

*

Ao cair da tarde na quinta-feira em São Borja encerrou-se um ciclo em que a política era
marcada não só pelas qualidades intelectuais e carismáticas, mas acima de tudo pautada pela coragem e
firmeza de propósitos. Com a morte de Leonel Brizola termina o ciclo do político que não se dobrava em
qualquer adversidade. Claro que todos sabiam que o “velho caudilho” era um homem de posição única e
intransigente com a sua forma de pensar e conduzir seus fiéis ou infiéis seguidores, mas a verdade e que
nunca deixou de ser afável no trato pessoal, mesmo com seus maiores desafetos, e corajoso no enfrentamento com
quem quer que fosse o adversário. Tinha uma visão de Estado controlador naquilo que considerava básico
para as camadas mais desprovidas (luz, água, telefonia etc.), acreditava como nenhum outro político
que a educação era a única saída para melhorar a qualidade do país.
Muito se falou a favor e contra a trajetória política de Brizola. Foi taxado de comunista de
incendiário e muitos outros adjetivos, mas nunca colocaram em dúvida sua coragem pessoal, a coerência
entre o discurso e a ação, como também nada que o desabonasse ao longo da sua vida pública.
Recordo quando criança ao ouvir minha mãe muitas vezes criticá-lo em razão das brigas no
campo das ideias travadas entre meu pai Múcio de Castro (então deputado estadual pelo PTB, mesmo
partido do Brizola, governador do Rio Grande do Sul na época) que terminaram rachando o PTB no
estado e surgindo o MTR (Movimento Trabalhista Renovador) liderado por Fernando Ferrari, que
veio a ser candidato a vice-presidente da República na chapa de Jânio Quadros, e é lógico que tinha a
pior impressão dele, uma vez que o via como “o bicho-papão”, um bandido que queria destruir meu pai
que era meu ídolo.
Os anos se passaram e no carnaval de 1986, fim do seu primeiro mandato como governador
do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente pelas mãos do meu irmão Tarso de Castro
(na época o mais importante colunista da Folha de São Paulo), grande amigo e profundo admirador de
Brizola por quem tinha uma fidelidade canina, que me apresentou dizendo: “este é meu irmão Mucinho” e
imediatamente, no meio de toda a algazarra num camarote do sambódromo, disse com aquele seu sotaque
bem gaúcho “tu és a cara do velho Múcio, venha cá e me dê um aperto de mão. Quero que tu saibas que
teu pai era uma grande figura”, e eu embasbacado fiquei olhando para aquele homem que falava num
tom carinhoso e baixo perguntando por várias vezes se eu queria comer ou beber alguma coisa.
No seu segundo mandato estive algumas vezes com ele, inclusive em sua casa levado pelo
seu fiel escudeiro e amigo Wolmar Castilhos Sebastião, onde falamos de política, agricultura e sobre
a China, país que tinha visitado e que o deixou profundamente impressionado.
Há poucos dias atrás estive com ele no lançamento do livro do Flávio Tavares na livraria da
Travessa no Rio de Janeiro e conversamos novamente sobre política, e a cada um que chegava para
cumprimentá-lo fazia o mesmo comentário: “este é o Mucinho, filho do velho Múcio, dono do jornal O
Nacional de Passo Fundo, que foi um grande jornalista e homem público a quem o Rio Grande e o
Brasil devem muito”. Quando estava para iniciar um debate sobre o livro de Flávio, que teria como
mediador Ferreira Goulart, nos despedimos e quando eu estava saindo da livraria olhei para trás e por
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um tempo fiquei admirando aquele homem afável com todos que vinham cumprimentá-lo e fui tomado por
uma nostalgia, pensei no meu pai, no meu irmão e senti um enorme carinho e respeito por aquela figura
gentil, que fazia os mais graduados e poderosos militares da ditadura tremer e comecei a rir sozinho ao
ver que ali não tinha nenhum bicho-papão, tinha sim um homem singular, um líder carismático e de
coragem pessoal (virtude tão escassa nos dias de hoje) que entra para a história como um dos maiores
líderes políticos da república brasileira.
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Oscar Niemeyer

*

Sinto-me emocionado ao falar deste grande brasileiro que foi Leonel Brizola. Um contato
que começou 50 anos atrás, quando, governador do Estado do Rio Grande do Sul, veio ao Rio me procurar
para um projeto que pretendia realizar naquele Estado.
Éramos jovens ainda. Ele, mais do que eu. Lembro-me que tinha um bigodinho, um ar
fraternal e a fala fluente e entusiasmada que sempre o caracterizou.
Do projeto que desejava, me recordo apenas ser qualquer coisa ligada ao urbanismo, que
infelizmente ficou no papel.
Depois foi o tempo a correr, cada um de nós presos às suas atividades particulares. Brizola, na
luta política que o absorveu a vida inteira, sempre corajoso, sempre pronto a reagir (como aconteceu com
o problema de Jango, que, mais sereno, recusou a posição radical que Brizola defendia).
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Brizola me convocou novamente: queria construir
os Cieps e o Sambódromo, o que, apesar do ambiente desfavorável em que vivíamos, juntamente com Darcy
Ribeiro e José Carlos Sussekind, acabou concluindo com o maior êxito.
Como foi difícil para ele essa tarefa! Contra a realização do Sambódromo tudo foi tentado.
Diziam que o tempo era curto demais, que a época das chuvas chegava, e até para um riacho, que
afirmavam correr por baixo das arquibancadas projetadas, apelavam. Nada o demoveu.
Inflexível, Brizola tudo fez no curto prazo que tinha pela frente. O Sambódromo está
construído – a grande festa popular que os nossos irmãos mais pobres lhe devem e de que os mais ricos,
inclusive os que o criticavam, usufruem até hoje.
Quanto aos Cieps, são mais de 500 espalhados pelo Estado. Muitos deles – o que muito
o entristecia – sabotados pela reação.
Ah, como funcionavam bem os Cieps junto às favelas! Como a garotada dos morros neles
entrava com orgulho, como se começassem a usufruir daquilo que antes só às crianças ricas era oferecido!
Nosso amigo foi embora. A última vez que o vi foi num almoço em meu escritório, a falar de
Getúlio, da vida brasileira, desta luta por um mundo melhor da qual ele sempre participou.
Recordo que, quando vieram as eleições e me perguntaram qual seria o meu candidato,
respondi: “Brizola ou Stedile. São guerreiros. E muitas vezes isso é fundamental”.
Mas veio Lula. É um operário, honesto, e dele só podemos esperar tempos melhores.
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Paulo Nogueira Batista Jr.

*

Como Varguista de quatro costados, não posso deixar de prestar a minha pequena
homenagem a Leonel Brizola hoje. Perdemos nesta semana um brasileiro excepcional. Brizola assustava
os donos do poder. E por quê? Fundamentalmente porque reunia duas qualidades raras na política
brasileira (ou em qualquer política): a bravura e o uso inspirado da palavra.
Foi essa combinação que impediu o golpe militar em 1961, depois da renúncia de Jânio
Quadros. Se Jango tivesse o estofo de Brizola, o golpe de 1964 não teria sido vitorioso – talvez nem
tivesse sido tentado.
Brizola era um perigo, não há dúvida. Usava a televisão como poucos. Diria mesmo: como
ninguém. Logo se percebia que ele era uma figura extraordinária. Pelas tiradas e frases de impacto. Por
sua voz; gesticulação e olhar penetrante. Pelo humor. Pela modulação da sua fala, pelas ênfases e os
silêncios, pela escolha das palavras e o recurso ocasional a termos inusitados. Nas suas palavras estava
presente, com frequência, um sopro daquilo, que Fernando Pessoa chamou certa vez de “movimento
hierático da nossa clara língua majestosa”.
Mas a retórica de Brizola não era empolada nem baseada em erudição. Ele foi,
essencialmente, um intuitivo, um emocional. Um artista, em suma.
Todo grande político tem que ter um pouco de artista. Sem esse traço não há como liderar e
mobilizar. Nem como resgatar em cada um de nós a energia para superar os momentos difíceis que todas
as nações atravessam.
Esse nosso artista não foi muito celebrado. Não teve e não quis ter vida fácil. O seu acesso aos
meios de comunicação, à televisão em especial, era sempre rigorosamente controlado e racionado. “Et pour
cause.” Passava por longos períodos de exílio interno. “Mandaram-me para a Sibéria”, dizia ele.
Na terça-feira à noite, todos os telejornais derramaram-se em louvações a Brizola. Foi o
tema principal em todos os canais. Lembrei-me do comentário sarcástico de Machado de Assis. “Está
morto. Podemos elogiá-lo à vontade”.
Brizola não terá sucessores. É natural. Fenômenos não fazem escola. O político de hoje é,
em geral, uma espécie de produto disponível no “mercado eleitoral”. Reinam a mediocridade e a rotina.
Não há inspiração, nem entusiasmo, nem coragem. E a língua portuguesa padece.
As qualidades de Brizola não eram, evidentemente, resultado da cuidadosa fabricação de
marqueteiros. O seu brilho irradiava lá do fundo do seu caráter e dos seus impulsos vitais. A sua força
motriz era uma ligação apaixonada com o Brasil.
Ora, para o político brasileiro normal, o Brasil simplesmente não existe.
Sintomático o que aconteceu no velório de Brizola no Rio de Janeiro, anteontem. O presidente
da República resolveu comparecer, Foi recebido com vaias e gritos de “traidor”. Passou por um momento
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de grande constrangimento. “Brizola, presente, é o nosso presidente”, clamavam em coro centenas de
pessoas. Lula ficou alguns poucos minutos e se retirou por recomendação. A segurança temia o
rompimento do cordão de isolamento.
Vamos dizer a verdade. Lula teve o que merece. Que presidente é esse que não pode
comparecer ao velório de um antigo aliado e companheiro de lutas, sem ser hostilizado e correr risco de
agressão?
Se Brizola tivesse feito um último apelo ao presidente da República, poderia ter dito, imagino:
“Não faças, Lula, um governo medíocre e acovardado. Não foi para isso que o Brasil te elegeu”.
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Paulo Ramos Derengoski

*

Na iluminada década de 60, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, empolgava
corações e mentes da juventude estudantil, não só pelas posições nacionalistas, então em moda, mas
principalmente por ter chefiado a luta de resistência à tentativa de golpe militar de 1961 que se seguiu à
renúncia do doidivanas Jânio da Silva Quadros. Brizola dividiu os adversários – e venceu-os com grande
apoio popular na campanha de defesa da legalidade.
Vi-o pela primeira vez naquelas jornadas inesquecíveis de Porto Alegre, quando todos queriam
participar dos batalhões constitucionais. No governo João Goulart, do qual foi um crítico de vacilações e
compromissos, criou um jornal, dirigido por José Silveira e Tarso de Castro, no qual, muitos de nós
colaborávamos. Nos idos de março de 1964, voltei a vê-lo, tentando inutilmente resistir a um golpe que,
esse sim, viria para durar duas décadas. Ao lado de alguns generais, como Ladário Pereira Telles,
Oromar Osório, Crisantho Figueiredo, Almirante Aragão e Brigadeiro Teixeira, líderes sindicais e
estudantes, tentou repetir a resistência. Mas falhou. Pois João Goulart se negava a derramar o sangue
dos brasileiros.
Foi para o exílio. Era odiado pela extrema direita. Como repórter da revista Manchete, fui
entrevistá-lo em Montevidéu. Jamais esquecerei o que vi. Ele estava num pequeno apartamento dos
arrabaldes. A barba grande, um revólver na cintura. Ofereceu-nos um café. Achei que algum empregado
iria trazer. Ele foi à cozinha, ferveu a água e nos serviu. Estava sozinho. Ameaçado de morte, mandara
a família para outro lugar e aguardava o pior. Mas, no Rio, a entrevista foi censurada.
Anos depois, encontrei-o numa visita que fez a Lages, quando o entrevistei para a TV
Planalto e ele me lembrou aquele episódio. Em 1982, fui vê-lo no Rio, na Avenida Atlântica. Disse-me
que seria candidato a governador do Rio. Fui franco e dei-lhe a opinião de que nunca deveria sair do Rio
Grande do Sul, onde era um ídolo e que o Rio de Janeiro era um pantanal político onde poderia se atolar,
mas ele ainda achava que a antiga capital federal era “um tambor nacional”. Só se fosse um tambor
furado, argumentei. Naqueles dias ele tinha 5% de intenções de votos. Mas acabou vencendo. E ainda se
reelegeu governador.
Mas nunca chegou à Presidência. Era seu grande sonho. Que agora se transforma em
memória. Em breve estará coberto pela pátina do tempo. Dissolvendo-se como lágrimas na chuva no vasto
mar do futuro[...] O último caudilho a nadar contra a corrente avassaladora da recolonização.
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Paulo Sant’ana

*

Interessante é que, quando morrem os grandes homens, nós vemos reacendido o nosso amor pela
pátria.
Quando morreu Tancredo Neves, sentimos um fervor cívico, passamos a nos orgulhar de
sermos brasileiros.
Agora, quando morreu Leonel Brizola, parece que fomos chamados à realidade de sermos
gaúchos e amar o nosso torrão.
Uma emoção febril percorreu todos os corações gaúchos quando o esquife de Leonel Brizola
penetrou no recinto do Palácio Piratini.
Interessante é que a reação imediata dos presentes foi a de lembrar que somos gaúchos,
quando todos passaram a cantar a Querência Amada, de Teixeirinha, puxada magistralmente por
alguns dos nossos maiores intérpretes, capitaneados pela gaita do Luiz Carlos Borges.
Foi o instante supremo das exéquias, o Taura repousando no caixão e a multidão que foi
recebê-lo entoando um dos seus hinos: “Quem quiser saber quem eu sou/ Olha para o céu azul/ E grita
junto comigo/ Viva o Rio Grande do Sul”.
Quando olhei para o Bagre Fagundes, no coro Puxador, com os olhos banhados de lágrimas,
também me deitei a chorar.
É que o Brizola antes de tudo sintetizava um tipo gaúcho: intrépido, falante, resistente,
bonachão.
E entre nós, gaúchos, até a minoria que discordava dele se identificava com ele. Essas lágrimas que
os gaúchos derramam e vão continuar derramando vêm de um impulso que é característico do ser humano:
mas afinal quem eu sou, de onde venho.
Para onde vou?
E, quando um sujeito como o Brizola morre, cada um de nós descobre quem é: nós somos
gaúchos.
E nós então nos apercebemos dos nossos deveres de gaúchos: temos que ser bons, temos que ser
hospitaleiros, temos que ser solidários e temos que ser bravos e audaciosos.
Porque o dicionário Aurélio diz que “gaucharia” tem o seguinte significado: ação nobre e
corajosa, própria dos gaúchos.
Então a morte de Leonel Brizola inspira-nos o seguinte sentimento: morreu um dos nossos
e cabe a nós continuar sendo quem nós somos, porque este Taura que está se despedindo de nós foi digno
de nós e do torrão em que nascemos.
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Quando o Papa visitou Porto Alegre, vindo lá de longe, da Polônia e da Itália, nas poucas
horas em que esteve aqui, percebeu logo uma coisa: nós éramos um povo não melhor nem pior que os
outros povos, mas éramos um povo diferenciado.
Por isso é que o Papa pronunciou aqui em Porto Alegre várias vezes a frase: “Eu sou
gaúcho”.
Até ao Papa não escapou que nós somos especiais. Especiais de primeira.
Deus é gaúcho De espora e mango. Foi maragato. Ou foi chimango. Querência amada.
Meu céu de anil. Este Rio Grande é gigante. Mais uma estrela brilhante. Na bandeira do Brasil.
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Pompeo de Mattos

*

Nasci em berço trabalhista, filho de um brizolista que foi “assentado” no governo Leonel
Brizola, no primeiro projeto de reforma agrária feito no Rio Grande do Sul. Meu pai, que em 1964 foi
preso pela ditadura militar, deixou-me um legado quando faleceu em 1979: seguir os caminhos
sinalizados pelo Dr. Brizola.
Valendo-me da convivência por mais de 20 anos que tive ao lado do Dr. Brizola e com a
inspiração do poeta que tenho dentro de mim, dedico esta poesia, transcrita a seguir, que retrata a vida
e os feitos do grande líder.
A noite cortou o silencio
No pampa ouviu-se um berro Naquele tempo em que o
ferro Na forja virava adaga
Um menino e uma saga
Solito se veio ao mundo
Nas plagas de Passo Fundo Em São Bento,
Carazinho Ali ele cresceu sozinho
UM LÍDER NOVO PRO MUNDO
II
O pai morreu nas trincheiras
Na revolta em 23
E o guri poucos meses Foi se criando ao relento Leonel
Rocha e seu regimento Lhe inspiravam a coragem
Um trem e se foi de viagem Pra capital e em Viamão
Foi buscar na educação
Pro futuro uma passagem
III
Bem moço em 46
Foi Deputado Estadual
Prefeito da Capital
E do Estado Governador
E pra mostrar seu valor
Com uma votação sem igual
Foi Deputado federal Da Guanabara, no Rio Onde
depois com brio
Fez dois governos estadual
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IV
O Brizola foi destes tauras Que nunca dobrou a
espinha Tal qual um galo de rinhas
Era bom de pua e bom de bico Trancou o pé até com os
milico Sem jamais afrouxar o garrão Com argumentos e
com a razão E com a arma de suas idéias
Ia ganhando a plateia
De microfone na mão
V
Quem não lembra de teus feitos
No ato da legalidade
Com a razão e com a verdade
Tendo o povo do teu lado No palácio entrincheirado
Deu mostras de valentia De coragem e fidalguia
Cumprindo a Constituição Dando provas a nação
De amor à democracia
VI
Quem não lembra de teu gesto
De grandeza e doação
Quando abristes mão
De mil hectare de herança
E déstes aos jovens, às crianças Às famílias dos semterra Dando trégua nesta guerra Iniciando a Reforma
Agrária
E por esta ação visionária
Tu és o pai dos Sem Terra
VII
Quem não lembra das tuas obras
Da estrada da produção Quando da encampação Da
CRT, da energia
E quando tu construía Mais de seis mil Brizoleta
Dando o sinal, dando a letra Da importância do
ensino Mais o BRDE e aços finos Deu bom o aluno
da ETA
VIII
No Rio não foi diferente
Nos dois governos estaduais
Com mil obras sem iguais
Os Centros Integrados de Ensino Os CIEPS, onde os
meninos Estudam em tempo integral
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E o sambódromo pro carnaval
Um templo para cultura
A linha vermelha, cuja estrutura
É o maior referencial
IX
Líder de três gerações Do avô do pai e do filho Cuja
história e o brilho Eu trago na minha mente Só faltou
ser presidente
Foi por combater os “interésses” E isso a gente
reconhece
Que quem perdeu foi o povo
E se tu voltasse de novo
Ia ser, pois tu merece!
X
Até me custa acreditar Que tu te fostes, Brizola Se
aqui na minha cachola
Te tenho vivo na minha mente
Se comigo estás presente Em cada CIEP, na escola
Nas fotos, nas bandeirolas Nas obras de teu legado
No governo de dois estado
Então VIVA Leonel Brizola
XI
Mas que te fostes meu líder Assim no mais sem
barulho Te junta aí com o GETÚLIO
Com o JANGO, com o PASQUALINI E por
favor nos ensine
As lições do catecismo
Dê-nos coragem e civismo E não nos deixe sozinho
Ilumine nossos caminhos
Pra honrar o TRABALHISMO
XII
E quem diria, tio Briza
Que o governador o engenheiro Que o maior dos
brasileiros Engraxou, carregou malas
Que este xirú das falas
ITAGIBA de batismo
Deu origem ao Brizolismo
E à pátria um novo conceito E a seu modo e do seu
jeito Deu vida pro trabalhismo
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Roberto Mangabeira Unger
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Perdoem-me os leitores dar a este artigo cunho pessoal. Quando eu era criança, ouvi muitas
vezes de meu avô Otávio Mangabeira uma história a respeito de Rui Barbosa. Otávio e seu irmão mais
velho, João, que viria a fundar o Partido Socialista Brasileiro, eram discípulos diretos de Rui, a quem
tratavam como encarnação da República. Contou-me meu avô que, certo dia, pouco antes da morte de
Rui, entrando na biblioteca dele no Rio de Janeiro, encontrou-o desolado com o Brasil e com os frutos,
aparentemente escassos, de sua vida de luta. “Minha tristeza é mortal”, disse ele a meu avô. Quando,
ainda em minha infância e adolescência, comecei, pelas mãos de meu avô, a conviver com os velhos chefes
liberais – sou talvez o único brasileiro de minha geração a haver privado com eles – encontrei um grupo
de homens que parecia haver resolvido um dos maiores enigmas da existência humana. Como participar
intensamente dos combates de seu tempo sem perder a nobreza? Arrebatamento despojado,
magnanimidade incapaz de ser corrompida pela vitória ou abatida pela derrota e força interior
inquebrantável diante das pressões e das desilusões do mundo.
Já adulto, conheci aquele que viria a considerar o maior dos brasileiros vivos. Era em quase
tudo diferente de Rui e dos apóstolos republicanos que em Rui se inspiraram. Diferente, na origem social,
nascido de pobres lavradores, não da alta burguesia profissional. Diferente na cultura, feita de intuições
e manifesta em histórias exemplares, não em doutrinas eruditas. Diferente na orientação programática e
social, voltada para a afirmação da independência e da originalidade do Brasil e para o destino dos
trabalhadores brasileiros, não para o esforço de compatibilizar o Brasil com o formulário liberal. Igual a
Rui, porém, no culto ao regime republicano e, no ardor da identificação com o Brasil. E, no final da vida,
como Rui, enojado e indignado com o que via à sua volta e querendo mais – mais força, mais vida, mais
tempo – para lutar. Para um homem público, talvez para qualquer pessoa, ter isso é ter tudo.
Formada nas teorias sociais dos últimos dois séculos, nossa intelectualidade sempre teve
dificuldade em compreender haver algo ainda mais importante do que classes e ideologias: a natureza
moral do indivíduo. O indivíduo que, ao tornar-se adulto, recebe da sociedade um roteiro ditando-lhe como
pensar, atuar e sentir, mas que, surpreendentemente, para viver e fazer viver, joga esse roteiro fora e escreve
outro. Esse é o momento da grandeza. Essa é a hora da imaginação.
A diretriz da atuação política de Brizola foi a ideia de refundar o Brasil, formado no
cadinho da escravatura, da exclusão, do desrespeito e da ilegalidade, na valorização dos interesses do
trabalhador e no fortalecimento das capacitações do trabalhador. Para isso, era necessário afirmar a
independência nacional, rejeitando tutelas, sobretudo mentais. Aumentar radicalmente a participação do
salário na renda nacional. Associar o Estado com a iniciativa privada para democratizar
oportunidades e para instrumentalizar energias.
Desenvolver um ensino público que, livre de mistificações, redimisse a criança, sobretudo
pobre, das indignidades e das inibições de seu meio. Impedir o esvaziamento do regime republicano e
preservar o espaço constitucional para a reviravolta econômica e social. Convencer o brasileiro,
principalmente o pobre e o negro, de que ele é grande e que o Brasil pertence a ele. Se faltou algo ao
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desdobramento desses compromissos, foi a imaginação institucional e a prática organizadora, que faltam a
quase tudo e a quase todos em nosso país.
Para qualquer homem, por maior que seja, os compromissos que o guiam passam pelo
prisma de uma trajetória moldada pelas forças de sua época e pelos acidentes de sua vida. Brizola
identificou-se com essa tradição e com suas raízes jacobinas e republicanas no Rio Grande do Sul.
Criticou-a, porém, e ajudou a reconstruir como só podem fazer os que se identificam com uma obra
histórica. Pouco a pouco, o PU que surgiu da era Vargas purgava-se de suas mazelas quando caiu no
abismo da ditadura militar. Resgatar e reinventar esse trabalhismo nacional é a obra que ocupou
Brizola na última fase de sua vida e que ele deixou inacabada.
Tragicamente para o Brasil, os intelectuais mais influentes entre nós interpretaram essa ação
pública sob o rótulo de categorias obtusas, vagas e enganosas como “populismo”. Como se num país com
maiorias desorganizadas e organizações frágeis contentar-nos em representar apenas os interesses já
organizados e por isso mesmo relativamente privilegiados. O resíduo prático desse embuste ideológico foi a
promoção, a partir das últimas fases da ditadura militar, de uma esquerda que parecia moderna porque
era também “corporativista”, fundada sobre as organizações sindicais e religiosas e, portanto, parecida
com a esquerda supostamente respeitável e responsável que marcara a história europeia.
O resultado desse equívoco – monstruoso e previsível – está hoje diante de nossos olhos no
governo Lula. A representação da minoria organizada dentro da massa popular e de classe média foi
apenas a escada para chegar ao poder, jogada para o lado depois de usada. Os que subiram perderamse, sem a luz que pudesse vir do passado, da tradição dos conflitos sociais e políticos do último século de
nossa vida nacional, ou do futuro, da visão de outro rumo, definido pela aliança do regime republicano
com os interesses do trabalho e os valores da independência nacional. Agora é preciso começar de novo,
retomando o fio partido da história brasileira. Nos últimos meses, minhas conversas incessantes com
Brizola eram dominadas por um único tema: como livrar o país de ter de escolher em 2006 entre duas
coalizões políticas -uma organizada em tomo do PT e do presidente atual e a outra, em volta do PSDB
e do presidente anterior - que representam o mesmo projeto ruinoso. Projeto que o povo brasileiro tentou
e não conseguiu substituir na eleição presidencial de 2001. As discussões com Brizola tiveram desfecho
num plano audacioso – inteiramente fora dos cálculos – de intervenção na sucessão presidencial, a ser
debatido e revisto e sujeito aos contratempos de qualquer ação empreendida contra a corrente. Brizola
pediu-me que memorializasse por escrito essa proposta. Assim fiz em longa carta, entregue quando ele já
não a podia ler, em 21 de junho, dia de sua morte.
Agora estamos todos nós, os inconformados, muito mais sós. Falo por muitos quando digo
- dizendo o que sinto, não o que devo dizer - que nunca me senti tão obrigado a atuar e tão faltoso de
meios de ação. E juro perante meus concidadãos: “Inveniemos viam aut faciemos”. Encontraremos um
caminho ou faremos um caminho.
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Rosane de Oliveira

*

A constatação de que nos últimos tempos Leonel Brizola já não demonstrava aquela
vitalidade que foi sua marca registrada não atenua o impacto da notícia. Na manhã cinzenta de terçafeira em Pequim, o choque com a informação reduz a zero o interesse pela agenda oficial que o governador
e sua comitiva têm no Ministério da Agricultura. Ninguém tem outro assunto.
De Brizola guardo lembranças de diferentes momentos. Primeiro, de uma fotografia
envelhecida que meu pai guardava numa caixinha amarela, junto com as certidões de nascimento dos
filhos. Era o fim dos anos 60, um tempo em que estávamos proibidos de citar seu nome na escola.
Aqui do outro lado do planeta me vem à memória o primeiro texto que publiquei em jornal,
aos 15 anos, na Folha Espumosense, com o título em forma de interrogação. – “Brizola, quem afinal
é esse homem?” Naquele pretenso artigo, com toda a ingenuidade de quem crescera no campo, nos anos
de chumbo, sem contato com a política, me perguntava como era possível o mesmo homem ser tão amado
e tão odiado ao mesmo tempo?
Agora, quase 30 anos depois, não tenho resposta para essa pergunta. Na morte os defeitos
se esvaem, e todos falarão somente das coisas boas de Brizola. Com todo o respeito à sua memória e à
extraordinária figura política que foi, vou lembrar sempre de um homem contraditório.
Um visionário admirável, que acreditava na educação como caminho único para a salvação
do país. Um caudilho autoritário, que não admitia ser contrariado. Um homem suave e gentil, que
gostava de vinho tinto e conversava longas horas sobre qualquer assunto. Um sujeito com um pé no
passado, que se recusava a aceitar certas mudanças no mundo. Um político que chocava seus seguidores
com mudanças bruscas de rota, de acordo com as conveniências, como quando persistiu no apoio a
Fernando Collor ou quando empurrou o PDT para aventuras eleitorais memoráveis. Um líder que
inflamou o país em 1961 com sua Campanha da Legalidade. Uma raposa que podia até se aliar a
antigos adversários, não perdoava as traições. Um inconformado com o destino que lhe tirou das mãos a
Presidência da República.
Lembro sobretudo de um Brizola feliz com as homenagens que o Rio Grande do Sul lhe rendeu
nos 40 anos da Legalidade. E jamais esquecerei do enterro do presidente das Organizações Globo
Roberto Marinho, quando ele foi à mansão do Cosme Velho se despedir de um dos seus maiores
adversários e o fotógrafo Ricardo Chaves, o Kadão, seu velho admirador, mirou aquela figura que
caminhava no jardim apoiado na neta Juliana e comentou: – O Brizola está se entregando.

*
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Vieira da Cunha

*

Foi muito distante de minha pátria, participando de missão oficial do governo do Rio Grande
do Sul à República Popular da China, que me chegou, na manhã de 22 de junho, a trágica notícia. O
Brasil acabava de perder Leonel de Moura Brizola, um dos seus mais eminentes estadistas, um homem
de notável integridade e verticalidade, que devotara toda a sua vida à construção de uma grande nação,
consciente de que apenas com independência e com soberania alcançaria ela estágios superiores de
prosperidade, justiça social e igualdade de oportunidades para todos os seus filhos. A dor que me
abateu, na longínqua Pequim, foi dupla: partia não apenas uma figura extraordinária, que só fazia
política movido por princípios. Deixava-me o líder com quem convivia fazia 25 anos, cujos ensinamentos
procurava colher e seguir a cada passo, um homem que considerava como um segundo pai.
O dramático anúncio colheu-me pouco depois de haver percorrido, com o governador Germano
Rigotto, a imensidão da Praça da Paz Celestial. A informação nos aguardava no hotel. Recebi palavras
de conforto e de amizade dos meus companheiros de delegação e imediatamente parti de volta para o Brasil
num voo via Frankfurt.
Ao longo da viagem angustiante, recordei minha convivência com aquele admirável brasileiro
que acabava de entrar em definitivo na História. Lembrei seu notável patriotismo - nunca encerrava os
encontros partidários sem convidar os presentes a entoarem o Hino da Independência. Outra de suas
características mais marcantes era a sua paixão pela causa da educação. Com orgulho afirmava que nenhum
outro governante do mundo havia erguido tantas escolas: foram 6,3 mil e apenas no quatriênio em que
esteve à frente dos destinos do Rio Grande. Sofreu o exílio, as mais abjetas perseguições. Conheci-o
pessoalmente no ano de 1979, logo após sua volta ao Brasil. Sua pregação me empolgou de tal forma,
que desde então passei a comungar dos princípios e valores do trabalhismo. Empreendeu, em nosso Estado
e no Rio de Janeiro, obra administrativa marcante, inovadora, criativa e ousada. Teria sido nosso maior
Presidente da República.
Vou sentir muita saudade. Saudade de alguém marcante, de forte personalidade, que sabia
ouvir. Além de meu líder político, Leonel Brizola era também uma pessoa muito próxima com quem eu
falava quase todos os dias e recolhia muitas lições. Tudo farei para honrar sua memória. A família
trabalhista incorpora o 21 de junho como mais uma de suas datas históricas. Ao lado do 24 de agosto e
do 6 de dezembro, datas das mortes de Getúlio Vargas e João Goulart, o 21 de junho ficará marcado para
sempre como o dia em que partiu para a eternidade um grande homem. Daqueles que se vão, mas deixam
um rastro que não se apaga, de realizações e ensinamentos que formam a consciência de uma nação. Adeus,
Leonel Brizola, meu líder. Obrigado por tudo.

*
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Villas-Bôas Corrêa

*

Acompanhei a longa travessia política de Leonel Brizola desde seus primeiros passos como
vereador e prefeito de Porto Alegre, depois como deputado federal, governador do Rio Grande do Sul,
com a interrupção de 15 anos de exílio, e a segunda fase, após a anistia, quando purgou a perda da
legenda do PTB, indo à forra com a criação do PDT e as eleições para governador da Guanabara e do
Estado do Rio de Janeiro.
Firme até a teimosia na coerência com suas ideias, nem sempre escapou das contradições de
jogadas que trincavam sua ortodoxia.
Do balanço da sua longa e rica biografia, nesta hora de luto, ressaltam os muitos acertos e
realizações.
A morte acerta as contas na lenta avaliação dos anos. Prefiro espetar na saudade a flor de
respeito à convivência cordial, com seus altos e baixos, a homenagem à sua honradez, coragem e
patriotismo. Um homem de bem, fiel às suas convicções.
O cenário político, que não atravessa boa fase, fica mais pobre com a ausência de gaúcho que
se afeiçoou ao Rio e quase virou carioca. Deixa as marcas do seu temperamento, de obras como o
Sambódromo, os CIEPs em semiabandono, a Linha Vermelha e o PDT, com o desafio de lutar para
sobreviver sem o seu fundador, presidente e líder incontestável.

*
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Nota da Executiva Nacional do Partido
Democrático Trabalhista
1. A morte de Leonel Brizola não será a morte do PDT, seja de Direito, pela extinção
jurídica, seja de fato, pela degenerescência política e moral, nas mãos espúrias de aventureiros sem outro
compromisso, senão suas ambições pessoais, ou nas mãos mercenárias de serviçais do poder.
2. O legado que ele nos deixou será preservado e conduzido por seus legítimos herdeiros, fiéis
a seu ideário, a nos servir de farol na abertura de veredas, que não são os descaminhos de hoje, ainda
menos os de ontem. Nossa firmeza de princípios, postulados e fundamentos do Trabalhismo permite que
nos apresentemos como alternativa àqueles que, à falta de um projeto de nação, não ousam transformar
o país.
3. Temos consciência de nossa responsabilidade histórica, traduzida no dever de não deixar
na orfandade política os milhões de brasileiros que prantearam o desaparecimento de nosso guia
inspirador.
4. Ética, nacionalismo, educação, justiça, eis o legado de Leonel Brizola empalmado pelo
PDT, porque resume, com certeza, os mais caros anseios do povo brasileiro.
Brasília, 29.06.2004
Carlos Lupi, Presidente Nacional do PDT, Senador Jefferson Peres, Deputado Federal Dr.
Hélio
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Leonel Brizola, “Insigne Democrata e
Patriota”
*

O Partido Comunista do Brasil recebeu com pesar, no transcurso da reunião de sua Comissão
Política Nacional, a notícia do falecimento de Leonel de Moura Brizola. Inclina sua bandeira, em sinal
de luto e em reverência à memória desse insigne democrata e patriota.
Brizola foi um desses políticos brasileiros que marcam época, pela dedicação à causa pública,
o compromisso com os ideais maiores da nação, e profunda vocação para interpretar situações e anseios
dos momentos definidores de rumos. É dessa estirpe de políticos que certamente motivam polêmicas, mas
cuja mensagem nunca se pode deixar de levar em conta, pois que homem da grande política, a política
feita com paixão, com profunda consciência patriótica, corajoso e audaz na defesa de suas idéias, tribuno
de raro talento.
Provindo de origem humilde, incansável no esforço de auto formação, de mãos limpas após
décadas de vida pública – desde vereador, deputado, governador de seu estado natal, e por duas vezes do
Rio de Janeiro – Brizola foi um democrata avançado. Sua atitude na mobilização da Campanha da
Legalidade em 1961, à frente então do governo do Rio Grande do Sul, colocou a defesa da democracia
nas mãos das massas populares, e com isso contribuiu para o amadurecimento da consciência cívica que
retardou a tentativa do golpe militar de 1964.
Retornado do exílio, surpreendeu a ditadura com retumbante vitória eleitoral ao governo do
Rio de Janeiro, em 1982, logo se pondo à cabeça do formidável movimento das Diretas Já, que mobilizou
a nação e, afinal, conduziu à derrocada do regime militar.
À frente de seu Partido Democrático Trabalhista, Brizola interpretou sentimentos profundos
da nacionalidade, dando voz e guarida à questão negra e indígena, elegendo inclusive o primeiro índio
deputado federal. Como administrador, teve o mérito de sublinhar a importância da educação pública
como fator estratégico.
Brizola cultivou coerentemente o melhor do legado de Getúlio Vargas, de nacionalismo
consequente e avançado, anti-imperialista, de afirmação da nação brasileira perante o mundo. Por todo
esse legado de vida pública, Leonel de Moura Brizola se inscreve no panteão das grandes e inolvidáveis
figuras do mundo político brasileiro. Sua memória merece a homenagem de todos aqueles que, mesmo em
campos diferenciados, compreendem que a Política – no sentido elevado e autêntico do termo – é a grande
arma de emancipação dos brasileiros, rumo ao destino de liberdade, justiça social e soberania nacional.
É a última lembrança e depoimento que deixam os comunistas brasileiros.

*

Nota da Comissão Política Nacional do PCdoB.
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Leonel Brizola foi Fundamental na Luta pela
Democracia
A Central Única dos Trabalhadores lamenta o falecimento do ex-governador do Rio de
Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e vem a público externar sua solidariedade aos
familiares.
Inegavelmente, para nós, da direção nacional da CUT, o ex-governador teve papel importante
na vida pública nacional e os quase 60 anos que dedicou à política foram sempre pautados na construção
de um regime democrático e da justiça social no Brasil.
Leonel Brizola esteve ao lado de outras importantes lideranças, posicionando-se contrariamente
ao regime militar, batalhando pela anistia aos exilados políticos da ditadura e, mais tarde, na luta pelas
diretas-já e em outros embates que tiveram o único objetivo de fazer do Brasil um país justo e de fato
democrático. E, por todo este passado, com certeza cumpriu o seu papel na construção da história da
Nação.
Luiz Marinho
Presidente Nacional da CUT em nota oficial divulgada em 22.06.2004
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Líder Socialista Vê Semelhanças entre Brizola
e Lula
*

O ex-governador Leonel Brizola, que morreu aos 82 anos, teria sido um presidente de estilo
diferente, mas com princípios semelhantes aos de Luiz Inácio Lula da Silva.
Essa é a opinião do ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, presidente da
Internacional Socialista, entidade que reúne dezenas de partidos de esquerda em todo o mundo e da
qual Brizola era presidente de honra.
Em entrevista à BBC Brasil, Guterres, que governou Portugal de 1995 a 2002, disse
que o ex-governador fluminense deixou uma marca importante de apego à democracia.
Para o ex-premiê, líderes de esquerda de países em desenvolvimento se tornaram figuras vitais
na atual tentativa de mudança das relações comerciais e políticas internacionais.
Leia trechos da entrevista:
“Para nós, socialistas portugueses, como Mário Soares, eu próprio, que conhecemos há
muitos anos Leonel Brizola, este é um momento de luto e de dor, e eu quero lhe prestar a minha
homenagem. Para o Brasil, Leonel Brizola é uma figura que deixou uma marca importante, em
particular por seu apego à democracia, o combate que travou sempre contra a ditadura militar e depois
pela participação que veio a ter na construção de um Brasil democrático. Penso que, independentemente
agora de divergências que possam existir neste ou naquele ponto, todos os democratas e em particular os
democratas brasileiros sentirão seguramente uma grande admiração e grande estima por Leonel Brizola.
O socialismo democrático sempre teve uma enorme diversidade em seu seio, e a sua riqueza
vem dessa mesma diversidade. O mesmo acontecerá no Brasil. Seguramente, a tradição histórica ligada à
figura de Leonel Brizola, que vem desde os tempos antigos, da herança getulista, é distinta da tradição
de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas creio que ambos convergem na defesa de um conjunto de valores
fundamentais do socialismo democrático, de solidariedade, de justiça social, de liberdade.
Seguramente os estilos de Brizola e Lula seriam completamente diferentes, várias das
políticas seriam diferentes, mas não tem dúvida de que o Brasil governado por Brizola seria uma grande
potência, quer do ponto de vista da sua afirmação como país quer da sua contribuição para uma visão
progressista na escala mundial.”

*

Nota da Internacional Socialista.

Fotógrafo Loir Gonçalves/ALRS
Memorial do Legislativo
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O Constituinte Leonel Brizola
No dia três de março de 1947, o jovem estudante de Engenharia Leonel de
Moura Brizola chegou à sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Rua
Duque 1029, para iniciar uma carreira política que o transformaria, nas décadas
seguintes, num dos principais homens públicos do país. Elegera-se deputado constituinte
pela bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, nas eleições do dia 1o de janeiro do
mesmo ano. E saiu-se bem na conquista de um primeiro mandato aos 25 anos de idade:
com 3.839 votos, Brizola ficou em décimo lugar numa bancada de 23 deputados
trabalhistas. E saiu-se melhor ainda na conquista do segundo mandato, três anos depois,
quando começou a se transformar num recordista: fez 16.691 votos contra apenas 7.779
do segundo colocado de seu próprio partido (Unírio Machado) e superou também, por
ampla margem, os primeiros colocados dos demais partidos.
O “Casarão da Duque”, como era conhecido o velho prédio de dois andares
construído ainda à época da Colônia, fora preparado para receber os novos parlamentares,
reconquistando a importância que tivera em outros períodos da história política do Rio
Grande do Sul. Antiga sede da Junta da Fazenda, cuja construção fora determinada em
1773, foi sede do poder legislativo de 1835 a 1967. Muitas das ideias de líderes que deram
sustentação política e depois militar à Revolução Farroupilha foram ali discutidas em
sua primeira fase. Agora, em seu plenário e tribunas atuava uma nova geração de
políticos, estimulados pelo processo de redemocratização que se seguiu ao final da
Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esses novos políticos, juntos com os mais experientes
– muitos deles remanescentes da Constituinte gaúcha de 22 de junho de 1935 – foram
eleitos para dotar o Rio Grande do Sul de uma nova Constituição.
Brizola, um dos mais jovens parlamentares, com seus 25 anos completados menos de
um mês depois das eleições, chegou à Assembleia trazendo na bagagem muitas ideias
por influência do movimento estudantil, no qual teve origem e destacada atuação, e outras
tantas recolhidas em dois momentos simultâneos: o trabalho de organização do Partido
Trabalhista, sobretudo em afastados municípios do interior, realizado com João Goulart e
os dirigentes sindicais José Vecchio, Leopoldo Machado e Sílvio Sanson, entre outros;
e os contatos mantidos em comícios e reuniões durante a campanha política. Esses
últimos serviram para que Brizola – diria ele mais tarde em discursos durante seus dois
mandatos na Assembleia Legislativa – organizasse uma espécie de agenda envolvendo os
interesses de diferentes setores da atividade produtiva rio-grandense e, ao mesmo tempo,
fizesse um diagnóstico das necessidades sociais em várias áreas. Se estava só uma década
antes, quando aventurou-se, ainda adolescente, na troca de Carazinho pela capital do
Estado para estudar, já o aprendizado político teve a companhia de líderes do PTB que
começavam a se destacar, como José Diogo Brochado da Rocha, o mais votado nas
eleições para a Assembleia Legislativa em 1947, Fernando Ferrari, João Goulart, Celeste
Gobato e Egídio Michaelsen, entre outros.
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Va g a s p a r a e s t u d a n t e s
Nas primeiras sessões da Constituinte de 47, Leonel de Moura Brizola passou
a cuidar de um tema que tinha tudo a ver com sua principal base eleitoral: a falta de vagas
para estudantes do ginásio e do ciclo seguinte, na época denominado científico ou
clássico. E foi um dos principais oradores de uma sessão da Assembleia com as galerias
tomadas de jovens estudantes que pleiteavam vagas para a conclusão do segundo grau.
Tendo sido incluído na relação de candidatos do PTB à Assembleia
Legislativa por indicação da ala moça do partido, a liderança da bancada entendeu que
caberia a Brizola fazer o discurso exigindo da administração estadual, a criação de um
número maior de vagas para estudantes do segundo grau. Um numeroso grupo de
estudantes, que encaminhara o pedido de providências (criação de vagas) à bancada
trabalhista, ocupava as galerias. Era o cenário perfeito para a estreia do jovem deputado
em seu primeiro mandato, sem qualquer experiência anterior de atividades no
Legislativo. Por isso a expectativa, tanto dos trabalhistas como dos partidos de oposição.
Foi ali o início de uma atividade parlamentar que o levou, em pouco tempo, do simples
trabalho de plenário à presidência, já na segunda legislatura, da Comissão de Orçamento
e Finanças e à liderança da bancada.
Os estudantes que lutavam por mais vagas para o segundo grau ouviram
atentamente o empolgado discurso do colega, já aluno da Escola de Engenharia e que
construíra sua carreira estudantil sempre em escolas públicas. Leonel Brizola começa
lembrando sua “fraca experiência”, mas logo revela que tinha completo domínio sobre
o que estava em discussão, pois trazia para a Assembleia a vivência de participação no
movimento estudantil, particularmente no Colégio Estadual Júlio de Castilhos.
“Inicialmente, devo pedir o beneplácito dos nobres colegas para a indicação que
apresentamos, recomendando aos poderes competentes que solucionem a situação
angustiosa de várias dezenas de rapazes que, embora tenham concluído o primeiro
ciclo do curso secundário, devido à falta de vagas no Ginásio do Estado (referia-se
Leonel Brizola ao Colégio Júlio de Castilhos) não conseguiram matricular-se no
segundo ciclo. Por tão insignificante motivo não se justifica que centenas de jovens
vejam-se na contingência de interromper os seus estudos, a despeito dos sacrifícios que,
constantemente, a mocidade civil do Rio Grande do Sul e do Brasil enfrenta para
estudar”.
Depois, lembrou Brizola que na campanha eleitoral iniciada em 19 de janeiro
todos os que solicitavam votos dos gaúchos tinham como denominador comum, em
seus programas, a promessa de amparo e proteção à infância e à juventude. Por isso,
entendia ser uma obrigação dos constituintes maior empenho na busca de soluções para
o grave problema da falta de vagas nas escolas.
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Apoio partidário
Na mesma sessão do dia 12 de março estabeleceu-se um consenso entre os
partidos e os estudantes que lotavam as galerias, convencendo-se de que sairiam da
Assembleia Legislativa com suas reivindicações atendidas pelo Poder Executivo. Havia
divergências, apenas, quanto ao modo de criar o número de vagas a curto prazo.
Afinal, além da contratação de professores, precisava o Estado providenciar as salas
de aulas. A partir daí, as discussões giravam mais em torno da forma de encaminhar
uma solução. Primeiro orador depois de Brizola, o deputado Oscar Carneiro da
Fontoura, do Partido Social Democrático, na condição de representante governista
(chefiava o Executivo o Sr. Walter Jobim) inicialmente lembrou que a fixação do
número de matrículas “é um fato comum em todas as escolas e universidades,
dependendo, principalmente, da capacidade didática das mesmas e, quase sempre, de
material, de espaço, verbas para pagamento de professores e, às vezes, até do número
de professores que se possa conseguir para atender às diversas disciplinas”. O
deputado do PSD, porém, apesar das ressalvas encerrou seu discurso concordando
que era necessário encontrar-se uma saída. “Mau grado isso (as dificuldades
mencionadas), atendendo ao nobre fim dessa indicação (a proposta formalizada pelo
PTB), e para que numerosos patrícios não fiquem ao desabrigo do ensino ou não
possam continuar seus cursos, a bancada do PSD dá a sua aprovação”.

E n e rg i a e l é t r i c a
No curso da campanha para as eleições de 1950, quando se reelegeu como o
mais votado de todos os partidos, Brizola declarou, num encontro com lideranças do
PTB, de avaliação dos quase três anos de trabalho para elaboração da Carta Magna, que
“a Constituinte foi uma grande escola de iniciação política”. E talvez tenha lembrado,
nesse momento, que além da sessão do dia 12, na qual terminou sendo um dos principais
oradores em defesa de reivindicações estudantis, no dia 13 voltou-se para outro polo de
preocupação do PTB: reivindicações que abrangiam, a um só tempo, interesses de
habitantes de uma zona da cidade (o Quarto Distrito), de empresas industriais, do
comércio e de trabalhadores. O presidente da Assembleia, deputado Edgar Luiz
Schneider, que pela manhã recebera telegrama de moradores da Rua do Parque,
determinou que a leitura fosse feita em plenário. No texto, os signatários solicitavam aos
constituintes providências “para solução imediata para a falta de energia elétrica que
prejudica a indústria, comércio e moradores da zona. E o pior é que embora não
consumamos energia temos de pagar. A única solução seria o governo encampar essa
companhia, a fim de evitar maiores prejuízos e desemprego dos trabalhadores”.
Era 13 de março, quarta sessão da Constituinte. Brizola que, na véspera, já convencera a
liderança da bancada trabalhista sobre sua capacidade de atuação em plenário, ao tratar de
reivindicações estudantis, se propôs a tratar, naquela tarde, do que era reivindicado por moradores e
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empresários da Rua do Parque e seu entorno, onde se localizavam várias fábricas, a maior delas a
Metalurgia Wallig.
A empresa responsável pelo racionamento era a Companhia Estadual de
Energia Elétrica Rio Grande do Sul (CEERG), subsidiária da Bond and Share e que há
muitos anos não fazia qualquer investimento em geração de energia. O PTB, partido
fortemente vinculado ao movimento sindical, não ficou alheio ao tema. No mesmo dia,
por iniciativa de 11 integrantes de sua bancada, sendo Brizola o segundo signatário da
Indicação número 14, o partido, “considerando as desastrosas consequências sociais e
econômicas do fornecimento irregular de energia elétrica, não só nesta capital como em
várias cidades do interior do Estado”, solicitou a formação de uma comissão
parlamentar especial para exame das causas e adoção das providências que se impunham.
Apesar de todo o trabalho da comissão o quadro de racionamento não foi amenizado.
Ao contrário, sob certos aspectos agravou-se.
No início dos anos 50, em alguns dias da semana empresas estabelecidas no
que na época era a zona mais industrial da cidade viam-se obrigadas a parar durante
algumas horas em função do racionamento, provocando desemprego e queixas de
lideranças sindicais vinculadas aos trabalhistas. Doze anos depois, governador do
Estado, Leonel Brizola viria a encampar a CEERG e dar uma estrutura empresarial à
Companhia Estadual de Energia Elétrica, iniciando-se no Rio Grande do Sul um novo
ciclo de geração e distribuição de energia. Para o governador, porém, as consequências
políticas da encampação foram muito além, projetando-se para a esfera de sua atividade
parlamentar na Câmara dos Deputados nos anos 60 e envolvendo o próprio presidente
João Goulart, seu cunhado.
A partir de 1961, formalizadas a renúncia de Jânio Quadros e a posse de
Jango na Presidência, o governo dos Estados Unidos passou a exercer todo o tipo de
pressão exigindo vultosas compensações financeiras para as empresas encampadas
no Rio Grande do Sul – a Bond and Share, uma subsidiária da American and Foreign Powers
Company que no Estado operava sob o nome de Companhia de Energia Elétrica RioGrandense, e a ITT – International Telephone and Telegraph.
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O Mais Votado em 1950
O Partido Trabalhista Brasileiro chegou às eleições de 1950, no Rio Grande
do Sul, com algumas vantagens em relação aos demais partidos, sobretudo o seu mais
forte concorrente, o Partido Social Democrático: empolgava parte do eleitorado com
o nome de Getúlio Vargas, embalado pela campanha queremista (um movimento pela
volta de Vargas ao poder); tinha, como candidato ao Senado, o prestigiado líder
trabalhista Alberto Pasqualini e, para o governo do Estado, um primo de Getúlio,
Ernesto Dornelles. Nesse contexto, não era difícil prever a vitória do PTB.
Elegeram-se Getúlio, Ernesto Dornelles (governador do Estado) e Alberto
Pasqualini (senador), enquanto para o Assembleia Legislativa foram eleitos 21
deputados, sendo Leonel Brizola o mais votado, com 16.691 votos.
Trazendo para o segundo mandato na Assembleia toda a experiência da
Constituinte, onde se revelou um dos mais atuantes parlamentares do PTB, Brizola agora
já trabalhava com outros horizontes. Se em 1947 o seu partido era oposição (Walter
Jobim, do PSD, elegeu-se governador), em 1950 os trabalhistas conquistaram o governo
do Estado com Ernesto Dornelles, elegeram uma bancada com 21 deputados (o
Partido Social Democrático ficou em segundo lugar com 17) e também elegeram
Alberto Pasqualini para o Senado. Num de seus primeiros discursos como líder da
bancada, Brizola definiu a posição da representação do PTB no Legislativo e do próprio
partido, “cumprindo aquilo que solenemente prometeu” ao povo gaúcho no curso da
campanha. Voltando-se para as cadeiras ocupadas pelos parlamentares agora na
oposição (PSD, PL e UDN, principalmente), Brizola admitiu que os deputados, recém
saídos de “uma campanha política acesa e, em certas regiões do nosso Estado,
veemente”, podem ter “trazido algumas marcas, muitas delas indeléveis, dessa luta e
dessa campanha”. Mas, ainda assim, manifestou sua convicção de que as representações
partidárias pautariam sua atuação tendo em conta, em primeiro lugar, os interesses
maiores do Rio Grande.
A atividade dos legisladores, de acordo com o deputado Leonel Brizola, teria
que levar em conta, num primeiro momento, uma situação bem particular: um governo
que recém terminara seu mandato e outro que estava iniciando as suas obrigações. “Uma
situação – argumentou – que não autoriza uma tomada de posição em relação a atos do
governo, pois só agora ele está assumindo as rédeas das respectivas posições
administrativas, estudando a situação, verificando o que existe para então enquadrar a
sua programação dentro da realidade administrativa do nosso Rio Grande”.
Após essas observações iniciais, o deputado Leonel Brizola declarou que seu
discurso, naquele momento, decorria da decisão que adotara de responder a
pronunciamento feito na véspera pelo vice-líder da bancada do PSD, deputado Adail
Morais, que fez uma “intervenção extremamente violenta”, a propósito de ainda não ter
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sido nomeado o novo prefeito de Santa Maria pelo governador do Estado (na época, a
cidade era um dos inúmeros municípios sem autonomia política e administrativa).
Argumentou Brizola, em resposta às críticas da liderança do PSD, que o PTB e o governo
estadual estavam empenhados em definir logo o nome do futuro prefeito de Santa Maria
e que a preocupação principal era nomear alguém representativo da coletividade; alguém
capaz de ser a expressão da média das opiniões da sociedade santa-mariense. Estendendo
sua análise para situação semelhante enfrentada por outros municípios, declarou o
deputado Brizola que o PTB lutou para que nenhum município tivesse sua autonomia
cassada. Porém, a decisão foi adotada pelo Conselho de Segurança Nacional, a partir de
critérios políticos, com a concordância de determinadas facções partidárias, atribuindo
essa responsabilidade à administração do general Eurico Dutra. A questão da autonomia
política e administrativa dos municípios já fora objeto de pronunciamento do deputado
Leonel Brizola em setembro de 1947. Naquele ano, denunciou o parlamentar que
tramitava no Congresso Nacional projeto de lei elaborado por integrantes do Conselho
de Segurança Nacional, pretendendo que todas as cidades consideradas de excepcional
importância para a defesa do país tivessem os seus prefeitos nomeados, incluindo-se
entre elas Porto Alegre, capital do Estado. Mas, o deputado trabalhista via a cidade livre
dessa ameaça em face do disposto na Constituição (parágrafo único do artigo 141).

Denúncias
Se o primeiro discurso do deputado Brizola, em 12 de março de 1947, foi para
defender reivindicações do movimento estudantil (grupos de jovens estavam no plenário
pleiteando mais vagas para o segundo grau), ainda no período da Constituinte o
parlamentar do PTB foi se aprofundando na discussão de outros temas. E estes poderiam
dizer respeito a um pedido de construção de uma ponte numa pequena comunidade do
interior ou ter a força de denúncias contra as perseguições políticas como herança do
período do Estado Novo. No caso de reivindicações de estudantes, o deputado Leonel
Brizola voltou ao tema, ainda durante o processo constituinte, em dois momentos.
Coube a ele, por indicação de seu partido, encaminhar a votação da emenda 360,
estabelecendo que o “O ensino oficial é gratuito em todos os graus”. O texto foi
aprovado por unanimidade. Durante seu pronunciamento, o deputado Brizola
homenageou seu colega Albano Volkmer, “que tão brilhantemente, tão eficientemente
relatou, na Comissão Constitucional, o capítulo (da Constituição) que diz respeito à
educação e à cultura”. Em outro discurso, Brizola exigiu respeito à Lei número 184, de
23 de dezembro de 1947, que permitia a estudantes regularmente matriculados, em
universidades ou escolas de segundo grau, o afastamento do serviço sem prejuízo de seus
vencimentos, exclusivamente nos dias de exames. Segundo o parlamentar, a lei vinha
merecendo as mais diversas interpretações – não raro contraditórias – por parte dos
responsáveis pela administração pública, em prejuízo dos estudantes.
Em 6 de agosto de 1948, o deputado Leonel Brizola encaminhou requerimento
assinado inclusive por representantes de outros partidos, solicitando informações sobre
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estrangeiros presos no Rio Grande do Sul sob a acusação de atividades políticas
internacionais e ligações com o extinto Partido Comunista do Brasil. Na justificativa, Brizola
leu reportagem publicada pelo jornal Correio do Povo, segundo o qual, de acordo com
informações de autoridades policiais, imigrantes eslavos (russos brancos e lituanos)
radicados no Rio Grande do Sul receberam Cr$ 200.000,00 de Moscou, realizando aqui
atividades de espionagem. A mesma notícia cita o chefe de Polícia, coronel Dagoberto
Gonçalves, e o diretor de Segurança Social, Hélio Carlomagno, como autores de
informações esclarecendo que diligências policiais sobre as atividades dos eslavos no Rio
Grande do Sul instruíram o processo de cassação do registro do Partido Comunista do
Brasil e levaram, posteriormente, a inúmeras prisões. No seu discurso, depois da assinalar
que de acordo com as duas autoridades citadas, os fatos mencionados revestiram-se da
mais alta gravidade, e que ficou a crença de que havia a ocorrência de um grave caso de
espionagem no Estado, estranhou o deputado Brizola ter encontrado, nas ruas da cidade,
muitas dessas pessoas “trabalhando normalmente em suas atividades pacíficas”.
A partir daí, observou que, ou essas pessoas, tachadas de traidoras e espiãs,
fugiram da Casa de Correção, o que não acredita o deputado por ser aquele presídio
muito bem vigiado (era o principal do Estado na época) ou “foram vítimas de uma
pantomima, cujos objetivos não consigo imaginar”. Como a bancada do PSD (o partido
do governo) não prestou qualquer esclarecimento, ficando seus representantes em
silêncio durante o discurso de Brizola, alguns esclarecimentos foram prestados pelo
deputado Fonseca de Araújo, do Partido Libertador. Ele informou que, em companhia
de seu colega de representação, Britto Velho, esteve na Casa de Correção e, procurando
conhecer a situação jurídica desses homens, verificou que, justa ou injusta a prisão, “quase
todos estavam presos há mais de 90 dias e, por lei, a prisão administrativa, nos casos de
expulsão, não poderia exceder de 90 dias”. Por isso, muitos dos que foram presos sob
a acusação de espionagem a favor da então União Soviética estavam agora em liberdade.
Houve, inclusive, casos de libertação por ordem judicial.
Sem querer adiantar conceitos, o deputado Brizola declarou que aguardaria
resposta do Executivo ao pedido de informações encaminhado durante a sessão,
proclamando: “De minha parte, não deixarei o governo descansar enquanto não me
responder a esse pedido de informações”.

Apoio à triticultura
Ainda no período da Constituinte, o deputado Leonel Brizola pronunciou
alguns discursos centrados em problemas da economia gaúcha, tratando de
reivindicações que os segmentos mais organizados da agricultura e da pecuária
começavam a fazer chegar aos parlamentares, reunidos para a elaboração da nova Carta
Magna. A redemocratização, iniciada em 1945, estimulava o processo de discussão em
amplos setores da sociedade gaúcha. Dos jovens que exigiam melhores condições de
ensino ao produtor rural pedindo crédito e assistência técnica; do trabalhador exigindo
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melhores salários aos pecuaristas que pleiteavam recursos para melhoria de seus
rebanhos e povoamento de seus campos – todos tinham algum tipo de reivindicação ou
expectativa em relação à Constituinte.
No dia 17 de maio de 1948, a situação da triticultura gaúcha, sobretudo a
escassez de sementes para o plantio, foi o tema abordado pelo deputado Leonel Brizola
e por deputados do PTB e de outros partidos. Brizola discursou justificando o
encaminhamento à Mesa, em nome da bancada trabalhista, de requerimento solicitando
informações da Secretaria da Agricultura “sobre as realizações, planos e disponibilidades
do governo” para que não faltem sementes de trigo na época da preparação das lavouras,
trabalho que já estava sendo iniciado pelos agricultores. Segundo o parlamentar, pela
palavra de muitos ruralistas, já havia uma grande preocupação com as dificuldades para
a obtenção de sementes. E embora tenha enaltecido os esforços que vinham sendo
realizados pela administração estadual para fomentar a triticultura gaúcha, declarou que
muito ainda falta fazer nesse campo da atividade econômica.
Num aparte, o deputado Flores Soares lembrou que no governo de Flores
da Cunha, ele conseguiu que viesse para o Rio Grande do Sul “um dos maiores técnicos
do mundo em triticultura, um sueco, o agrônomo Ivar Beckmann, o qual, em Bagé, tem
não só estudado o assunto, com o conhecimento profundo de causa que tem, como
tem ainda produzido, segundo se afirma, as melhores qualidades de trigo da América do
Sul”. Apesar de todos esses esforços, manifestou o deputado Brizola a convicção de que
“até o momento não nos enquadramos realmente na estrada que nos conduzirá à
completa emancipação econômica nesse setor de nossa produção”.
Numa época em que não havia a cultura da soja no Rio Grande do Sul, em
que as apostas eram feitas em outras culturas como o próprio trigo, milho e feijão, o
deputado Brizola tinha a esperança de que “ainda em minha vida poderei ver as imensas
planícies do nosso Estado cobertas pelo trigo que irá nos emancipar das verdadeiras
algemas que nos prendem a compromissos no estrangeiro”.

Prejuízos à produção
Em outro pronunciamento, também na área econômica, o deputado Leonel
Brizola criticou o centralismo exercido pelo governo federal, que vinha prejudicando as
vendas da produção gaúcha para outros estados e para o exterior. Entendendo que
deveria o Rio Grande, mais uma vez, lutar pelas suas prerrogativas de autonomia dentro
da Federação, o deputado Brizola foi muito aplaudido ao lembrar alguns momentos de
nossa história quando o Estado, desde os primórdios da nossa formação social e
política, lutou, “pela palavra e pela inteligência, ou até mesmo pelas armas, por todas as
formas ao seu alcance, enfim, para alcançar aquilo pelo que sempre lutou: suas
prerrogativas de Estado autônomo dentro da Federação brasileira”. Lembrou o
parlamentar, como fatos maiores dos momentos dessa luta, a Revolução Farroupilha, a
atuação destacada do senador Silveira Martins que, “com a eloquência que possuía, fez,
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por assim dizer, tremer o Império”, e a fase da Revolução de 1930. O deputado trabalhista
recordou esses fatos positivos na história gaúcha para logo assinalar que “hoje já não há
quem defenda os interesses do Estado com o mesmo interesse e empolgação.” E numa
crítica direta ao presidente Eurico Dutra e seu ministério, incluindo os gaúchos nele
representados, disse que é pequeno o grupo que defende, junto à União, os interesses do
Rio Grande, estando constituído apenas por representantes dos partidos de oposição.
Diante de uma observação do deputado Oscar Fontoura, líder da bancada do
PSD, dizendo que outros estados enfrentavam dificuldades econômicas semelhantes,
Brizola discordou. Lembrou, a propósito, que não fazia muito tempo o deputado Oscar
Fontoura dizia que o Rio Grande sempre foi maltratado pelo governo federal, que
impunha ao Estado inúmeras restrições à liberdade de comércio. Reportando-se a
depoimentos de empresários, declarou que no Rio Grande do Sul tudo depende do Rio
de Janeiro. Uma simples licença de exportação ou importação ou ainda uma concessão
tramitam durante meses. Citando exemplos, lembrou episódios envolvendo mercadorias
que o Rio Grande precisava comprar no exterior. “O que vem ao Rio Grande é para ser
vendido no câmbio negro. Refiro-me aos negócios relativos aos veículos
automotores”. No setor de transportes, de acordo com o deputado Brizola, os prejuízos
do Estado eram muito grandes. Caminhões, camionetas e automóveis, em sua mais alta
proporção, só podiam ser adquiridos no mercado negro, em face da política madrasta do
governo federal na área de importação. Atribuindo ao PSD a responsabilidade pelo
esquecimento do Rio Grande, no plano interno o deputado Brizola citou a recém
superada crise do arroz e as grandes dificuldades enfrentadas pelos produtores de
farinha de mandioca com aproximadamente dois milhões de sacos aguardando
comercialização. “Até bem pouco – explicou – esteve proibida a exportação de farinha
de mandioca (eram vendidos um milhão de sacos para outros estados e 500 mil sacos
para o exterior), o que praticamente determinou o estrangulamento do comércio do
Brasil com o estrangeiro, um estrangulamento dos mercados para onde
encaminhávamos a nossa produção”. No momento que foram liberadas as vendas, os
produtores praticamente não tinham mercado em função de uma política equivocada
do governo federal.

Prática democrática
Eleito, como os demais constituintes, em 19 de janeiro de 1947, no início da
segunda sessão legislativa (abril de 1948) o deputado Leonel Brizola fez um discurso
sobre o quadro político no Rio Grande do Sul, numa fase de transição do período
ditatorial, encerrado com as eleições gerais de 1945, aos dias que o Estado vivia, de
discussão de sua nova Constituição. Estava o parlamentar pessimista, sobretudo em
função da perseguição policial desencadeada durante o governo de Walter Jobim, após
a cassação dos mandatos dos deputados do Partido Comunista do Brasil e da decretação
de ilegalidade daquele partido. Brizola começou com uma ampla análise do quadro
político brasileiro e rio-grandense, formulando logo uma pergunta: “Enquanto a miséria
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assoberba as nossas populações, o que faz o nosso Governo?”. Orienta-se – respondeu
– ignorando o regime democrático, num clima de perseguições políticas em função de
“pretensos planos de subversão e sabotagem”. No âmbito nacional, referiu-se Brizola à
organização, no Rio de Janeiro, de uma Comissão Interpartidária, que, “pelo
entendimento das direções de três grandes partidos, sem a chancela da opinião pública”,
arroga-se o direito de adotar decisões que seriam de responsabilidade dos legisladores.
A comissão – declarou Brizola – pretende resolver, dos casos políticos a um
planejamento nacional, “mas, na verdade, visa apenas a objetivos políticos”. Discordando
de Brizola, o deputado Flores Soares (UDN) afirmou que o órgão teria como objetivo
fundamental auxiliar aqueles que querem trabalhar pelo planejamento, ouvindo do
deputado do PTB essa resposta: “Se a Comissão Interpartidária fosse tão importante e
imprescindível ao país, por certo seria consagrada no texto da própria Constituição”.
Mas ainda assim, várias questões políticas deixaram de ser discutidas no amplo espectro
político e partidário do primeiro Congresso pós-Estado Novo para ficarem restritas ao
âmbito de uma comissão partidária. Embora crendo que no Rio Grande do Sul ainda
havia mais liberdade do que em outros estados, Brizola denunciou que, na verdade,
vivia-se em um regime policial. “Tudo se resolve pela polícia, mesmo os reclamos das
associações legais, como os sindicatos, em suas manifestações contra a carestia da vida”.
Não vendo sentido na repressão a ideias com a violência policial, e com a observação de
que não era intenção sua particularizar, Brizola citou dois exemplos de atitudes
injustificadas da polícia. Inicialmente, relatou o episódio de uma senhora com seis
filhos, residente no centro da cidade, que pelo telefone pediu a ele que comparecesse a
sua casa apenas por algumas horas para que ela pudesse fazer compras num armazém
das proximidades. Ocorre que seu marido viajara, e a casa estava há dois dias cercada
por agentes policiais. Como tinha medo de deixar os filhos sozinhos, pedira socorro ao
deputado que conhecia. Brizola, em seu depoimento em plenário, disse ter ficado
comovido com o apelo, lembrando o drama vivido por sua mãe em 1923, que viu o
marido ser preso para ser assassinado por seus adversários, durante o conflito entre
chimangos e maragatos. O segundo episódio referia-se a um dirigente do PTB, que foi
preso e espancado pela polícia porque não quis dizer de que natureza era um telegrama
com várias assinaturas que estava em seu bolso. Aos que o apartearam, defendendo a
administração de Walter Jobim na área da segurança, o deputado Brizola declarou que
suas denúncias constituíam a comprovação do que afirmara no início de seu
pronunciamento, sobre o comprometimento do regime democrático no Rio Grande do
Sul, onde o prisioneiro, “até que não prove a sua qualidade de não comunista, sofre toda
a espécie de maus tratos e de insultos da polícia”. Segundo o deputado Brizola, a mesma
polícia que cometeu violências com súditos do Eixo (os países que se aliaram à
Alemanha na Segunda Guerra Mundial) “hoje comete arbitrariedades com os
comunistas e até com os trabalhistas”. O deputado Brizola concluiu fazendo um apelo à
vigilância do Poder Legislativo. Lembrou que fora eleito deputado quando ainda estava
na Universidade e que, agora, via vários estudantes serem encarcerados, diante do que
não podia, em absoluto, silenciar.
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Casas para a cidade
Quando ainda estava longe seu sonho de ser prefeito de Porto Alegre, Leonel
Brizola já manifestava preocupações com os problemas habitacionais da cidade. Em
novembro de 1947, primeiro ano da Constituinte, o jovem parlamentar e estudante de
Engenharia Civil não só abordou os inúmeros problemas decorrentes do déficit
habitacional como apresentou projeto modificando o Código de Obras para facilitar a
construção de casas populares. Em seu discurso, justificando a iniciativa, o parlamentar
trabalhista começou fazendo uma análise da realidade vivida pelo porto-alegrense de
baixa renda, definindo-a como de verdadeira calamidade pública. E disse não cometer
nenhum exagero, pois mais de dez por cento da população da cidade abriga-se, “por
absoluta carência de moradias, nas mais miseráveis choupanas, em baixo de pontes ou
em deploráveis condições sanitárias”. (Pelo censo do IBGE, realizado três anos depois,
Porto Alegre tinha 394.151 habitantes). Brizola atribuía esse quadro a cinco fatores
principais: notável aumento da população da Capital; altos preços dos materiais de
construção; quase nenhum investimento privado em casas econômicas; problemas
decorrentes do Estado de Guerra entre 1939 e 1945, afetando, entre outras áreas,
transportes e mão de obra; e a inépcia e imprevidência dos poderes públicos, que não
só “se mostraram incapazes de represarem as causas do mal, como para dirimir as suas
consequências”. O deputado Brizola apontou ainda, como fatores que contribuíram
pelas dificuldades na área de habitação popular, as absurdas exigências do Código de
Obras, elaborado em 1913. Enquanto em outras cidades era permitida a construção em
lotes de 200 metros quadrados, em Porto Alegre havia a exigência de, no mínimo, 350
metros quadrados. Outra exigência considerada absurda pelo Código de Obras do
município: as casas deveriam ter um pé direito (altura entre o piso e o teto de uma
dependência) de, no mínimo, 2,80m. E exemplificava o deputado Leonel Brizola com
o tamanho de uma tabua. Se o comprimento padrão era de 5,50m, tornava-se impossível
o aproveitamento integral da madeira numa construção popular, com inegável
influência no custo da construção. Também havia outras exigências, como paredes com
azulejo, escariola etc.
Diante desse quadro, como a Assembleia Legislativa, no início do processo de
redemocratização exercia também as funções de Câmara de Vereadores do município de
Porto Alegre, o deputado Leonel Brizola apresentou projeto modificando o Código de
Obras, com o objetivo de facilitar as construções populares. Pelo projeto do deputado
Brizola, assinado inclusive por representantes de outros partidos, a construção de uma
casa popular passou a ter as exigências burocráticos para seu licenciamento radicalmente
modificadas, dependendo apenas do pagamento de Cr$ 10,00, com isenção de quaisquer
outros tributos ou taxas. Também foi modificada a exigência de área mínima, que ficou em
200 metros quadrados (terrenos de 8,00 m de frente). Outras mudanças implementadas
pelo novo Código, apenas para habitações do tipo popular: utilização de tijolos, madeiras
ou outros materiais modernamente usados, como blocos de concreto, alumínio, etc.; pé
direito de 2,60m; impermeabilização da parede da cozinha onde for colocado o fogão; onde
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não houver esgoto, ligação da latrina a uma fossa biológica e os ralos a um sumidouro. O
projeto era temporário, vigorando até a aprovação do novo Código de Obras que já
vinha sendo estudado pela Prefeitura.
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Liderança da Campanha pelas Reformas de
Base
Reeleito deputado estadual, Leonel Brizola não chega a cumprir todo o seu
mandato. Em 28 de fevereiro de 1953, atendendo convite do governador Ernesto
Dornelles, assume a Secretaria de Obras Públicas. Fica quase dois anos no cargo,
marcando sua atuação com obras como o planejamento do complexo de pontes do
Guaíba, construção de 40 hidráulicas no interior, implantação do trem diesel minuano,
ampliação do Aeroporto Salgado Filho, reaparelhamento do Departamento Autônomo
de Estradas e Rodagem e início da construção de um grande número de escolas públicas.
Mas o foco de sua atenção política volta-se, também, para o panorama nacional. Os
agitados dias de 1953/54 levaram Brizola a trabalhar junto às lideranças do PTB, para ser
incluído na nominata dos candidatos à Câmara Federal. Eleito com 103.003 votos, o
triplo de votos dos primeiros colocados dos demais partidos, no dia da posse Leonel
Brizola já revelava que estava preparado para o bom combate. Quando Carlos Lacerda vai
fazer o juramento de praxe, Brizola declara de sua tribuna: “Este vai ser um juramento
falso, Senhor Presidente, porque ele está pregando o golpe lá fora e vem jurar a
Constituição aqui dentro”. Lacerda conseguiu fazer seu juramento, em meio a apartes
paralelos e protestos, conscientizando-se, naquele momento, que teria um forte opositor no
representante do PTB do Rio Grande do Sul.
O primeiro mandato de Brizola na Câmara dos Deputados foi abreviado em
face da decisão partidária de lançá-lo, novamente, candidato à Prefeitura de Porto Alegre.
As eleições foram realizadas em 1955. Vitorioso, o deputado Leonel Brizola iniciou um
destacado trabalho de administrador que o levaria à conquista do Palácio Piratini em
1958. Em 55 o PTB tinha outros nomes de prováveis candidatos à sucessão de Ildo
Meneghetti que, nas eleições municipais de 1951, derrotara o próprio Brizola. Mas os
convencionais do PTB concluíram que Leonel Brizola deveria ser o candidato. Afinal, o
quadro político era outro e ele dera uma inegável prova de prestígio ao se transformar,
um ano antes, no candidato a deputado federal mais votado no Estado. Concorrendo
contra Euclides Triches, o deputado Leonel Brizola faz mais de metade dos votos das
outras legendas, elegendo-se prefeito de Porto Alegre.
Com a imensa tarefa de administrar a cidade e, mais tarde, disputando (e
vencendo) as eleições para o Governo do Estado, Leonel Brizola manteve-se, nessa fase,
afastado do agitado cenário político nacional. Um cenário marcado por acontecimentos
dramáticos, como as denúncias envolvendo o governo Vargas e o suicídio do Presidente em
agosto de 54; as ameaças de golpes e contragolpes antes das eleições presidenciais vencidas
por Juscelino Kubitscheck em 1955, tendo o trabalhista João Goulart como vicepresidente, e novas manifestações golpistas, como os levantes, fracassados, de oficiais
da Aeronáutica (Jacareacanga e Aragarças), mais uma vez com a participação de
lideranças políticas de direita, sobretudo do udenista Carlos Lacerda.
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À f re n t e d a s e s q u e rd a s
A partir de 1958, quando se elegeu governador do Estado e lançou-se a uma
tarefa transformadora das estruturas administrativas e à realização de grandes obras,
Brizola já tinha definido outro projeto político de médio prazo: ao final de seu mandato
como governador, buscaria apoio eleitoral para voltar à Câmara dos Deputados, onde
os grandes problemas nacionais podiam ser discutidos e decididos, dependendo do grau
de mobilização dos partidos e das organizações populares. Mas, se no início dos anos 60
esse era ainda um projeto distante, ele ganhou força em 1961, com a surpreendente
renúncia de Jânio Quadros e o veto à posse de João Goulart, legalmente o substituto do
presidente que deixava o cargo com apenas sete meses de mandato.
Num primeiro momento, as manifestações do governador gaúcho foram em
defesa do mandato de Jânio Quadros, que se dizia ameaçado por “forças terríveis”. Logo
em seguida, porém, tornada irreversível a renúncia do presidente e divulgado
comunicado dos ministros militares afirmando que João Goulart (o vice-presidente
estava retornando de uma viagem à China) não deveria assumir, o governador requisitou
emissora de rádio e desencadeou um movimento de mobilização popular que ficou
conhecido como Legalidade e que projetou seu nome nacionalmente. Encerrado seu
mandato no governo do Rio Grande do Sul e com um balanço altamente positivo, em
1962 Brizola resolveu concorrer à Câmara Federal pelo então Estado da Guanabara,
elegendo-se com mais de 300 mil votos – um recorde nacional para a época. Tratava-se
– revelaria depois – de um objetivo bem definido: falar ao país a partir de um centro
político com ressonância maior, como ainda era a Guanabara, em defesa de suas teses
reformistas, conseguindo mais repercussão do que se fosse eleito pelo Rio Grande do
Sul.
O professor Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil quando Jango foi deposto, de
volta ao Brasil depois de um longo exílio, escreveu um texto sobre o ex-governador gaúcho
definindo-o como um líder das esquerdas durante sua atuação no Parlamento, no período
anterior ao golpe militar. Segundo Darcy Ribeiro, Leonel Brizola foi o principal coordenador
dos grupos de pressão pela consecução das reformas de base. Em relação à posse da terra,
por exemplo, defendia que a reforma agrária devia ser feita “na lei ou na marra”. Em
função deste e de outros objetivos políticos, Leonel Brizola articulou a Frente de
Mobilização Popular, integrada pela Frente Parlamentar Nacionalista, União Nacional dos
Estudantes (UNE) e Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), entre outras entidades,
atraindo para seu grupo outras lideranças de esquerda. “A Frente Parlamentar
Nacionalista – diz Darcy Ribeiro em seu livro Aos Trancos e Barrancos, como o Brasil deu no
que deu – que constituía o bloco ideológico reformista do Congresso, desdobra-se, apesar
da conjuntura conflitiva, em Frente de Mobilização Popular, radicaliza-se e passa a
funcionar principalmente como a oposição de esquerda ao governo, centrada em Sérgio
Magalhães, Neiva Moreira, Temperâni Pereira, Almino Afonso, Max da Costa Santos,
Rubens Paiva, Lamartini Távora e outros deputados, mas liderada, de fato, por Leonel
Brizola”.
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Troca de ministros
Em janeiro de 1963 é realizado o plebiscito pelo qual haviam se empenhado as
mesmas forças políticas, lideradas por Brizola, que defenderam a posse de Jango em face
da renúncia de Jânio Quadros. Votaram a favor dez milhões de brasileiros contra cerca
de um milhão. Começa para o presidente Goulart (e para as forças que o apoiam) uma
nova fase. Jango chegou a convencer-se de que seus adversários, derrotados nas urnas,
não oporiam maiores resistências à tramitação de alguns projetos no Congresso. Depois
de um encontro de líderes parlamentares como o Presidente, a questão da reforma
agrária chegou a ser oficialmente colocada na pauta das conversas, com uma preliminar:
que a reforma da Constituição resguardasse o direito de propriedade. Em nome do PSD, o
líder Martins Rodrigues externou algumas resistências, mas terminou concordando com a
proposta de mudança constitucional desde que fosse estabelecido o pagamento das terras
a serem desapropriadas. Em princípio até concordava que fossem em títulos da dívida
pública, desde que as terras fossem pagas.
A partir daí o presidente da República passa a coordenar, ostensivamente, a
mobilização dentro do governo a favor de uma reforma agrária imediata. Para isso, tenta
ampliar o leque de apoios, tanto na esquerda como na direita, trocando alguns ministros.
No dia 15 de junho de 1963, Abelardo Jurema, deputado do PSD com bom trânsito
em todas as bancadas (havia sido líder no governo de Juscelino Kubitscheck), assume o
Ministério da Justiça com carta branca para agir. Ao formalizar o convite, Jurema ouviu
de Jango que ele queria dedicar-se inteiramente à administração e precisava de um
ministro (da Justiça) com ação em todos os setores onde tivesse que dialogar, com as
esquerdas, com as direitas, com os partidos, com os sindicatos, União Nacional dos
Estudantes (UNE), empresários, militares e imprensa. Havia uma única exceção: Carlos
Lacerda, que Jango considerava não apenas um estorvo à democracia, mas um
conspirador contra as instituições e a sua própria presença à frente do governo da
República. Por isso, o líder udenista em nenhuma hipótese deveria ser consultado. Em
depoimento no seu livro “Sexta-Feira, 13”, Jurema diz que sentiu no Presidente “o
desejo amplo de conciliação, e da formação de um campo propício às reformas que
viriam a se constituir nas linhas-mestras do seu governo, já que quase dois anos se
passaram com a predominância do campo político sobre o campo administrativo”.
Adotadas as providências iniciais de estruturação de sua equipe de trabalho, o
ministro Jurema lançou-se logo à tarefa principal que lhe fora recomendada por Jango,
de consultas às lideranças envolvidas no tenso processo político brasileiro do segundo
semestre de 1963. E o primeiro a ser visitado foi o ex-governador Leonel Brizola, em
seu apartamento de Brasília. Jurema o encontrou acompanhado de figuras de projeção
da Frente Parlamentar Nacionalista e começou afirmando que, na condição de titular de
uma Pasta política do Governo, não poderia ignorar a presença política do exgovernador, como líder nacional que havia conquistado mais de 300 mil votos nas
eleições da Guanabara. E que, ao merecer essa votação desfrutava, evidentemente, de
larga influência em várias camadas sociais do país. O ministro da Justiça se dispôs a
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responder a todas às questões, assegurando que as levaria à consideração do presidente
João Goulart. Narra Abelardo Jurema que Brizola, com a fisionomia carregada,
discorreu sobre a vida brasileira, “investindo contra a espoliação que o capital estrangeiro
praticava entre nós e fazendo críticas duras a auxiliares recentemente empossados no
novo quadro ministerial”. Leonel Brizola fazia restrições principalmente à escolha do
professor Carvalho Pinto para o Ministério da Fazenda, argumentando que “com
homens assim conciliatórios e mesmo vinculados às forças reacionárias, impossível seria o
presidente João Goulart realizar o programa de emancipação econômica do Brasil”.

Pregação de Brizola
E em seu trabalho incansável, Brizola atuava tanto na Câmara como se
empenhava em ações de mobilização popular, fazendo palestras e participando de
comícios, não raro transmitidos por emissoras de rádio. A experiência de utilização do
veículo rádio para levar sua mensagem à população, em palestras e comícios em várias
cidades, destacadamente Rio, Brasília e Belo Horizonte, teve origem em Porto Alegre.
Ficaram famosas as palestras das sextas-feiras, quando o então governador mantinha um
programa pela Rádio Farroupilha, transmitido da sede do Diretório Metropolitano do
PTB, levando à população informações sobre realizações administrativas e opinando a
respeito dos mais variados temas nacionais.
No início do ano legislativo de 1964, no contexto da mobilização popular a
favor das reformas de base, Brizola participou de ato no Cinema Planalto, da cidade
satélite (Brasília) de Taguatinga, e discursou durante três horas em defesa das mesmas
teses objeto de seus pronunciamentos no Congresso. A certa altura de seu discurso o
deputado trabalhista gaúcho criticou severamente setores do Câmara e do Senado
contrários a qualquer mudança na Constituição que permitisse, por exemplo, a
desapropriação de terras para fins de reforma agrária. No dia seguinte, alguns deputados
dos partidos de oposição, principalmente da UDN e da ala conservadora do PSD,
passaram a considerar a fala do deputado Brizola uma “peça de pregação revolucionária”
e exigiram algum tipo de providência por parte da direção do Legislativo. As queixas da
oposição foram manifestadas numa reunião informal com as presenças, entre outros,
de Ranieri Mazzilli, Amaral Peixoto, Herbert Levy, Bilac Pinto, Oliveira Brito, Armando
Falcão e Tancredo Neves. E como o líder do PSD Amaral Peixoto já tinha audiência
marcada com o presidente da República (ia tratar da participação de representantes do
seu partido no governo) foi incumbido de levar a Jango as apreensões da direção da
Câmara diante da “pregação revolucionária” do deputado gaúcho, que constituía
“ameaça à ordem pública”.
Na verdade, nos bastidores políticos do Rio e de Brasília a palavra golpe já não
estava apenas no vocabulário do dia-a-dia de segmentos oposicionistas reunidos, entre
outros partidos, na UDN e no PSD. Os conspiradores, com o apoio de empresários, da
grande imprensa, de parte da Igreja e de organizações como o Instituto de Pesquisas e
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Estudos Sociais (IPES), Instituto Brasileiro de Ação Democrática e Campanha da
Mulher Democrática (CAMDE) logo bateram às portas dos quartéis e tiveram apoio
dos militares para a mobilização pró-golpe. Dentro desse quadro, Brizola e os demais
integrantes da Frente Parlamentar Nacionalista continuaram atuando, tanto no
Congresso como em atos promovidos por organizações populares, independentemente
das queixas levadas à presidência da Câmara por solicitação da bancada udenista. E
sempre que possível essas manifestações eram transmitidas por emissoras de rádio. O
deputado Brizola usava até uma expressão bem gaúcha para explicar o seu interesse no
sentido de que as concentrações populares ou mesmo um pronunciamento isolado
tivessem a presença de uma rádio (eram frequentes suas palestras na Rádio Mayrink
Veiga, no Rio, repetindo procedimento adotado em Porto Alegre): “Com o rádio chego
aos mais longínquos fogões do Rio Grande do Sul e do Brasil”.
Anos mais tarde, depois da vivência política do exílio e da retomada de
contatos políticos em outro nível, já em Nova York, o ex-deputado Leonel Brizola daria,
em entrevista ao jornalista e escritor Moniz Bandeira, algumas explicações, que
certamente não seriam as que esperavam os seus oposicionistas de então. “As críticas
que fazia visavam às legislaturas da época e não ao Congresso como instituição.
Entendia que as reformas deviam ser realizadas pelo Congresso ou, se fosse o caso,
mediante delegação legislativa, atribuindo-se ao Executivo o poder de regulamentá-las,
como no caso da implantação de Brasília. Acontece que o Congresso, dominado pela
maioria conservadora, bloqueava as reformas, quando, em plena crise decorrente da
renúncia de Jânio, ele próprio violou a Constituição, aprovando em horas,
irregularmente, aquele parlamentarismo deformado, que retirava os poderes
conferidos legitimamente pelo povo ao presidente João Goulart”. Nesse contexto
Leonel Brizola considerava natural seu inconformismo diante da postura adotada por
muitos dos deputados e senadores que, na prática, impediram a implementação das
pretendidas reformas.
A principal reforma pelas quais empenhava-se o deputado Leonel Brizola na
liderança das esquerdas era a agrária, inspirada em projeto piloto implementado
no Rio Grande do Sul quando governou o Estado. Tratava-se de democratizar o acesso
à terra, como forma de se assegurar condições mais dignas de vida ao agricultor e sua
família, multiplicando-se a produtividade do campo, o que resultaria em benefício para
a própria cidade. Para tanto – argumentava – não bastaria distribuir terras. Seria
fundamental desenvolver programas de assistência técnica, assegurar crédito e
implementar programas de infraestrutura no campo, de modo a viabilizar a
comercialização do que fosse produzido. As demais reformas, que contemplavam
outros segmentos da sociedade, eram as seguintes: urbana, educacional, tributária,
eleitoral, administrativa, universitária e bancária.
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O Fracasso do Estado de Sítio
As sucessivas medidas adotadas pelo presidente João Goulart em 1963, como
reforma do Ministério e início de diálogo em função da reforma agrária, em nada
contribuíram para amenizar a crise política que chega ao segundo trimestre do ano num
crescendo. No dia quatro de outubro, diante da evidência de que estava em gestação
um movimento golpista com a participação dos governadores Carlos Lacerda, da
Guanabara, e de Adhemar de Barros, de São Paulo, Jango pede ao Congresso que
decrete Estado de Sítio. A medida, porém, não prospera, pois nem a esquerda a apoia.
Dizia-se, no Congresso, que a medida planejada para atingir Lacerda, poderia ser usada
também contra o governador pernambucano Miguel Arraes, um dos aliados da Frente
de Mobilização Popular liderada pelo deputado Brizola.
Meses antes, prevendo o desdobramento da crise, o deputado Leonel Brizola
declarou a um grupo de jornalistas, numa conversa de duas horas, que continuava
preocupado com as reformas, mas “um fato novo estava a exigir a sua atenção”,
passando a criticar as negociações do ministro da Fazenda San Thiago Dantas com
autoridades norte-americanas. Carlos Castello Branco fez um resumo da entrevista para
seu livro Introdução à Revolução de 1964 - Agonia do Poder Civil:
1 – O presidente João Goulart, apesar de sensível às reivindicações populares,
corre o risco de ser paralisado na mesma medida do êxito da política de San Thiago
Dantas, que satisfaz as classes dirigentes e agrava a situação do povo, que recebe
imposições, tudo, disse, “numa dose cavalar”.
2 – O Brasil não tem condições de negociar com os Estados Unidos antes de
revogar-se o Foreign Aid Act. Foi um erro a ida de San Thiago Dantas a Washington e a
prova disso está na revelação da declaração do embaixador Gordon (Lincoln) à Câmara
norte-americana, confirmada pelo Secretário Dean Rusk.
3 – Foi favorável, quando consultado, à nomeação de San Thiago Dantas para a
Fazenda. Não esperava ser surpreendido, como foi. “Basta ver – disse – a atitude dos
jornais brasileiros. Para os jornais, o San Thiago era um demônio antes da sua política
financeira. Agora é uma esperança. Estão todos satisfeitos. Ora, os jornais brasileiros não
mudaram, eu também não mudei. Quem mudou foi, portanto, o San Thiago”.
4 – Quanto às reformas, continua achando que elas podem ser votadas
imediatamente. Em trinta dias, a reforma agrária poderá ser aprovada. Como não é
sectário nem intransigente, admite que o convençam de que é preciso um pouco mais de
tempo. “De qualquer forma, o prazo tem de ser curto”. Disse que ficará em Brasília o
tempo necessário para as reformas e que daqui só sairá em função delas.
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5 – Se não saírem, há muitos caminhos. A História está cheia de exemplos. Será
o que Deus quiser. Sua decisão pessoal é imutável: decidiu não conviver mais com oito
milhões de analfabetos (dados de 1963) nem conviver mais com a favela. “Não posso
aceitar uma situação em que a favela é legal”. Sabe que escolhe o caminho mais difícil, mas
não recuará.
6 – Não entende como Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek andam por aí
apregoando suas candidaturas à Presidência da República (eleições que se realizariam em
1965, não fosse o golpe militar) enquanto há em Minas Gerais um milhão de analfabetos.
7 – Concorda com João Mangabeira em que os partidos não querem reformas,
mas acha que a maioria do PTB, por exceção, as deseja. Discutirá com o seu partido, fiel
ao espírito partidário, as posições a tomar e só depois dirá o que pensa, em particular, dos
projetos, especialmente do projeto de reforma agrária. De qualquer forma só aceitará
reformas e nunca “refórmulas”. As “refórmulas” são as meias reformas e as falsas
reformas.
8 – O povo deverá participar das reformas, que não poderão ser votadas como
concessões das classes privilegiadas para atenuar as reivindicações populares. A presença
do povo, através de debates, deve ser assegurada na discussão das matérias.

Dias de crise
Os meses que antecederam o envio de mensagem ao Congresso pedindo a
decretação de Estado de Sítio para conter o ímpeto golpista de Lacerda revelaram que
Brizola tinha razão. Nem San Thiago Dantas nem os ministros que o sucederam no
Ministério da Fazenda (Carvalho Pinto e depois Ney Galvão) conseguiram resolver as
questões financeiras com os Estados Unidos e nem o Congresso votou as reformas,
levando o presidente João Goulart a anunciar a implementação de algumas delas
(inclusive a agrária) por decreto, no comício do dia 13 de março de 1964, dezoito dias
antes de ser deposto.

C o n s p i r a ç ã o d e g o v e r n a d o re s
O ano de 63 termina com as esquerdas fazendo avaliações nada otimistas sobre
os resultados de entendimentos entre as várias facções do Congresso para conseguir
definir quais das reformas os legisladores poderiam votar. Já a direita mais radical, no fim
do ano e início de 64, por seus porta-vozes junto aos militares continua defendendo a
alternativa do golpe militar, usando como argumento a mobilização de setores do
parlamento e de organizações populares pró-reformas de base. Há dúvidas, entre os
civis e militares alinhados com a conspiração golpista, apenas quanto à data de
deflagração.
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Antes da troca no Ministério da Fazenda (a saída de Carvalho Pinto e a
nomeação de Ney Galvão) os círculos políticos atribuíram grande importância a
encontro promovido pelo deputado Leonel Brizola com a presença de integrantes da
Frente Parlamentar Nacionalista, destacando-se Max da Costa Santos, Neiva Moreira e
Temperâni Pereira. O encontro teria tido como objetivo principal um ajustamento das
posições dos grupos de esquerda na condução da campanha, numa fase considerada decisiva.
Brizola compareceu a uma audiência com o presidente João Goulart, promovida por
insistência do general Assis Brasil preocupado com o agravamento da crise e sua
repercussão nos meios militares. Sobre o que foi tratado nenhum dos dois fez qualquer
comentário público, mas a simples presença do deputado Brizola no gabinete do
Presidente foi o suficiente para que ele passasse a ser apontado como provável ministro
da Fazenda. Dizia-se, até, que com a presença do ex-governador gaúcho numa Pasta tão
importante como o Ministério da Fazenda, o presidente João Goulart estaria dando um
passo à esquerda, definindo o rumo que seguiria a partir daí. Mas, nada disso confirmouse. Revela Abelardo Jurema que quando o ministro da Casa Civil Darcy Ribeiro entregou
a carta do professor Carvalho Pinto pedindo demissão (estavam presentes no gabinete do
Palácio das Laranjeiras Darcy Ribeiro, Jurema e Valdir Pires, Consultor-Geral da
República), Jango determinou, de imediato, que fosse publicado no Diário Oficial ato
concedendo exoneração a Carvalho Pinto. “E mande publicar outro, nomeando [...] (Houve um
momento de suspense. Contaminados pela boataria dos círculos políticos do Rio e
Brasília, todos pensaram que fosse Brizola) Ney Galvão para o Ministério da Fazenda”.
Darcy Ribeiro ainda perguntou se era interino, ouvindo de Jango uma resposta
peremptória. “Não, definitivo”. Dias depois, quando Jurema revelou a Jango que havia
restrições por parte da esquerda ao nome de Galvão, o Presidente disse que na sua
investidura na Presidência, ainda em Porto Alegre, solicitara a Brizola a sugestão de um
nome para compor o ministério, pois queria retribuir, com demonstrações inequívocas, o
papel e a ação corajosa que tivera na Campanha da Legalidade. O Governador, na época,
havia lhe dito:
“Não tenho nomes. Leva o Dr. Ney Galvão para o Banco do Brasil. É um grande
brasileiro, teu amigo e meu”.
Carvalho Pinto caiu não apenas por pressões da esquerda, sobretudo da facção
parlamentar liderada pelo deputado Leonel Brizola, que fazia restrições a sua política
econômico-financeira. Por razões diferentes, também divergia dele Magalhães Pinto. O
governador mineiro reuniu-se em Belo Horizonte com o governador de São Paulo,
Adhemar de Barros, com dois temas principais na agenda: mudanças no Ministério e
sucessão presidencial. No primeiro caso, ele achava que o Estado de Minas vinha sendo
prejudicado pelos ministros de Jango. Quanto às eleições de 1965 concordou com a
proposta de Adhemar no sentido de que fossem mantidas as duas pré-candidaturas, sem
perder de vista que mais adiante pudessem convergir para uma posição comum.
Se a candidatura de Magalhães Pinto era também uma maneira de enfrentar
Juscelino Kubitschek, que se preparava para voltar (ele deixara o poder em 1960 lançando
o slogan JK-65), as queixas em relação ao Ministério da Fazenda também tinham
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motivação política. Numa conversa com assessores, algumas semanas antes de pedir
demissão, o professor Carvalho Pinto revelou que Magalhães queria simplesmente que a União
pagasse todas as dívidas do Estado mineiro, ficando ele em dia com os fornecedores, o
que aumentaria os depósitos em seus bancos, para que ele, mais adiante, aparecesse como
o candidato ideal, o salvador da pátria [...]

Os grupos de onze
Do Sul, as notícias que chegavam a Brasília e Rio na última semana de dezembro
não eram tranquilizadoras, embora baseadas apenas em boatos. Informou-se, por
exemplo, com base apenas em rumores (as fontes seriam os serviços de espionagem do
Exército), que militares oposicionistas haviam mandado fazer uma inspeção no Rio
Grande do Sul, em face das denúncias do governador Ildo Meneghetti de que havia o risco
de uma rebelião (de esquerda) iminente. Nos dias que se seguiram nada foi comprovado,
mas, ainda assim, o deputado federal Flores Soares (UDN) chegou a Brasília dizendo que
dois fatos apontavam para a veracidade do que afirmara Meneghetti: os apelos do
deputado Leonel Brizola para que seus correligionários se organizassem em grupos de
onze e o desaparecimento de fardamentos de quartéis federais do Rio Grande do Sul. Flores
Soares comentou suas denúncias apenas com jornalistas. Como havia um número
pequeno de parlamentares em plenário ele desistiu do discurso que planejara fazer.
O deputado trabalhista Neiva Moreira, que esteve no Rio Grande do Sul na
mesma semana, não atribuiu maior importância às denúncias do governador Ildo
Meneghetti, que mais tarde formaria uma aliança com outros governadores engajados no
esquema do golpe. Segundo Neiva, o fundamental, naquele momento, era estruturar as
forças de esquerda não enquadradas no esquema Juscelino-Lacerda (isto já pensando nas
eleições de 65) e “fortalecer a liderança do deputado Leonel Brizola, que se expande e
se avoluma em condições inéditas no país”.
A resposta de Brizola a respeito dos grupos de onze foi dada anos depois,
quando se encontrava no exílio em Nova York, numa entrevista a Moniz Bandeira. O líder
trabalhista começou lembrando episódios da legalidade, dizendo que sublevou o Rio
Grande “para defender a ordem democrática e a Constituição. Estava dentro da
Legalidade, com a Legalidade, e não os ministros militares que queriam subvertê-la. As
autoridades do III Exército da época podem depor a respeito. Quanto aos ‘grupos de onze’,
meu erro foi não chamá-los de ‘clubes de defesa da democracia’ ou algo parecido. Eles
não poderiam constituir o embrião de milícias populares. Não tinham esse conteúdo. Não
tinham armas, como depois se comprovou. Na verdade, tentei formá-los a fim de arregimentar a
sociedade civil contra o golpe de Estado, que a direita, com apoio externo, articulava,
preparando-se até mesmo para desencadear a guerra civil, para lutar contra as Forças
Armadas através de guerrilhas, se elas sustentassem o Governo. Depoimentos públicos
dos próprios conspiradores comprovam estas observações”.
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Enfrentando o Poder Econômico
No início dos anos 60, a oposição ao governo João Goulart, ao se surpreender
com as posições do deputado federal Leonel Brizola, nacionalistas e em defesa de
profundas reformas nas áreas econômica e social do país, talvez tenha subestimado sua
coerência e capacidade de não transigir na luta por suas ideias – uma postura já adotada a
partir da Constituinte de 1947, quando iniciou os primeiros contatos político-partidários
– nos planos teórico e prático – com a realidade brasileira. Quando chegou à Câmara
Federal em 1963 para um novo mandato (elegera-se pelo então Estado da Guanabara
em 1962), o deputado Brizola tinha em mente desenvolver um amplo trabalho de
articulação das esquerdas em defesa de um programa reformista, capaz de levar o país a
desenvolver programas que fossem da distribuição de terras a radicais mudanças na área
de ensino, passando pela implementação de uma nova política econômico-financeira e de
mudanças no rumo do desenvolvimento industrial. Os temas lhe eram bastante
familiares. Eles constavam de sua agenda de discussões desde que foi eleito deputado
constituinte e, de trabalho, a partir do exercício do primeiro cargo executivo, como
secretário de Obras Públicas em 1953. Mas, na Câmara, enfrentou uma oposição
sistemática a suas ideias e em muitos momentos teve que ocupar sua tribuna para
defender-se das acusações de ser comunista e “agente da subversão”.
Um desses discursos foi no dia 27 de março de 1963 (um ano antes do golpe
militar), quando o deputado Leonel Brizola falou para contestar essas versões. E começou
com a observação de que vinha notando que, nos últimos tempos (referia-se aos debates
no Congresso no final de 1962 e início da legislatura de 63), “a insistência com que
procuram apontar-me como um agente da subversão”. Segundo o parlamentar
trabalhista, tais acusações não o atingiam. Ao contrário, mais fortaleciam as suas
convicções. Para deixar bem clara a sua posição, Leonel Brizola declarou que se incluía
entre aqueles que “nada têm com o comunismo nem com a Rússia, mas nem por isso
consideram um galardão, um ato de coragem, combater o comunismo”. Na expectativa
de que essa incompreensão (a postura oposicionista) “será passageira”, o deputado
Brizola manifestou, a seguir, seu inconformismo com a contradição fundamental
formada entre os interesses das classes dominantes “e os interesses legítimos do nosso
povo”, este espoliado e aquelas engajadas no processo de exploração do país.
Em 18 de abril, depois de participar de agitados debates pela manhã, o
deputado Leonel Brizola voltou à tribuna à tarde, no período denominado Grande
Expediente, para apresentar um “Esquema Básico para o Plano Nacional de Educação”
e proposta de modificações de alguns artigos do projeto de Reforma Agrária que o
presidente João Goulart encaminhara ao Congresso. Antes, porém, pediu desculpas aos
colegas de representação parlamentar e ao povo pelos “momentos de exaltação que hoje
pela manhã, muitos de nós vivemos”. Explicou o deputado Brizola que “tendo chegado
à Câmara para trabalhar, para cumprir uma missão, a partir daquele momento passaria a
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ser tolerante até com ofensas e insultos, não aceitando provocações para que não me
venham a desviar do meu caminho, dos meus deveres”.
Criticado com frequência por comparecer a programas de rádio e de televisão
ou, de vez em quando, mandar publicar matéria paga em jornal, indagou o parlamentar
por que não podem ele e seu partido proceder desse modo quando não podem fazer
frente ao poder econômico. Depois de um acre debate com o deputado Último de
Carvalho, o deputado Brizola passou a contestar ofensas e dúvidas lançadas sobre a
honra e dignidade do deputado João Caruso, bem como aquelas dirigidas ao empresário
Santos Vahlis, seu amigo pessoal. Ao final de seu pronunciamento o deputado Brizola
apresentou, sob a forma de projetos de lei, propostas nas áreas de reforma agrária e
educacional.

Compra de concessionárias
Em maio do mesmo ano, o tema do principal discurso do deputado Brizola,
naquele mês, foi a iniciativa do governo, através do Ministério da Fazenda, que
autorizou e estimulou negociações para a compra de concessionárias de energia elétrica,
a começar pela Guanabara. Tais iniciativas, de acordo com o deputado trabalhista,
significavam ignorar a ordem jurídica. “A verdadeira, autêntica nacionalização dessas
empresas, somente se pode fazer através da encampação, da retomada dos serviços e da
desapropriação dos bens das concessionárias”. Procedimento, aliás, adotado por Brizola
quando governador do Rio Grande do Sul, nas áreas de energia elétrica e de telefonia.
Revelou o deputado Leonel Brizola que vinte dias antes ouvira do presidente
João Goulart, a quem procurara para tratar do assunto, que ele próprio havia determinado
que as negociações não prosseguissem, que fossem sobrestadas. Dias depois, porém,
disse ter sido surpreendido com a notícia de reunião da comissão interministerial que
tratava do tema para fechar as negociações. O encontro estranhamente foi realizado
num sábado à noite, na residência oficial do ministro da Guerra e nele foi aprovada ata
dispondo sobre a compra da Bond and Share e da Companhia Telefônica Brasileira,
subsidiária, também, de uma holding internacional. Compra suspeita – declarou o
deputado Brizola – pois sequer foi precedida de estudos mais sérios sobre os ativos das
empresas, baseando-se apenas em “contabilidade fraudulenta” oferecida pelos
interessados.

Contestando Calmon
Em junho de 1963 o deputado João Calmon, um dos donos da poderosa (na
época) rede de emissoras de rádio, de televisões e jornais que cobria todo o país, foi a um
programa na TV do Tupi, do Rio de Janeiro, acusar o deputado Leonel Brizola de ter feito
“negócio agrário” no Rio Grande do Sul. De ter lucrado com venda de terras. No dia 26
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de junho, um dia após o pronunciamento de Calmon, Brizola fez um longo e detalhado
discurso para contestá-lo, começando por apresentar em plenário algumas informações
sobre a situação econômico-financeira do chamado grupo “Diários Associados”, já na
época operando em condições nada favoráveis, pois só ao Banco do Brasil devia 604
milhões de cruzeiros. E a culpa – afirmou o parlamentar – não é só “desses espertalhões,
mas, também, das autoridades que concederam esses créditos. São inadimplentes no
Banco do Brasil e estão cada dia sacando mais”. O deputado Brizola, em seu
pronunciamento na Câmara, deu ciência de carta enviada a inúmeros veículos de
comunicação social explicando que as acusações de Calmon referiam-se, em verdade, a
iniciativas que tomou quando governador do Rio Grande do Sul na área da reforma
agrária. De acordo com o deputado gaúcho, quando era candente o problema agrário
no Estado, tomou a iniciativa de propor uma campanha, que depois reconheceria que
tinha um caráter romântico, no sentido de que cada proprietário de uma determinada área
oferecesse 10% de suas glebas para distribuição aos camponeses. “Como governador,
eu e minha esposa demos o primeiro passo. Oferecemos 45% de toda a área que minha
esposa herdou para a realização de um projeto de comunidade agrária, para os
camponeses daquela área”, explicou Brizola, acrescentando que para permitir aos
beneficiados a obtenção de financiamento em regime cooperativo, foi dada quitação da
terra como se os lotes tivessem sido pagos, “mas todos eles ficaram nos devendo de
boca. Não recebemos um cruzeiro”. Na parte final de seu discurso o deputado Brizola
afirmou que só tomou a iniciativa de tratar da questão em plenário para evitar
difamações, que não pouparam sequer sua família, devido às negociações com os
agricultores.

297

Homenagem ao General Leonel Rocha
“Fui surpreendido, esta manhã, com a notícia do falecimento desse velho
lutador pelos processos democráticos em nosso Rio Grande, o general Leonel Rocha. Já
em avançada idade, aquele ilustre rio-grandense deixa-nos saudosos de seu convívio e
cheios de admiração pelo seu passado de lutas.
Venho, por isso, sr. Presidente, solicitar e requerer a V. Excia. que se insira um
voto de pesar na ata dos trabalhos da Comissão Representativa em homenagem à vida útil
e proveitosa para o Rio Grande e para o Brasil desse ilustre cidadão rio-grandense, o
general Leonel Rocha.
Participando das mais diversas lutas pela democracia e por todas as liberdades
rio-grandenses, desde a revolução de 1893, até aos acontecimentos que precederam ao
movimento militar de 37, esse ilustre rio-grandense merece, hoje, todo o respeito e todas
as homenagens dos rio-grandenses, porque prestou com sacrifício, com desassombro,
com dedicação e, sobretudo, sem interesse, senão aquele de bem servir à sua terra e à
sua gente, grandes serviços à causa da nacionalidade brasileira. Gaúcho entre os que mais
o foram, lutou em diversas lides revolucionárias rio-grandenses e, como notícia, o
“Correio do Povo” de hoje assistiu ainda à morte de Gomercindo Saraiva em Carovi, e
assim participou esse ilustre e venerando rio-grandense das mais diversas lutas que o
Rio Grande viveu, pelejando, ora pela consolidação de suas fronteiras, ora pela
consolidação do regime democrático.
Desejo, ao pedir a inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento desse
grande e inolvidável filho do Rio Grande do Sul, prestar uma homenagem justa e
merecida a um cidadão que se sacrificou pelos destinos do Rio Grande do Sul.
Particularmente para mim, constituiu uma atitude da qual jamais poderia fugir, pelos
profundos laços de amizade e admiração que me ligam a esse grande rio-grandense.
O meu próprio nome foi dado em homenagem a esse nobre e inesquecível
filho dos pampas do Rio Grande. Quero, nesse momento – a que nunca aspirei – pedir
um voto de pesar pelo falecimento desse rio-grandense, dizer também perante esta Casa
que tudo farei, em minha vida, para ser digno do nome desse grande rio-grandense que
acabamos de perder.”
O SR. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Foi com profundo pesar que eu também constatei hoje pela manhã a notícia do
falecimento do inolvidável gen. Leonel Rocha. Tive a ventura de conhecê-lo
pessoalmente e pude constatar toda a grandeza do seu coração e toda a nobreza dos seus
sentimentos. Era ele, como disse o ilustre colega, um velho lidador, um representante
autêntico da velha raça rio-grandense. Bravo, leal, empreendedor, idealista, homem que
se bateu várias vezes pela consolidação do regime democrático e pelas garantias de todas
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as liberdades. É, portanto, com profundo pesar que eu, em nome do meu partido,
me associo à homenagem que ora se presta àquele ilustre rio-grandense.
O SR. DANIEL KRIEGER – Sr. Presidente, srs. Deputados. A UDN
associa-se de coração à justa e merecida homenagem que vem de requerer o deputado Leonel
Brizola. Indiscutivelmente, o gen. Leonel Rocha foi uma expressão que honra o Rio
Grande do Sul pelo seu destemor, pela lealdade e pela fidelidade aos princípios
democráticos.
O SR. WOLFRAM METZLER – Sr. Presidente, também o PRP associa-se às
homenagens ao ilustre gen. Leonel Rocha, no qual reconhece uma das figuras mais
expressivas do passado rio-grandense que ainda não vai longe. Assim fazendo, cultua as
tradições desse Rio Grande e desse Brasil, ponto programático do partido.
O SR. BRITO VELHO – Em nome do Partido Libertador, como seu
representante, me associo às homenagens que ora se prestam à figura do venerando
lutador que foi Leonel Rocha. Como sabem todos os srs. deputados aqui presentes, foi ele
um dos que, ao lado dos velhos libertadores e maragatos iniciou, em 23, a grande
campanha de verdadeira redemocratização brasileira. Por isso, como representante
libertador, sinto-me a gosto para prestar esta homenagem, ora requerida pelo ilustre
deputado Leonel Brizola.
O SR. DYONÉLIO MACHADO – Sr. Presidente. O tempo já passou num
lapso suficiente sobre os acontecimentos que puseram em destaque a figura de Leonel
Rocha. As divergências que se extremaram, a ponto de converter o Rio Grande num
campo de batalha, hoje ficaram incorporadas ao patrimônio histórico do nosso povo e
podem ser julgadas com a serenidade que compete às gerações futuras. O que não resta
dúvida é que Leonel Rocha é como todos quantos, num e noutro ponto, abandonaram o
conforto de seus lares para, de armas nas mãos, pugnar pelos direitos e pelas qualidades
inerentes à condição humana na nossa vida em sociedade. Todos esses se colocaram
numa posição grata às gerações que se seguiram, porque mais uma vez vieram demonstrar
o valor e a pujança dos filhos do Rio Grande, sempre prontos a lutar pelos seus direitos.
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Falta de Vagas no Ensino Médio
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, tive a honra de justificar a
primeira indicação surgida nesta Casa, pedindo justiça para uma plêiade de jovens que
pedia amparo para as elevadas ambições, para seus ideais e para sua sede de cultura. A
indicação nº 3, sr. Presidente, foi aprovada por unanimidade, nesta Casa na segunda
sessão desta Assembléia. Lerei, para relembrar aos nobres representantes.
INDICAÇÃO Nº 3-1947
“Considerando que inúmeros estudantes que concluíram o primeiro ciclo do
curso secundário e foram impedidos, devido à falta de vagas, de matricularem-se nos
cursos noturnos (1ºs anos do 2º ciclo) do Ginásio do Estado, sugerimos aos poderes
competentes sejam ampliadas as possibilidades daquele educandário, através do
aproveitamento durante as horas necessárias de um dos prédios de grupos escolares da
capital, bem como pela suplementação do seu quadro de professores”.
Posteriormente, sr. Presidente, o Poder Executivo responde-nos através de
um ofício assinado pelo dr. Luiz Sarmento Barata, então Secretário de Educação e
Cultura.
Sr. Presidente, eu venho à Tribuna, secundando um pedido de informação da
autoria do nobre e jovem deputado Pinheiro Machado, sobre este assunto, e dizer a esta
Casa que, a despeito das promessas do sr. Secretário de Educação, até hoje nenhuma
providência concreta e efetiva foi tomada com respeito à situação desses rapazes.
Possuo um levantamento completo do número, da situação e dos motivos pelos quais
esses rapazes não se matricularam na devida e conveniente oportunidade.
Sr. Presidente, 56 jovens aguardam essas providências já apontadas. São 38
estudantes que desejam matricular-se no 1º ano, 15 no 2º e 3 no 3º.
Se a Secretaria da Educação, sr. Presidente, não possuir dados sobre o
assunto, eu pessoalmente os posso oferecer, para que ela, orientada com esses
elementos, possa tomar, então, medidas mais efetivas e mais eficazes sobre o assunto.
Mais o seguinte, sr. Presidente. Esta desatenção para com a primeira medida
pleiteada pela Assembléia, por parte do Poder Executivo, vem secundar alguns
comentários que já ouvi de pessoas de elevada responsabilidade no Governo, dizendo
que nós, nesta Assembléia, fazemos muitas vezes, indicações, sem o necessário estudo, e
que, uma vez aprovadas, absolutamente mais nos interessaríamos pelo assunto. Esta
nossa atitude, sr. Presidente, reclamando por uma providência da parte do Governo, é
uma prova veemente de que essas afirmativas são destituídas de fundamento.
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Em segundo lugar, sr. Presidente, desejo ler, para conhecimento da Casa, um
pedido de informações com respeito àquele mesmo Estabelecimento. Tem o seguinte teor
esse requerimento de nossa bancada.
REQUERIMENTO
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Sr. Presidente:
Considerando que, pelo decreto estadual nº 746, de 30 de dezembro de 1944
foi aberto na Secretaria de Obras Públicas um crédito especial de Cr$. 15.877.750,00
destinado a custear as despesas com a execução do plano de construções de edifícios
públicos em diversas localidades do Interior do Estado;
considerando que, na discriminação de verbas, constante do referido decreto,
foi destinado para a construção do Ginásio do Estado “Júlio de Castilhos” a importância
de Cr$ 2.350.000,00;
considerando que, pelo mesmo decreto foi estabelecida a sua vigência até
dezembro de 1946 e que pelo decreto nº 1.336 de 31 de dezembro de 1946, foi esta
ainda prorrogada até dezembro de 1947;
considerando que, pelo decreto nº 982 de 13 de dezembro de 1945, foram
feitas diversas modificações na distribuição regulada pelo decreto nº 746, resultando para
o Ginásio “Júlio de Castilhos” a mesma dotação;
considerando finalmente que, pelo decreto nº 1091 de 7 de maio de 1946, foi
dada nova distribuição àquelas disponibilidades não mais sendo contemplado o Ginásiopadrão do Rio Grande do Sul, desviada que foi a sua dotação para outras finalidades;
a bancada do Partido Trabalhista, solicita a V. Excia. que seja dirigido ao
Poder Executivo o seguinte pedido de informações:
1) – Quais os motivos que levaram a Secretaria de Educação e Cultura a
contemplar o Ginásio “Júlio de Castilhos” com aquela dotação?
2) – Essas razões ainda subsistem?
3) – Por que aquela verba não foi aplicada em seu verdadeiro destino?
4) – Em que empreendimentos foi empregada realmente?
5) – Dada a situação dificultosa e precária daquele tradicional estabelecimento
de ensino, que por tantos títulos tem honrado e dignificado o Rio Grande, quais os
planos da Secretaria da Educação e Cultura com respeito ao assunto?
Sala das Sessões, 22 de abril de 1947.
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(ass.) Leonel Brizola, Guilherme Mariante, Adão Paulo de Brum Vianna,
Aquiles Mincarone, Raymundo Fiorelo Zanin, Paulo Couto, Fernando Ferrari, Floriano
Neves da Fontoura.
Sr. Presidente. Eu desejo trazer ao conhecimento desta Casa e assim dos
nobres representantes, alguns dados e algumas referências com respeito à situação
calamitosa, angustiosa e insustentável daquele estabelecimento de ensino. Longe, sr.
Presidente, de constituírem estas nossas palavras um desprestígio para o Ginásio Júlio
de Castilhos, pelo contrário, deverão demonstrar para o Rio Grande e para aqueles que
cursaram aquela escola, que aquele tradicional estabelecimento de ensino possui seus
sinceros defensores.
Atualmente, sr. Presidente, 2.100 estudantes ou mais comprimem-se nas
dependências de um prédio insalubre, acarretando inúmeras e graves consequências.
Com respeito à orientação do ensino, a orientação pedagógica, propriamente dita,
absolutamente, consideração alguma deveremos aduzir, porque pensamos serem
assuntos que escapam à nossa alçada de estudantes, são assuntos que devem ser
consubstanciados e definidos pelos educadores. Entretanto, sobre os restantes assuntos
que lhe dizem respeito, nós nos achamos com pleno direito de debatê-los.
Por uma feliz coincidência, esta Casa contempla todos os dias em uma tela, a
figura incomparável de Júlio de Castilhos e aquele ginásio, sr. Presidente, até hoje por
inumeráveis títulos tem honrado as nossas tradições e honrado o nome daquele ilustre
rio-grandense.
Fiz referências há pouco, sr. Presidente, às condições insalubres daquele
estabelecimento.
Construído há cerca de 35 anos, com capacidade limitada, hoje abriga em suas
dependências mais de cinco vezes o número de estudantes que poderia normalmente
matricular.
No tempo em que frequentei aquela escola, sr. Presidente, pude fazer e realizar
algumas estatísticas preciosas, acentuando que, atualmente, todos aqueles dados se
encontram reforçados.
No curso noturno do Ginásio Júlio de Castilhos, segundo estatística por mim
feita e pela direção daquele estabelecimento, cerca de 10% por ano dos estudantes
abandonam suas classes, combalidos pela tuberculose. Isto, sr. Presidente, devido à
insalubridade daquele estabelecimento, atestada ainda pela percentagem de estudantes
que normalmente encontram-se gripados, que é de 50%.
Num estabelecimento, sr. Presidente, onde os próprios funcionários não
resistem às condições de trabalho, pois que enfrentam um trabalho contínuo das 7 horas
às 11 da noite, nada menos do que esse resultado poderemos esperar.
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Sr. Presidente, quando recebermos do Poder Executivo resposta a esse nosso
pedido de informações, voltarei, a fim de comentar com mais tempo o assunto, mas,
desde já, sr. Presidente, faço daqui desta tribuna um apelo ao Exmo. Sr. Dr. Walter
Jobim com vistas, ao seu Secretário de Educação, para que desça ao menos uma vez
àquele estabelecimento, e examine as suas condições, e verifique que, efetivamente, as
considerações que aduzimos a respeito não têm absolutamente o timbre da demagogia e
sim um profundo interesse e respeito por aquele tradicional estabelecimento de ensino, que
honra o padrão do ensino no Rio Grande do Sul e para que de fato constitua exemplo
a ser seguido por todos os estabelecimentos e educandários no gênero no Estado.
(Palmas)
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Incentivos à Lavoura de Trigo
Este plenário acabou de ouvir, com o encantamento de sempre, a palavra de
dois de seus integrantes. Primeiro, a oração brilhante, entusiástica e liberal do ilustre
deputado pela União Democrática Nacional, dr. Alcides Flores Soares Jr., e, por outro
lado, a palavra de experiência, do trabalho e da tenacidade dos homens que se dedicam
à lavoura no Rio Grande do Sul, através de meu prezado companheiro de bancada,
deputado Humberto Gobbi.
Essas duas intervenções, sr. Presidente, atestam, de maneira magnífica, o
sentido da composição da Assembléia Legislativa Rio-grandense, bem como o sentido
dos seus trabalhos. Pois, na verdade, como em inúmeras ocasiões tivemos oportunidade
de frisar, a constituição da representação rio-grandense, nesta legislatura, marca, de
maneira bem viva, os primeiros passos da evolução que está se processando em solo riograndense.
Hoje, contrariando, quase que poderíamos dizer, uma tradição rio-grandense, assentam na Assembléia Legislativa do Estado representantes que vêm de todos os
recantos do Estado, trazendo a palavra de todas as classes sociais, de todos os grupos
da sociedade rio-grandense. Isto, para nossa gente, representa, fora de dúvida, um
acontecimento muitíssimo feliz, pois que encaminhará, com muito maior segurança, a
nossa terra e o nosso povo para o destino que ele tanto merece.
Venho também agora, sr. Presidente, em nome da bancada do meu partido,
encaminhar a V. Excia. um requerimento, onde solicitamos informações do Poder
Executivo sobre determinado assunto do mais profundo interesse para o Rio Grande do
Sul.
Sobre este requerimento, desejo tecer algumas breves considerações. Já
estamos em plena época de semeadura no Estado e podemos sentir, pela palavra de
muitos agricultores, de muitos conhecedores da causa, as preocupações dos nossos
triticultores sobre contínuas dificuldades existentes para a obtenção de sementes desse
precioso cereal. Reconhecemos, desde logo, a ação fecunda e sobretudo interessada do
Governo rio-grandense que, há longos anos, acima de quaisquer interesses, vem
incentivando e promovendo o fomento da produção tritícola. A despeito de todo esse
interesse do Governo, de toda essa dedicação, esgotando sempre todos os recursos
disponíveis para esse fim, muito ainda falta fazer em benefício do fomento da produção
de trigo no Estado.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. me permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
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O SR. FLORES SOARES – No governo do eminente Gen. Flores da
Cunha, S. Excia. mandou vir para o Rio Grande do Sul um dos maiores técnicos em
trigo do mundo, um sueco, o agrônomo Ivar Beckmann, o qual, em Bagé, tem não só
estudado o assunto com o conhecimento profundo de causa que tem, com a sua grande
capacidade, como ainda tem produzido, segundo se afirma, as melhores qualidades de
trigo da América do Sul.
Atualmente, como V. Excia. sabe, e certamente sabe o plenário, na Câmara
Federal tramita um projeto de lei que mereceu a assinatura de vários representantes
federais do Rio Grande do Sul, que objetiva desapropriar uma extensa área de terra, no
município de Bagé, creio que no vale do Rio Negro, onde estão, em pequenas colônias, e
ali será estimulada a produção de trigo, fazendo-se a mecanização da lavoura.
Estou ouvindo, com muita atenção, as considerações de V. Excia. e estou
consigo quando afirma que esse problema recebeu muito cuidado do governo do Rio
Grande, e precisa ser ainda mais incrementado. Precisamos nos libertar. Precisamos nos
libertar da importação de trigo. Podemos produzir trigo para alimentar a nossa própria
gente. No entanto, somos obrigados a importar o trigo e, o que é mais irrisório, somos
obrigados a importar as batatas da Holanda, quando as batatas apodrecem nos Estados
do Paraná e Santa Catarina.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço muitíssimo o aparte de V. Excia.,
que vem colaborar comigo e esclarecer estas despretensiosas considerações que estou
fazendo de minha tribuna.
Na verdade, sr. Presidente, muito há ainda que se fazer em prol da lavoura do
trigo no Rio Grande do Sul.
Penso mesmo que nem sequer ainda nos enquadramos na verdadeira estrada,
nessa reta final que nos conduzirá à emancipação econômica nesse setor de nossa
produção.
O SR. EMÍLIO KAMINSKI – Com relação à área a ser desapropriada, no
município de Bagé, a que fez referência o ilustre e nobre deputado sr. Alcides Flores
Soares, e, a título informativo, posso informar ainda que, tendo em vista a emancipação
econômica nesse setor a que V. Excia. acaba de fazer alusão, mesmo cultivando a referida
área com mecanização, ainda o Rio Grande não produzirá além de 20% do consumo
nacional.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado a V. Excia.
Afirmei, há bem pouco, que talvez ainda até o momento, não nos
enquadramos realmente na estrada que nos conduzirá à completa emancipação
econômica nesse setor de nossa produção, porque penso que conseguiremos,
exclusivamente no Rio Grande do Sul, produzir todo trigo que o Brasil carece, desde que
possamos cultivar as imensas campinas da fronteira do nosso Estado. Tenho, para mim,
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que ainda em minha vida poderei ver aquelas imensas planícies do nosso querido Estado,
cobertas pelo trigo que irá nos emancipar das verdadeiras algemas que nos prendem a
compromissos no estrangeiro, que irá prestar uma das mais inestimáveis contribuições à
libertação econômica do nosso querido país. E, isto, sr. Presidente, é uma tarefa apenas
de boa vontade.
É uma tarefa não só de boa vontade mas, acima de tudo, de patriotismo.
Precisamos, em primeiro lugar, de sementes selecionadas, adaptáveis ao nosso meio,
adaptáveis ao nosso clima. Depois disso, que o governo, através de uma política
econômica, dê orientação, fomente essa produção que então teremos desenvolvida no
Rio Grande do Sul uma exploração de trigo em larga escala, que garantirá não só o
consumo nacional, mas até mesmo produziremos o suficiente para o consumo, na medida
de nossas necessidades e até mesmo para exportar para o exterior.
Existem estudos neste sentido, por inúmeros técnicos do Rio Grande, que
demonstram, insofismavelmente, a capacidade que o Rio Grande possui de produzir
todo o trigo de que necessita o nosso país.
Ao pretender, sr. Presidente, tecer estas considerações, mas apenas justificar em
nome da bancada o requerimento que vamos encaminhar à Mesa, dizendo do nosso
propósito que não poderia ser outro senão colaborar e prestigiar o Poder Público no
fomento da produção tritícola do nosso Estado. Desejamos, sr. Presidente, que o
governo preste informações a esta Casa sobre o andamento de sua política neste sentido,
o que tem realizado e o que pode realizar ainda durante este ano.
O SR. RAIMUNDO ZANIN – Quero, nesta altura dos debates, informar
à Casa que não é boa política do Executivo, fornecer sementes a Cr$ 200,00 o saco,
quando a sua produção está numa média de Cr$ 150,00. Sei que esta medida não vem
colaborar muito com o nosso agricultor, que é um tanto ignorante e deixa de vender a
sua produção para conservar a semente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a V. Excia. Guardo-me no
entretanto para tecer oportunamente todos esses comentários, mesmo no que diz respeito
ao mérito do aparte do meu nobre companheiro de bancada. Desejo que o Governo
informe, oficialmente, esta Casa sobre o andamento da realização dos seus planos, no
que diz respeito ao fomento da produção tritícola no Estado. Uma vez de posse dessas
informações oficiais, desejamos apoia-las ou criticá-las, se realmente auxiliam aos nossos
agricultores ou então, não estejam atendendo às necessidades dessa prestigiosa classe dos
trabalhadores de nosso Estado.
A razão deste nosso requerimento, cinge-se precisamente ao seguinte.
Conhecemos bem de perto as apreensões de muitos agricultores, de muitas pessoas
ligadas às associações rurais sobre a eficiência do plano de distribuição de sementes, que
está sendo executado pela Secretaria da Agricultura. Mas essas apreensões poderão
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também ser infundadas e nós desejamos, por isso, para justificar bem o nosso apoio ou
crítica ao Governo, que ele nos preste informações exatas sobre a situação.
O SR. GODOY ILHA – Eu devo informar a V. Excia. que a Secretaria da
Agricultura, já em janeiro e princípios de fevereiro do corrente ano, dirigiu-se a todas
as Prefeituras e Associações Rurais, indagando quais as necessidades de cada
município com relação à distribuição de sementes, para que estivesse habilitada a, no
tempo oportuno, fazer o suprimento.
Tenho conhecimento especial dessa determinação da Secretaria, porque os
municípios da minha região foram todos eles ouvidos e consultados.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradecido a V. Excia. O assunto que estou
ventilando, sr. Presidente, constituiu na sessão legislativa passada, uma séria preocupação
desta Casa. Muitos debates e discussões foram feitos em torno desse tema. Desejo até isso
evitar que este ano suceda a mesma coisa, razão porque desejo que o governo envie a esta
Assembléia um completo relatório sobre o assunto, respondendo a esse nosso pedido de
informações. Então, teremos elementos para julgar da ação eficiente ou ineficiente mas
sempre bem intencionada, acredito, do governo rio-grandense. Encaminho, também,
um requerimento solicitando discussão e votação urgente, cujo texto é o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 44
Solicita informações do Poder Executivo sobre a distribuição de trigo aos
agricultores.
A BANCADA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, secção do
Rio Grande do Sul, com o propósito de prestigiar a ação do Poder Público no fomento
à produção tritícola no Estado e tendo em vista que estamos em plena época de
semeadura do precioso cereal.
REQUER
Ouvida a Casa, sejam solicitadas urgentes informações à Secretaria da
Agricultura, sobre as realizações, planos e disponibilidades do Governo nesse sentido,
para que não faltem aos nossos agricultores os indispensáveis suprimentos de sementes
selecionadas.
Sala das sessões, 17 de maio de 1948.
(ass.) Leonel Brizola, Guido Giacomazzi, Raymundo Zanin, João Lino Braun,
Humberto Gobbi, J. Germano Sperb, Guilherme Mariante, Aquiles Mincarone, Celeste
Gobato, Brochado da Rocha.
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Saudação aos Estudantes Uruguaios
“A Assembléia do nosso Estado, que temos a honra de integrar, abriga em
sua sessão de hoje uma brilhante embaixada de estudantes da República Oriental do
Uruguai. A significação da presença dessa caravana de moços fez com que viesse à
minha tribuna, para que ficasse consignada nos anais de nossos trabalhos esta honrosa
visita. Em nome da bancada do Partido Trabalhista e, creio mesmo, tal o espírito que
me traz à tribuna, em nome de todos os representantes do povo do Rio Grande do Sul
posso dizer como a Câmara dos Deputados se sente honrada com a presença desta
embaixada da juventude uruguaia, desse país notável pela sua organização e pelas suas
instituições políticas.
O SR. ADÃO VIANA – Pela sua gloriosa tradição histórica, também.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente. Amigo inseparável do nosso
país, vanguardeiro, por assim dizer, de todas as liberdades do continente americano.
Como aqui, lá na República Oriental do Uruguai também os filhos do Brasil
têm a mesma recepção. Voltam sempre os nossos patrícios entusiasmados com a
generosidade do povo uruguaio que, em todas as oportunidades, os têm recebido com
carinho e apreço, consagrando, por isso, praticamente, isto que tem enobrecido os
povos americanos: o Pan-americanismo.
É por isso, Sr. Presidente, que não poderíamos, fiéis às nossas tradições de
bons amigos, deixar de fazer essas referências, como prestar nesta Assembléia,
verdadeiramente uma homenagem à mocidade desse país amigo e irmão.
Esta circunstância leva-nos a algumas considerações sobre o significado, o
fecundo significado desse intercâmbio que já existe, praticamente, entre a mocidade de
quase todos os países sul-americanos. Hoje ainda não sentimos, na verdade, o verdadeiro
significado desse intercâmbio cultural, dessa troca de considerações, mas tenho certeza
que daqui a alguns anos sentiremos, indiscutivelmente, que o Pan-americanismo, que a
fraternidade entre as nações sul-americanas ou, mais precisamente, entre as nações de
todo o continente americano será uma esplêndida realidade, evidenciada em todos os
setores da atividade humana.
Há pouco me referi – e é uma verdade que verificamos todos os anos – sobre o
entusiasmo, sobre a sã alegria com que regressam os nossos patrícios, quando
excursionam, o que se dá, geralmente, às repúblicas do Prata.
Voltamos encantados com o apreço e com a consideração com que são sempre
recebidos nas Repúblicas do Uruguai e Argentina. E agora que se tem intensificado esse
intercâmbio no outro sentido, quando inúmeras caravanas de estudantes da Argentina e
Uruguai percorrem o território brasileiro, não só impelidos por esse dever de retribuir

308

as considerações recebidas, como também numa atitude espontânea de admiração e
amizade em que todas as oportunidades se nos são oferecidas, procuramos sempre
consagrar, na hospitalidade que oferecemos, o quanto nos vai, no coração, de fraternidade,
de amizade e de consideração por essas caravanas representativas da juventude desses
países amigos.
A mim, causou profunda impressão o interesse com que a embaixada, que
nos honra com a sua visita na sessão de hoje, demonstrou em conhecer a Assembléia
do nosso Estado, em visitar os parlamentos do Brasil, em sentir as nossas instituições
políticas.
Esta iniciativa desses nossos jovens amigos causou em mim uma profunda
impressão, porque eles vêm de uma terra, como acabei de dizer, notável pelas suas
instituições públicas. A República Oriental do Uruguai tem sido motivo de admiração de
todos os povos do mundo pelas suas tradições democráticas, principalmente pela
segurança e pela fidelidade com que garante o exercício de todas as liberdades de todos os
seus filhos.
Lá, não existe praticamente o problema do comunismo. Por que não existe
este problema? Porque a existência plena e integral do exercício de todas as liberdades
assegura essa situação, e porque o povo respira, realmente, um clima democrático.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – É porque o governo tem sabido atender
aos interesses do povo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não é só este aspecto, de que o governo
procura plasmar, no organismo administrativo da nação, uma eficiência real que assegura
a fecundidade da sua obra, mas também, e principalmente, por esse aspecto que
acentuo, da existência de um regime em que não se condena ninguém pela defesa simples
e pura de uma idéia.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Onde não se exige atestado de ideologia
política.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lá o debate franco e leal, a luta e o embate
democrático, entre todas as correntes de opinião, fez com que os partidários do regime
comunista sofressem uma esmagadora derrota, porque os seus argumentos não
resistem, realmente, a um confronto honesto e sadio, dentro de um clima democrático.
O SR. RODRIGO MAGALHÃES – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. RODRIGO MAGALHÃES – Devemos considerar que tudo isso se
registra, graças ao fato de a República do Uruguai ser a vanguardeira de uma exemplar
legislação social na América.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a V. Excia. Por outro lado, nessa
grande República, irmã e amiga, não existe, também, o problema de fascismo. Não
existe pelos mesmos motivos porque não existe o problema do comunismo. Os
extremismos sofrem, naquele grande país, um combate leal e sistemático, dentro dos
princípios democráticos, sem o uso desses artifícios perigosos que estamos
empregando, recalcando consciências pela força bruta, encarcerando cidadãos, porque
defendem uma idéia ou, por outro lado, jogando esses nossos patrícios na ilegalidade.
Com isso, absolutamente, não conseguimos que eles mudem de rumo, em sua
orientação política. Errados eles estão, bem o sabemos, mas não é desta forma que
conseguiremos convencê-los dos seus erros.
O SR. HERMES PEREIRA DE SOUZA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Lamento interromper o
discurso de V. Excia., mas faço porque V. Excia., evidentemente, está se desviando do
tema que se propôs, que é o de saudar, nas pessoas desses jovens estudantes uruguaios,
a nação irmã do Uruguai. No entanto, V. Excia., se desviando desse tema, procura
atacar as autoridades constituídas, acoimando-se de violência contra os nossos
patrícios.
O SR. MOACIR DORNELES – Evidentemente, isto não é oportuno.
O SR. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Lamento que V. Excia. esteja
assim se desviando e desejava ponderar que V. Excia. poderia usar de sua tribuna, numa
outra oportunidade, quando estivéssemos aqui reunidos para o exercício de nossos
mandatos, para executar nossas tarefas, e não esta ocasião, em que se encontram aqui
filhos de um país estrangeiro, e no qual V. Excia., a pretexto de saudar esse país, procura
atacar as autoridades de nossa pátria.
Lamento que V. Excia. incida nesse erro e desejo formular meu protesto
perante V. Excia. e a casa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, o nobre deputado Hermes
Pereira de Souza, pelo PSD, não compreendeu ou não fui feliz nas minhas expressões.
Não compreendeu, como disse, o espírito com que enunciei alguns conceitos. Não ataquei
autoridades, não critiquei o Governo, apenas lamentei esta orientação que reputo errada.
Absolutamente não critiquei a ação prática da autoridade, nesta oportunidade, porque
em outras já fiz críticas que, no meu entender, têm toda procedência. Apenas, quis
consignar um contraste lamentável para o nobre deputado Hermes Pereira de Souza. Um
contraste para tirar uma conclusão, através de uma simples constatação dos resultados
dessas duas orientações. Aqui vivemos a braços – é a palavra do próprio governo –
com o problema dos extremismos. As nossas instituições sofrem, tendo como base e
tendo como motivo uma ação generalizada contra os extremismos. Quis citar que na
grande República, irmã e amiga, não existe este problema com a amplitude que existe em
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território brasileiro, porque o próprio regime que existe naquele grande país elimina por
si mesmo este perigo.
Lamento por isso, que meu ilustre colega não tenha compreendido minhas
expressões, ou que eu não tenha sido feliz talvez com as palavras que pronunciei. Não é
hora, realmente, e não é este o motivo que me traz à tribuna para fazer críticas ao
governo do Estado ou ao Governo da União, que é controlado pelo Partido Social
Democrático.
O que desejava era consignar este acontecimento expressivo para nosso país e
para o Rio Grande do Sul. Isto é, a visita honrosa que nos faz essa brilhante embaixada
de estudantes da República Oriental do Uruguai.
Mas, ainda visando sobre o aparente com que me honrou o ilustre deputado
Hermes Pereira de Souza, quero dizer que, em outras ocasiões, tive oportunidade de
formular as mais veementes críticas à ação do governo, no que diz respeito aos
problemas que apontei e que em outra oportunidade não terei a menor dúvida em, de
peito aberto, formular meu pensamento, decididamente oposicionista a essa orientação
que tem sido consagrada pelo nosso governo. Finalizando desejo dizer ainda que estes
moços podem levar ao seu grande país essa notícia de que no Brasil, pelo exercício da
democracia, os homens estão divididos, confrontam seus pontos de vista e as teses
políticas consagradas pelos seus respectivos partidos, mas que, acima dessas diferenças,
têm consigo o mais profundo sentimento de unidade no que diz respeito a essa doutrina
notável que chamamos de Pan-americanismo; que todos os brasileiros pensam da
mesma maneira no que diz respeito à união e fraternidade que deve existir entre os povos
do continente americano, e particularmente, no que diz respeito às nossas relações com
essa grande república irmã e amiga, a República do Uruguai.
E que podem, igualmente, transmitir aos seus maiores que os brasileiros
pensam dessa forma, porque tudo nos une e nada nos separa.
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Gratuidade do Ensino
No apagar das luzes da nossa sessão ordinária de hoje eu me sinto
particularmente feliz e satisfeito, por ter a oportunidade de encaminhar à votação um
assunto de tamanha importância e de tamanho reflexo para o nosso Estado.
Para mim, sr. Presidente, este artigo que procuramos redigir para a nossa
Constituição (ensino gratuito e bolsas de estudo) tem um significado todo especial e
muito transcendente. Por isso eu repito as palavras que há poucos dias pronunciei nesta
Casa, que é com justificado orgulho e incontida satisfação que venho novamente à
tribuna defender, pugnar pela educação da juventude do Rio Grande e pelos interesses
dos moços do nosso Estado.
Felizmente, para satisfação do meu nobre e emérito companheiro de
bancada, dr. Egydio Michaelsen, eu não venho hoje pedir a este plenário a concessão,
para permitirmos, no Rio Grande, vereadores de dezoito anos de idade...
O SR. EGYDIO MICHAELSEN – A Comissão Constitucional, já muito
antes da emenda ser apresentada, abrigou os conceitos expendidos do item do
anteprojeto, que abrigam inteiramente os conceitos que V. Excia. agora vai defender.
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. adiantou-se à minha exposição. Eu
chegaria justamente a esse ponto que V. Excia. acaba de referir-se.
Mas, sr. Presidente, eu desejo desde logo render as minhas homenagens à
douta Comissão Constitucional e, especialmente, ao ilustre deputado e decano desta
Casa, o Dr. Albano Volkmer, que tão brilhantemente, tão eficientemente relatou o
capítulo que diz respeito à educação e à cultura.
Realmente sr. Presidente, foram consubstanciadas, nesse capítulo, pode-se
dizer de uma maneira geral, as aspirações de todo o povo rio-grandense. Para nós é
particularmente grato falarmos, hoje, no Rio Grande do Sul, em gratuidade do ensino,
porque já existe, de fato, essa condição no Rio Grande. O ensino oficial no Rio Grande
do Sul já é de fato e de direito gratuito.
E disse que é uma satisfação para nós, representantes do povo abordarmos
esses preceitos de nossa organização educacional, porque atualmente, nos dias que
correm, os universitários do Rio de Janeiro estão em greve, justamente, por causa da
majoração das taxas do ensino universitário.
Isto é orgulho para o Rio Grande do Sul possuir, para exemplo de todos os
demais estudantes do Brasil, a gratuidade do ensino e isto nesta hora em que os
estudantes do Rio de Janeiro, estudantes de todo o Brasil que frequentam as academias
na Capital Federal, protestam, através de greves, contra a majoração de suas taxas de
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ensino. A emenda 360, como acabou de esclarecer o ilustre deputado Egydio
Michaelsen, visa ao seguinte:
Em primeiro lugar repetir um conceito que também foi da autoria da nobre
bancada do Partido Social Democrático, plasmando e consubstanciando em nossa
Constituição a gratuidade do ensino oficial, no Rio Grande do Sul;
Em segundo lugar conciliando melhor uma emenda da autoria do ilustre e
culto deputado Carlos de Brito Velho, que instituía o sistema de bolsas para todos os
estudantes pobres. Nós, com essa emenda, acredito, fomos mais longe, porque além
da concessão das bolsas de estudo, instituímos, também, o amparo aos estudantes
pobres e então aplicaríamos este termo impróprio de “bolsa” à especialização, de todos
aqueles que se houvessem distinguido nos seus cursos respectivos.
Sr. Presidente. O anteprojeto apresentado à consideração desta Casa, institui
que o ensino seria gratuito, para todos aqueles que não dispusessem de recursos
suficientes para financia-los. Nós já tivemos oportunidade de ventilar este assunto, desta
mesma tribuna.
Mas, desejo expender, sobre isto, uma breve consideração.
Julgamos, sr. Presidente, que a juventude deve formar a sua personalidade,
formar o seu caráter num regime de plena liberalidade. Teríamos pelo anteprojeto duas
classes de estudantes: os que pagam e os que não pagam os seus estudos. Esta situação
traria consequências imprevisíveis para a formação da juventude.
Poderíamos dizer que os que podem pagar reporiam uma parte da sua
despesa, mas isto acarretaria uma situação vexatória para os estudantes que não podem
pagar os seus estudos.
A propósito, sr. Presidente, desejava ler, para apreciação da Casa, uma carta
que define, também, perfeitamente esta situação e esses inconvenientes que adviriam
para a nossa juventude. Para este documento, sr. Presidente, eu peço a atenção especial
deste plenário. É uma carta de um jovem que trabalha no interior do Estado e dirigida a
um dos mais brilhantes intelectuais do Rio Grande, Dr. Manoelito de Ornellas.
A carta é a seguinte:
“Bom Princípio, 20 de março de 1947. Prezado senhor.
De uma luta titânica entre a consciência e o receio de escrever a uma figura do
esplendor cultural da sua, resultou esta carta.
A consciência, cujos ditames impunham-me uma única alternativa – escreverlhe – acabou por vencer. Mas deixemos de preâmbulos e vamos logo à causa desta, que
outra não é senão o seu artigo com as seguintes palavras encimadas e que lhe servem de
epígrafe: “Obrigado, senhor Renato Costa”.

313

Gostei imensamente do seu artigo e tanto que não me pude furtar ao prazer de
apresentar-lhe os meus sinceros encômios.
Penetrei nos seus mais recônditos interesses e saboreei o seu irônico fraseado
sem deixar de admirar, ainda, a fulgurância da sua pena ao expressar fielmente o seu
pensamento.
Felizmente já se pode falar em defesa das classes desprotegidas e famélicas
sem corrermos ao risco de sermos jogados a um presídio.
Porque, antigamente, sr. Manoelito, falar em igualdade social, sociedade de
capitalistas e outras cousas que tais, equivalia – para este ponto chamo especial atenção
da Casa, uma vez que o signatário não era comunista – a ser comunista e merecer
reclusão em infectos e mal cheirosos antros, isto sem lembrar os maus tratos policiais.
Presentemente, somos felizardos de vez que aqueles dias já vão longe e praza a
Deus que não tornem mais a nossa pátria. Sou um grande admirador de toda inteligência
que, longe de mesquinho interesse e livre de dogmas partidários, lança-se gratuitamente
na arena da sabedoria humana a serviço dos necessitados. Não fora a obscuridade em
que me encontro, o que me impede de merecer um cantinho nas colunas da imprensa,
eu já estaria também, ao seu lado pugnando pelo direito daqueles que não tem direitos.
Entretanto, cá nas camadas mais humildes da sociedade, desembainho a minha
espada, todas as vezes que a calúnia dos senhores feudais dos nossos dias – os
industrialistas – procura desmerecer aos que lhes servem de instrumento para adquirir os
seus desaçaimados lucros. Infelizmente, bem acanhado é o número dos indivíduos que
se desprendem do seu egoísmo e entregam-se a tão altruístico ideal. Urge, todavia, que
vozes altissonantes e uníssonas como a sua, clamem, sem cessar, por melhores dias para
aqueles que, indefinidamente, estão sendo olvidados pelos poderes públicos.
Bem sei quanto custa aos pobres roubar um pouco de ensino aos
monopolizadores da cultura. É verdade que não me foi necessário trabalhar, como o
senhor, para conseguir algumas migalhas do saber.
Isto porque tive um pai zeloso que não regateou esforços, gastando, mesmo o
que não podia para que aprendêssemos algo. Mas, recordo-me ainda do escárnio dos
colegas porque eu não podia trajar como eles e do desprezo de alguns professores
porque eu era um aluno gratuito.
Porém, os mofadores não lograram esmorecer a minha força de vontade e
conquanto eu não esteja, hoje, formado no curso ginasial, nem todos eles alcançaram êxito
no estudo. E não só ingressei na Universidade por ser pobre e os pobres estão fora da
égide lei.
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Por isso, sr. Manoelito, sempre que seja possível, estimulo as vozes que se
levantam em nome dos desprotegidos. E sentir-me-ia recompensado se o senhor
encontrasse incentivo nesta carta.
Com respeito e muita admiração
Luiz Oscar de Oliveira Rocha”.
Assim, sr. Presidente, desculpe o plenário por ler esta correspondência, pois
que julguei, define perfeitamente este aspecto psicológico.
Sr. Presidente. Encerrando as considerações que tecia, as justificativas que
fazia para pedir aprovação deste plenário para a emenda 360, devo dizer, finalmente,
que aprovada esta emenda implicará na supressão do artigo 190, inciso 2º e no artigo
192.
Assim, encerrando as minhas considerações, faço um apelo a este egrégio
plenário, para que aprove esta emenda e daremos mais um passo na consagração da
gratuidade efetiva do ensino e da igualdade de oportunidades.
O SR. EGYDIO MICHAELSEN – Devo deixar tão somente bem claro
que V. Excia. parece ter dado a entender que a Comissão Constitucional não abrigou a
idéia que está sendo defendida. Pelo contrário, a Comissão Constitucional a abrigou.
Continuo, porém, com o meu ponto de vista de que ela pode ser consubstanciada no
próprio artigo pela revisão da redação. O que consta da emenda está no projeto, não
obstante em uma só parte, aquela em que as bolsas de estudo se restringem aos
estudantes pobres. E nesta parte eu discordo. O Estado não tem recursos para dar
bolsas de estudos a todos os estudantes que tenham se distinguido na conclusão dos
cursos. Deve dar apenas àqueles que não possuam meios de estudar no estrangeiro.
Generalizar, ao meu ver, está errado. Nessa parte, pois, eu discordo. Quanto ao mais,
trata-se de uma simples questão de redação.
O SR. OSCAR FONTOURA – Ao meu ver a razão está com o nobre
deputado Leonel de Moura Brizola. Ao distribuir bolsas de estudo, o Estado não deve
levar em conta se o estudante é pobre ou não. Deve fazer com que todos os que se
distinguem nos cursos se aperfeiçoem por conta do erário público e em seu próprio
benefício.
O SR. LEONEL BRIZOLA – É este, evidentemente, o meu ponto de vista.
As objeções levantadas pelo nobre deputado Egydio Michaelsen têm, de certo modo,
certa procedência. É evidente que, com esse dispositivo, alargaremos mais o âmbito da
medida, e devo informar S. Excia., o ilustre Presidente da Comissão Constitucional, que
nas considerações que teci em torno do dispositivo de nossa emenda, tive a oportunidade
de declarar que a Comissão Constitucional já tinha acolhido uma emenda que foi
apresentada pelo Partido Social Democrático, sobre a gratuidade do ensino, e também,
sobre a concessão de bolsas, através da brilhante emenda Brito Velho. Assim,
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finalizando estas considerações, desejo apenas dizer ainda que, se aprovarmos esta
emenda, prestaremos também uma justa homenagem aos dois patronos da gratuidade
do ensino e da sua instituição no Rio Grande que assentam nesta Casa, o ilustre dr. Oscar
Fontoura, líder da Bancada do Partido Social Democrático, e o egrégio Presidente desta
Casa, deputado Edgar Luiz Schneider.”
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Apoio a Estudantes e Críticas a Jornais
“Antes de entrar no assunto que me trouxe propriamente à tribuna, desejo
prestar uma homenagem. Esta Casa, pelo seu passado e pelo seu presente, não tem
permitido passe uma só oportunidade para manifestar os seus aplausos, o seu estímulo e
os seus encômios, todas as vezes que vem ao seu conhecimento de que, em qualquer
recanto do Rio Grande, pratica-se a democracia, em seus múltiplos aspectos.
Por isso, sr. Presidente, venho hoje à tribuna para pedir seja inserido em ata
um voto de louvor e de congratulações com a mocidade universitária da capital gaúcha,
que hoje, em pleito livre e democrático, escolhe os dirigentes de sua entidade máxima, a
Federação do Estudantes Universitários de Porto Alegre.
Ninguém ignora que aqui em nosso país, como em todos os recantos do
mundo, as universidades constituem verdadeiras cidadelas da democracia,
intransponíveis por todas as prepotências.
Os nossos votos para que essa prática plena dos processos democráticos pela
nossa juventude mais esclarecida e culta, sirva para consubstanciar a democracia riograndense e do Brasil também e sirva para consolidar as gloriosas tradições de liberdade,
de patriotismo, de luta desassombrada da mocidade do Rio Grande.
Prestando esta homenagem à juventude universitária que pratica
magnificamente, neste momento, os processos democráticos, estaremos
homenageando a própria democracia.

Questão constitucional
A imprensa rio-grandense, num elevado propósito de bem informar a opinião
pública, de ver solucionado, de acordo as aspirações gerais, o magno problema
constitucional brasileiro, tem transcrito em suas páginas copioso noticiário sobre o
assunto, como também auscultado a opinião das autoridades na matéria e mesmo
daqueles que têm, nesta conjuntura, como sempre digo, uma parcela de
responsabilidade política.
Assim, os jornais do penúltimo domingo estamparam diversas entrevistas e
pareceres, com o destaque compatível com a transcendência do grave problema. Entre
aqueles, figura a entrevista concedida ao prestigioso matutino “Diário de Notícias” pelo
sr. Baptista Luzardo, homem pobre e combativo maragato de outros tempos, embaixador
brasileiro nas repúblicas platinas até bem pouco, prócer político influente e deputado
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federal pelo Partido Social Democrático e atual homem de negócios e abastado fazendeiro
do município de Uruguaiana.
Suas afrontosas afirmativas foram tidas como a exposição do seu ponto de
vista pessoal. E aguardamos, por assim dizer, até agora o seu proverbial desmentido.
Digo proverbial porque em 1945 S. Excia. deu uma entrevista a um jornal de Uruguaiana
criticando as atitudes políticas do ilustre homem rio-grandense, o dr. Alberto Pasqualini,
desmentindo-as por carta, logo a seguir. Motivou essa entrevista um artigo irrespondível
que o sr. Alberto Pasqualini publicou no “Correio do Povo”. Ao sr. Baptista Luzardo vale
muito bem, ainda hoje, a resposta do sr. Alberto Pasqualini. Porém, essas opiniões não
foram desmentidas e até, por certo modo, prestigiadas na imprensa local por uma nota
oficial da bancada do Partido Social Democrático.
A certa altura de sua entrevista o sr. Luzardo faz uma afirmativa que, de
certo modo, vem ilustrar o tema que absorveu hoje esse plenário. Ao fazer o jornalista a
seguinte pergunta: “O dr. Walter Jobim já acertou com o general Dutra os meio de defesa
do sistema presidencialista”? Responde, então, o sr. Baptista Luzardo: “Ainda não, mas o
Partido já se pronunciou a respeito. Como o general Dutra foi eleito pelo Partido, logo,
automaticamente, tem que estar com os que defendem o presidencialismo; entretanto,
posso afirmar-lhe que o sr. Walter Jobim, quando se encontrar em Uruguaiana com o
general Dutra, combinará os meios comuns para, em conjunto, assegurar a sobrevivência
do presidencialismo no Estado. Não podemos de forma alguma concordar com o golpe
que os libertadores e os trabalhistas querem dar no Governo e no povo gaúcho”.
Sr. Presidente, sua entrevista, de um modo geral, contém afirmativas de suma
gravidade e, em nosso entender, carecem e provocam um indispensável pronunciamento
do partido que lhe empresta o apoio e do qual é figura de projeção, ao ponto de colocar
o sr. Governador do Estado num dilema: desmenti-las ou confirma-las, mormente
quando diz que o sr. Walter Jobim jurou uma Constituição presidencialista e que só uma
Carta que adotasse tal sistema de governo lhe caberia cumprir.
Urge, portanto, que o sr. Governador do Estado desse ao povo rio-grandense
maiores esclarecimentos sobre o assunto, trazendo com isso a tranquilidade
indispensável para a boa prática da democracia.

“Diário trabalhista”
Desejo também comentar desta tribuna, como trabalhista e, principalmente
como rio-grandense e representante do nobre povo gaúcho, um artigo publicado no
“Diário Trabalhista”, jornal que se edita na Capital da República.
O SR. BROCHADO DA ROCHA – Devo esclarecer que esse jornal apesar
de chamar-se “Diário Trabalhista” não é órgão, nem interpreta o pensamento do Partido
Trabalhista Brasileiro.
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O SR. FERNANDO FERRARI – E vive sem anúncios.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a V. Excia. pelo esclarecimento.
Sr. Presidente. Lerei alguns trechos desse artigo, que estou certo revoltou a todos riograndenses que dele tiveram conhecimento. Vejamos o que nos diz o “Correio do
Povo” de domingo último:
“Constitucionalismo cozido a chimarrão” – “O Rio Grande do Sul sempre
teve a mania das Constituições estranhas e exóticas”
O “Diário Trabalhista”, cuja direção está intimamente ligada ao governo,
estampa hoje em sua primeira página um longo artigo, que se intitula “Constitucionalismo
cozido a chimarrão”.
O artigo começa referindo-se ao discurso ontem pronunciado pelo presidente
da República no qual firmou o ponto de vista do governo sobre o comunismo e o
parlamentarismo. A certa altura, o articulista escreve: “Mas o presidente, achando-se no
palácio do governo de Porto Alegre por cujos cantos passeiam os manes do velho
Borges de Medeiros, aproveitou o ensejo para elucidar a questão da emenda
parlamentarista, oriunda de um “coito danado” dos Libertadores de Raul Pilla com os
“queremistas” de Getúlio Vargas”.
Acrescenta o articulista: “O Rio Grande do Sul sempre teve a mania de
promulgar constituições estranhas, exóticas e incongêneres com o estatuto magno da
Federação. Revoltado na sua cultura jurídica, pelos pruridos do direito cozinhado a
chimarrão, Ruy Barbosa deixou uma página candente contra a tendência do castilhismo a criar
na fronteira um constitucionalismo de pala e roseta”.
Depois de outras considerações sobre o passado constitucional do Rio Grande
do Sul, o articulista chega ao momento atual para dizer que “este vezo antigo, de possuir
uma Constituição à moda de casa ressurge agora no Rio Grande do Sul”. E em
linguagem candente, depois de relembrar que a Constituição da República exige que seus
princípios sejam respeitados pelas leis estaduais, escreve: “Ora, o parlamentarismo é a
interpretação dos entrelaçamentos dos poderes: o hibridismo governamental”.
Escreve: “Mas, no Rio Grande do Sul, o que se verifica é uma capoeiragem e o
espantoso é ver combinados na manobra de boa polpa a getulitária e libertadores de Raul
Pilla. Meu Deus, esta é mais estranha do que a união de Getúlio com José Américo, na
Paraíba contra Rui Carneiro, ou a de Getúlio e Costa Rego contra os Góis Monteiro em
Alagoas, ou a dos bispos piauienses com os comunistas contra o PSD do “meu boi
morreu” ou a de Juracy e Mangabeira na boa terra! Vargas é o autor dos mais ácidos
conceitos sobre a incapacidade das Assembléias Legislativas e muitas vezes falou dos
leguleios em férias, como de um luxo da história política. Agora, os “queremistas”
querem adotar o governo das Câmaras! Raul Pilla é quem mais criticou o getulismo e
agora se alia a ele”.
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E conclui o artigo dessa forma ameaçadora: “Que homens, que terra, que
tempos! Bem se vê que o problema é de caráter e não de regimes. Dutra andou bem em
relembrar, em seu discurso, que não foi dos seus princípios que emanaram os desacertos
e erros do presidencialismo. E andou melhor, ainda, em proclamar que está decidido a
sustentá-lo aqui no Rio, como nas margens do Guaíba. Afinal, uma boa espada corta
qualquer churrasco!”.
O SR. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA – Quero esclarecer a V.
Excia. que não há só este artigo de imprensa. Há também outros, como do “Diário
Carioca” do dia 25 do corrente, que publicou artigo versando, como muitos outros,
sobre o caso rio-grandense.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Devo informar a V. Excia. que se tivesse tido
conhecimento do que foi publicado no “Diário Carioca” ou em qualquer outro jornal,
insultando o Rio Grande, eu seria o primeiro a vir a esta tribuna lavrar o meu protesto. O
artigo começa referindo-se ao discurso aqui pronunciado pelo sr. Presidente da
República, e por certo, o articulista ignorando as gloriosas tradições do Rio Grande do
Sul evoca o nome de Ruy Barbosa para reforçar as suas afirmativas. Justamente com as
palavras do grande Ruy é que irei responder a essas assacadilhas. O ignorante jornalista
falou em espada e espada é tirania, é militarismo.
O SR. DYONÉLIO MACHADO – O glorioso Exército Brasileiro, o mais
popular da América do Sul, não se prestará para uma atitude desta natureza.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado a V. Excia. Corroborando
comigo, o nobre deputado Dyonélio Machado diz que o Exército Nacional não se
prestará, em absoluto, para atitudes dessa natureza. De fato, exército é sinônimo de
organização jurídica da força e o emprego da espada nas condições expostas por aquele
jornal é a degenerescência do Exército, é o militarismo em toda a sua plenitude.
Disse há pouco, senhor Presidente, que o Exército é sinônimo da organização
jurídica da força, no dizer de Ruy, e a espada, símbolo da tirania, é a degenerescência do
Exército, é o sinônimo do militarismo degradante para as próprias destituições militares.
O SR. DYONÉLIO MACHADO – Eu creio que se procura jogar o
Exército brasileiro, como se tem procurado jogar o Poder Judiciário na situação atual.
Ainda ignoro o resultado do inquérito que certamente está correndo na capital da Bahia,
onde um jornal do povo, “O Momento”, foi empastelado, teve as suas oficinas
destruídas, por grupo de militares.
Neste momento grave para a vida brasileira o dever de todos nós é saber
distinguir entre os elementos desordeiros de qualquer corporação, e não procurar atingir
toda a corporação por atos praticados por alguns desatinados, restos fascistas, que ainda
subsistem em várias organizações brasileiras, inclusive no Governo.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Ruy, em lapidar discurso, afirmava que entre
as instituições militares e o militarismo vai, em substância, o abismo de uma contradição
radical. O militarismo, governo da nação pela espada, arruína as instituições militares,
subalternidade legal da espada à Nação. As instituições militares organizam
juridicamente a força. O militarismo a desorganiza. O militarismo está para o Exército
como o fanatismo para a religião, como o industrialismo para a indústria, como o
mercantilismo para o comércio, como o cesarismo para a realeza, como o demagogismo
para a democracia e como o absolutismo para a ordem. Ele é a anarquia, elas a
moralidade; ela a corrupção; elas a defesa nacional; ele o desmantelo e o solapamento, a
aluição dessa defesa, encarecida nos orçamentos.”
É profundamente justa a minha revolta...
O SR. FERNANDO FERRARI – V. Excia permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não, com muito prazer.
O SR FERNANDO FERRARI – É um editorial que V. Excia. leu no Diário
Trabalhista?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Provavelmente deve ser um editorial.
O SR. FERNANDO FERRARI – Direi, então, a V. Excia., que se for não
deve merecer crédito, pois trata-se de um pasquim sem idoneidade moral, para tratar de
assunto de tanta relevância.
O SR. LEONEL BRIZOLA Muito obrigado a V. Excia. Devo dizer que
foi um artigo publicado na primeira página de um diário da Capital Federal e que embora
o seu autor ou mesmo o jornal que o encampou não tenham autoridade moral para tanto,
representa, de uma certa forma o envenenamento da opinião pública e de certa prevenção
com o nosso querido Rio Grande. E ainda mais: trechos desse artigo, creio eu justamente
os mais afrontosos, foram transcritos para mostrar à opinião pública rio-grandense o
trabalho pernicioso de agentes mercenários, envenenando a opinião pública do Distrito
Federal, sobre o que se realiza no Rio Grande do Sul. E julgo que não deveremos silenciar
frente a tamanha afronta aos nossos brios e a nossa História. Por certo o articulista
ignora as nossas tradições, ignora o sangue derramado pelos bravos gaúchos para a
consolidação de nossa pátria.
Finalmente devo dizer, que ante estas assacadilhas à cultura jurídica do Rio
Grande do Sul, ante este desrespeito às nossas gloriosas tradições, enfim, ao patriotismo
rio-grandense, a todo o seu interesse pelo bem comum da pátria, nos levantamos aqui,
em nome da minha bancada um solene protesto. E reafirmamos o que tanto temos dito.
Louvaremos de fato e de direito as aspirações gerais do povo rio-grandense.
O SR. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA – V. Excia. permite um
aparte?
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SR. LEONEL BRIZOLA – Concedo com prazer.
O SR. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA – Tenho a certeza de que
o Partido de V. Excia e o Partido Libertador teriam esta orientação. Creia que as
declarações de V. Excia estão sendo recebidas com a maior simpatia pela minha bancada.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Enfim, sr. Presidente, lavrando o nosso
protesto, afirmamos que o Rio Grande, como até aqui, saberá também agora, dar pelas
suas práticas, exemplos de elevação cívica e de dignidade política.”

322

Defesa de Vargas
Ouvimos, com o respeito de sempre, o discurso há pouco pronunciado pelo
ilustre líder do Partido Libertador, deputado Mem de Sá.
Recolhemos dele, sr. Presidente, muito de crítica honesta e bem intencionada,
e deixamos, por isso mesmo, de tomar conhecimento daquilo que no seu discurso se
contém de faccioso e de conceituação não apenas desprimorosa, mas também destituída
de qualquer conteúdo ou justificação. Julgamos oportuno assomar a esta tribuna para
falar com a franqueza e o desassombro que sempre tem caracterizado a nossa vida
pública, modesta e despretensiosa, mas sem querer maior delonga em torno do fato,
procurando apenas algumas palavras que sintetizem o nosso pensamento, sem o preparo
de um discurso escrito. Porque em verdade, falar com sincera devoção à causa da
coletividade não se torna indispensável maior exame da situação que estamos vivendo,
basta olhar o sofrimento do povo e traduzi-lo com as palavras simples, com aquela
linguagem que espelha as expressões do sofrimento popular, e com a qual o povo
sempre manifestou aos seus representantes ou aos responsáveis pela ordem social os
seus dramas, as suas vicissitudes, e, sobretudo, suas dificuldades. Sabemos, sentimos,
como qualquer representante do povo, seja qual for a sua corrente partidária, o
sofrimento do povo; e sabemos que ele está sofrendo. Não desejo entrar agora, como
procedeu, também, o nobre deputado Mem de Sá, no exame das causas e das origens da
situação a que estamos assistindo. Desejo apenas dizer que, se alguma promessa – e nós
temos consciência das promessas que fizemos, como consciência temos também da
deturpação cavilosa de adversários, em torno dos nossos compromissos políticos, em
relação às necessidades do povo, queremos dizer, também, que, custe o que custar, haja
o que houver, haveremos de cumpri-la. E ainda mais, queremos dizer, com a franqueza
que sempre nos caracterizou que o pior jogo diante do sofrimento do povo é aquele que
se faz em águas turvas, que se utiliza até mesmo daquelas forças, fontes de desagregação
social, e que se utilizam do sofrimento do povo, para arguir a incapacidade dos
governos, mormente nas circunstância que rodeiam a situação dos nossos dias,
próximas ou remotas.
Agora, em face dos conceitos emitidos em torno da posição do governo do
sr. Getúlio Vargas, como em relação à posição do governo trabalhista rio-grandense,
chefiado por este rio-grandense de estirpe, que é o general Ernesto Dornelles, queremos
dizer que, se realmente é assim, a situação que, se em verdade o prestígio do sr. Getúlio
Vargas, que a crença na sua ação e no seu patriotismo não mais existem na opinião
pública, se falhou o governo do Rio Grande, em face do sofrimento do povo, que isto
representa, em última análise, a derrocada do governo eleito em 1950, e ouso proclamar,
perante os meus adversários, que não serão os partidos da reação os herdeiros do
governo trabalhista e do Presidente Getúlio Vargas. Os herdeiros desse jogo, sr.
Presidente, serão forças muito conhecidas de todas as correntes partidárias, e que
precisamente proliferam no meio da desgraça do povo.
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E quero dizer ainda, sr. Presidente, que nós aqui no Rio Grande,
correligionários e amigos do Presidente Getúlio Vargas, tanto nas horas boas, como nas
horas difíceis, nas horas de glória, como nas horas de sofrimento, estamos sofrendo com
ele, porque temos a certeza de seu sofrimento, nesta hora de amargura para o povo
brasileiro.
E saibam os políticos, que se incorporam incondicionalmente no roldão da
demagogia comunista, que nós, sr. Presidente, temos absoluta certeza, e este é o passado
do nosso chefe, que o sr. Getúlio Vargas nunca procedeu como os golpistas de 29 de
outubro, que se opuseram ao povo com baionetas caladas; que ele, no roldão desses
acontecimentos, haverá de se incorporar ao povo, no seu desespero e no seu sofrimento,
para que então se restabeleça, neste país, a ordem, a colaboração sincera e, sobretudo, o
civismo que está faltando por este Brasil afora, na ânsia de lucros extraordinários,
acostumados com a exploração dos dias de guerra, e que, hoje, não se contentam mais
com a remuneração normal de suas atividades e do seu capital. Saibam, portanto, os que
falaram pela tribuna do deputado Mem de Sá...
O SR. MEM DE SÁ – Só falou o Partido Libertador.
O SR LEONEL BRIZOLA – ... e saiba a opinião pública do Rio Grande, que
estamos firmes e decididos ao lado do sr. Getúlio Vargas, que está acompanhando pelo
povo, e que ele há de tomar, doa a quem doer, principalmente no bolso dos capitalistas,
que os partidos conservadores tanto defendem, há de tomar as medidas reclamadas pelo
povo e interativas ao seu bem estar.
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Críticas ao Uso Abusivo de Carros Oficiais
Acredito que ninguém poderá dizer que durante o tempo em que exerci uma
cadeira de deputado tanto na oposição como com o meu partido no governo, não tenha
sempre combatido e até mesmo denunciado fatos, ocorrências que venham de certa
forma, colocar os serviços públicos, como também os responsáveis pelo governo, numa
situação de desabono e, ao mesmo tempo, de desrespeito à opinião pública e à
coletividade.
Um caso bem típico, sr. Presidente, dessa forma e dessa orientação que sempre
assumi no desempenho do meu mandato e que serve muito bem de exemplo, tem sido o
caso do uso abusivo dos veículos oficiais. Uma das minhas primeiras intervenções nesta
Assembléia, na legislatura passada, foi exatamente com o propósito de denunciar, perante
a opinião pública, aqueles que abusavam dos veículos do governo, comprados com o
dinheiro do povo, consumindo combustível que também custa suor e sacrifício para o
povo, e trazendo esses fatos ao conhecimento do plenário da Assembléia. Daí por diante,
prossegui, sem qualquer solução de continuidade, falando sempre que se me apresentava
uma oportunidade e sempre que me vinham ao conhecimento ocorrências dessa ordem,
destoantes da legítima moralidade administrativa. Felizmente, se não consegui realizar
um trabalho com os resultados que desejávamos, a verdade é que avançamos muito
nesse caminho. A Assembléia elaborou uma lei regulamentando o uso dos veículos e
carros oficiais, lei que não é perfeita, pelo menos contribuiu muito para o saneamento
dessa mancha que se estendeu por todos os recantos da nossa Pátria e que até mesmo
constituiu um dos mais tristes espetáculos da nossa realidade: o uso abusivo dos veículos
oficiais por parte de elementos com responsabilidade de direção na coisa pública.
Quero dizer que em muitas oportunidades, com muito orgulho para mim,
proclamei em palestra com amigos companheiros ou adversários, para satisfação de
todos, que raros eram os abusos cometidos neste terreno, no primeiro ano do governo
eleito pelo PTB. De fato, tudo inaugurou-se realmente como os rio-grandenses
esperavam e, ouvi mesmo de muitos adversários referências elogiosas ao governo,
apontando precisamente essa situação de que o abuso dos carros oficiais, estava, pelo
menos, reduzido a fatos isolados e, de certa forma, vinha comprovar a orientação
moralizadora do governo que recém iniciava a sua gestão.
Entretanto, bastante contrafeito, venho hoje à minha tribuna para dizer aos
meus companheiros de representação nesta Casa, a meus companheiros de partido e à
opinião pública do Rio Grande que infelizmente já se começa a notar cada vez com mais
insistência o uso abusivo dos carros oficiais e dos veículos de propriedade do Estado.
Faço esta intervenção no cumprimento irrestrito do meu dever e
complementar as sugestões que tomei a iniciativa de fazer junto da alta administração
do Estado, a fim de que os nossos companheiros que lá estão colocados e que não estão
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tomando conhecimento desses abusos, promovam as necessárias medidas a fim de que
esse abuso cesse e que os veículos adquiridos com o dinheiro do povo sejam,
efetivamente, empregados no serviço público e em tudo aquilo que diz respeito aos
interesses do Estado.
Descansando há poucos dias numa das nossas praias, assisti a um espetáculo
verdadeiramente deprimente. Vi um caminhão de propriedade do governo
descarregando uma mudança particular de uma família que fora lá veranear.
Julgo desnecessário fornecer mais esclarecimentos sobre este fato, porque já
tomei as providências que se faziam necessárias.
Pela nossa capital também se tem notado, e o povo tem verificado com muita
insistência, que o abuso no uso dos veículos oficiais está começando a se tornar
continuado e a se transformar numa rotina para muitos altos servidores públicos, tanto
no Estado como na União.
Quero dizer aqui, com a franqueza que me caracteriza, que, se este abuso
continuar, serei o primeiro a assomar à tribuna da Assembléia para denunciá-lo perante
a opinião pública e solicitar junto com meus companheiros de bancada, ao Governo do
Estado, por intermédio desta Assembléia, as providências necessárias, a fim de que estes
servidores sejam responsabilizados pelos maus atos que estão praticando.
O SR. LIMA BECK – V. Excia. terá o nosso apoio e o nosso aplauso
irrestrito.
O SR. LEONEL BRIZOLA – É bem verdade que há muitos casos em que
se pode fazer injustiças. Às vezes, um veículo oficial trafega em objeto de serviço, num
domingo mesmo, e pode acontecer que seja arrolado entre aqueles que estão fora do
serviço e ao dispor de interesses particulares. Há pouco tempo, num recanto distante
da nossa terra, encontrei um engenheiro do DAER com toda a sua família, dentro de
um veículo oficial, passeando e ele me apresentou razões que me convenceram de que
ele poderia usar aquele veículo dentro de certos limites, para o seu transporte pessoal e
da sua família.
Quando me esclareceu que residia lá naquele lugar longínquo, ao lado de uma
ponte que se construiu, com sua família, e que lá, em serviço, não tinha qualquer outra
vantagem, que compensasse as dificuldades da sua vida, com relação aos servidores que
residem na capital, que a única coisa que poderia oferecer à sua família era o transporte
de um carro do governo até sua residência, encontrei nisso uma certa justificativa. Mas
o que não justifica é que numa cidade como esta, onde há o transporte coletivo fácil e
barato, onde há o transporte particular ao alcance de qualquer um, se utilizem os
veículos oficiais para exclusivo serviços de particulares, ou para gozo, ou para passeio
em dias feriados ou domingos, fazendo muitas vezes léguas de viagem à custa também
dos cofres públicos, utilizando os combustíveis do governo.
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Faço esta advertência porque tenho a certeza que muitos desses que cometem
esses abusos o fazem talvez até com uma intenção de comprometer e de desprestigiar
o Partido Trabalhista Brasileiro e o governo que colocou para dirigir os interesses da terra
rio-grandense. Alguns deles, tenho quase a certeza que cometem esses abusos para
aparentar que têm o beneplácito das altas personalidades do Partido Trabalhista no Rio
Grande e com isso desprestigiá-las perante a opinião pública. Mas posso garantir a esta
Casa que com o conhecimento dos responsáveis pelo governo não haverá abuso de
veículos e de transportes oficiais e que todas as vezes que se cometerem esses abusos – e
alguns deles são do nosso conhecimento, já estão devidamente arrolados – o governo há
de tomar, com energia, a sua decisão de punir e responsabilizar estes que não entendem
ou se fazem de mal entendidos, malbaratando o dinheiro que custa o suor e o sacrifício
do povo e que é levado ao governo para ser devolvido em benefícios à comunidade
social.
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Comícios, Carro Oficial e Boletim em Alemão
Na orientação que eu adotei para o desempenho do mandato que me foi
conferido pelo povo de minha terra, adotei como uma das diretrizes fundamentais nunca
trazer para este Plenário, questões personalistas e principalmente, os ataques pessoais.
Por isso que durante os debates da sessão de ordem aceitei logo e
imediatamente a sugestão apresentada pelo ilustre representante do meu partido, o
nobre deputado Egídio Michaelsen, no sentido de encerrarmos aqueles ataques dirigidos
a pessoas. Cumpre entretanto observar, senhor Presidente, que pela ocorrência daqueles
debates vi-me na contingência de comparecer a esta tribuna, a fim de comprovar
afirmativas por mim feitas naquela ocasião.
Sr. Presidente. Antes de tudo, cumpre-me acentuar que, ao apontarmos aqui,
nesta Casa, certos fatos e ocorrências, relacionadas com pessoas e que dizem respeito a
um conjunto de arbitrariedades administrativas, nós absolutamente não estaremos
apontando casos pessoais ou fazendo personalismo. Estaremos apontando fatos e
procurando, também, com espírito elevado, o remédio para corrigi-los.
Na orientação que adotei para minha conduta nesta Casa, assumi o
compromisso, comigo mesmo, de jamais recalcar a minha consciência, a minha
personalidade, a fim de não ferir melindres pessoais ou atrair antipatias, desde que assim
o exigem os interesses superiores do povo.
Sr. Presidente. Os fatos apontados por mim na sessão de ontem, e em ocasiões
anteriores, e sou intransigente neste ponto, não dizem respeito à pessoa do nobre
representante do Partido Social Democrático, o deputado Nicanor Kraemer da Luz,
jovem pertencente a uma das mais tradicionais famílias de Vacaria, no seio da qual tenho
a honra de possuir grandes e sinceros amigos. Apenas, Sr. Presidente, apontei um fato,
como fato em si, e não o personifico. Volto portanto, a esta tribuna para cumprir o que
me prometi na sessão de ontem: provar as minhas afirmativas.
A 16 de dezembro de 1946, tive a honra de receber um convite do Diretório
Municipal do Partido Trabalhista do município de Aparados da Serra, para comparecer a
um comício no dia 22 daquele mês.
Lá comparecendo, Sr. Presidente, verifiquei logo, não só existirem carros
oficiais trafegando livremente por aquele município, fazendo propaganda política, como
também outra grave irregularidade.
Sabemos da existência de uma portaria da Repartição Central de Polícia,
regulando, no Estado, a realização de comícios políticos. Por essa portaria, verificamos

328

ser proibida a realização, numa mesma cidade do interior, de comícios simultâneos de
partidos diversos.
Qual não foi a surpresa nossa, ao verificarmos que, sob licença policial, se
realizaram ali comícios simultâneos, do Partido Trabalhista e do Partido Social
Democrático. É preciso que se ressalve que a licença para a realização do comício do
Partido Trabalhista foi solicitada com quase um mês de antecedência e tínhamos absoluta
convicção, e certeza mesmo, que o nosso pedido tinha entrado naquela repartição, com
a antecedência de pelo menos um mês, em relação ao do Partido Social Democrático.
Por injunção que não compreendo, o sr. Delegado de polícia resolveu permitir
a realização desses comícios simultaneamente e se não fosse a prudência dos nossos
companheiros daquele município e também os conselhos do nobre representante de
Vacaria, sr. Adão de Brun Viana, talvez, tivessem ocorrido, naquela festa, gravíssimos
conflitos.
Em reunião do diretório do Partido Trabalhista presenciada pelos eméritos
membros do Partido Libertador, resolvemos antecipar o nosso comício, que deveria se
realizar às 8h30min, para as 7h, a fim de evitar um conflito que facilmente poderia ocorrer.
Passamos, então, um telegrama ao sr. Chefe de Polícia e outro ao Diretório Estadual do
meu Partido prevenindo os possíveis acontecimentos e sucessos que poderiam ocorrer e
que responsabilidade caberia à autoridade competente.
Por muito pouco não ocorreram fatos deveras lamentáveis, naquela ocasião,
porque os manifestantes do Partido Social Democrático, ao terminar o comício,
resolveram realizar uma passeata pelas ruas da cidade, e, felizmente, já encontraram o
nosso comício também findo, porque se estivéssemos reunidos, realizando a nossa
festividade política, jamais admitiríamos que realizassem aquela interferência audaciosa,
aquela perturbação insidiosa, que realizaram.

Carros Oficiais
Eram essas as irregularidades que eu deveria comprovar.
Quanto aos fatos em si apontados, deveremos simplesmente acentuar que
constituem uma simples gota d’água nesse oceano imenso de irregularidades
administrativas.
Poderíamos, sr. Presidente, citar infindáveis exemplos. No Carnaval, amigos
meus tiveram a paciência de contar em Tramandaí o número de carros oficiais que
passavam por aquele local dirigindo-se para as praias de Capão da Canoa e Torres,
conduzindo as famílias dos detentores do poder.
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Há poucos dias, e não preciso citar datas, porque é uma ocorrência vulgar e
constante, nós encontramos caminhões de chapa branca, entregando lenha, leite, carne
e pão, a domicílio...
O Sr. FERNANDO FERRARI – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Este fenômeno infelizmente, está
generalizado no Brasil. Ainda há pouco o “O Globo”, do Rio, publicava que os
automóveis oficiais no Distrito Federal estavam fazendo lotação (risos).
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Agradeço muitíssimo as informações
prestadas pelo meu nobre colega de bancada, mas devo dizer que, no Rio Grande,
deveremos acentuar que, a despeito desses senões, a moralidade administrativa em nosso
Estado apresenta ainda um alto coeficiente, e a respeito do que se faz no Rio de Janeiro,
compete dizer que um erro não justifica outro.
Ainda seria interessante enunciar, por exemplo, o caso de funcionários
buscarem os seus filhos nos colégios, em carros oficiais e assim por diante,
infindavelmente, poderíamos ir exemplificando.
Não estamos, com isso, criticando pessoas, mas apontando fatos e
interpretando, sr. Presidente, o pensamento do povo. Não culpamos a A ou a B, mas
é preciso uma orientação geral, na política administrativa, que ponha um freio nesse
descalabro.
A esta altura, como num exemplo edificante, relembro com profundo respeito
e admiração a orientação seguida nesse setor pelo ilustre Dr. Antonio Brochado da
Rocha quando governava a capital gaúcha. Andava muitas vezes a pé, pelas ruas da
cidade, cumprindo o seu dever de primeiro mandatário deste município, para não usar
o seu carro, embora a lei lhe desse esse direito.
Ontem, nesta Casa, sr. Presidente, ventilamos também a questão da
interferência dos srs. Prefeitos Municipais nas lutas políticas de seus municípios, e
acentuamos – pelo menos de parte de nossa Bancada – que esse fato caracterizava o
desempenho de muitos prefeitos municipais.
Volto, sr. Presidente, a esta tribuna, para fundamentar as afirmativas que fiz no
dia de ontem, e digo, acentuo e aponto o caso do meu município, dado o conhecimento
de causa que possuo a esse respeito.
Felizmente, sr. Presidente, a nossa Constituição prevê e estabelece normas
para o desenvolvimento da propaganda das campanhas eleitorais. Observamos, durante
esta última campanha, pregados por quase todos os recantos do Rio Grande, boletins em
língua estrangeira, acentuando as qualidades deste ou daquele candidato. É verdade que
não havia dispositivo da lei que obrigasse tal veículo de propaganda. É bem verdade que
a qualquer cidadão cabia o direito de usar este ou aquele meio, de acordo com a sua
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consciência. Mas, desejo relatar um acontecimento, que diz muito bem respeito ao
assunto que discutíamos ontem nesta Casa.
Que uma autoridade, que um Prefeito municipal, no exercício de seu cargo, no
exercício sagrado da confiança que lhe outorgou o Governo, mande imprimir boletins
em língua estrangeira, é deveras lamentável, é quase um atentado contra a nacionalidade.
Peço permissão, sr. Presidente, para ler um boletim em língua alemã, publicado
e distribuído em Carazinho. Fazendo uma proclamação aos colonos daquele município,
este folheto faz uma série de perguntas, como se vê.
Acentuamos esta, sr. Presidente.
“Quem mandou teu filho para a guerra? Foi Getúlio.”
Esses fatos precisavam um dia vir a julgamento dos homens de
responsabilidade e a público, para que então o povo julgasse quem são os que de fato
querem plasmar uma nacionalidade a esse povo, ou quem são aqueles que de fato
querem desagregá-la.
Não vou citar nomes, porém, desejo acentuar as imprevisíveis consequências
dessas leviandades para que não mais se repitam. Quem mandou imprimir esse boletim
que acabei de ler foi o Prefeito Municipal de Carazinho, em pleno exercício de seu cargo.
O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. OSCAR FONTOURA – O boletim que acabou de ler foi assinado pelo
prefeito de Carazinho?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Vou informar então com detalhes a V.
Excelência... O Sr. Oscar Fontoura – Eu ficaria muito agradecido.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Este boletim foi mandado imprimir numa
tipografia de propriedade do sr. Olmiro Ramos, em Carazinho. O recibo desse impresso
foi assinado pelo sr. Romeu Scheibe, Prefeito Municipal de Carazinho e Presidente da
Comissão Executiva do Partido Social Democrático.
O Sr. OSCAR FONTOURA – O Prefeito teria conhecimento dos termos
desse boletim?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Devo informar que o sr. Romeu Scheibe é
perfeito conhecedor da língua alemã.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Poderia ter ocorrido principalmente na parte
final do boletim, pois que o mais é propaganda política, isso. É absolutamente
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estranhável um fato de tão alta gravidade. Não foi o sr. Getúlio Vargas quem mandou
o filho dos colonos para a guerra, foi o Brasil, que cumpria um compromisso solenemente
assumido. Tenho a impressão de que o sr. Prefeito, que era Presidente da Comissão
Executiva do Partido Social Democrático, ao efetuar o pagamento, possivelmente não
se desse conta do conteúdo do boletim. (risos)
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Com grande prazer ouço essas expressões de
V. Excelência.
Devo informar a V. Excelência que esse boletim foi mandado também imprimir
por S. Excelência, o Prefeito Municipal, e o proprietário daquela tipografia afirmou em
presença do Presidente do Partido Trabalhista, naquele município que, se chamado a
juízo, ele responderia pelas informações prestadas.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Se o sr. Romeu Scheibe, de sã consciência e
pleno conhecimento de causa, dos termos desse boletim, autorizou a sua publicação e
depois sancionou essa autorização com o pagamento, sabendo o que continha esse
boletim, incorreu em grave falta, não digo de civismo mas até de patriotismo (muito bem).
Devo esclarecer a V. Excelência que reputo o sr. Romeu Scheibe um homem digno e
que, com pleno conhecimento, não teria tomado uma atitude tão indefensável.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Agradeço muitíssimo essas expressões de V.
Excelência.
O Sr. TARSO DUTRA – V. Excelência poderia esclarecer se o recibo que
teria sido passado pelo sr. Romeu Scheibe faz referência expressa a esse boletim?
Nós conhecemos truques que são feitos, em geral, nesses recibos...
O Sr. LEONEL BRIZOLA – O ilustre representante sabe que as tipografias
registram certos detalhes característicos desses impressos e lá naquele recibo constam os
característicos fundamentais desse folhetim.
O Sr. MEM DE SÁ – V. excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. MEM DE SÁ – Conheço pessoalmente o sr. Olmiro Ramos e a palavra
do sr. Olmiro Ramos é indiscutível. Se ele afirmou isto, a Casa pode ter a certeza, como
eu tenho, de que é a expressão da verdade.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Devo acentuar, que esse boletim visando
naturalmente à propaganda eleitoral de um candidato, hoje Governador eleito, na última
frase diz o seguinte:
“Vota em Walter Jobim porque ele é um rico candidato”. O Sr. Oscar Fontoura
– Mas não é um candidato rico.
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O Sr. LEONEL BRIZOLA – Eram essas as palavras que eu queria
pronunciar nesta ocasião.
Desejo esclarecer ainda, sr. Presidente, que não há nisto acusações pessoais.
Acuso entidades e aponto fatos. Absolutamente não recrimino o sr. Romeu Scheibe como
cidadão livre de tomar qualquer atitude de acordo com sua consciência.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Nesse ponto não estou de acordo com V
Excelência. Mesmo um cidadão despido de toda função oficial, de que era investido, não
poderia ter mandado publicar uma frase final com referência que o sr. Romeu Scheibe
tivesse conhecimento desses termos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Eu acabei de acentuar que qualquer cidadão
pode agir de acordo com sua consciência. Se agir inconscientemente, sofra as consequências.
Apenas quis acentuar o fato de tão grande gravidade porque não compreendo, de sã
consciência, que um Prefeito Municipal use de tais expedientes para conquistas eleitorais,
desagregando a própria nacionalidade, construída à custa de tanto trabalho, à custa de
tanto suor e mesmo de tanto sangue pelos nossos antepassados.
O Sr. UNIRIO MACHADO – Esse expediente também foi muito usado
no meu município. Tenho guardado comigo, e poderei também trazer para
conhecimento desta Assembléia, boletins como esses, com acusações mais graves ainda.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Devo acentuar ao meu nobre colega que os
boletins foram muito generalizados e eu também não duvido que do meu partido
tenham surgido iniciativas semelhantes, mas quis acentuar o conteúdo desse instrumento
de propaganda e sua procedência.
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES – Muito bem.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sempre, Sr. Presidente, que ocorrerem fatos
desta natureza, embora impliquem em ferir suscetibilidade, embora impliquem em criar
situações embaraçosas para a minha pessoa, eu absolutamente não recalcarei minha
consciência ou minha personalidade, em apontá-los para o supremo julgamento do
povo.
E quanto, Sr. Presidente, à questão dos veículos oficiais, esse descalabro do
uso indevido dos carros oficiais, voltarei, todas as vezes que observar essas
irregularidades ou que me vierem à mão denúncias a respeito.
O Sr. MEM DE SÁ – Neste caso, V. Excelência, não sairá mais da tribuna.
O Sr. ADÃO VIANA – Nossa função, nesta Casa, é falar sem cessar contra
esses abusos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Atendendo à observação do líder do Partido
Libertador, então vou adotar a seguinte orientação: coletarei, Sr. Presidente, 500 casos
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para cada vez e penso que poderei voltar constantemente e com grande regularidade a
esta tribuna, a não ser que providências saneadoras sejam tomadas. (Palmas).
No dia seguinte, o deputado Leonel Brizola fez uma retificação:
Por um lapso de tradução e de minha parte, no comentário que realizei na
última sessão desta Casa, traduzi erradamente, uma palavra de um boletim em língua
estrangeira, que exibia e comentava então neste plenário.
Por desejar que este reparo conste nos anais desta Assembléia, é que venho
fazer esta correção. Na parte final daquele boletim a palavra alemã “Richtige” foi
traduzida erradamente. E em vez de rico candidato retificamos para verdadeiro
candidato.
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Constituinte de 47: luta contra as
desigualdades
O Senhor LEONEL BRIZOLA – Antes de tudo, impõe-se-nos um
elementar dever de consciência, ante as graves responsabilidades, que vimos de assumir
perante o laborioso e incomparável povo do Rio Grande: o de empregar o precioso
tempo de que dispomos debatendo e estudando de uma forma concreta e objetiva. Não
somente o conjunto de postulados gerais alicerçarão as nossas liberdades, mas, e
principalmente, o estabelecimento das equações gerais que deverão encaminhar o nosso
povo angustiado para a senda de sua verdadeira libertação, varrendo dos céus e da terra
do Rio Grande, como o permitirem as nossas forças, todos os fatores de
degenerescência do homem e da terra, tais sejam a ignorância, o pauperismo
econômico, as desigualdades, a chance da oportunidade e a imoralidade administrativa.
Empenhamo-nos presentemente na consecução da primeira etapa dos nossos
deveres, a feitura da Carta Constitucional para o Estado.
Já orientados nas diretrizes gerais pela Constituição da República elaborada
pelos constituintes de 46, enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul tarefas semelhantes,
guardadas as necessárias proporções, às daqueles representantes do povo, cujos nomes
estão imortalizados e definitivamente consagrados nas páginas de nossa história política.
Muitos ensinamentos preciosos poderemos adquirir investigando o trabalho dos
constituintes de 1946; eles, com olhos voltados para o panorama geral, e nós,
preocupados com o panorama específico do Rio Grande do Sul.
Permita-me, Sr. Presidente, transcrever aqui o que sustentava, então, Segadas
Viana, brilhante deputado do meu partido, na Constituinte Federal: “A experiência de
todos os povos, em todas as épocas, já comprovou que todo fato político só tem
expressão e possui um fundo social; que todos os princípios da moral e da razão
entram em crise quando o homem se vê, pelas suas condições econômicas, arrastado à
negra miséria, passando fome, não tendo roupa, sofrendo toda sorte de privações.”
“Ninguém nega, também, que se a libertação política é condição essencial ao homem, no
regime democrático, essa liberdade estará frustrada se não houver, ao mesmo tempo, a
segurança na libertação das necessidades econômicas, pois, onde houver fome e falta de
trabalho haverá desordens, a desordem gerará a reação, a reação provocará a violência
e a violência levará à tirania.”
E assim, Sr. Presidente, se não nos detivermos nestas particularidades tão
imprescindíveis, estaremos reproduzindo os viciosos círculos que tão bem têm
caracterizado a nossa evolução política. Divergir desta orientação, quando os mais
eminentes pensadores modernos afirmam ser impraticável a paz política, sem uma
consistente paz social, seria um erro insustentável, uma regressão ao passado, pois o
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próprio espírito e as tendências da época se incumbiriam de destruir a sua vigência e
renegá-la para o campo do absolutismo.
As sociedades humanas atravessam continuamente, na multiplicidade de suas
classes e respectivas relações, além do processo evolutivo decorrente da marcha da
civilização, um complexo de crises que, muitas vezes lhes podem alterar profundamente
a vitalidade geral. Observando através deste esquema nosso panorama, um naturalista,
facilmente, concluiria: sucumbirão inapelavelmente os mais fracos – aqueles que não
dispõem das garantias da vitalidade – e resistirão, perpetuando-se, os mais fortes. Este
ponto de vista inexorável é característico daqueles que acreditam, ou por conveniência
necessitam acreditar que “meras contingências da natureza” jamais poderão ser
modificadas; ou então daqueles eternos insaciáveis que dizem: “Não é com apreciações
que se curam os males dos setores da produção”.
Não, Sr. Presidente! Às sociedades humanas, jamais poderemos aplicar
exclusivamente o mecanismo naturalista da seleção biológica. Entram aí, com
indiscutível evidência, os fatores espirituais, geradores da sociedade humana. E, então,
compreendemos, de imediato, que acumular na mão de poucos os dispositivos
indispensáveis para a travessia da difícil conjuntura, seria renegar o solidarismo e
repudiar aqueles dez postulados bíblicos, diretores da sociedade e veículos de
fraternidade humana.
Todos os estudiosos de nossos problemas sociais são unânimes em ressaltar o
baixo padrão de vida, as dificuldades e a ignorância, em que se debatem as classes mais
empobrecidas. Essas classes, Sr. Presidente, englobadas, constituem a imensa maioria
do povo brasileiro, o que se pode constatar pela simples verificação do ridículo
coeficiente médio de nosso poder aquisitivo. Ou então, se atentarmos para as nossas
condições de saúde e para o analfabetismo, fácil é concluir que, dos nossos tão cantados
45 milhões de habitantes, possivelmente, em condições plenas para o trabalho, talvez
nem sequer 3 milhões nos restem.
E, então, Sr. Presidente, como deveremos encarar o conceito de democracia,
numa sociedade de tal natureza? Apenas nos reservamos em dizer que toda a política não
orientada para o reerguimento da grande massa do povo brasileiro, do pauperismo em
que vive, portanto orientada para as questões sociais, não é política da maioria e portanto
não pode ser democrática.
Tocadas estas considerações, que julguei necessárias e mesmo indispensáveis,
nesta fase excepcional para os destinos do Rio Grande do Sul, apresso-me, Sr. Presidente,
em penitenciar-me, ante o conhecimento de causa dos eméritos representantes e meus
ilustres pares, se incorri em falta, ou se fui inoportuno. Afirmo, entretanto, com toda a
veemência do meu coração de moço, que elas foram sinceras, profundamente sinceras e
expendidas com respeito construtivo e emanadas da plenitude de minhas convicções.
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Nesta fase dos acontecimentos e dos trabalhos, nesta Assembléia, podemos já
perfeitamente aquilatar do seu espírito, de suas tendências. Até é desnecessário, pela sua
evidência, dizer da sua dedicação aos problemas econômicos e sociais do nosso Estado.
Entretanto, é indispensável registrar o espírito construtivo e a elevação de propósitos
com que este plenário enfrentou, nesses últimos dias, os primeiros debates políticos. A
verificação deste espírito e dessas tendências foi que me trouxe para a tribuna, um
pouco mais demoradamente, para oferecer uma modesta contribuição ao patrimônio
desta Casa, que, já em tão poucos dias de funcionamento, possui a seu crédito um
substancioso conjunto de resoluções, visando ao interesse do povo, que representa.
Sinceramente confesso, Sr. Presidente, que esta situação excepcional que
disputamos, representa para mim a culminância da minha vida; situação que, livre de
todas as vantagens que possa trazer, sempre a desejei, porque aspirava ardentemente
poder um dia levantar para receber o amparo de todos os homens de bem, temas
elaborados na sombra, no sofrimento, no sacrifício, no dificultoso caminho, que nos leva
da ignorância ao conhecimento, sem receber das mãos alheias o pão nosso de cada dia.
Nesta altura, Sr. Presidente, deste meu modesto e despretensioso discurso,
não desejo ser ouvido como deputado de um partido, a que tanto me honro de
pertencer, mas desejo ser ouvido como um estudante, filho da pobreza, que vem perante
os representantes do povo pedir justiça social para uma geração inteira, que tem sobre
os seus ombros a responsabilidade de dirigir os nossos destinos, no dia de amanhã.
Em época alguma de nossa História, atravessou a juventude situação tão
calamitosa. Situação que não é a todos perceptível, pois que a mocidade, arrebatada pelas
suas esperanças, pelo seu idealismo e, principalmente, pela saúde de sua consciência,
mesmo com o organismo combalido pela doença ou dentro dum sanatório, sempre
encontrará justificativa para estampar um sorriso em sua face!
Poucos são os que se apercebem desse verdadeiro drama – drama vivido na
sombra e no anonimato – porque aqueles que o vivem, em geral, não têm ainda a
experiência necessária e mesmo ainda a amplitude de pensamento para percebê-lo.
E é por isso, senhores representantes, que cabe, indeclinavelmente àqueles
que detêm, mesmo uma parcela de responsabilidade nos destinos dos povos, como nós,
nesta conjuntura, aplainar, pelo menos, as mais brutais asperezas do seu angustioso
caminho.
São esses, Sr. Presidente, os objetivos de minha presença nesta tribuna, acima
do partidarismo político. Foi por esses mesmos objetivos que meu partido incluiu na
nominata dos seus candidatos o mais modesto de todos os seus militantes.
Por isso, sempre reproduzo pelo Rio Grande, aquelas palavras do emérito
vice-presidente de honra do meu partido, o Dr. Alberto Pasqualini, que tão bem
interpretam os meus sentimentos: “O destino nos serve às vezes dos mais humildes
instrumentos para auxiliar a realização dos seus desígnios”.
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Sr. Presidente:
Muito se tem dito sobre a inexpressividade da vida universitária, no Rio
Grande, nos tempos que correm. Fala-se até na carência de valores, em nossa
mocidade estudiosa. Em tese, concordamos que existe uma certa inexpressividade, pois,
de fato, foram-se os tempos daquelas competições tipicamente acadêmicas, nas ciências,
nas artes, na oratória, nos esportes, etc., que davam lugar àqueles proverbiais
movimentos de idealismo, a tal ponto de a própria população da cidade acompanhar os
seus estudantes, arrebatada pelo mesmo entusiasmo e o mesmo civismo.
Pesquisando as causas, iremos deparar com argumentos completamente
diversos dos atribuídos.
Antes, tínhamos estudantes na verdadeira acepção da palavra. Hoje, Sr.
Presidente, 80% dos universitários do Rio Grande são legítima e verdadeiramente
trabalhadores, que estudam. Aqui estão as verdadeiras causas e não a carência de valores;
há, e muitos, verdadeiros gênios até; se aproveitados convenientemente, frequentando
nossas escolas, alcançariam relevo nas ciências.
Julgo, Sr. Presidente, imprescindível que esta Assembléia de representantes do
povo conheça, de perto, e muito bem de perto, este problema.
Lembremo-nos, srs. representantes, que esses jovens, que hoje se assentam nos
bancos acadêmicos, fatalmente, daqui a menos de vinte anos, estarão dirigindo a ciência,
a economia, como também, a política do Rio Grande. De nada nos valerá lutarmos hoje
pelo nosso desenvolvimento, em todos os setores, se amanhã não possuirmos homens
suficientemente, em qualidade e quantidade, para prosseguirem o nosso caminho.
Para que obtenhamos bons profissionais, em todos os ramos da nossa
atividade, além das condições que dizem respeito ao ensino propriamente dito, é
indispensável zelar pela sanidade orgânica e moral da juventude, além de proporcionarlhe todos os instrumentos necessários para desenvolver seus conhecimentos.
Antes das atividades propriamente ditas, nos tempos que correm, devemos ir
buscar, na luta cotidiana, o pão nosso de cada dia. E afirmo com inabalável convicção,
pois percorri legitimamente esse caminho, que essa plêiade magnífica só conhece um
dilema na vida, depois que levantou a bandeira do conhecimento e da cultura, avançar,
avançar sempre, mesmo à custa de sua saúde, do seu suor e da força do seu sangue.
É tão verdade o que afirmamos anteriormente, que os moços, a despeito de
tudo, sempre têm estampado um sorriso em suas faces; que, à medida que se
comprimem os grilhões da injustiça social, os estudantes, filhos da pobreza, construtores
anônimos da nossa cultura, aceitando o desafio da vida, numa luta tirânica e desigual,
nem se apercebem que estão cavando a própria sepultura.
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Um estudante, Sr. Presidente, de atividade intelectual intensa, necessita, por
esse motivo, de cerca de 2.980 calorias diárias. E não devemos esquecer o quantum
necessário para o exercício de seu trabalho, muitas vezes legitimamente braçal e,
principalmente, indispensáveis serão as energias e os elementos preciosos ao seu
desenvolvimento.
Neste aspecto fundamental, é contristante o quadro que deparamos na
realidade. Afora uma minoria bem situada na vida, filhos da fortuna, o que em nada os
desmerece, desde que tenham convicções, a maioria, a imensa maioria, comprime-se em
verdadeiros cortiços, em alojamentos insuportáveis, alimentando-se não como e quando
necessita, mas como lhe permitem os seus minguados recursos. Vive, por assim dizer,
acessível a todas as doenças, principalmente à tuberculose.
Essas brutalidades, Sr. Presidente, constituem a causa do desencanto da
juventude. Essas brutalidades têm extirpado toda a alegria de viver, e a sua angústia a tem
jogado, muitas vezes, para o campo das ideologias exóticas, na esperança de ver
minorados os seus sofrimentos.
Sobre o aspecto moral, Sr. Presidente, é indispensável também que façamos
algumas considerações. Constituímos, presentemente, a maioria da mocidade que
estuda, uma classe trabalhadora que até hoje não mereceu a atenção dos legisladores.
Nenhum dispositivo legal regula o nosso trabalho, nenhuma garantia podemos ter da
segura continuidade dos nossos estudos, pois que eles dependem primacialmente do
exercício do nosso trabalho.
Tudo é feito, Sr. Presidente, à base do favoritismo. A harmonia dessas nossas
atividades indispensáveis – trabalho e escola – depende exclusivamente da maior ou menos
magnanimidade dos chefes de serviço.
Essa situação, que nos deveria ser assegurada em lei, pois largos e
impostergáveis direitos nos assistem, tem sido sujeita a arbítrios pessoais, acarretando,
na generalidade, profundos e indeléveis recalques, fatores profundamente negativos na
formação de uma personalidade.
Nessas condições, Sr. Presidente, não poderemos estranhar que uma geração
inteira perca o seu elo, desgaste as energias que trouxe do berço e que, continuamente
revitalizam a humanidade, para tornar-se acomodadiça, morna e sem espírito de
iniciativa.
É bem verdade que, em nosso caminho, temos encontrado efetivas
demonstrações de solidariedade humana; mas também, é bem verdade que, a par dessas,
temos encontrado muitos espíritos retrógrados e exclusivistas. E não teremos dúvidas,
senhores representantes, no decorrer de minhas atividades nesta Casa, se necessário for,
de dar conhecimento ao Rio Grande, dos nomes desses carrascos de sua juventude.
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Não permaneceremos somente no comentário de nossas angústias e das nossas
dificuldades. Transportar-nos-emos em breve para o campo objetivo. Pleitearemos, aqui
desta tribuna, leis que nos amparem e pleitearemos também os recursos que nos são
indispensáveis. E não permaneceremos ainda aí, srs. representantes: apontaremos onde
estão esses recursos para educar as gerações.
É justo, humanamente justo, patrioticamente justo, que somente a minoria,
filhos da fortuna, cercados de todas as garantias, possa realizar as suas aspirações, e os
filhos da pobreza somente o consigam, à custa de sua própria saúde, ou então,
inexoravelmente, morram na ignorância?
Esta pergunta, há longos anos temos repetido. Não será com essas bases que
iremos edificar um regime de igual oportunidade, como constitui a democracia.
Pensamos, Sr. Presidente, que os recursos transmitidos pelos nossos
antepassados, num justo limite, devam ser até protegidos pelo Estado. Porém, não
encontramos justificativa para que muitas vezes um único indivíduo pelo trabalho,
talvez, de muitas gerações, seja o beneficiado gratuito de uma fortuna. Tudo terá nas
mãos sem nada ter feito, enquanto que milhares da mesma geração, de carne e osso,
como ele, permaneçam na ignorância, pela única culpa de terem nascido na pobreza.
Devemos dar a César o que é de César, porém, não devemos tirar de tantos o
que foi construído por tantos.
Finalmente, Sr. Presidente, quero confessar o meu entusiasmo pelo espírito e
pela orientação desta Casa, que por certo não nos negará o seu amparo e seu aconchego.
Assentam neste plenário muitos professores de nossas Escolas, que têm íntima
convivência com os nossos problemas e, o que é mais expressivo ainda, é que preside
nossos trabalhos o antigo Reitor da nossa Universidade, portanto da eterna gratidão da
minha classe, pois que foi autor da gratuidade do ensino universitário no Rio Grande.
Permita-me, antes de concluir, Sr. Presidente, que reproduza, ainda uma vez,
para todo o Rio Grande, este dilema que muitas vezes temos repetido: “ Não podemos
compreender por que certas classes de estudantes, como aqueles nossos valorosos
colegas, que empreenderam a carreira militar, gozem de tantas prerrogativas e tantas
garantias, em paradoxal contraste com a pobreza e desamparo de tantos milhares de
rapazes, que se debatem desesperados, com toda a sorte de tropeços e dificuldades,
comprometendo profundamente a sua vitalidade. Aqueles sempre dispostos a dar a sua
vida para defender a pátria; e estes deverão sacrificá-la, antes mesmo de poder servi-la?
Serão, por ventura, menos necessários ao desenvolvimento e ao progresso
deste país?
Enfim, Sr. Presidente, encerrando esta minha arenga, que já vai bem longa e
tem tomado tão imerecidamente o tempo dos nobres representantes...
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O Sr. HENRIQUE FONSECA DE ARAÚJO – Estamos ouvindo V.
Excelência com muito prazer.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – ... devo dizer a esta Assembléia que, na fase
linear da redemocratização do Rio Grande, ao confeccionarmos a lei que orientará e
consubstanciará os destinos desta terra, devemos abrir as comportas para a juventude,
romper suas algemas; rasguemos-lhe o caminho, porque ela, por suas próprias mãos,
por sua própria iniciativa, se incumbirá de transformar os nossos recursos em riqueza
viva, e fazer do nosso querido Brasil o maior, o mais rico, o mais poderoso país do
mundo.” (Palmas).
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Demissão dos Fiscais da CEAP
Muito se tem falado nesta Casa, na célebre e famigerada espécie de peixes
chamados “tubarões do povo”.
O Sr. BRITO VELHO – Celáceos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Mas, entretanto, ninguém os aponta. Eu
mesmo, desta Tribuna, já solicitei a alguns representantes que a eles se referiram, para
que melhor objetivassem essas suas denúncias. Porém, agora, sr. Presidente, algumas
notícias bem alviçareiras acabamos de receber. Os rapazes que constituem, ou melhor, que
constituíram o corpo de fiscais da CEAP, deitaram mãos em alguns espécimes.
O Sr. BRITO VELHO – Deitaram as redes.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Ou deitaram redes.
Segundo estou informado, precisamente 21 tubarões foram pescados. Mas
não foram só essas notícias auspiciosas que nos chegaram a conhecimento. Também
nos vieram algumas decepções. Entre essas notícias decepcionantes, figura aquela que
nos relata a demissão, a exoneração dos fiscais da Comissão de Abastecimento e Preços.
O Sr. ADÃO VIANNA – Lá se foram os pescadores.
O Sr. BRITO VELHO – V. Excelência não sabe quais as razões que
levaram a CEAP a dispensar esses vinte e um bons pescadores?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Ao que estou informado, foram dispensados
os referidos fiscais, por falta de verba. É a alegação oficial. Entretanto, muito dos
processos contra certas firmas, que infringiam os interesses da economia popular,
desapareceram, como por milagre, dos arquivos da própria Comissão de Abastecimento de
Preços.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA – V. Excelência me permite um aparte? Talvez
pudesse esclarecer a objeção do ilustre deputado Brito Velho, informando que o Governo
do Estado, dias atrás, ao mesmo tempo em que extinguia formalmente a Delegacia de
Ordem Política e Social, criou uma diretoria especial de Segurança Social e de Defesa
da Economia Popular, transferindo assim, para essa diretoria, as atribuições antes
cometidas à CEAP. É uma maneira de assegurar, de outra forma, a sobrevivência da
Delegacia de Ordem Política e Social.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Estes fatos, sr. Presidente, que eu desejo trazer
ao conhecimento desta Casa, resumem-se no seguinte: o governo organiza, ou institui
organismos, para zelar pelos interesses da economia popular. Constitui e forma, então,
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um corpo de fiscais e, justamente quando esses fiscais apanham os infratores e os
criminosos, os delatores da lei de economia popular, a Comissão de Abastecimentos de
Preços resolve demitir esses funcionários.
Mas nós, nesta Casa, estaremos vigilantes e atentos e, da minha parte, quero
informar a este plenário que irei investigar esse assunto, até suas minúcias, e trarei ao
conhecimento desta Casa todas as provas positivas e concretas.
O Sr. BRITO VELHO – Conte com o meu auxílio. Estou disposto a
colaborar com V. Excelência.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado a V. Excelência. Assim, sr.
Presidente, não quero, absolutamente, assumir uma atitude precipitada. Entretanto,
desde logo, eu afirmo a esta Casa que existem, neste assunto, gravíssimas irregularidades,
e que pessoas de alta responsabilidade no comércio atacadista, e mesmo influentes próceres
políticos, estão envolvidos, nesses casos.
O Sr. FERNANDO FERRARI – Folgo imensamente, também, em
constatar a comunhão de pensamento e a harmonia de atitude que nos têm animado
nesse mesmo assunto. Hoje mesmo, estou inscrito para falar nesta Casa, e trago, aqui,
muitos documentos, para mostrar à Casa e ao Rio Grande a realidade da CEAP. Folgo
imensamente em constatar a comunhão de atitudes entre V. Excelência e eu.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Por isto, sr. Presidente, apenas nos cumpre
dizer, hoje, desta tribuna, que estes jovens, esses rapazes, esses funcionários da
Comissão de Abastecimento e Preços, devem prosseguir cumprindo o seu dever,
porque os representantes do povo estarão vigilantes para defender, também, e garantir
os seus interesses.
O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Devo esclarecer a V. Excelência que a
dispensa desses funcionários da CEAP, foi apenas para caracterizar o que já estava na
intenção do Governo, quando substituiu a Delegacia de Ordem Política e Social pela
Diretoria Especial de Segurança e de Defesa da Economia Popular. Esses funcionários
serão afastados do cargo que exercem na CEAP, porque esse serviço passará à nova
diretoria, eles serão aproveitados nessa diretoria. Apenas, como foi criado, este novo
órgão é um órgão transitório, a situação deles ficará melhor no novo órgão criado.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Eu folgo muito em ouvir essas explicações de
V. Excelência. Mas, entretanto, deveremos convir que nada de oficial existe a respeito
das promessas que V. Excelência acaba de externar. O que existe, efetivamente, são as
propostas de exoneração.
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O Sr. OSCAR FONTOURA – Devo esclarecer que os próprios fiscais da
CEAP tiveram entendimentos com o senhor Governador do Estado e dele receberam
a resposta que acabei de transmitir a V. Excelência e à Casa; e eles continuarão no
exercício de suas funções, até o fim deste mês, percebendo vencimentos, e, depois, tratarse-á do seu aproveitamento, na nova organização criada. O prejuízo para esses
funcionários não será absolutamente nenhum. Eles continuarão no seu trabalho
profícuo, na sua atividade meritória, defendendo os interesses dos consumidores, contra
quantos queiram abusar da situação, para se locupletar, com lucros extraordinários e
absurdos, na época em que estamos vivendo.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a V. Excelência o esclarecimento;
mesmo porque a exoneração desses funcionários, na forma em que foi lavrada, é
absolutamente ilegal, porquanto o artigo 218, da Constituição do Estado, ao firmar que:
“a todos os servidores do Estado serão assegurados, no mínimo, os direitos, as garantias
e vantagens que a legislação social atribuir aos trabalhadores, salvo a sindicalização, lhes
concede as garantias necessárias.”
O Sr. TARSO DUTRA – V. excelência dá licença para um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. TARSO DUTRA – Essa disposição constitucional não é autoaplicável,
depende de regulamentação, em lei ordinária, tanto assim que o verbo empregado está
no futuro: “serão”.
O Sr. FERNANDO FERRARI – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Com prazer.
O Sr. Fernando Ferrari – Concordo com o deputado Tarso Dutra, mas o
Estado, como ação moralizadora que deveria exercer, deveria antecipar-se a essa
regulamentação, para que pudesse dar o exemplo a seus cidadãos.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA – V. Excelência dá licença para um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA – Lamento que já chegue um pouco atrasado o
meu aparte. Mas, o que parece importante e deve ficar acentuado, é que o Governo do
Estado, estaria diante de uma alternativa, extinguir imperativamente a Delegacia de
Ordem Política e Social, cumprindo a Constituição, ou deixar de fazê-lo. Os
Constituintes do Rio Grande não estabeleceram que deveria ser extinta a CEAP. Ora,
que fez o governo? Para garantir a sobrevivência do DOPS e, sobretudo, para não
molestar aqueles zelosos policiais, inverteu a situação. Invés de dispensar aqueles
funcionários do DOPS, foi dispensar os da CEAP, a fim de que aqueles do DOPS não
fossem molestados.
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O Sr. BRITO VELHO – V. Excelência dá licença?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. BRITO VELHO – Uma cousa ainda não ficou esclarecida – o destino
de tais processos (muito bem!). Isso para mim é fundamentalíssimo e temos de ir à cata
deles.
O Sr. AQUILES MINCARONE – Temos que fazer uma nova pescaria...
O Sr. ADÃO VIANNA – Caíram, como o profeta Jonas, na barriga dos
tubarões...
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Exatamente, é o que desejava acentuar. O
ilustre líder da bancada do Partido Social Democrático, com o brilho que o caracteriza,
tem, continuamente, nos dado explicações muitas vezes convincentes, sobre diversos
assuntos. Mas, o que S. Excelência hoje e, talvez, nunca poderá explicar, é o
desaparecimento desses processos da Comissão Estadual de Abastecimento e Preços.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Posso informar a V. Excelência que não
tenho nenhuma informação sobre isso. Quanto à CEAP, apenas transmiti a V.
Excelência e à Casa essas informações porque me chegaram, agora, ao conhecimento:
delas nem estava a par. Sobre o assunto, apenas li o que está nos jornais e que também
me chamou a atenção. Quanto aos processo, às autuações, não estou a par de nada, mas
estarei pronto a trazer a esta Casa todas as informações que V. Excelência desejar a
respeito.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Perfeitamente. Assim, sr. Presidente, julguei
bastante oportuno trazer, em rápidas palavras, ao conhecimento da Casa, esse
acontecimento grave e irregular de nossa vida administrativa.
Mesmo porque, em próximo futuro, formularei então os necessários pedidos
de informação.
O Sr. FERNANDO FERRARI – Creio que em parte já tenho esses pedidos
de informações e espero contar, inclusive, com a assinatura de V. Excelência para
corroborar as brilhantes considerações de V. Excelência nesta tribuna.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Contará, sem dúvida, com a minha assinatura.
E ainda mais, sr. Presidente, planeja-se, – é o clamor público que nos chega a
conhecimento – planeja-se mais um assalto à bolsa e ao orçamento minguado portoalegrense. Esse assalto é o aumento do preço da carne. Talvez, é apenas um talvez, sr.
Presidente, existam algumas ligações deste plano com a demissão desses funcionários da
CEAP. É interessante que esta Casa avalie e conheça perfeitamente a situação do
mercado da carne na capital gaúcha. Por uma medida do governo, por uma concessão
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dos poderes competentes foram liberados os chamados “miúdos de rês”. Esses passaram
do preço tabelado, do preço legal para uma cotação verdadeiramente absurda.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – A língua passou para Cr$ 12,00. (Risos).
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Exatamente. Vou citar, sr. Presidente, alguns
dados a respeito. O mocotó, alimento do pobre...
O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência está nos deixando com água
na boca.
O Sr. BRITO VELHO – Mas V. Excelência pode satisfazer essas águas e
muitos outros não o podem.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Nem sempre.
O Sr. BRITO VELHO – Nós todos podemos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – ... passou de Cr$ 6,00 para Cr$ 21,00. Miolos,
de Cr$ 0,90, para Cr$ 1,50, o fígado, de Cr$ 1,30, para Cr$ 3,00 e assim por diante.
Outro aspecto interessante: Porto Alegre consome, praticamente, carne de segunda,
porque toda a carne de primeira é vendida com a classificação chamada “cortes
especiais”. Esses “cortes especiais” também têm preços especiais... Chegam a atingir
preços inconcebíveis, até Cr$ 18,00 o quilo. Julguei de bastante oportunidade trazer
esses fatos ao conhecimento desta Casa. Deixar lavrado o meu protesto, a aguardar
tranquilamente que os poderes competentes, responsáveis pelos interesses do povo
indefeso, tomem as medidas necessárias, para que se evite mais este saque à bolsa
minguada do porto-alegrense.
Casualmente, sr. Presidente, hoje, tive a oportunidade de verificar, em diversos
pontos da nossa cidade, filas intermináveis às portas dos açougues, à semelhança daquelas
que se formam para compra do leite.
É fácil de verificarmos esta minha afirmativa. Basta que os srs. representantes
visitem os açougues desta capital, para verificarem que já está faltando o produto, como
um prenúncio, já proverbial, de próximos aumentos. Julgo, por isso, ter cumprido o meu
dever, ocupando a tribuna para denunciar esses fatos e dizer, ao mesmo tempo, que
estaremos vigilantes e atentos. Iremos encaminhar, em próximo futuro, os pedidos de
informação, necessários para que, alertando assim as autoridades, possam elas conjurar
essa crise no setor do abastecimento de gêneros de primeira necessidade à nossa
laboriosa população. (Palmas).
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Denúncias contra o Prefeito Gabriel Pedro
Moacir
O Rio Grande tem gloriosas tradições que aqui nesta Casa têm sido
constantemente proclamadas. Cumpre, indeclinavelmente, às gerações de hoje preservar
e respeitar, como também enriquecer, através de novas conquistas, este patrimônio
inestimável. Tradições de bravura, tradições de desprendimento e de sacrifício, tradições
de incomparável moralidade administrativa, tradições de extremosa dedicação de seus
filhos à causa pública.
Estas marcantes características dos filhos do Rio Grande emanam da sua
história, resultam do idealismo desassombrado dos seus maiores. De um lado, o gaúcho
destemido, quase um nômade, intrépido e corajoso, derramando seu sangue pela
conquista da terra, pela consolidação das nossas fronteiras e pelos seus ideais de liberdade,
inscrevendo nas páginas da nossa História as mais brilhantes e notáveis epopeias, das
quais tanto nos orgulhamos. De outro lado, este gigante incomparável – pois gigantesca foi
a sua obra –, que empunhando os instrumentos de trabalho, embrenhou-se pela mata
inóspita e pelas serras, encravando entre montanhas ou em plena floresta, uma
civilização de fantásticas proporções de vitalidade: o colono rio-grandense.
Essas duas magníficas matrizes geraram os homens contemporâneos do grande
Estado sulino, e portanto, os responsáveis de hoje pelo seu governo, pela sua riqueza e
pela sua cultura. A terceira Assembléia Constituinte Rio-Grandense ilustra
brilhantemente estas minhas considerações. Assentam nesta Casa homens das mais
variadas origens e provenientes das mais diversas regiões. Todos, porém, trouxeram
consigo o solene e incontido ideal de bem servir à nossa terra, ao nosso povo e às nossas
instituições.
O profundo sentido moral do nosso passado e a ação fecunda das gerações que
nos antecederam, e, sobretudo, dos nossos homens de governo, elevaram o nosso Estado
à posição de prestígio que tem honrosamente disputado no concerto da Federação
Brasileira.
E, realmente, os grandes movimentos cívicos da Pátria têm tido seu berço, direta
ou indiretamente, aqui no Rio Grande. A sapiência e a honorabilidade das nossas
instituições sempre representaram verdadeiras escolas estadistas.
Senhor Presidente:
Ocorreram-me estas considerações por ter em vista o assunto e os objetivos que
me trazem a esta tribuna. Pois o povo rio-grandense, cioso da preservação do seu
patrimônio, construído à custa de tanto sangue e tanto suor, ainda não se refez
completamente de uma espécie de traumatismo, determinado pelo desonroso
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açodamento que caracterizou a tramitação do célebre processo que pleiteava um
empréstimo de 150 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Efetivamente, o famoso
expediente deixou atrás de si a mancha negra que assinalará para o julgamento das
gerações o maior escândalo administrativo registrado na vida pública rio-grandense.
O Sr. NESTOR JOST – V. Excelência me permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. NESTOR JOST – Eu não vejo onde está o escândalo referido por V.
Excelência na tramitação do processo da Prefeitura de Porto Alegre.
O Sr. ADÃO VIANNA – Processo imperceptível, tão depressa ocorreu.
O Sr. NESTOR JOST – É imperceptível porque não deixou atrás de si
nenhum rastro negro. Foi apenas um processo que teve tramitação rápida, como rápidas
têm que ser as realizações da Prefeitura de Porto Alegre.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência perceberá, perfeitamente, no
decorrer de minhas palavras.
Enfim, Sr. Presidente, não se poderia exigir processo menos escrupuloso no
encaminhamento de causa tão leviana, causa tão sem fundamento na realidade prática.
Leviana e sem os necessários fundamentos, como teremos a oportunidade de
demonstrar. Mas, como referia de início, entre as Casas de Governo de nossa terra, que
gozam, na opinião pública, de mais alto conceito e prestígio, deparamos logo com a
Prefeitura da capital gaúcha. Conceito e prestígio oriundos de seu honroso passado e
conquistado através da honorabilidade de suas instituições, da dedicação de seus
funcionários, da capacidade de seus técnicos e, sobretudo, da honestidade, da sabedoria
e da invulgaridade de seus dirigentes. Se olharmos pelo passado, verificaremos que
governaram a briosa capital gaúcha homens dos mais dignos e ilustres que honraram por
todos os títulos aquela Casa de Governo, como Otávio Rocha, Montaury Alberto Bins,
Loureiro da Silva, Antônio Brochado da Rocha e tantos outros.
Acostumado o povo porto-alegrense com a boa intenção e sinceridade com
que sempre se houveram os seus governadores, não são os seus aplausos e mesmo a
simpatia com que recebeu as primeiras atitudes públicas do seu mais recente prefeito,
sr. Gabriel Pedro Moacir. Prazerosamente, apreciável parcela da população acorreu às
famosas távolas redondas. E lá compareceram muitos porto-alegrenses na maioria de
outros partidos ou apartidários, pois que, em Porto Alegre, praticamente não existe o
Partido Social Democrático, a não ser um bem instalado Estado Maior que dispõe de
outros meios para conseguir o que deseja e, portanto, não tem necessidade de
comparecer a távolas redondas. Foi uma significativa demonstração de que o nosso
povo possui inabaláveis convicções democráticas, pois mobilizou-se ao primeiro aceno,
dando a impressão de que não pensa perder uma só oportunidade para exercitar a
democracia.
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O Sr. NESTOR JOST – V. Excelência me permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. NESTOR JOST – Desejo declarar que o sr. prefeito municipal, ao
realizar as suas távolas redondas, não teve em mira fins políticos. Teve apenas um fim:
entrar em contato com a população para saber de suas necessidades mais prementes.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Terei oportunidade de mostrar ao ilustre
deputado do PSD que os objetivos do sr. Prefeito Pedro Moacir, realizando as suas
távolas redondas, eram pura e essencialmente demagógicos.
O Sr. NESTOR JOST – Absolutamente. Não acredito.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pessoalmente, também tive a oportunidade
de apresentar cumprimentos ao sr. Gabriel Pedro Moacir pelas suas atitudes, indo ao
encontro do povo, auscultando diretamente as suas aspirações, em audiência que solicitei
a S. Senhoria, a fim de reclamar providências sobre um atraso de vários meses que se
verificava no pagamento dos salários de um humilde servidor do município.
Senhor Presidente: Mas antes que se definam certos contornos ou que se
submetam seus respectivos processos às provas necessárias, é tão fácil – servindo-me de
expressões do grande Rui – é tão fácil confundir o charlatanismo com a ciência, ou
mercantilismo com o comércio, quanto confundir o demagogismo com a democracia.
Não tardou, porém, a oportunidade onde se deveria pôr à prova a democracia
do sr. Gabriel Pedro Moacir. No impasse criado com o movimento pró-reivindicações
dos trabalhadores da Carris, tiveram os porto-alegrenses a ocasião aguardada para
aquilatar do verdadeiro significado das roupagens quixotescas com que o homem, único
responsável por força de lei, pela solução do momentoso problema, sempre procurou
se apresentar em suas espalhafatosas Assembléias.
Duas soluções se nos deparavam para a crise surgida: uma, atendendo aos
interesses do povo, outra, aos interesses da Companhia Carris Porto-Alegrense, pois
aquele – o povo – não poderia desejar fossem aumentadas as passagens de bonde, e esta
– a Carris – negava-se a reajustar os salários dos seus empregados, sem um
correspondente aumento das tarifas. Optou o sr. Gabriel Pedro Moacir pelo aumento
das tarifas, solucionando, portanto, o assunto, de acordo com os interesses da
companhia e contra os interesses do povo.
O Sr. NESTOR JOST – Imperativo da lei federal.
O Sr. GUILHERME MARIANTE – V. Excelência me permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
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O Sr. GUILHERME MARIANTE – A causa dos trabalhadores da Carris
até hoje está sem solução. Os mesmos estão em dissídio coletivo.
O Sr. ALBANO VOLKMER – Já não foi nomeada uma Comissão para
examinar este assunto?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Exatamente, eu chegarei lá.
O Sr. ALBANO VOLKMER – Era isso o que eu queria saber.
O Sr. ADÃO VIANNA – E esse exame vai custar duzentos mil cruzeiros para
se saber se estão certas contas sabidamente erradas.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Não faltaram, como seria de se esperar, as
costumeiras promessas e desculpas: aumento provisório, exame imediato e meticuloso da
misteriosa contabilidade da Carris, comissões, etc., que nada mais significam do que
meros paliativos demagógicos, muito embora tenham significado concreto no
orçamento da Municipalidade.
Pelo bom senso, quem poderá admitir a hipótese de que a passagem do bonde
retornará para Cr$ 0,40? Admitirá o próprio sr. Gabriel Pedro Moacir? Ele que tanto
proclamou os maus serviços da companhia?
Ao despontarem os primeiros sintomas da crise, assomei a esta tribuna para
denunciar perante a opinião pública que se pretendia consumar o mais injustificável assalto
ao espezinhado orçamento dos trabalhadores: o aumento das passagens de bonde. E
disse também, em dias posteriores, quando a minha denúncia já adquiria contornos
nítidos e precisos, que voltaria à tribuna tendo em vista as palavras, as promessas e as
atitudes do sr. Gabriel Pedro Moacir, e no caso de ser preferida a solução cômoda e
indecente do aumento das passagens, para apontá-lo como o maior demagogo dos
atuais tempos do Rio Grande. E aqui estou cumprindo o prometido. S. Senhoria fez
demagogia fingindo colocar-se ao lado do povo nas chamadas távolas redondas e
inúmeros discursos públicos, ao ouvir em todas essas ocasiões a grande reivindicação dos
seus munícipes – transporte barato e eficiente – proclamando, como referi, os maus
serviços da companhia. Fez demagogia porque na realidade preferiu abrir um rombo de
um milhão no orçamento mensal do povo, a fim de garantir o misterioso equilíbrio
orçamentário do estabelecimento estrangeiro e com isto a “fome dos marginais de Wall
Street”.
Com respeito às atividades da Comissão incumbida de proceder ao exame
meticuloso da contabilidade da Carris, tomamos a liberdade de formular o seguinte
pedido que solicitamos seja enviado à Prefeitura Municipal:
A) Foi realmente instituída, para financiar as atividades da Comissão, a verba
de Cr$ 250.000,00, conforme noticiou a imprensa?
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B) Quantas vezes já se reuniu a Comissão?
C) Tem prazo para concluir os seus trabalhos?
D) Em atenção ao clamor público, solicitamos informar se o sr. Osvaldo F.
Cunha, um dos membros da Comissão referida, é realmente sócio do sr. Prefeito em
firmas particulares e quais os motivos que justificaram a sua inclusão.
O Sr. ADÃO VIANNA – Sobre essa sociedade não se falou nas távolas
redondas.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, como afirmei há pouco, a crise
da Carris foi a primeira grande oportunidade onde o povo pôde certificar-se da
insinceridade e da falta de substância dos estardalhaços e do quixotismo do sr. Gabriel
Pedro Moacir. Andou muito mais longe, porém, a sua demagogia. E a opinião púbica
pôde bem perceber a leviandade, o vazio das suas palavras pronunciadas no 1º dia de
maio, “convidando o povo para assistir ao rasgamento das ruas de Porto Alegre”, o que
seria feito “no dia 13 de maio, data da libertação dos escravos, e que também é a data
da libertação do povo de Porto Alegre”. Já se viu algo semelhante a isto no Rio Grande?
Com a publicação da carta de reivindicações, a sua demagogia chegou às
culminâncias e pôde então, perfeitamente, o povo verificar o verdadeiro significado, o
verdadeiro sentido das suas távolas redondas. Foi o ponto de partida para a grande
cruzada mistificadora de consequências imprevisíveis para o futuro, mas que já
presentemente fazem sentir os seus efeitos nos cofres da Prefeitura, no caos e na
desordem reinante nas finanças municipais. Conhecerá o povo o verdadeiro destino do
seus abaixo-assinados, dos seus discursos cheios de idealismo e de esperança feito nas
sabatinas populares. Saberá que a carta de reivindicações foi confeccionada através de
relatório existente na Prefeitura e pelos memoriais técnicos elaborados pelas diretorias
gerais. O povo reclamou transporte insistentemente, em todas aquelas ocasiões e
substanciosos trabalhos foram apresentados. Se a carta teve os seus fundamentos nas
reivindicações populares, por que ali foi relegado a um plano secundário este
importantíssimo problema, o dos transportes urbanos?
Evidentemente, o que o sr. Gabriel Pedro Moacir precisava era um cavalo de
batalha. E este ele o conseguiu com a sua carta de reivindicações que, com precisão,
poderíamos denominá-la de carta de leviandades ou a-bê-cê da demagogia.
Como acentuamos, sr. Presidente, necessitava o sr. Prefeito de um cavalo de
batalha, algo para agarrar-se com unhas e dentes com tudo e com todos para que Porto
Alegre fosse considerada base militar de excepcional importância, e como tal tivesse o seu
Prefeito nomeação do Governador do Estado. Ao que tudo indica, a capital gaúcha será
assim considerada.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – São os democratas que temem eleições.
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O Sr. ADÃO VIANNA – Belezas do presidencialismo!
O Sr. NESTOR JOST – Não acredito que o Conselho de Segurança
Nacional fosse ceder às instâncias do sr. Gabriel Pedro Moacir para declarar o município
de Porto Alegre como base de interesse militar.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – V. Excelência não concebe porque não
sabe que esse Conselho é composto por nove ministros do Governo do Presidente
Dutra e apenas três militares.
O Sr. NESTOR JOST – Sei, perfeitamente, mas dele fazem parte os chefes
do Estado Maior.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Eles são apenas três contra os outros
nove, estando, portanto, sempre em minoria. O Conselho de Segurança Nacional é, pois,
um órgão eminentemente político, cuja maioria é constituída pelos ministros do
Presidente da República. Além do mais, eu repilo com veemência a insinuação de V.
Excelência de que o Exército, de que as Forças Armadas tenham exigido que Porto
Alegre fosse declarada uma base militar. Saiba-se que o Conselho Nacional de Segurança
é um órgão constituído, na sua maioria, por políticos ligados ao Governo.
O Sr. BRITO VELHO – Permite V. Excelência um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. BRITO VELHO – Quero acrescentar que o sr. deputado Adroaldo
Mesquita da Costa afirmou a um nosso amigo comum que haveria de conseguir do
general Dutra que considerasse a cidade de Porto Alegre uma base militar. Essa foi a
afirmação do sr. Adroaldo Mesquita da Costa e eu desafio a qualquer um e a S.
Excelência mesmo que venha a dizer o contrário.
O Sr. FERNANDO FERRARI – Como se compreende então que o PSD
desejava autonomia municipal?
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Exatamente, porque já tinha assegurada
naquela regalia.
O Sr. BRITO VELHO – Não quero com isso afirmar que tenha havido, de
parte do PSD, falta de sinceridade. Estou apenas consignando a afirmação desse moço
velho que é o sr. Adroaldo Mesquita da Costa. (risos).
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido pela colaboração de Vossas
Excelências.
O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
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O Sr. OSCAR FONTOURA – Quero apenas informar que o Partido Social
Democrático nenhuma injunção praticou perante o Conselho de Segurança Nacional, no
sentido de que Porto Alegre ou qualquer cidade do Estado fosse declarada base militar.
Agora, se Porto Alegre assim foi declarada, convenhamos que outras capitais do país
também o foram, e a importância de Porto Alegre, nesse particular, ninguém a pode
obscurecer.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Mas V. Excelência não negará que entre
os elementos integrantes da comitiva do Governador do Estado, quando Sua Excelência
foi ao Rio, antes de tomar posse do governo, viajou um que tratou, na capital federal,
da possibilidade de ser considerada Porto Alegre como base militar.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Nada posso informar sobre esse detalhe que
V. Excelência tão bem conhece, mas o que declaro é que o PSD nenhuma injunção
realizou nesse sentido.
O Sr. ADÃO VIANNA – V. Excelência dá licença para um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. ADÃO VIANNA – Gostaria que V. Excelência perguntasse ao nobre
líder da bancada pessedista...
O Sr. OSCAR FONTOURA – Não precisa, V. Excelência mesmo faça a
pergunta. Que venha diretamente, de Vacaria a Dom Pedrito. (risos).
O Sr. ADÃO VIANNA – Muito bem, já que V. Excelência assim o quer, farei
a pergunta diretamente. V. Excelência pode me informar se o Sr. Clóvis Pestana,
ministro da Viação, elemento de projeção do Partido Social Democrático...
O Sr. OSCAR FONTOURA – Dos mais distintos.
O Sr. ADÃO VIANNA – ... votou contra a atitude ou a decisão desse
Conselho de Segurança, considerando Porto Alegre como base militar?
O Sr. OSCAR FONTOURA – Não tenho elementos para responder a V.
Excelência, nem sabia que o sr. Ministro da Viação era membro do Conselho de
Segurança. V. Excelência pode me informar se ele é membro desse Conselho e se votou a
favor ou contra?
O Sr. ADÃO VIANNA – V. Excelência é que devia saber, pois afirmou que o
seu partido não exerceu nenhuma influência para aquela decisão, e nem está metido na
dança.
O Sr. OSCAR FONTOURA – O meu partido, assim como não fez nenhuma
injunção no sentido favorável, também não a fez em sentido contrário. Aliás, o assunto
ainda será apreciado pelo Congresso Nacional.
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O Sr. ADÃO VIANNA – Admitida a resposta de V. Excelência, apenas
como conjetura.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Mas quem é que tem maioria no
Congresso?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Quando o ilustre líder de minha
bancada fazia seu primeiro discurso, fundamentando as emendas constitucionais,
acentuava S. Excelência e apontava pequenas frinchas por onde poderiam se escoar todas
as liberdades em nosso país, entre elas aquele dispositivo constitucional que permitia ao
Conselho de Segurança Nacional considerar, se julgasse conveniente, como bases
militares, certos pontos de excepcional importância para a defesa do país. Poderemos
observar, hoje, que através desse dispositivo, dessa frincha, estão se esmagando todas
as liberdades, no país e no Estado.
Sr. Presidente. Só falta decretar, como base militar, o município de
Cacimbinhas, porque todas as cidades importantes onde o PSD perdeu as eleições, já
sabemos de público, serão consideradas bases militares de excepcional importância e
não poderão eleger seus governadores.
O Sr. NESTOR JOST – V. Excelência sabe demais.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Eu queria retificar uma declaração de
V. Excelência. Graças a Deus, ao Conselho de Segurança Nacional não cabe o direito
de declarar nenhum município base militar de excepcional importância para a defesa
externa do país. A ele cabe apenas sugerir ao Congresso Nacional que faça esta
declaração e, daqui, desta minha bancada, eu manifesto, sobretudo ao Senado Federal, a
confiança que os rio-grandenses ainda têm no desassombro, na sinceridade e no
patriotismo de suas atitudes, para que impeça que se consume esta violência que é uma
medida de politicagem feita contra o Rio Grande.
O Sr. MOACIR DORNELES – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. MOACIR DORNELES – Então permita V. Excelência que eu
esclareça. A conclusão a que V. Excelência chegou é que considero absurda.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência responde-me a uma afirmativa,
dizendo que ela é “absurda”! Absurdos têm sido os apartes que V. Excelência tem dado
nesta Casa!
O Sr. BROCHADO DA ROCHA (Dirigindo-se ao Sr. Moacir Dorneles) –
V. Excelência entende, que é mera coincidência essa semelhança... Só é base militar a
cidade onde o PTB obteve esmagadora votação!
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O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência acabou de afirmar que todas
as cidades onde o PSD perdeu serão declaradas bases militares. Tenho a impressão de que
V. Excelência está laborando num equívoco, porquanto, e os jornais noticiam, foram
propostas 8 ou 10 cidades apenas, e o PSD perdeu em quarenta e tantos municípios.
Portanto, V. Excelência está equivocado em suas conclusões.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Essas 8 ou 10 são, porém, as mais
importantes. É Porto Alegre, é Rio Grande, é Santa Maria, é Livramento, é Uruguaiana,
e, já agora, depois de um acordo entre o PSD, o PTB e o PL locais, São Borja foi
transformada em base militar.
O Sr. OSCAR FONTOURA – O que prova que não houve intenção
política.
O Sr. GODOY ILHA – Quase todas as cidades de fronteira.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Então por que não foram todas as
outras cidades de fronteira que também são sede de guarnições militares consideradas
como bases?
O Sr. GODOY ILHA – Naturalmente serão também consideradas como tal.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Permito-me esclarecer a V. Excelência
que justamente essas cidades de fronteira são as menos interessantes para a defesa do
país, e afirmo isso a V. Excelência como militar.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Nesta altura dos
acontecimentos, quando nosso país procura honrar as suas tradições de pacifismo, de
defensor incansável da paz, no continente sul-americano, o que dirão a República
Argentina e o Uruguai, vendo que fortalecemos, com bases militares, as nossas fronteiras
com esses países? Por certo não será pacífica essa oligarquia que pretende consumar
medidas dessa natureza.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Em Dom Pedrito, minha terra natal, e onde
nós perdemos a eleição em 2 de dezembro e também em 19 de janeiro...
O Sr. BRITO VELHO – E lá perdem sempre! (risos).
O Sr. OSCAR FONTOURA – É bem possível, como afirma o nobre
deputado e meu prezado amigo Brito Velho, que continuaremos perdendo as eleições em
Dom Pedrito; entretanto, nenhuma injunção foi feita ao prefeito e nem o Conselho de
Segurança voltou os seus olhares para Dom Pedrito.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – E é uma cidade de fronteira, sede de
guarnição militar. Isso contraria a afirmação do deputado Godoy Ilha.
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O Sr. LEONEL BRIZOLA – Lanço um repto ao deputado Godoy Ilha.
Se também forem consideradas bases militares cidades que não sejam de fronteira ou que
tenham apenas guarnições militares, como Caxias, Cachoeira e outras, S. Excelência
obrigar-se-á a uma atitude pública, retificando as afirmações que acabou de fazer neste
plenário.
O Sr. NESTOR JOST – O nobre deputado Godoy Ilha apenas levantou
uma suposição.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Do contrário, fez uma afirmativa, dizendo que
eram apenas as cidades de fronteira.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – A influência militar do prefeito é de tal
ordem que em todas as cidades ocupadas na última guerra, o inimigo sempre deixou a
autoridade local em exercício. Isso prova que o prefeito não tem a menor influência sob o
ponto de vista militar.
O Sr. NESTOR JOST – Perguntaria ao nobre deputado Brochado da Rocha
por que não usou o direito de uma sugestão na Constituinte Federal, para derrogar esse
princípio que lá foi consagrado.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – V. Excelência provavelmente não
acompanhou os anais da Assembléia. Não me limitei a dar um aparte sobre isso, fiz um
discurso sobre o assunto, declarando à Assembléia Constituinte Nacional que falava
com minha autoridade de oficial superior do Exército Nacional. Combati tanto quanto
pude essa medida porque achei absolutamente desnecessária. Fui vencido, mas não deixei
de levantar lá minha voz, na defesa da democracia.
O Sr. ADÃO VIANNA (dirigindo-se ao Sr. Nestor Jost) – V. Excelência foi
cabo do Exército, não pode discutir com um coronel.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Posso dizer a V. Excelência que esse
discurso foi proferido no dia 2 de julho e deve estar no Diário da Assembléia do dia 3 de
Julho.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Esse discurso do nosso querido colega foi
pronunciado na Câmara Federal como representante digno que era do PSD.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Divergindo da orientação do PSD.
O Sr. OSCAR FONTOURA – V. Excelência agiu muito bem, mas
expressava naquele momento o pensamento de um representante do PSD.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – No meu discurso chamei atenção de
todas as bancadas rio-grandenses propondo que fizessem uma frente contra esse
dispositivo, porque ele ameaçava o Rio Grande do Sul, onde as cidades maiores e mais
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prósperas são sede de guarnição militar e podiam ser, como estão sendo agora,
transformadas em bases militares, com intenções de politicagem.
O Sr. MEM DE SÁ – Qual era a orientação do PSD?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Contra.
O Sr. MEM DE SÁ – E a bancada votou...
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – A bancada votou a favor das bases
militares.
O Sr. MEM DE SÁ – Então V. Excelência não representava o pensamento
do PSD. Era só responder ao aparte do nobre colega Oscar Fontoura.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Mas eu disse que, embora não acompanhasse
a bancada, não deixava de ser membro do PSD naquela ocasião.
O Sr. MEM DE SÁ – Mas contrariava a opinião da bancada.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Muito bem, ele era um homem livre.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Por certo, o pensamento do Conselho de
Segurança Nacional a maioria do povo de Porto Alegre é constituída de quintas-colunas,
de traidores, perigosos à defesa do país e, portanto, não tem as necessárias credenciais
para elegerem o seu governador. Como afirmei há poucos dias em um aparte neste
plenário, estas manobras artificiosas e antidemocráticas do PSD felizmente representam
a sua última cinta de defesa. Enfim, sr. Presidente, o que mais poderemos esperar desses
democratas que fogem do veto e do veredicto do povo? – mas esse, na plenitude de sua
soberania, algum dia haverá de impor e de conquistar os seus ideais de liberdade.
O Sr. UNÍRIO MACHADO – V. Excelência se referiu ao fato de que esta
era a última defesa do PSD, para fugir à derrota eleitoral nesses municípios. Mais uma
prova disso está em que não só desejaram evitar as eleições nas comunas hoje
consideradas bases militares, como quiseram evitar também – e, nesse sentido, votaram
nesta Assembléia, as eleições nos municípios considerados estâncias hidrominerais.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Não se quiseram evitar eleições. O que o
Conselho Nacional de Segurança manda é que não haja eleições de prefeito. Sempre
haverá as eleições para vereadores, porque os vereadores são os fiscais, os controladores
da administração. Não vejo como a democracia seja de qualquer modo atingida ou ferida.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Se a importância da Câmara é tão
grande, qual a vantagem, para a segurança nacional, em nomear os prefeitos?
O Sr. OSCAR FONTOURA – Isso é com os Constituintes de 46.
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O Sr. NESTOR JOST – A bancada do PSD nesta Casa votou pela
autonomia plena de Porto Alegre.
O Sr. MEM DE SÁ – Porque já sabia da solução do Conselho de Segurança
Nacional. (risos)
O Sr. NESTOR JOST – Até hoje, não sabíamos dessa resolução.
O Sr. BRITO VELHO – Não é preciso ser profeta, para ver as cousas
claras.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Em Porto Alegre, por decreto de hoje,
o sr. Prefeito acaba de nomear 21 vereadores para o município de Porto Alegre, depondo
esta Assembléia da função de Câmara de Vereadores que tem por dispositivo
constitucional. É o horror aos eleitos do povo. (risos)
O Sr. OSCAR FONTOURA – Evidentemente, o espírito do decreto não
foi esse.
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES – Não acredito que isso seja verdade. É
pilhéria.
O Sr. OSCAR FONTOURA – O intuito foi trazer para junto do Prefeito
elementos que pudessem colaborar na feitura dos planos de administração.
O Sr. MEM DE SÁ – Não. A comissão é fiscalizadora.
O Sr. BRITO VELHO – Exclusivamente.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Concordo em que está errado o termo
“fiscalização”, mas, convenhamos, como essa Comissão já foi anunciada há muitos
dias...
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Mas o decreto é de 22 de julho.
O Sr. OSCAR FONTOURA – ... talvez o Prefeito não tivesse conhecimento
que à Assembléia fossem conferidas as prerrogativas de agora.
O Sr. MEM DE SÁ – O Prefeito ainda não leu a Constituição...
O Sr. OSCAR FONTOURA – Evidentemente, o espírito desta Comissão é
colaborar nos planos de administração, mesmo porque, se outro fosse esse espírito, a
Assembléia não poderá ficar silenciosa, porque, hoje, pela Constituição votada, é
atribuição da Casa a tarefa de fiscalizar.
O Sr. MEM DE SÁ – Há um artigo no decreto, dizendo expressamente que
a Comissão não pode entrar no exame da parte técnica dos planos; ela é puramente
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fiscalizadora do emprego do empréstimo, de modo que é simplesmente isto o que irão
fazer.
O Sr. NESTOR JOST – Medida adotada há muitos anos, em vários
municípios.
O Sr. MEM DE SÁ – Mas não havia, então, uma coisinha chamada
Constituição.
O Sr. NESTOR JOST – Não havendo Câmara de Vereadores, de 37 até
agora, têm sido nomeadas comissões semelhantes em muitos municípios.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Mas não depois de 8 de julho.
O Sr. MEM DE SÁ – Agora há uma coisa nova, chamada Constituição, que
atrapalha.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Quando fui prefeito do município de
São Pedro, criei uma comissão fiscalizadora dos meus atos como prefeito municipal.
Mas no dia em que se instituiu o Conselho Consultivo Municipal, criado por lei federal,
extingui essa comissão, porque seria diminuir a ação do órgão legal manter um órgão
especial de minha escolha. Entendi que o povo poderia pensar que eu desejasse
acobertar-me atrás de amigos para fugir do controle de um órgão constituído
independentemente da minha vontade.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Evidentemente não foi essa a intenção.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Se a Assembléia tem função
fiscalizadora, por que nomear uma Comissão? Por que somos eleitos e não nomeados?
O Sr. BRITO VELHO – A atitude é de desacato. É esta a mentalidade que
domina.
O Sr. NESTOR JOST – Absolutamente. V. Excelência não está com a razão.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Tem horror à Assembléia.
O Sr. OSCAR FONTOURA – A intenção do sr. Prefeito é outra.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – É um desrespeito à Constituição.
O Sr. NESTOR JOST – É desconfiança de V. Excelência.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – São os fatos, não é desconfiança.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente: Se todo este espalhafato, se
toda esta propaganda à custa dos cofres públicos não visasse esconder, não visasse
estender uma cortina de fumaça, atrás da qual se escondem as mais graves
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irregularidades, a subversão da hierarquia, a mais abjeta política de compadresco, o abalo
à honorabilidade de uma Casa que honra o Rio Grande, por certo não viria a esta tribuna
tomar o precioso tempo deste egrégio plenário. Preocupam-nos as consequências
imprevisíveis de tantas leviandades, o esgotamento dos cofres da prefeitura para cobrir
despesas não essenciais, a desordem financeira e o pandemônio administrativo, criados
pelo Sr. Gabriel Pedro Moacir.
O Sr. NESTOR JOST – V. Excelência não poderia particularizar algo a
respeito?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência verá que, no decorrer de minha
oração, objetivarei esse aspecto.
Fiz referência a graves irregularidades que estariam ocorrendo pela Prefeitura,
comprometendo o bom nome da administração pública.
Não fujo à responsabilidade, e aqui estou para apontá-las, denunciá-las e,
finalmente, encaminhá-las para o supremo julgamento da opinião popular.
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Matéria Paga
Com ignóbil interesse de evidenciar-se na opinião pública, o sr. Prefeito
Municipal não titubeou em utilizar fartamente os cofres da Prefeitura para o
financiamento de abundante matéria paga. Estamos na metade do exercício financeiro e
consta que a verba “Publicação” no montante de Cr$ 60.000,00 já estourou há muito
tempo.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Há, recentemente, um decreto do
prefeito municipal de Porto Alegre suplementando essa verba para publicações e a
verba para eventuais. Todas essas verbas por onde se faz demagogia. São quinhentos e
noventa mil cruzeiros de suplementação de verbas que não se aplicam em obras, em
empreendimentos, em realizações.
O Sr. FERNANDO FERRARI – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. FERNANDO FERRARI – Tenho conhecimento de que a exoneração
do presidente de um instituto funcionando no Rio de Janeiro teve como causa o fato de
ter gastado demais na sua propaganda jornalística.
Creio que lá o gen. Dutra agiu com mais severidade, com mais justiça, em caso
semelhante.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Agradeço V. Excelência a explicação.
Não tardaram, porém, as infalíveis suplementações (decreto baixado em 7-747). Consta-nos, também, que mais de Cr$ 200.000,00 já foram gastos em publicidade.
Só uma determinada publicação feita nos jornais desta capital deveria ter acarretado uma
despesa mínima de Cr$ 50.000,00 – e tudo isto, senhores representantes, quando se faz
empréstimos “para atender às prementes necessidades do povo de Porto Alegre”.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Com esses cinquenta mil cruzeiros,
poderiam ter sido construídas dez casas para os marginais de Porto Alegre.
O Sr. BRITO DA ROCHA – Muito bem. Esta é a verdade.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Esta Assembléia, com as prerrogativas que
tem, poderá, em qualquer momento, examinar as contas da Prefeitura de Porto Alegre,
como de qualquer outra prefeitura do Estado.
Será, então, oportunidade para chamar à responsabilidade os prefeitos que estão
desmandando, como V. Excelência diz.
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O Sr. LEONEL BRIZOLA – Esses são os objetivos que me trouxeram a
esta tribuna.
A fim de aquilatarmos com justeza sobre esse escorchamento do dinheiro do
povo, encaminhamos o seguinte pedido de informações:
a) Quantas publicações pagas fez a Prefeitura, e a quanto montam as respectivas
despesas, durante o exercício corrente (enumerar cada uma delas, seu custo e onde foi
feita).
b) Em quanto foi suplementada a verba “Publicações” (juntar os respectivos
decretos).
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Créditos Extraordinários
Está previsto para o exercício de 1947 um déficit de 6 milhões de cruzeiros.
Conforme decretos baixados pelo sr. Prefeito, consta-nos que já foram abertos créditos
a descoberto num total de 28 milhões de cruzeiros(!) ou seja quase a metade do
orçamento em vigor. Será possível, sr. Presidente, ante esse descalabro, o reequilíbrio
orçamentário do município? Onde teria sido aplicada essa vultosíssima importância? Num
plano de obras que viesse beneficiar a população tenho certeza que não foi, pois do
contrário não teriam faltado as correspondentes matérias pagas na imprensa da capital.
Aguardemos, porém, a resposta que nos fornecerão os seguintes pedidos de informação
que encaminho a essa egrégia Mesa:
a) A quanto somam os créditos a descoberto pelo município (juntar os
respectivos decretos).
b) Em que foram ou serão empregadas as respectivas dotações (juntar as
necessárias especificações).
c) Com que recursos conta a Prefeitura para cobri-los.
O Sr. MEM DE SÁ – Sugiro a V. Excelência que em vez de dizer “crédito a
descoberto” dizer “crédito com finalidades especiais ou suplementação de verbas
orçamentárias e com que recursos foram abertos esses créditos”.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Usei exatamente esse termo a descoberto
porque é um termo consagrado na técnica orçamentária.
O Sr. MEM DE SÁ – Mas a questão é que a esse termo pode haver uma
resposta de que não foi aberto nenhum crédito a descoberto...
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Terei prazer em fazer...
O Sr. MEM DE SÁ – Porque todos podem ter sido feitos, por antecipação
de receita, como é técnica geral dizer: “ficou aberto por antecipação da receita...”
O Sr. OSCAR FONTOURA – Eu sugeriria a V. Excelência que pedisse
informações sobre quais os créditos adicionais...
O Sr. MEM DE SÁ – Adicionais e suplementares.
O Sr. OSCAR FONTOURA – Suplementar sempre é adicional.
O Sr. MEM DE SÁ – Mas é sempre bom especificar.
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O Sr. LEONEL BRIZOLA – Terei prazer em juntar todas essas sugestões do
ilustre colega.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – Tenho aqui sobre a bancada o
exemplar do Diário da Assembléia de 3 de julho, confirmando a citação que fiz de
memória em que consta no discurso que pronunciei em sessão de 2 de julho. Nele digo:
“Outro assunto que desejo abordar é o que se relaciona com a autonomia dos
municípios, para declarar à Casa que não posso dar meu assentimento à autorização que
o projeto consagra, a fim de que o governo do Estado nomeie os prefeitos das capitais
das estâncias de águas minerais beneficiadas pela União ou pelos Estados, e dos
municípios que sejam sede de base ou de portos de importância militar. Não vejo
nenhuma razão relevante que justifique essa providência, grave restrição da autonomia
municipal”.
A respeito disso, proferi longas considerações, tendo merecido aparte do
nobre deputado pela UDN de Santa Catarina, sr. Tavares do Amaral, que me dizia: “O
argumento de V. Excelência tem força especial, porque o nobre colega pertence à classe
militar. Regozijo-me com V. Excelência por haver usado desse argumento, que já foi,
também, por mim aflorado da tribuna.
Ao que respondi:
“Agradeço a V. Excelência e devo esclarecer que estou falando com convicção
e ciente dessa circunstância de pertencer às classes armadas”.
Vê, V. Excelência, que cumpri na Constituinte com o meu dever.
O Sr. Rodrigo Magalhães – 2 X 0.
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Pandemônio Administrativo
O Sr. LEONEL BRIZOLA (Lendo) – Pandemônio Administrativo.
Pela primeira vez, sr. Presidente, foi quebrada na Prefeitura a consagrada
praxe – profundamente moralizadora – pela qual são atribuídos ao Prefeito os
despachos relativos a assuntos de alta importância e responsabilidade, mormente
aqueles que dizem respeito às transações financeiras. Entendeu o sr. Gabriel Pedro
Moacir ser mais interessante atribuir esses poderes ao Secretário do Gabinete do
Prefeito, ou mais objetivamente, ao sr. Oceano Pinheiro. Assim dispõe o decreto nº 371,
de 16 de julho de 1947, inciso I em seu artigo 1º:
“São atribuições do Secretário do Gabinete do Prefeito: Assinar os pedidos
do Almoxarifado, contas a pagar, folhas e guias de vencimentos, duplicatas e outros
documentos que forem designados pelo Prefeito”.
Tradicionalmente, todos os ilustres rio-grandenses que dignificaram o palácio
da Praça Montevidéu com as suas direções sempre avocaram a si aquelas prerrogativas,
pela oportunidade que lhes deparava de, eficientemente, porem-se ao par da marcha dos
negócios municipais. E assim procederia qualquer administrador cioso do seu
conhecimento de causa, cioso da sua reputação e lisura.
Pode, portanto, por lei, o sr. Secretário do Gabinete assinar duplicatas,
cheques, enfim, todos os documentos da Prefeitura (“outros documentos que forem
designados pelo Prefeito”). Assim procedeu o sr. Gabriel Pedro Moacir, dando
extraordinária mobilidade aos dinheiros do povo, pois do contrário não teria
conservado no aeroporto federal, durante mais de 24 horas, um avião especial à
disposição da Prefeitura, para transportar ao Rio de Janeiro, logo que recebesse o
beneplácito carinhoso do Conselho Administrativo, o nefando pedido dos 150 milhões.
Não pretendo abalançar-me em acusações precipitadas, mas nos veio ao conhecimento
que o sr. Prefeito levou 30 mil cruzeiros, em sua recente viagem ao Rio de Janeiro e que,
uma semana depois da sua partida, telefonou pedindo mais 20.000,00. Não fosse a praxe
adotada, por certo não seria o sr. Prefeito assim tão bem servido. É o que irão nos dizer
os seguintes quesitos que logo encaminharemos à Mesa:
a) Em quanto montam – especificamente – as importâncias referentes a
pagamentos feitos ao sr. Prefeito e aos demais comissionados pela Prefeitura para tratar,
no Rio de Janeiro, dos assuntos de interesse do Município, neste exercício?
b) Outras despesas referentes ao mesmo assunto?
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Compras Vultosas Sem Concorrência Pública
Foram abertos, como há pouco acentuamos, créditos a descoberto num total
de cerca de 28 milhões. Poderemos, daí, bem aquilatar do vulto das compras que têm
sido feitas. Costumo, sr. Presidente, ler diariamente todos os jornais da cidade e não me
consta que a Prefeitura tenha publicado editais, convocando concorrência pública para
aquisição ou compras de tal magnitude.
O Sr. GERMANO SPERB – O que interessava era mesmo fazer as compras
no Rio de Janeiro, como fez dos ônibus para Porto Alegre, que ele mesmo foi comprar.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – O que nos consta, efetivamente, é que uma
das mais conceituadas firmas desta Capital, especializada em automóveis, chamada a
apresentar proposta numa concorrência administrativa, para compra de caminhões,
negou-se, taxativamente, a assim proceder, alegando ser do seu conhecimento que a
transação proposta já era fato consumado. Será interessante confrontarmos os preços
pelos quais foram adquiridos esses veículos, pela Prefeitura, com os do mesmo tipo
comprados pelo DAER. É a que se propõe o seguinte pedido de informações:
Ao DAER:
a) Informar, para estudo e confronto com as compras da Prefeitura, as
aquisições de veículos, feitas no corrente exercício (quantidade, tipos com detalhes,
respectivos preços unitários com as necessárias especificações técnicas).
O Sr. FERNANDO FERRARI – V. excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. FERNANDO FERRARI – A esse respeito do DAER, quero
simplesmente dizer a V. Excelência que vai demorar muito a vir a resposta, porque o
DAER costuma demorar os pedidos de informação desta Casa. Eu tenho prova de um
pedido que fiz, anteriormente.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Fui mais feliz do que V. Excelência. Tive
oportunidade de encaminhar um pedido de informações ao DAER e o recebi, realmente,
com bastante presteza.
O Sr. FERNANDO FERRARI – V. Excelência é um homem de sorte.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – ...
b) Quais as firmas fornecedoras?
c) Deram bons resultados, em serviço, os veículos chamados “sobra de guerra”?
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À Prefeitura:
a) Quais as aquisições de veículos feitas pela Prefeitura, no exercício corrente?
b) Quais as firmas fornecedoras (com necessárias especificações)?
c) Em nome de quem foram processadas as contas?
d) Qual o montante total, e quais os preços unitários?
e) Foram adquiridos veículos classificados como “sobras de guerra”?
(quantos, de quem foram adquiridos e por que preço?)
f) Todas as transações feitas foram precedidas das indispensáveis
concorrências públicas? Administrativas?
Chega-nos também ao conhecimento, sr. Presidente, que fabulosas
transações, além das que acima referimos, têm sido consumadas, embora muitas vezes
disponha o almoxarifado da Prefeitura de estoque de inúmeras mercadorias. Mesmo
admitindo a conveniência de tais operações, não podemos conceber por que, ou por quais
objetivos, não se tenha realizado a moralizadora providência da concorrência pública.
Formulamos, pelos motivos expostos, os seguintes quesitos, que solicitamos
sejam encaminhados à Prefeitura da Capital:
a) Qual a quantidade de canos galvanizados adquiridos nas diferentes partidas
de compra, desde 1945 até a presente data?
b) Qual o preço e as firmas fornecedoras? (Especificamente em relação às
diversas partidas).
c) Possuía a Prefeitura estoque de canos galvanizados, antes das aquisições
feitas no corrente exercício? Qual a quantidade?
d) Por que preferiu a Prefeitura adquiri-los na praça a importá-los
diretamente, como sempre procedeu? Por ser uma operação mais vantajosa?
e) Houve concorrência pública?
f) Quais as aquisições de pneumáticos realizadas no corrente exercício? Houve
concorrência pública?
g) Quais as firmas que se propuseram fornecê-lo? Qual a proposta aceita?
h) Qual o consumo de pneumáticos durante o exercício de 1946?
i) Quantos pneumáticos faltam para ficarem satisfeitas as últimas encomendas?
(Preço, firmas fornecedoras).
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j) Foram feitas aquisições de canos de grés? Quais as firmas fornecedoras?
Preços? Houve concorrência pública?
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O Empréstimo e as suas Consequências
Pelo que temos testemunhado e pelo que já evidenciamos, não nos causam
mais surpresas o bombástico palavreado, as atitudes ou leviandades praticadas pelo
delegado de confiança do sr. Walter Jobim. Sua Senhoria o sr. Gabriel Pedro Moacir
deve ter em mira outros objetivos que não os interesses do povo e a preservação da
honorabilidade da instituição que dirige.
O Sr. GERMANO SPERB – O método empregado em Porto Alegre é o
mesmo que ele empregou na Spal de Bagé, a qual foi à completa bancarrota.
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES – Se o governador Walter Jobim sabe disso,
demite-o.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Queria saber por que o sr. Presidente da
República ainda não extinguiu o Conselho Administrativo?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pensei que V. Excelência iria perguntar por
que o Presidente da República tinha aprovado também o empréstimo.
O Sr. MEM DE SÁ – Isso não vale a pena perguntar.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA – O sr. Presidente da República nomeou,
nas vésperas da promulgação da nossa Constituição, um novo membro para o Conselho
Administrativo do Estado, substituindo o sr. Luiz Abs da Cruz.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Entretanto, sr. Presidente, é algo de inexplicável,
algo de incompreensível que o Conselho Administrativo do Estado tenha referendado em
cima da perna tamanho amontoado de incongruências. Se os ilustres membros do
Conselho Administrativo tivessem a oportunidade de examinar a profundidade e
extensão das impropriedades ali contidas – como rio-grandenses dignos que são – não
teriam, de modo tão voluntário, assumido as posições que nos foram dadas a conhecer
publicamente. Mas conforta-nos sobremaneira o parecer emitido pelo egrégio Tribunal
de Contas. Felizmente, os ilibados ministros daquele Tribunal não se deixaram iludir pelo
lápis engenhoso do sr. Gabriel Pedro Moacir.
Como informamos anteriormente, é previsto no orçamento para o corrente
exercício um déficit de cerca de 6 milhões. Como o orçamento foi elaborado à base de
diversos decretos-leis encaminhados ao Conselho Administrativo, é de se esperar que o
déficit referido eleve-se para cerca de 10 milhões, com a rejeição, por parte daquele
órgão, do decreto-lei referente à majoração dos serviços industriais. Isso nos demonstra,
cabalmente, que a Prefeitura de Porto Alegre não está em condições de assumir
quaisquer compromissos à base da sua receita orçamentária, e isto é tão verdade, sr.
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Presidente, que a Prefeitura, por diversas vezes, no ano passado – viu-se na contingência
de enviar telegramas de apelo ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando-lhe dilatação de
prazos para o pagamento das anuidades que se venciam pelas Administrações anteriores.
Relacionou, o sr. Prefeito Municipal, um plano de obras constantes da sua
carta de reivindicações e orçado em 150 milhões de cruzeiros, para execução do qual
deveria a Prefeitura contrair um empréstimo “em títulos garantidos pela renda dos
serviços executados”. Segundo a justificativa que encaminhava ao Conselho
Administrativo, o referido compromisso deveria ser amortizado dentro de 20 anos.
Sr. Presidente: - Admitamos, apenas para examinarmos a exequibilidade do
empréstimo pleiteado, que as obras relacionadas sejam passíveis de realização dentro dos
prazos previstos pelo sr. Gabriel Pedro Moacir: “Águas e Esgotos em três anos”,
“construção de bases de estradas e ruas em quatro anos”, o que na realidade representa
uma impossibilidade.
Em sua exposição de motivos o sr. Prefeito Municipal tomou como base o
orçamento de 1947 que atinge a Cr$ 74.245.000,00, deficitário, portanto. E acrescenta,
então, ao orçamento de 1947 as seguintes parcelas que deverão fazer face às unidades do
empréstimo contraído.

Receita do 1o ano após o empréstimo
dos serviços públicos produtivos

Cr$ 8.500.000,00

Cobrança da Dívida Ativa

Cr$ 1.500.000,00

Taxa dos Serviços Municipais

Cr$ 2.000.000,00

Indústria e Profissões

Cr$ 1.700.000,00

Examinemos detidamente cada uma dessas parcelas. Quanto à primeira
deveremos, preliminarmente, dizer que o Município começará, realmente, a usufruir as
reproduções que deverão advir das obras públicas executadas, após um interregno de cerca
de três anos. Uma decorrência das dificuldades naturais, mão-de-obra, materiais
necessários para imediata execução de um conjunto de obras de tamanha magnitude.
Provavelmente – corroborando estas minhas afirmativas – sejam estes mesmo motivos
pelos quais a Diretoria de Obras e Viação não tocou até agora na dotação de 3 milhões
consignada no orçamento para atender as necessidades de extensão do calçamento.
Como conseguirá a Prefeitura satisfazer os seus compromissos durante esse
espaço de tempo? Respondam, se puderem, o sr. Osvaldo Vergara e os ilustres membros
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do Conselho Administrativo, que deram acolhimento ao projeto elaborado pelo sr.
Gabriel Pedro Moacir.
Convenhamos, ainda, que as extensões de água e esgoto, como também de
calçamento, se realizam geralmente em zonas de população de poucos recursos – zonas
operárias – que por inúmeras vezes não consegue pagar nem sequer o imposto predial,
quanto mais as taxas de serviços industriais e, principalmente, as instalações domiciliares
que variam entre 2 e 5 mil cruzeiros por unidade predial. Fatalmente – a estatística nos
informa – grande número desses humildes proprietários não poderão pagar as taxas que
advirão destes melhoramentos. Somente em 1946, para a Dívida Ativa do Município
registram-se as seguintes importâncias, referentes às taxas de Água, Esgoto e Calçamento
(em números redondos):
Água

Cr$ 1.660.000,00

Esgoto

Cr$ 735.000,00

Calçamento

Cr$ 453.000,00

Ora, se compararmos o vulto dos empreendimentos – o que foi feito em
1946, e o que propõe o plano do sr. Gabriel Pedro Moacir – será difícil concluirmos que
se elevará proporcionalmente a importância transferida para a Dívida Ativa.
O Sr. NELSON JOST – V. Excelência concluirá, pelo que deduzo, que é
impossível a realização desses melhoramentos na Capital do Estado?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Em absoluto, não julgo impossível a realização
desses melhoramentos; julgo impossível e graciosa a forma como foi fundamentado o
empréstimo, a forma proposta para a realização desses melhoramentos.
Quando o sr. Gabriel Pedro Moacir...
O Sr. NELSON JOST – V. Excelência, comparando os saldos que estão
sendo levados para a Dívida Ativa com os aumentos que, naturalmente, decorrerão desse
empréstimo, e sua aplicação, verá que tudo está perfeitamente estudado e é praticamente
realizável.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência deverá convir que, de uma
percentagem normal na cobrança dessas taxas, principalmente das instalações
domiciliares a longo prazo, uma percentagem passa para a dívida pública. Se as obras
projetadas pelo sr. Gabriel Pedro Moacir forem do vulto constante do seu projeto,
naturalmente que essa porcentagem do montante dessa quantia passará para a dívida
ativa e será muito maior, o que virá a implicar na satisfação de compromissos por parte
da Prefeitura. V. Excelência ainda não aquilatou perfeitamente as minhas considerações
de que a fundamentação do empréstimo, a exposição de motivos do senhor Prefeito
Municipal que justificou a forma de amortização desses empréstimos, deveriam ser
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garantidos pela reprodução dessas obras. Mas devemos considerar que essas obras serão
executadas justamente nas zonas de população mais pobres, mais necessitadas, e que
estarão dificilmente em condições de satisfazer, plenamente, como prevê o sr. Gabriel
Pedro Moacir, na sua exposição de motivos, que tive oportunidade de ler. Se V. Excelência
não teve oportunidade de ler essa exposição de motivos...
O Sr. NELSON JOST – Li os jornais...
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Eu tive a oportunidade de ler na íntegra. Os
jornais não publicaram na íntegra.
O Sr. NELSON JOST – As afirmativas do Prefeito foram até muito
razoáveis. Espera que apenas uma percentagem ínfima contribua pontualmente no
pagamento desses serviços, mas é natural que espere a recuperação em prazo mais longo.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência verá então a precariedade das
estimativas do sr. Prefeito, no decorrer do meu discurso. (Continua lendo).
Como satisfará o Município as amortizações e juros estipulados se uma
apreciável parcela do que viria constituir a arrecadação das taxas industriais não poderá
ser admitida, em face do que nos mostra a estatística da receita?
Como conseguirá o bairro da Tristeza, por exemplo, reverter aos cofres
Municipais 4 milhões (calçamento e água) em vinte anos, com apenas 500 prédios com o
valor locativo médio mensal de Cr$ 200,00? Responda, se o puder também, o dr. Osvaldo
Vergara, à luz da lei de orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, como ilustre jurista
que é.
A verdade, porém, é que estes 4 milhões não irão para a Tristeza. Provavelmente
já tenham um destino certo, como, por exemplo, a calafetagem dos rombos feitos nos
cofres municipais pelo crédito extraordinário de 28 milhões aberto até agora.
O Sr. NEVES DA FONTOURA – Isto é que é uma tristeza.
O Sr. NELSON JOST – Isto é que não poderá acontecer porque estamos nós
aqui para ver o que está sendo feito do empréstimo da Prefeitura e não permitiremos
que seja desviado nem aplicado senão em benefício do povo e nos fins previstos em lei.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Folgo muito em ouvir de V. Excelência essas
considerações. (Continua lendo):
Sr. Presidente. Como admitirmos que o pagamento total do empréstimo será
feito através das mesmas taxas industriais a que ficarão sujeitos os beneficiados por estes
melhoramentos?
Com respeito à segunda parcela enumerada, – arrecadação a mais da Dívida
Ativa (1.500.000,00) – acentuemos que se foi tomado como base também o orçamento
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de 1947, nele já foram feitas previsões até otimistas, consignando-se 6.600.000,00 para
a rubrica da Dívida Ativa. Como acrescentar ainda, mais 1.500.000,00?
Inclui também o sr. Prefeito Municipal, para justificar o empréstimo pleiteado,
a rubrica “Taxa de Serviços Municipais”. Esqueceu, única explicação que julgamos
cabível, que tomou como base o orçamento de 1947, onde já está incluída a referida
receita, no valor de Cr$ 43.800.000,00 e que não será atingido o orçado porque não
recebeu aprovação o projeto de decreto-lei que estabelecia a majoração das taxas. Esperase, sim, um déficit nesta rubrica de cerca de Cr$ 42.000.000,00. E o sr. Gabriel Pedro
Moacir ainda acrescenta mais de 2.000.000,00.
Portanto, sr. Presidente, vê-se pelo exposto que são insustentáveis as razões e
as justificativas apresentadas pelo sr. Prefeito. Felizmente, o Egrégio Tribunal de Contas
do Estado salvou a sua honorabilidade. O mesmo porém não aconteceu com o
Conselho Administrativo, responsável pela efetivação e pelo encaminhamento do
empréstimo referido.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Não apoiado. O processo
sofreu a revisão de outros órgãos, que também, aprovaram aquilo que o Prefeito
requeria.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – O processo seguiu para o Rio de Janeiro sem
o parecer do Tribunal de Contas.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Com revisão feita a vapor nas terceiras
vias.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Na opinião suspeita e
demagógica de V. Excelência, porque o Presidente da República aprovou esse projeto.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – Também assinou em cruz.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – VV. Excelências são uns
eternos inconformados.
O Sr. BRITO VELHO – Inconformados com as irregularidades e as
ilegalidades. Ainda há pouco se rebelaram contra um acordo unânime do Supremo
Tribunal!
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Respondendo, sr. Presidente, ao aparte com
que me honrou o nobre deputado Hermes Pereira, devo dizer que outros órgãos deram
o seu parecer ou seu veredicto a respeito do expediente, o qual, todavia, seguiu para o
Rio de Janeiro, sem o necessário e aconselhável parecer do Tribunal de Contas, porque
o sr. Prefeito, à custa dos cofres da Prefeitura, já tinha um avião aguardando o seu
secretário para transportá-lo, juntamente com toda a sua família e mais o expediente,
para a Capital Federal.
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O Sr. LUIZ COMPAGNONI – Seguiu com uma verdadeira corte.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Exatamente. E se lembrarmos ainda, senhores
representantes, que o município deverá destinar 20% da receita total dos impostos
arrecadados para a educação, conforme determina a Constituição Federal, o que atingirá
uma quantia de cerca de 10 milhões de cruzeiros, nós evidenciamos ainda a
improcedência, o graciosismo das cifras que constam da exposição de motivos,
apresentadas pelo sr. Gabriel Pedro Moacir.
Não refutamos o mérito e a necessidade de execução das obras constantes do
plano. Em Porto Alegre, como em todo o Estado, conforme já acentuamos aqui, tudo
é necessidade, quase tudo ainda está por se fazer. Mas o que não se justifica é que o sr.
Prefeito faça cavalo de batalha da necessidade e urgência das obras e que jogue a
municipalidade ao sabor dos seus apetites de popularidade, e, para isso, não
encontramos amparo às luzes do bom senso e moralidade administrativa.
O que fatalmente resultará, sr. Presidente, é que a maioria do empréstimo vai
ser consumido no pagamento das suas próprias amortizações e o município de Porto
Alegre ficará encalacrado por vinte anos.
A despeito de tudo, sr. Presidente, confio na honorabilidade dos homens do
Rio Grande, particularmente no honrado sr. Governador do Estado, o qual, estou certo,
não permitirá que um inconsciente e irresponsável jogue pela janela um passado de
dignidade e moralidade administrativa, patrimônio que pertence e orgulha a todos os riograndenses.
E ao que nos diz respeito, sr. Presidente, resta-nos a atitude de combate que
assumimos ante uma administração que, praticamente, está fora do controle popular, a
não ser agora, desta Assembléia, de acordo com o que estabelece o artigo 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado. Resta-nos a tranquilidade de
consciência, que emana do dever cumprido. Pois este deve ser realmente cumprido, com
independência e com desassombro, acima de todas as vinditas pessoais. Nada tenho,
pessoalmente, contra o sr. Gabriel Pedro Moacir, mas estaria traindo o meu mandato, se
não assumisse uma posição de combate para com uma administração que tem como
característica a mais desenfreada demagogia.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Demagogia não é isso.
Demagogia é desvirtuar as boas intenções, com o fim de popularidade partidária, com o
fim de caçar votos, como estão fazendo V. Excelência e o partido de V. Excelência.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – V. Excelência vai receber minha resposta.
O Sr. PINHEIRO MACHADO NETO – Que diz V. Excelência da
cassação de mandatos?
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO – É o “complexo” da cassação.
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O Sr. LEONEL BRIZOLA – No dia 1o de maio, como acentuei no meu
discurso, o sr. Gabriel Pedro Moacir, na presença do sr. Governador do Estado,
pronunciou um discurso onde afirmava o seguinte: “Convido toda a população de Porto
Alegre para assistir no dia 13 de maio ao rasgamento das novas ruas de Porto Alegre, e
esta data será a data da “libertação” de todo o nosso povo”. Ora, sr. Presidente, onde
está a consciência dessas palavras? Explique-me o deputado Hermes Pereira de Souza. Não
vi rasgamento de nenhuma rua no dia 13 de maio...
O Sr. NESTOR JOST – VV. Excelências estão tentando impedir que o
Prefeito realize os seus empreendimentos.
O Sr. BRITO VELHO – Seria interessante que o nobre deputado Hermes
Pereira de Souza, viesse apontar quais as demagogias de V. Excelência. Isso é que seria
interessante, pois V. Excelência faz uma crítica elevada...
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Não vejo que seja crítica elevada
atacar as pessoas.
O Sr. BRITO VELHO – Não está atacando pessoas. Está atacando os
serviços. Está atacando essa monstruosidade que passou pelos nossos olhos.
O Sr. NESTOR JOST – Se chamar o Prefeito da Capital de leviano e
irresponsável é crítica elevada, não sei o que V. Excelência chama de atacar as pessoas.
O Sr. BRITO VELHO – Não atacou como leviana a sua pessoa. Atacou os
seus atos levianos.
O Sr. NESTOR JOST – O orador atacou o Prefeito de Porto Alegre de
leviano e irresponsável. Estamos aqui para colaborar com o ilustre orador na crítica a
todos os atos em que o Prefeito agir levianamente. Mas, o que o Prefeito pleiteia não é
ato demagógico, como aqui se tem afirmado.
O Sr. BRITO VELHO – Absolutamente, a técnica usada por este sr.
leviano.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Mais uma vez, reafirmo a minha posição nesta
Casa. Em absoluto, nada tenho contra a pessoa do sr. Gabriel Pedro Moacir e nesta altura
dos acontecimentos nego ao deputado Nestor Jost autoridade para discutir problemas
que digam respeito ao município de Porto Alegre, por seu absoluto desconhecimento de
causa. Porque, se S. Excelência não aquilatou da veracidade das considerações que expus
no meu discurso, principalmente no que se refere às garantias e fundamentos do
empréstimo, é porque S. Excelência desconhece os problemas que dizem respeito à
Capital do nosso Estado.
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O Sr. NESTOR JOST – V. Excelência não pode negar minha autoridade
nem desconhecer o meu direito de discutir e emitir opinião, no meu entender oportuna,
sobre qualquer problema da alçada desta Assembléia.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Assim, sr. Presidente, mais uma vez reafirmo
que, em absoluto, nada poderia ter contra a pessoa do sr. Gabriel Pedro Moacir.
Critico suas atividades como administrador e as suas atitudes como prefeito de
Porto Alegre. Em absoluto, não poderia ter qualquer acusação pessoal contra S.S.,
porquanto, sr. Presidente, até pelo contrário, tenho por S.S. o maior respeito, como um
dos ilustres professores da minha escola, a Escola de Engenharia de Porto Alegre.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Mas V. Excelência deveria fazer
sua crítica em termos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Que o ilustre sr. Gabriel Pedro Moacir
responda aos quesitos formulados ou, então, responda às acusações que aqui estamos
fazendo. Em absoluto, não o acusei pessoalmente. Acuso-o, critico-o como
administrador, leviano em suas atitudes e que faz plena e desenfreada demagogia.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – Quem está fazendo
demagogia é V. Excelência.
O Sr. BRITO VELHO – Prove V. Excelência isso.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – As atitudes do orador o
provam.
O Sr. BRITO VELHO – Então V. Excelência não tem conceito de
demagogia.
O Sr. HERMES PEREIRA DE SOUZA – V. Excelência é que não tem.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Finalizando, sr. Presidente, eu apenas
respondo ao ilustre deputado Hermes Pereira de Souza, que falei, principalmente, no
que diz respeito aos empréstimos, com conhecimento de causa, à luz das estatísticas da
Prefeitura que foram dadas a conhecer, quando trabalhava naquela Casa.
O Sr. BRITO VELHO – O trabalho de V. Excelência honra esta Assembléia.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Finalizando, sr. Presidente, essas minhas
considerações, digo apenas que o sr. Gabriel Pedro Moacir constrói o seu próprio
cadafalso, nada temos a ver com isso, mas que S. S. envergonhe a honorabilidade das
instituições rio-grandenses, ou burle os sagrados direitos do povo, justamente a sua
parcela mais humilde, a sua parcela mais empobrecida e mais necessitada, isto
absolutamente não podemos permitir.

376

Sentimos nesta hora, sr. Presidente, a tranquilidade de consciência, que emana
do dever cumprido, porque jamais silenciaremos, na bancada do meu partido, ante
qualquer irregularidade ou imoralidade administrativa, no cumprimento dos imperativos
que nos impõe o honroso mandato que estamos desempenhando nesta Casa.
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Estratégia da Bancada do PTB
Antes de tudo, desejo pedir aos meus nobres colegas, com seus apartes, que
muito honrarão estas minhas breves considerações, fiquem dentro do nosso Regimento,
isto é, com observações breves, para que eu tenha possibilidade de articular com
segurança e de maneira completa o meu pensamento.
Tenho a impressão que o nosso Regimento, prevendo os apartes, quer
precisamente dizer que um aparte é uma observação breve, muitas vezes até com o
consentimento tácito e não expresso do orador, como um “não-apoiado” ou um
“apoiado”, etc. Nestas condições, terá o orador oportunidade de desenvolver com
continuidade as suas considerações e, ao mesmo tempo, ter presente o pensamento dos
seus colegas de representação.
Feitas estas observações preliminares quero dizer aos meus companheiros de
representação e a V. Excia. que a minha presença, na tribuna, hoje, prende-se a uma série
de fatos e acontecimentos que haverão, sem dúvida, de influir essencialmente nos
destinos dos quadros políticos do Rio Grande do Sul.
Quando do início dos nossos trabalhos, por ocasião da abertura da
Assembléia Legislativa, tivemos o ensejo de definir a posição não apenas da bancada do
Partido Trabalhista Brasileiro, mas da linha de conduta, também, do nosso próprio
Partido. Essa linha de conduta, a que nos propomos seguir, tem sido invariavelmente a
norma pela qual o Partido Trabalhista Brasileiro, quer nesta Assembléia, quer nos postos
do Poder Executivo, vem trilhando à risca e, sobretudo, cumprindo com fidelidade
aquilo que solenemente prometeu aos rio-grandenses. É verdade que os debates neste
plenário muitas vezes se acaloraram, o que é perfeitamente natural, regularíssimo num
Parlamento. Recém saídos de uma campanha política acesa e em certas regiões do nosso
Estado veemente e, sobretudo, de um grande confronto de espírito público e de
idealismo, é natural, portanto, que nós todos, homens de Partido, trouxéssemos algumas
marcas, muitas delas indeléveis dessa luta e dessa campanha política. Mas a verdade é,
sr. Presidente, que em nenhuma dessas oportunidades, mesmo nos momentos mais
acalorados e mais acesos que este plenário tem vivido nesta nova Legislatura, em
nenhuma dessas oportunidades conseguimos divisar uma separação mais profunda, uma
divisão das nossas representações partidárias em torno de problemas do nosso Rio
Grande e ainda mais, nem mesmo no terreno político, dada a situação em que nos
encontramos, situação bastante expressiva, isto é, a de um governo que recém findou o
seu mandato e outro que recém inicia o desempenho das suas obrigações. É uma
situação que não autoriza uma tomada de posições em relação a atos do novo governo,
pois que o novo governo recém está assumindo as rédeas das respectivas posições
administrativas, estudando a situação, verificando o que existe para enquadrar a sua
programação dentro da realidade administrativa do nosso Rio Grande. De forma que a
nossa bancada, vivendo a cordialidade generalizada deste plenário, tem dedicado todas
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as suas energias, todo o seu espírito público e esta convivência esplêndida, convivência
de partidos no trato dos difíceis problemas do nosso querido e amado Rio Grande do
Sul. Nessa ordem de idéias, pretendemos caracterizar bem a posição que o nosso
Partido, através da sua bancada, vem assumindo nesta Casa, invariavelmente
procurando projetar para o futuro este clima amistoso em relação aos problemas do
Rio Grande do Sul, este clima de compreensão e de tranquilidade. É verdade que
algumas passagens, para todos nós lamentáveis, ocorridas neste plenário, tumultuaram,
em certas oportunidades os nossos debates, mas nenhum desses acontecimentos
conseguiu abalar este clima que o povo rio-grandense está reclamando dos seus
representantes, clima em que todos possam trabalhar, em que todos possam dedicar o
seu tempo e as suas energias a atividades produtivas. Quero citar um exemplo, sr.
Presidente, para bem caracterizar estas minhas considerações: Houve um debate aceso,
violento entre o meu jovem colega de bancada Wilson Vargas e o ilustre vice-líder da
bancada do PSD. Foi antes de tudo um debate pessoal, que, felizmente, pela
compreensão desses nossos dois colegas e, sobretudo, pelo espírito já consolidado neste
Parlamento, foi um fato que já passou e que não deixou nenhuma marca e nenhuma
impressão no nosso convívio.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. permite um aparte?
O SR LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FLORES SOARES – Pedi um aparte para declarar a V. Excia. que
estimo ver do líder da bancada do PTB...
O SR LEONEL BRIZOLA – Apenas queria repetir a V. Excia. algumas
observações que fiz no início, pedindo que os apartes dos meus colegas, o que
representa uma honra para mim, sejam breves, concludentes e rápidos, e mesmo sem a
minha licença, porque ela é expressa. Que as suas observações sejam rápidas, porque
desejo dar oportunidade aos colegas que manifestem o seu pensamento rapidamente,
demonstrem o seu aplauso ou não-apoiado e, depois, se desejarem completar as suas
idéias, peçam a palavra e façam um discurso.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. me concede o aparte?
O SR LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. FLORES SOARES – Quero declarar que me congratulo com a Casa
pelas normas que V. Excia. está traçando para a bancada que dirige, isto é, um clima
ameno, propício ao trabalho e, sobretudo, um clima de respeito mútuo entre os
representantes do Rio Grande do Sul.
O SR LEONEL BRIZOLA – Quero dizer ainda mais, não estou traçando,
nas minhas considerações, normas para a minha bancada, estou apenas interpretando o
desenrolar dos nossos trabalhos, estou apenas refletindo o que tenho observado e sentido
através dos dias que se sucedem no funcionamento desta Assembléia.

379

Todas estas considerações vêm a propósito de determinado objetivo para
definir com segurança e precisão o que representa para nós a intervenção de ontem do
ilustre deputado Adail Moraes, vice-líder da bancada do Partido Social Democrático,
intervenção esta, sr. Presidente, extremamente violenta, é verdade, com o grande ardor
muito natural de ilustre e jovem representante pessedista. Mas na verdade, intervenção
que traz consigo para a nossa representação, para a representação que tenho a honra de
liderar nesta Assembléia, um significado muito grande.
Nós, trabalhistas, traçamos uma linha de conduta e, a despeito do pensamento
pessoal de muitos dos nossos companheiros de representação e do sentir de
ponderáveis correntes de opinião dentro do nosso partido, nós assumimos esta linha de
conduta e ela tem constituído para nós um compromisso de honra. E haveremos de
segui-lo, inflexivelmente, até que a direção partidária nos determine outro caminho, o
qual deveremos trilhar. A orientação política da nossa bancada, como do Partido
Trabalhista, secção do Rio Grande do Sul, cabe à Executiva Estadual e ao Diretório
Estadual do nosso Partido. Ela nos traçou o caminho e, a despeito dos obstáculos, das
dificuldades, e, sobretudo a despeito de muitas restrições pessoais, nós a seguiremos,
porque estamos convencidos de que esta linha de conduta é a que melhor convém, não
apenas ao nosso Partido, mas aos interesses superiores da coletividade rio-grandense...
O SR. PERACHI BARCELOS – E a esses em primeiro lugar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... porque o nosso partido não tem interesses
diferentes daqueles que se identificam com os da coletividade que representa os
interesses superiores da nossa terra.
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Críticas do PSD
Recebemos, portanto, com surpresa, com muita surpresa, a manifestação do
ilustre deputado Adail Moraes. E, de fato, se analisarmos a sucessão de acontecimentos
políticos, verificaremos, com espírito frio e calculado, que o discurso do ilustre
representante destoa da sucessão dos fatos e, sobretudo, da norma a que todos os
partidos, a que todos os representantes, iam seguindo até agora. Não desejo,
absolutamente, formular da minha tribuna, qualquer censura. Não caberia a mim fazer
observações dessa ordem. Pode ser que essa linha de conduta, essa bandeira arvorada,
represente uma nova etapa na sucessão de acontecimentos a que me estava referindo, e a
minha presença na tribuna tem precisamente esse objetivo: caracterizar para a nossa
gente, demonstrar à opinião pública do Rio Grande a nossa posição e a forma por que
e como recebemos o discurso do ilustre deputado Adail Moraes. Qualifiquei de violenta
a intervenção do ilustre deputado, precisamente porque entendemos que S. Excia. fez
um conjunto de acusações ao novo governo e aos setores da administração, fez um
trabalho nesse sentido baseado simplesmente no rumor da Rua da Praia.
O SR. ADAIL MORAES – V. Excia. permite?
O SR LEONEL BRIZOLA – Já vou conceder o aparte a V. Excia.
E ainda mais, no que tange ao caso de Santa Maria, que eu desejo focalizar...
O SR. ADAIL MORAES – Lamento que V. Excia., que costuma dar aparte
sem reclamá-los, se recuse a conceder-me o que ora peço.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Desejo, sr. Presidente, dar explicação a
respeito, baseado em fundamentos. Concedo, com prazer, o aparte a V. Excia.
O SR. ADAIL MORAES – Quero dizer a V. Excia. que, dentro de um
propósito a que, aliás, me filiei desde o início, do qual ainda ontem, creio eu, dei provas
bastantes, evitando a todo preço que se tumultuasse o plenário, não farei discurso
paralelo ao de V. Excia. Mas desejo que V. Excia. tenha bem presente que eu afirmei
ontem trazer para esta Casa acusações que estavam na voz do povo, na opinião pública
e que amanhã, se a realidade mostrasse que eu estava enganado, que minhas acusações
de todo se afastavam da realidade, eu viria a este plenário e teria hombridade de dar a
mão à palmatória e de me penitenciar das acusações injustas que tivesse feito. Digo,
entretanto, a V. Excia. que, até hoje, não tenho por que retirar as expressões que ontem
proferi nesta Casa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Vamos nesta oportunidade
dar algumas explicações para mais uma vez caracterizar a nossa linha de conduta. Não
quer dizer isso que nós não estejamos sempre prontos a dar todas as explicações que
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estiverem ao nosso alcance, mas nós iremos nos deter aí nas explicações. Não
avançaremos mais o sinal, porque não desejamos de momento. Ficaremos nas
explicações e aguardaremos os acontecimentos. Em síntese, declarou o ilustre
deputado Adail Moraes que Santa Maria estava entregue aos abutres da politicagem,
que aquele brioso município poderia se comparar a um cadáver entregue aos lobos...
O SR. ADAIL MORAES – V. Excia. está adulterando o sentido da minha
manifestação de ontem. V. Excia. é um deputado brilhante e talentoso e não tem o
direito de adulterar, de má fé, as minhas palavras, como quer fazer.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Tenho aqui comigo as notas taquigráficas
que tive o cuidado de ler e examinar. Se nas minhas considerações eu não tiver a
felicidade de interpretar corretamente o pensamento de S. Excia., aceito com o maior
prazer as observações que vêm de sua parte. Santa Maria está realmente, há um mês,
durante o governo trabalhista, sem ter o seu prefeito nomeado. Está respondendo pela
direção do município um ilustre cidadão, um homem honrado e digno que dá a todos
nós tranquilidade na marcha dos negócios daquele município. O prefeito, hoje, como
somos nós, como é V. Excia., como é o próprio sr. Governador, apenas uma peça na
estrutura da administração. Ele tem um orçamento a executar e não pode fazer
variações fora daquele orçamento. Tem o seu plano anual delineado, o qual segue
sempre, a despeito das conjunturas políticas ou então a despeito das substituições dos
titulares. Até hoje, ao contrário das afirmativas do ilustre deputado, não faltou a
cooperação do Estado ou da União a Santa Maria. O atual titular da sua prefeitura teve
e terá, durante toda a sua gestão, as portas abertas dos governos do Estado e da União,
para tratar dos interesses da coletividade santa-mariense. Fiz esta observação porque se
contém no discurso do ilustre deputado Adail Moraes, uma observação neste sentido,
de que urge o provimento da prefeitura de Santa Maria, porque falta, com a natural
consequência, o entrosamento dos interesses municipais com o auxílio do Estado e da
União. Nós queremos dizer que nada disto tem acontecido. Mas vamos ao caso: por
que Santa Maria está até agora sem prefeito? Desejo informar que o Governo do Estado
e o Partido Trabalhista Brasileiro estão dedicando o seu melhor interesse e a sua maior
afeição ao problema da escolha de um prefeito para Santa Maria. Não temos medido
sacrifícios para alcançar este grande objetivo. Queremos um homem da coletividade
santa-mariense que represente uma média de opiniões. Nunca desejamos, e por isto é
que levamos mais tempo, impor um nome qualquer sem consulta generalizada ao
povo santa-mariense.
Vamos perguntar a este Rio Grande, velho, tradicional e indomável, por que o
valoroso município de Santa Maria está na situação em que se encontra, está vivendo
conversações de tanta relevância, aproximadas do povo tanto quanto possível, para a
escolha do seu prefeito? Por quê? Por um motivo, sr. Presidente. Porque o trabalho da
politicagem impediu que o valoroso povo de Santa Maria o escolhesse livre e
soberanamente nas urnas.
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Autonomia cassada
Nós lançamos estas considerações à opinião pública rio-grandense, nós que
lutamos com todas as nossas energias para que não fosse cassada a autonomia desses
municípios da nossa terra, e hoje os fatos estão provando e elementos do próprio
Conselho de Segurança Nacional já têm declarado, até por escrito, que foi a instâncias
de determinadas facções partidárias que foi cassada a autonomia desses municípios.
O SR. PERACHI BARCELOS – V. Excia permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. PERACHI BARCELOS – Queria dizer a V. Excia. que o governo do
gen. Dutra se instituiu logo após a cassação do Estado de Guerra e havia razões de ordem
estratégica, aduzidas pelo Estado Maior do Exército, para que várias cidades, não só do
Rio Grande do Sul, como de todo o Brasil, não ficassem adstritas a situações políticas e
que nem para elas fosse permitido admitir prefeitos, administradores que não fossem da
absoluta confiança do governo e que, também, a situação criada para esses municípios
impedisse o Governo, em um dado momento, colocar nessas prefeituras os elementos
que nela deveriam satisfazer os objetivos de ordem estratégica.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu louvo, sr. Presidente, com o maior
entusiasmo o idealismo do nobre líder pessedista, sobretudo a serena confiança que S.
Excia. tem para com as providências que culminaram com a cassação da autonomia destes
municípios do Rio Grande. Mas os fatos e não a realidade demonstram o quanto de
manobra política está contida dentro da decisão que foi tomada.
O SR. PERACHI BARCELOS – Eu não concordo com V. Excia.
O SR. LEONEL BRIZOLA – As informações do Conselho de Segurança,
órgão eminentemente político para o Congresso Nacional, dizendo que esses municípios
não poderiam ter os seus prefeitos eleitos, essas informações estão estampadas à
observação dos rio-grandenses, que elas decorrem essencialmente de interesses políticopartidários. Nós combatemos sempre essa decisão e iremos para a prática nesse terreno,
pleitearemos com todas as nossas forças e todas as nossas energias para que no Rio
Grande não existam municípios privilegiados e municípios sem autonomia. Desejamos
que esta mui leal e valorosa Porto Alegre tenha o direito, que lhe garante a Constituição,
de eleger o seu prefeito. Desejamos que ela vá para esse terreno limpo, claro e justo da
luta eleitoral para que, democraticamente, proporcione ao povo, nas urnas livres e
soberanas, a decisão de colocar nos postos de governo os titulares de sua confiança.
Mas isso tudo é passado. Passado é passado, são águas que passam e não movem
moinhos. Nós precisamos encarar o futuro. Estou bem certo de que não partirá de
nenhum representante do povo do Rio Grande qualquer obstáculo para que Porto
Alegre seja livre e soberana como no passado.
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O SR. DERLY CHAVES – Agradeço a V. Excia. a justiça de que os
representantes que, neste instante, têm assento nesta Casa, não fariam a injustiça ao Rio
Grande do Sul de negar o seu voto para que todos os municípios tivessem os seus
titulares eleitos pelo povo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Estou informado que o Poder Executivo
prepara um projeto de lei, para encaminhar ao Congresso, pleiteando a modificação da lei
que cassou a autonomia de muitos municípios. O grande motivo, sr. Presidente, fora do
Rio Grande, porque no Rio Grande era contra o PTB, foi impedir que o Partido
Comunista elegesse alguns prefeitos no Brasil. Quero declarar a esta Assembléia e ao
Rio Grande do Sul que o meu partido, que congrega a grande massa dos trabalhadores
urbanos, está preparado para enfrentar voto a voto o Partido Comunista. Nós já
reestruturamos a nossa organização, tanto em Santos como em Recife, redutos do
Partido Comunista, para enfrentá-los, nas urnas, e derrotá-lo nas próximas eleições
municipais.
O SR. LIMA BECK – Mas o Partido Comunista não pode comparecer às
eleições.
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia sabe que eles têm tabela.
O SR. PERACHI BARCELOS – Queria declarar a V. Excia. que, sem
contestar os motivos que o levaram a isso, o atual Poder Executivo do Brasil também,
em determinada época conturbada da vida brasileira, cassou os direitos políticos, não só
dos municípios, mas de todo o Brasil.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A observação do ilustre deputado é uma
observação interessante, uma observação com muito mérito, principalmente partindo de
S. Excia., que é um grande espírito público, que é um homem de que todos nós podemos
colher lições para o desempenho de nossa vida pública. Eu deixo a explicação desses atos
e acontecimentos notáveis na vida do país a sua Excia. mesmo. Eu conheço as razões
das medidas de que todos nós temos conhecimento, eu tenho certeza que S. Excia as
conhece muito melhor do que eu, que sou um recém vindo à vida pública. O nobre
deputado Perachi Barcelos é homem que tem uma vida pública bastante apreciável,
tanto no tempo, como também no mérito de suas realizações. E ele conhece
perfeitamente, muito mais do que eu e muito mais do que esta rapaziada de minha
bancada as razões por que o sr. Getúlio Vargas implantou o Estado Novo.
Prosseguindo, vamos passar de Santa Maria para um panorama mais amplo,
para estas cercanias do nosso Rio Grande, para evidenciar, perante a opinião pública,
principalmente as intenções que nos animam e a maneira por que nós compreendemos
o desenrolar destes acontecimentos.
Do conteúdo das palavras do ilustre colega, nós tiramos os ensinamentos para
definir a nossa linha de conduta. Eu não nego, e proclamamos alto e bom som que nós
fomos derrotados nas eleições municipais. A causa da nossa derrota está no coração e na
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consciência dos rio-grandenses. Eles souberam julgar a nossa conduta, e o povo nunca
erra. Nós marcharemos para outras eleições municipais e haveremos de nos apresentar
perante o povo com as correções que as nossas imperfeições permitirem para disputar
as preferências do nosso eleitorado.
O SR. FLORES SOARES – Queria dizer a V. Excia. que em muitos
municípios do Brasil já se verificaram eleições municipais e na grande maioria deles o
PTB foi derrotado, como o foi nas eleições estaduais.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ficam aí, as observações do ilustre deputado
udenista que, para mim, que tenho um temperamento de gaúcho, com toda simplicidade
característica da nossa gente de fora, lembro aquela figura das nossas lendas gauchescas,
do macaco que tinha rabo comprido na estrada esquecendo-se que um veículo poderia
passar por cima. Se o ilustre deputado argumenta com a derrota do Partido Trabalhista
Brasileiro nos outros Estados e a vitória do seu partido, a União Democrática Nacional,
eu argumento com a fraqueza da União Democrática Nacional no Rio Grande que, para
mim, é um argumento muito ponderável.
O SR. FLORES SOARES – O Rio Grande é uma exceção. E a nossa
fraqueza é só numérica.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Não estamos analisando a
fraqueza moral. Estou discutindo principalmente os propósitos do Partido Trabalhista
Brasileiro de se apresentar e como ele pretende se apresentar frente ao honrado e
sobretudo ao esclarecido eleitorado rio-grandense.
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – Assegurando-lhe a liberdade de
consciência.
O SR. LEONEL BRIZOLA – O ilustre vice-líder do Partido Social
Democrático investiu, com toda a veemência que caracteriza as suas intervenções e a
sua oratória, baseado no rumor, portanto, numa coisa abstrata que ninguém pode pegar,
que ninguém pode sentir ou ler para dizer que o Partido Trabalhista Brasileiro, através
dos seus representantes no Poder Executivo está cometendo isto ou aquilo, que
representa algo de criticável ou condenável em relação ao passado. Nós queremos
reafirmar aqui, nestes poucos minutos que nos restam, que nós continuamos inflexíveis
na linha de conduta que nos traçamos e que nós absolutamente não haveremos de prejudicar
a administração pública ou negociá-la a troco das simpatias políticas, porque nós, se
necessitamos transferir um delegado de polícia, nós transferiremos.
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – Inclusive por motivos políticos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Se precisarmos transferir a bem do serviço,
a bem do interesse da administração, qualquer funcionário que não seja intransferível, nós
transferiremos, porque o serviço público necessita muito da mobilidade dos seus
quadros.
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O SR. HELMUTH CLOSS – Se este é o pensamento do sr. Getúlio Vargas,
já evoluiu muito.
O SR. ADAIL MORAES – V. Excia. está confirmando o sentir popular, de
que dei conhecimento ontem à Casa. As palavras de V. Excia refletem a mentalidade do
sr. João Goulart, e não a do sr. Alberto Pasqualini.
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – Nem a do sr. Ernesto Dorneles.
O SR. ADAIL MORAES – Nem a do sr. Ernesto Dorneles, diz V. Excia
muito bem, mas a do sr. João Goulart.
O SR. PERACHI BARCELOS – V. Excia me permite? Queria dizer a V.
Excia que ao PSD não interessa qualquer negociata, qualquer cambalacho (Muito bem,
muito bem. Apoiados da bancada pessedista). O PSD traçou desde o início dos
trabalhos desta Assembléia, a sua conduta política (Muito bem, Muito bem) e a sua
conduta administrativa. Do ponto de vista político, desejamos continuar sendo o que
fomos até agora, absolutamente independentes (Muito bem, Muito bem), teremos
absoluta liberdade para apontar e criticar os atos do Governo do Rio Grande do Sul, e
também queremos estar cheios daquele espírito público que sabe compreender as
necessidades maiores do Rio Grande, para ir ao encontro do Governo, no momento
preciso, e dar os recursos necessários para a sua administração.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Vou, sr. Presidente, cortar as minhas
considerações, a não ser que a generosidade do colega imediatamente inscrito o leve a
me ceder o tempo de que irá dispor para falar.
O SR. LIMA BECK – Sr. Presidente. Prazerosamente cedo o meu tempo e,
assim não será somente um deputado, mas dois que irão ter esse gesto para com o nobre
líder trabalhista, pois, eu havia cedido o meu tempo ao deputado Heitor Galant, que,
também, com a máxima satisfação, atendeu à nossa sugestão de oferecer o tempo ao
ilustre deputado trabalhista.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Esta passagem, sr. Presidente, muito bem
confirma a procedência das nossas considerações. Este plenário, que será fecundo nas
suas realizações, é uma demonstração segura de que o futuro do Rio Grande está
entregue a mãos limpas, honradas, generosas como é o coração gaúcho, para que a nossa
terra se encaminhe definitivamente para os destinos que merece.
Agradeço sensibilizado a gentileza do nobre deputado Lima Beck. E,
retomando o fio das minhas considerações, eu quero dizer que esta afirmativa que
acabei de fazer não representa nenhuma ameaça, porque nós não tomamos como
ameaças as medidas administrativas tomadas pelo Governo passado. Discutimos muitas
delas e nem por isso o Governo voltou atrás, convencido que estava da sua justiça e das
conveniências da administração.
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Defesa do Governo
Nós encaramos a administração neste sentido, através desta linha de conduta.
Quanto à política a que o ilustre deputado se referiu, de que estava correndo riscos de ser
transformada numa guarda pretoriana, quero dizer que nós lançaríamos sobre a
organização policial do Rio Grande uma acusação, uma gravíssima injustiça, se
julgássemos que os homens públicos da nossa terra, responsáveis pela salvaguarda da
ordem e da tranquilidade do povo, sejam capazes de tal servilismo. Nós, do Partido
Trabalhista, jamais faríamos esta injúria principalmente pelo passado do nosso
Governador que foi um homem que timbrou durante a interventoria, por prestigiar a
nossa organização policial...
O SR. PERACHI BARCELOS – Eu sou testemunha disso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... estruturando-a dentro de uma linha de
conveniência para a administração e para os interesses coletivos. Estruturação esta que
foi completamente malbaratada, não sei quando, mas que existia e foi firmada durante a
interventoria do sr. Ernesto Dornelles. Quando o titular da nossa delegacia esteve no
interior, controlando os acontecimentos, cumprindo as suas atribuições específicas,
quando Porto Alegre possuía apenas um número de delegados compatível com as suas
necessidades. Vamos suplantar esta fase, para avançar um pouco mais no panorama das
nossas considerações. Nós não estamos aqui, como declarei, para fazer outra coisa senão
a defesa dos nossos atos e das nossas prerrogativas e, sobretudo, da nossa orientação
governamental.
A precipitação com que o ilustre sublíder do PSD encarou uma série de fatos e
acontecimentos vem de fato colocar um marco no caminho que todos nós estávamos
trilhando. Por enquanto, o nosso partido ainda seguirá a linha que traçou. Seguirá esta
mesma linha, sem retroagir ao exame do passado. Nós encaramos apenas o futuro da
nossa gente e da nossa terra e sobretudo a natureza e o conjunto de trabalhos que
teremos que realizar.
O SR. PRESIDENTE – Interrompo para dizer que o seguinte deputado
inscrito é o sr. Helmuth Closs.
O SR. HELMUTH CLOSS – Sr. Presidente. Tenho o máximo prazer em
ceder o meu tempo ao nobre colega deputado Leonel Brizola, para desenvolver o seu
interessante trabalho.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço, sr. Presidente, a gentileza do meu
conterrâneo, amigo e adversário político, deputado Helmuth Closs. Não jogo
confetinhos em S. Excia., porque ele não é homem para isso; ele tem um grande espírito
público e todos nós aprendemos a ver na sua atuação nesta Casa a sua dedicação ao Rio
Grande.
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O SR. HELMUTH CLOSS – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. HELMUTH CLOSS – Eu fiz isto de caso pensado, permita V. Excia.
Eu havia pedido alguns apartes e V. Excia. negou. Eu, cometendo esta generosidade, fiz
isto apenas para que V. Excia. não me negasse apartes futuros.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Na verdade, o meu generoso colega não tem
razão. Eu, no início das minhas considerações, quando S. Excia. ainda não estava neste
plenário, tive oportunidade de pedir, de fazer um apelo aos colegas, dizendo que tinha
todo o prazer em conceder apartes, mas que não fossem longos para que eu pudesse dar
oportunidade a todos e, ao mesmo tempo, não cortar a argumentação do meu discurso.
VV. Excias. verão que eu estou com a melhor doutrina.
O SR. HELMUTH CLOSS – Na opinião de V. Excia.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Prosseguindo, sr. Presidente, quero dizer
ainda, caracterizando bem o significado da intervenção do ilustre vice-líder do PSD, que
tomara que a sua intervenção tenha sido o fruto de impulsos que todos nós admiramos...
O SR. ADAIL MORAES – Não foi impulso. Foi a manifestação de uma
situação real.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... como uma característica do espírito
gaúcho. Porque, sr. Presidente, se os seus conceitos representam o pensamento
sistematizado, se os seus conceitos e as suas observações decorrem de um exame
meticuloso de conjunto da situação, então o caso é diferente. De fato representa um
marco em nosso caminho.
O SR. ADAIL MORAES – V. Excia. permite um aparte.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. ADAIL MORAES – Quero dizer a V. Excia. que não se trata de um
impulso, não se trata de um arroubo de entusiasmo ou de vibração. Eu até adiei por
alguns dias o discurso que ontem proferi. Há dias já sentia a necessidade de trazer a esta
Casa aquela manifestação, que foi oportuna, pensada e dita com veemência, mas sem
que eu negasse aos nobres colegas apartes e sem que deixasse de respondê-los com toda
a serenidade.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu me felicito, sr. Presidente, por ter
provocado do ilustre deputado esta reafirmação dos seus propósitos. Ficam, portanto,
estampado bem o seu pensamento e as suas intenções, como também a origem da sua
intervenção. Quero dizer, ainda, a esta Assembléia, dirigindo-me à opinião pública riograndense que nós ainda não iremos nos deter em questiúnculas ou querelas como, por
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exemplo, a referência que fez o ilustre deputado às tais “fichas” do Partido Trabalhista
Brasileiro, porque, sr. Presidente, é um assunto tão simples, usual, tão normal que nós
julgamos até desnecessárias as explicações.
Na minha casa, resolvi instituir um sistema de fichas, porque me esqueço das
observações, dos pedidos que me fazem os meus companheiros e os meus amigos.
Recebo, na minha casa, desde às sete da manhã até altas horas da noite, a visita dos meus
amigos e fui obrigado, sr. Presidente, a fazer anotações especiais, porque ninguém tem
cabeça suficiente para guardar todos os assuntos. E quero dizer apenas que as tais fichas
não são partidárias. Trata-se de um formulário, porque não há possibilidade de se fazer
qualquer trabalho, a partir de determinado volume, sem organização. Quero dizer mais
ainda, sr. Presidente, que o meu Partido, que tem força indiscutível e comprovada, não
precisa de fichas que representem adesões obrigatórias, porque nós nunca conseguimos
imprimir fichas em número suficiente para atender aos pedidos de nossos
companheiros.
Quero declarar ainda que, há seis meses – quem quiser pode ir lá na sede do
PTB para verificar – existe correspondência dos nossos diretórios e das 1.890
organizações que o PTB têm em Porto Alegre, pedindo a remessa de fichas e o Partido,
atendendo à campanha política, não teve ainda recursos para imprimir as fichas a fim
de atender a esses pedidos.
O SR. HELMUTH CLOSS – Mas foi muito mau isto! Porque, eu tenho
experiência do passado, há alguns que se dizem correligionários, assinam a ficha e
depois querem sair. Foi muita pena porque, com as fichas assinadas, não poderiam mais
se arrepender. (Risos)
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – V. Excia. permite? V. Excia vai perdoar
a maneira quase ingênua com que vou entrar neste assunto e que se justifica pela minha
condição de “noviço” nas lides parlamentares.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Desejo que V. Excia. seja breve, concludente,
rápido, porque disponho de pouco tempo para permanecer na tribuna.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Desejaria que prestasse a essas pessoas
de Canoas...
O SR. FLORES SOARES – Que é uma comissão pluripartidária.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – ... uma informação com referência à
prefeitura daquela localidade. Hoje pela manhã cedo, recebi a visita dessa comissão, que
me solicitava que, no plenário, tratasse do assunto. Ora, sou novíssimo no trato com a
opinião pública, mas encontrei esta coincidência maravilhosa de estar V. Excia. na
tribuna, para pedir estas informações que me serão dadas não a mim, mas aos
interessados que estão nesta Casa, alegando, segundo me consta, que o diretório
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impediu que chegasse um apelo com cerca de 5.000 assinaturas ao Governador do
Estado, no sentido de que fosse nomeado um determinado cidadão.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sou obrigado a interromper o aparte de V.
Excia.
Nós não somos enciclopédicos. Particularmente, não conheço o caso, mas
afirmo que trarei, na devida oportunidade, os esclarecimentos que me pede.
Quero concluir as minhas considerações, declarando à opinião pública do Rio
Grande, que o PTB segue ainda como dantes, coerente com o seu passado e, sobretudo
com a orientação política traçada pelos seus órgãos diretores e que quanto à intervenção,
que nós classificamos de violenta, injusta e intempestiva do ilustre deputado Adail
Moraes (não-apoiados da bancada do PSD), queremos dizer que dada esta satisfação
julgamos por respondida a sua oração.
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A Força da Tribuna
Presidente e srs. Deputados. A todos nós, que pertencemos a esta Casa, dois
caminhos se nos oferecem para a realização, para a efetivação de todos os nossos ideais,
das causas que o povo vem colocando em nossas mãos. Um desses caminhos é o uso
constante e sistemático da tribuna parlamentar, caminho esse que as bancadas de
oposição vêm utilizando, vêm seguindo, em prol da efetivação dos propósitos, sempre
com espírito público, que animam e vêm animando estas mesmas representações.
O outro é uma ação direta, imediata e junto aos responsáveis pela solução de
qualquer problema. É o caminho que, em regra, como aliás, é natural, vem seguindo,
nesta Casa, a eminente bancada situacionista, isto é, em vez de se utilizar, no protesto,
como também em qualquer reclamação, que tenha a fazer, junto aos responsáveis pela
coisa pública, servem-se desse segundo caminho, não menos digno do que o anterior,
para resolverem os problemas respectivos. Este caminho dificilmente pode ser utilizado
pelas bancadas oposicionistas e, quanto ao orador, já teve a oportunidade de manifestar,
neste mesmo plenário, como sempre haveria de tratar, com as autoridades e com o Poder
Executivo, da sua tribuna, pois que, assim pensando, resolveria certos fatores que
poderiam embaraçar a ação parlamentar.
Efetivamente, srs. Deputados, o trato pessoal e direto sempre inibe, tolhe um
pouco, a liberdade de crítica, a mobilidade dos deputados oposicionistas, quando
utilizam a sua tribuna nesta Assembléia. Portanto, aos deputados da oposição, em tese,
em regra, o único caminho utilizável, para propugnarem pelas suas idéias, para lutarem
pelas soluções que julgarem mais acertadas, para fazer com que certos setores da
administração pública retornem aos seus eixos verdadeiros, o único caminho, em tese e
em regra, mais convenientemente utilizável, é a sua tribuna parlamentar, como também
todos os instrumentos legais e regimentais ao seu alcance, dentro do Poder Legislativo.
O SR. LEOPOLDO MACHADO – Acho mesmo que este é o princípio
salutar da democracia.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente.
O SR. LEOPOLDO MACHADO – Se não exercêssemos este direito, não
estaríamos exercendo o direito democrático.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido a V. Excia. Quanto, sr.
Presidente, aos nossos eminentes colegas que representam, neste recinto, o pensamento
do Governo, podem utilizar livremente os dois caminhos, porque, como os srs.
Deputados oposicionistas têm plena liberdade para utilizarem-se de suas tribunas, como
e quando desejarem e, também, o que geralmente não acontece com a oposição, têm a
faculdade mais cômoda de instar, de diligenciar, de providenciar junto e diretamente ao
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governador, pelas soluções, pelos problemas, como também pelo retorno de certos
departamentos da administração pública às suas verdadeiras e devidas funções.
O SR. HELMUTH CLOSS – Esta é a nossa desvantagem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Estas considerações vêm precisamente com
o propósito de lançar certas bases sobre um rápido comentário que desejo fazer da
minha tribuna, para mostrar o quanto nós, os da oposição, tínhamos razão e procedência
quando criticávamos acerbamente, quando verberávamos contra a ação policial que se
desenvolvia dentro das fronteiras do nosso Estado, sob a alta direção e responsabilidade
do eminente Chefe de Polícia.
Tanta razão, sr. Presidente, nos assistia, que todas aquelas providências, todas
aquelas arremetidas, todas aquelas diligências, caíram, baquearam, uma por uma, no
Poder Judiciário. Tanta razão nos assistia que foi necessário que a ação da polícia, que
excedia aos limites da lei, que exorbitava de suas funções, foi verberada, até mesmo pela
ação constante e sistemática de vários representantes do partido situacionista, quando
essa mesma ação foi sentida na própria carne.
Quero me referir aos acontecimentos que se desenrolaram na briosa, na
histórica e tradicional capital da região serrana, a bela e valorosa cidade de Passo Fundo,
cidade para mim muito grata, cidade para mim muito cara, porque passei lá alguns anos
da minha vida e lá tenho prestimosos e dedicados amigos.
Os fatos desenrolados naquela cidade vêm demonstrar de maneira exuberante
que a exorbitância da ação policial, que se desenvolveu no Rio Grande do Sul, chegou
mesmo a merecer, agora, a repulsa violenta de um importante setor do PSD.
A imprensa de Passo Fundo, continua ainda, nesses dias que correm, a verberar
violentamente contra aquelas medidas, que, segundo seu julgamento, foram medidas
arbitrárias, foram medidas violentas que desrespeitam a lei. Não entro e não examino o
mérito daqueles acontecimentos, porque não disponho de elementos para isso. Pois que,
desde que possuísse os elementos necessários à formação de um juízo sobre aqueles
fatos, estaria na minha tribuna, falando com a mesma franqueza, com a mesma
veemência, verberando contra essas violências; não faria nada mais do que cumprir com
o meu dever, mesmo quando elas tenham sido perpetradas contra os nossos adversários
políticos.
Repito ainda esse detalhe, pois, procedendo desta forma, nada mais faria do
que cumprir com o meu dever, isto é, defender companheiros e adversários das
violências e das arbitrariedades do Governo.
Estou, como disse de início, falando de coração aberto, falando francamente,
espontaneamente, sobre um problema que considero de primeira ordem, e de que tenho
tratado várias vezes, com tanto gosto, da minha tribuna, pois não é a primeira vez que
aqui me encontro para verberar, para criticar e para protestar contra todos os atos de
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violência que se venham a cometer no Rio Grande do Sul, seja contra os meus
companheiros, seja contra os meus adversários, e mesmo contra aqueles que, no gozo
e no uso de sua cidadania, dentro dos seus direitos consagrados pela Constituição,
estejam politicamente impedidos de militar nas suas facções políticas, como acontece
com os partidários, com os membros do extinto Partido Comunista.
Eles, sr. Presidente, devem constituir motivo de nossa doutrinação, de um
reajuste ao nosso ambiente político, e não apenas motivo de violências e de
arbitrariedades. Portanto, os meus propósitos são claros e são definidos.
Dizia eu que não desejava e não desejo examinar o mérito daqueles
acontecimentos, que se desenrolam na brava cidade da região serrana; mas aqueles fatos
lamentáveis, que vêm provocando tanta discórdia, merecem a atenção desta Casa,
merecem um comentário público de nossa tribuna, e não apenas a ação desses dignos
representantes do povo junto e diretamente às autoridades responsáveis.
Eis por que venho comentar estes acontecimentos da minha tribuna,
pensando, com isto, prestar mais um serviço ao Rio Grande; e prestar mais um serviço
a todos aqueles que, direta ou indiretamente, vêm sofrendo as violências pela ação
policial, dentro do nosso Estado. E ainda há um outro motivo fundamental para mim.
Minha intervenção neste assunto é uma questão de coerência, porque ela se
identifica com as contínuas manifestações que tenho tido, neste plenário, quando venho
verberando e criticando a ação das nossas autoridades policiais, sempre que cometem
uma violência, ou uma arbitrariedade. A gravidade desses fatos encontra-se bem
caracterizada na importância que os passo-fundenses dão àqueles acontecimentos; e a sua
imprensa, constituída de três brilhantes jornais, vem, até hoje, queimando cartucho
contra a ação e a ordem do senhor Chefe de Polícia.
Afirmei que só o que conheço sobre o assunto são os fatos de Passo Fundo,
são as informações que acaba de prestar, a este plenário, o eminente sub-líder da
bancada social democrática, o ilustre deputado Tarso Dutra, de que a polícia, lá, naquela
cidade da região serrana, havia surpreendido 49 pessoas jogando cartas, o que é
taxativamente proibido por lei. Esta, a única informação que tenho, e que merece de
minha parte o maior crédito que se pode dar a alguma coisa que se conhece. E em outro
juízo que me abalanço a fazer sobre aquelas ocorrências, é quanto aos precedentes do
ilustre Chefe de Polícia, e isto é o que me levou a afirmar que lá, em Passo Fundo, na
repressão ao jogo, houve de fato violências, pelo precedente com que vem atuando a
Chefia de Polícia. Estamos de acordo com que se faça repressão ao jogo dentro da lei,
dentro da legalidade, mas não estaremos nunca de acordo, estaremos pelo contrário
sempre prontos a protestar, quando, à guisa de realizar a repressão à jogatina, as
autoridades policiais invadam casas particulares, cometam violências e desrespeitem as
garantias consagradas na Constituição. É este exatamente o meu ponto de vista, a
maneira por que eu vejo aqueles fatos e aqueles acontecimentos que se desenrolaram
em Passo Fundo e é, por assim dizer, uma confirmação, é, por assim dizer, a consagração
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de tudo aquilo que sempre declaramos neste recinto sobre todos aqueles fatos que vem
caracterizando a ação policial e que merecem de nossa tribuna as maiores e mais
veementes verberações.
O SR. LEOPOLDO MACHADO – Mesmo porque o que aí observamos,
nesta acusação é o seguinte contraste: é que para o Chefe de Polícia garantir uma lei de
repressão ao jogo desrespeita a Constituição.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente. Estas minhas considerações
vêm ainda a propósito desta circunstância que já transbordou dos ambientes palacianos
e veio, portanto, até nós, de que a Secretaria do Interior e Justiça será agora vaga com
nomeação do eminente dr. Otacílio de Morais para o egrégio Tribunal de Contas do
Estado. E então, lícito é formular algumas idéias relativas à permanência ou não, na
Chefia de Polícia, do ilustre tenente-coronel Dagoberto Gonçalves. Sempre que ocorre
uma mudança na Secretaria do Interior, – é o elemento histórico que vem em abono à
nossa tese – como consequência, muda o titular da Chefia de Polícia, e eu não desejava
que passasse a oportunidade, que o eminente titular que recebeu de nossa parte tantas
críticas e tantas verberações, deixasse seu cargo sem que nós, da tribuna que o povo nos
concedeu, fizéssemos, ao menos uma rápida referência a esses acontecimentos de Passo
Fundo, que não haviam sido ainda motivo de comentários e de debates neste recinto.
O SR. HELMUTH CLOSS – As causas da sua derrota.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu desejava, sobretudo, acentuar que este
fato trouxe para nós, que combatemos até hoje, em tudo aquilo que nos pareceu
arbitrário, a gestão do eminente oficial do nosso Exército na Chefia de Polícia, isto é, o
reconhecimento ao menos sobre uma parcela dos nossos argumentos por parte de
ilustres representantes do PSD. O reconhecimento de que, ao menos na parcela que
sublinhei, tínhamos razão quando criticávamos, quando exaltávamos de nossa tribuna
que a autoridade policial exorbitava das suas atribuições, perseguindo e violentando
cidadãos que possuíam garantias consagradas na Constituição. Como estamos nós, que
lidamos constantemente com os cálculos, acostumados a dizer que, quando fazemos
uma interpretação geral, uma verificação final, examinamos, comparamos, em síntese,
interpretamos as somas de todas as parcelas, e aí está o móvel fundamental da minha
presença nesta tribuna: realizar espécie de somatório, uma soma geral das providências
e dos fatos mais importantes levados a efeito pela autoridade policial no Rio Grande do
Sul sob a responsabilidade do seu eminente titular, responsabilidade algumas vezes
direta e outras indiretas e que merecem de nossa parte protestos, críticas e verberações.
Até hoje e certa vez declarei na Comissão Representativa – a nossa Polícia não
ganhou uma diligência no Poder Judiciário, relativamente a prisões e violências que vem
cometendo, principalmente com trabalhadores, e, agora, a absolvição do vereador
Marino do Santos vem caracterizar, de maneira insofismável, que a Polícia do Rio
Grande do Sul cometeu, com aquele cidadão e representante do povo uma violência, uma
arbitrariedade. E revolta um exame rápido desse episódio. Um homem que recebeu
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credenciais do povo para representá-lo em uma das nossas câmaras municipais foi preso
e encarcerado, arrancado do seio de sua família, pois, vários representantes desta Casa
tiveram oportunidade de ouvir as queixas e observar as lágrimas que corriam dos olhos
da esposa desse cidadão, quando andava procurando todos os homens influentes para
conseguir a liberdade de seu marido, que havia sido preso pela autoridade policial; e o
Tribunal Militar, que examinou o assunto, nos autoriza a dizer, pelo texto do respectivo
acórdão, que foi uma grande injustiça cometida contra aquele cidadão, unicamente pela
mania, pela forma viciada com que as autoridades policiais procuram sempre interpretar
quaisquer acontecimentos ocorridos em nossa capital. As mais graves acusações o sr.
Chefe de Polícia lança contra aquele cidadão que pertenceu e pertence a um partido
posto fora da lei, o qual mereceu, enquanto aqui estiveram os seus representantes e ainda
depois de saírem daqui o nosso combate, através da ação dos nossos partidos junto às
classes trabalhadoras ou através da nossa ação dentro desta Assembléia, enfim, em todos
os setores onde tenhamos que exercer as nossas atividades.
O SR. TARSO DUTRA – Quero apenas dizer a V. Excia. que talvez seja
precipitado qualquer juízo; aliás, eu entendo precisamente que é precipitado qualquer
juízo quanto à absolvição do sr. Marino Rodrigues do Santos constituir um ato de justiça
ou não, porque a decisão comportava recurso e este foi interposto, não tendo sido ainda
julgado pela superior instância da Justiça Militar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a intervenção de V. Excia. e
respeito a sua opinião. Mas isso vem sempre acontecendo, mesmo nos recursos, e não
acredito que o Tribunal Militar que funciona nesta Capital não tenha decidido com o
maior número de provas e, sobretudo, não tenha, realmente, representado a verdade
daqueles fatos e daqueles acontecimentos. E eu pergunto, sr. Presidente: uma autoridade
que submeteu um cidadão a todos estes vexames, a todos estes sofrimentos morais e
materiais, deve ficar impune, deve ficar a salvo da Justiça? Meu pensamento sr.
Presidente, é o de que me cumpre fazer aquilo que se encontra ao nosso alcance, pelo
menos a crítica, evidenciando que aquele fato, aquele triste episódio representa uma
mancha, representa um erro da nossa polícia, que atuou de maneira arbitrária, sem
necessárias provas, sem os necessários documentos para decidir e aplaudir aquilo que
procura acentuar perante a opinião pública.
O SR. HELMUTH CLOSS – Sou daqueles que não acreditam
absolutamente nas lágrimas dos comunistas. De maneira alguma, por que todas as
lágrimas que eles verterem são hipócritas; logo, sou insuspeito para falar no caso do
vereador Marino dos Santos. E eu bem sei que a polícia agiu sem documentos oficiais.
Valeu-se de testemunhos falsos e nestes estava envolvido um correligionário meu.
Este, colocado na parede, disse a verdade sobre o vereador Marino do Santos
e foi liberto. Entretanto, absolutamente não concordo com o que V. Excia. está dizendo,
que o sr. Marino dos Santos é uma vítima. Comunista confesso, como todos mais, são
elementos perigosos, que devem merecer todo o cuidado de nossa parte. Esta é a
verdade. O que a polícia precisa fazer é agir honestamente, à testa de documentos sérios,
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insofismáveis, e não cometer injustiças, como aconteceu neste caso, mas jamais
acreditar naquilo que eles dizem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – O pensamento do nobre representante
perrepista não colide, em tese, com o meu.
O SR. HELMUTH CLOSS – Absolutamente não colide.
O SR. LEONEL BRIZOLA – O que declarei foi que esse cidadão foi uma
vítima realmente, neste episódio. Que o Governo tenha o necessário cuidado para evitar
a ação desaglutinadora, a ação conspiradora de quaisquer elementos, está bem. Mas não
que, à sombra dessas faculdades, o próprio Governo seja instrumento de injustiças, que
as autoridades policiais cometam atentados à dignidade humana, como nesse caso em que,
segundo apontei, ocorreu precisamente isso: que a autoridade fundou-se em elementos
que não comprovam suficientemente a ação repressiva, violenta, sobretudo arbitrária
com que atuou nesse caso específico.
Da minha tribuna quero declarar que todas as vezes que o Chefe de Polícia
cometer uma arbitrariedade, aqui estarei para verberar e criticar S. Excia. e todas as vezes
que cometer, no exercício de sua autoridade, atos dentro da lei, com justiça e equidade,
que exercitar legalmente as suas atribuições, aqui também estaremos nós para aplaudir
sua ação. Pensando que agora chega o fim de sua presença naquele alto posto da
administração pública, venho à minha tribuna para dizer que de todos os atos que
vieram ao conhecimento deste plenário, eu ainda não tenho motivos para aplaudir a
ação de S. Excia. Mesmo neste caso de Passo Fundo, S. Excia. atuou bem quanto à
repressão ao jogo, segundo o depoimento do ilustre deputado sr. Tarso Dutra, mas atuou
mal, cometendo violências, e essas violências existem, tanto que eminentes deputados
do Partido Social Democrático vêm lutando contra elas, opondo argumentos e razões
para justificar que a polícia, no caso de Passo Fundo, atuou com violências e com
arbitrariedade. E se o depoimento do nobre deputado sr. Tarso Dutra merece o crédito
desta Casa, também merecem os depoimentos e sobretudo a ação positiva e imediata
dos ilustres deputados srs. Hermes Pereira de Souza e Nicanor da Luz que, desde o início,
atuaram naqueles acontecimentos de Passo Fundo, protestando contra arbitrariedades
que, no seu entender, havia a polícia cometido em relação a diversos funcionários.
O SR. TARSO DUTRA – Parece-me que nenhum deputado de minha
bancada declarou, pela imprensa, que o sr. Chefe de Polícia tinha cometido
arbitrariedades em Passo Fundo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Na imprensa de Porto Alegre, não, mas na
de Passo Fundo, sim!
A Casa tem elementos para julgar qual o sentido da minha intervenção e, ao
mesmo tempo, para verificar que o deputado Helmuth Closs, de tanto falar em baralho,
embaralhou-se todo. O fato é este: eu estou trazendo para discussão depoimentos de
eminentes colegas que merecem o maior crédito. São depoimentos respeitáveis, como
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são os depoimentos do deputado Tarso Dutra, do deputado Hermes Pereira de Souza e
do deputado Nicanor da Luz.
A ação destes eminentes colegas, o sentido que tinham as suas providências são
elementos positivos para que esta Casa forme um juízo, depoimentos pró e contra. É
precisamente esta caracterização que estou fazendo. A minha crítica ao sr. Chefe de
Polícia, a minha discordância de sua atuação é coisa velha, não vem de hoje. Uma das
primeiras intervenções minhas neste plenário foi precisamente para criticar a ação policial
e neste ponto, sr. Presidente, eu cumpro mais uma vez, com legítima coerência com as
minhas atitudes anteriores. E pela ansiedade do eminente deputado Godoy Ilha pode a
Casa verificar que a minha coerência comprova-se pelo seu depoimento, pois certa
ocasião ocupou, com o brilho que caracteriza as suas intervenções, a tribuna, para
defender exaustivamente, longamente, a atuação do ilustre tenente-coronel Dagoberto
Gonçalves.
O SR. GODOY ILHA – E não me retrato de nenhuma das afirmativas que
fiz no sentido de demonstrar e comprovar que a ação do ilustre coronel Dagoberto
Gonçalves, no caso debatido naquela oportunidade, estava isenta de qualquer censura. E
quero mesmo acentuar a V. Excia. que com referência ao caso do vereador Marino dos
Santos, não tenho elementos positivos para ajuizar, para julgar e decidir do acerto da
providência policial.
Entretanto, a circunstância apontada por V. Excia. de não ter sido ouvido o
Conselho Militar, desta capital, não exclui que a polícia tenha agido regularmente no caso
apontado por V. Excia; tampouco o fato da absolvição dos comunistas pela Justiça local.
O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso interposto da decisão
que concedeu o “habeas corpus” expressivo, a julga que a prisão em flagrante estava
caracterizada face aos elementos que constavam da indagação. É lamentável que o
promotor público que funcionou no processo não tenha interposto recurso da decisão
absolutória, a fim de provocar pronunciamento de instância superior.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradecido a V. Excia. Como vê a Casa, a
Bancada do Partido Social Democrático, pela palavra de um de seus mais prestigiosos
participantes acaba de declarar que não se retrata da defesa feita de Dagoberto Gonçalves,
consequentemente de sua atuação na Chefia de Polícia. Mas eu estou certo que, mesmo
não se retratando daquela defesa, ele não virá em socorro do sr. Chefe de Polícia daqui
por diante, para defendê-lo da crítica da oposição, principalmente quanto ao caso de
Passo Fundo. Retiro-me, mais uma vez, da minha tribuna com tranquilidade de
consciência, porque sinto que cumpri com mais este dever: o de realizar um somatório
na atuação do ilustre sr. Chefe de Polícia, agora que S. Excia. pode deixar o cargo.
Como dizia, sr. Presidente, não queria perder a oportunidade, que não é de
absolutamente tripudiar sobre o adversário. Mas sim realizar uma soma de todos esses
fatos e acontecimentos e, sobretudo, formular uma crítica, em tese, à atuação desse
ilustre homem público que, em nosso entender, atuou mal em muitos episódios.
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Críticas a Acordo Interpartidário
“Os anais desta Casa trazem o relato completo de uma longa discussão, que se
sucedeu por vários dias, sobre as benemerências do acordo interpartidário.
Duas teses foram levantadas, neste recinto. De um lado, um grupo de
representantes e de eminentes deputados, aplaudindo aquele acordo e procurando
evidenciar todos os benefícios que resultariam para a nossa Pátria e para o nosso povo,
daquele pacto, celebrado entre diversos partidos.
De outro lado, um outro grupo, composto também de numerosos e ilustres
representantes do povo, grupo em que se tem sempre colocado o meu partido, procurou,
naquela oportunidade, acentuar o seu ponto de vista, sempre manifestado, não só a
impraticabilidade, mas sobretudo, a ineficiência daquele acordo interpartidário.
O assunto, motivo daquela brilhante discussão, não ficou encerrado ainda,
porque não estavam encerrados aqueles acontecimentos. Tanto um, quanto outro
grupo, em debate, apelaram, naquela ocasião, para o futuro, a fim de que ele pudesse,
então, como seus acontecimentos, revelar de que lado estava a verdade, de que lado
estava a razão.
Passado algum tempo, vários fatos aconteceram e a várias consequências do
acordo interpartidário tivemos a oportunidade de assistir, que foram dadas a conhecer
pela opinião pública nacional, pelo rádio e pela imprensa, e pelas manifestações de
eminentes brasileiros das mais diversas correntes políticas nacionais. Assim, por amor à
coerência, por amor à nossa promessa, por amor à fidelidade, e, sobretudo, à convicção
com que sustentamos os nossos pontos de vista, venho, hoje, à tribuna, para, quase sem
comentar, trazer, para que fique constando dos nossos anais e para conhecimento deste
recinto, a interessante entrevista do grande brasileiro, o eminente senador José Américo
de Almeida. É, sr. Presidente, esta minha atitude uma demonstração de que desejamos
sempre que o debate, neste plenário, em torno dos assuntos de natureza política, se
realize no tom elevado, no tom respeitável, com que se realizaram aqueles que há pouco
acabei de relembrar, e é ainda sr. Presidente, para que o histórico daqueles debates fique
completo, no seu relato, que eu desejo ler alguns tópicos da brilhante entrevista do ilustre
senador José Américo de Almeida, ex-presidente da União Democrática Nacional.
SR. DANIEL KRIGER – Membro eminente da União Democrática
Nacional. Em nosso partido, todos os cidadãos têm a liberdade de emitir o seu
pensamento, de criticar e de aplaudir, quando lhes aprouver. Por isso, o eminente
senador José Américo de Almeida merece a nossa solidariedade e aplauso. Podemos
discordar dele, mas não o incentivamos pela maneira como abordou o problema, porque
ele e nós sempre nos inspiramos no bem da pátria.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – A intervenção do ilustre líder da União
Democrática Nacional vem caracterizar, perante esta Casa, através de sua palavra
honrada e acatada, que a atitude do eminente Senador José Américo de Almeida é a
demonstração clara e positiva de que, no partido de S. Excia., todos os membros, dos
mais humildes aos mais eminentes têm a maior liberdade para externar amplamente, seu
pensamento; e, realmente, a entrevista do ilustre senador é a demonstração realmente
positiva de que, efetivamente, assim é na União Democrática Nacional, para com
aqueles que pertencem à sua corrente política de opinião.
Quero ler, sr. Presidente, alguns tópicos da entrevista do eminente senador
José Américo, por que, para felicidade da nossa argumentação, vêm esses conceitos,
praticamente quase todos, a favor das teses que sustentamos, naquela oportunidade.
Declaramos que o pacto interpartidário era impraticável e, sobretudo, ineficiente,
quanto as suas finalidades. Os acontecimentos do futuro vieram, felizmente, demonstrar
que conosco estava a razão. Diz em sua entrevista o eminente Senador da República:
“Preciso exonerar-me da responsabilidade do acordo interpartidário, ao qual
dei minha participação como presidente da UDN. Não posso continuar prestando meu
apoio a esse acordo político. Quando, em 1947, depois de muito relutar, aceitei a
celebração dessa aliança, estabeleci, como condição única, o compromisso de torná-la
um instrumento do bem público. Compromisso mútuo entre os partidos interessados e
o Presidente da República. Daí o esquema por mim organizado e que deveria ser a base
e, ao mesmo tempo, a finalidade do acordo. Esse esquema não está sendo executado.
O acordo jamais se realizou totalmente. E o caos, o mal-estar e a intranquilidade da nossa
vida pública resultam exatamente do equívoco a que já aludi: os partidos e o governo
estão repousando numa base inexistente, em pleno vácuo do irreal, pois o acordo não
existe e nunca existiu”.
Quero, nesta altura, acentuar, perante esta Casa, essa última manifestação do
eminente Senador da República. Diz ele que o acordo realmente nunca existiu e no
presente ele ainda não existe. Foi precisamente o que sustentamos de nossas tribunas:
que o acordo interpartidário exista apenas no papel; existia apenas nas notícias
veiculadas pela Imprensa brasileira, mas que, na realidade, ele não existia por não
apresentar nenhum aspecto prático que garantisse e evidenciasse a sua existência e a sua
realização.
Para provar a inexistência do acordo, o sr. José Américo analisa o esquema e as
realidades políticas, estabelecendo contrastes, e frisa que ao ser firmado o acordo
procurou sinceramente justificar com um programa de realizações administrativas que
deveria ser executado.
Lembra que, para promover a harmonia entre as correntes políticas estaduais
propôs a criação de uma Comissão Política Interpartidária, e, como nada se operou
nesse terreno, o ex-presidente da UDN pergunta o que foi feito naquela Comissão, e
ele mesmo assim responde:
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“Nada foi feito. O acordo nos Estados é uma utopia”. Percorrendo o mapa
de norte a sul, vamos vendo que a luta entre os partidos jamais cessou e tende a
recrudescer. A UDN e o PSD estraçalham-se furiosamente, no Pará, Maranhão, Piauí,
Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Goiás; no Ceará, há poucos dias
o PSD abriu fogo contra o governador; no Rio Grande do Norte já não se espera mais
qualquer entendimento; no Estado do Rio rompeu-se há pouco a aliança entre as duas
correntes; em São Paulo há uma harmonia aparente, mas a UDN local é visceralmente
conta o acordo no plano nacional e em Minas Gerais basta todo esse movimento próaliança partidária para provar que ela não existe. “Falam, agora – prossegue o sr. José
Américo – num acordo para a sucessão. Se conseguiram fazê-lo, é possível que no
futuro governo haja paz política, desde que o candidato seja a média das aspirações dos
partidos. Agora não é mais possível ter ilusões, até se pode dizer que a luta se pronuncia
em alguns Estados e se acirrou em outros exatamente depois do acordo.
O segundo item do esquema organizado pelo sr. José Américo em 1947 diz
respeito à cooperação dos partidos na administração pública, criando-se a Comissão de
Planejamento Econômico para elaboração de um programa de trabalho a ser realizado
por etapas, visando à recuperação econômica, sanitária e educacional do país. Entretanto,
diz o sr. José Américo – o governo, sem audiência dos partidos, ouvindo apenas seus
auxiliares, diretores e seus órgãos técnicos, apresentou o “Plano Salte”. Isso quer dizer
que, também, por parte do general Dutra, o acordo não existe.
Essas declarações trouxeram para mim uma grande tranquilidade, desde que
a imprensa brasileira e abalizados líderes políticos começaram a aventar a possibilidade
do acordo interpartidário em torno de um programa que essas correntes políticas
realizariam em comum.
Logo a seguir declarou-se também que o Plano Salte seria o programa de
governo a ser realizado sob a inspiração desse grupo de partidos ligados em torno de um
acordo chamado interpartidário.
Fiquei intranquilo naquela época porque julguei que o governo estava fugindo
aos seus compromissos solenemente assumidos com o povo brasileiro, durante a
campanha eleitoral, porque, desde que se apresentou a uma eleição, trouxe consigo e
apresentou-o também ao povo – uma plataforma de governo, um programa que deveria
ser realizado durante a respectiva gestão presidencial. E esse acordo, pela forma que se
apresentou inicialmente, levava-nos a pensar que o governo tinha reconhecido que seu
programa era impraticável e, portanto, levando-nos a essa conclusão. Que se apresentou
ao povo com um programa inexequível, falho na sua formação, de tal modo que, durante
o respectivo período governamental, não poderia ser realizado como prometeu ao povo
em praça pública.
Recorria, então, a um acordo interpartidário, a fim de conseguir uma
reorganização da sua plataforma de governo, para poder realizar, durante o respectivo
período, alguma coisa do que havia prometido e haviam prometido os outros partidos ao
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povo brasileiro. Mas essas declarações do sr. José Américo vêm demonstrar que na
verdade não foi organizado um outro programa sob a inspiração do acordo
interpartidário, pois que daqueles acontecimentos o que sobrou foi o chamado Plano Salte,
encaminhado ao Congresso Nacional. E este, segundo declarações do eminente expresidente da União Democrática Nacional, não foi organizado sob os auspícios do
acordo interpartidário e, sim, pelos órgãos técnicos do Governo da República. Prossegue
o sr. José Américo: “Estabeleceu-se, ainda, que os líderes dos partidos contrastantes se
reuniriam periodicamente para estudar os projetos em curso no Parlamento Nacional, a
fim de providenciarem no seu rápido andamento.
“É possível – acentua o sr. José Américo – que os líderes da Câmara estejam
seguindo esse acordo; no Senado, entretanto, nunca vi nenhum entendimento nesse
sentido. A observação não é só minha; há poucos dias o sr. Ferreira e Souza observava: Se
houvesse realmente uma comissão de líderes, o governo teria estendido a todos a
reclamação endereçada só ao sr. Ivo Aquino sobre a morosidade do “Plano Salte” no
Senado.
“Por tudo isso – conclui o sr. José Américo – a falência do acordo é mais do que
evidente.
Por culpa do governo, ou dos partidos ou de todos, ele não chegou a ser uma
realidade. Falhou no plano político, no plano econômico e no plano parlamentar”.
O SR. NUNES DE CAMPOS – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. NUNES DE CAMPOS – Eu me congratulo com o acontecimento
e com esta entrevista, cujos fatos eu já previa na entrevista que concedi, no ano passado,
ao “Diário de Notícias”, com relação ao acordo interpartidário, Plano Salte e Plano
Marshall.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a colaboração de V. Excia. e quero
aproveitar o aparte do meu eminente companheiro de bancada para esclarecer melhor
ainda à Casa o pensamento que há pouco externei relativamente à melhor execução do
programa de governo solenemente prometido ao povo pelo sr. Eurico Gaspar Dutra,
atual Presidente da República.
Não quis dar a entender com aquela acusação indireta que fiz à União
Democrática Nacional que o atual governo venha cumprindo com o seu programa. Nós
não demoraremos muito em comparecer às nossas tribunas para demonstrar que o atual
Governo da República não cumpriu e não vem cumprindo com as promessas
solenemente feitas e constantes da sua plataforma de governo, plataforma com que se
apresentou às eleições de 2 de dezembro de 1945.

401

SR. GUILHERME MARIANTE – Uma delas, se não me engano, foi a
autonomia do Distrito Federal.
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. lembra muito bem e na
oportunidade teremos ocasião de discorrer sobre as promessas não cumpridas, a que aliás
o povo brasileiro já está acostumado. As plataformas são muito bonitas, são pregadas
com todo o ardor, mas, na verdade, quando no governo os respectivos partidos não
executam as plataformas prometidas.
Diz ainda o senador José Américo: “E tenho o dever de exonerar-me de uma
responsabilidade que não posso aceitar, pois o esquema em que eu consubstanciava a
minha participação não foi cumprido”.
Como o jornalista lhe perguntasse que atitude política decorreria das
conclusões a que acabara de chegar, o sr. José Américo ponderou: “Por enquanto, nada”.
Não seria elegante, nem político e nem patriótico, assumi-la agora. O general
Dutra está de partida para os Estados Unidos e espera-se que essa viagem traga benefícios
ao país. Também pode trazer consequências políticas, imediatas ou não.
O SR. ASSUMPÇÃO VIANNA – Tenho a impressão de que essa viagem do
general Dutra aos Estados Unidos vai trazer benefícios aos americanos, mas aos
brasileiros, duvido muito.
O SR. NICANOR DA LUZ – V. Excia. é pessimista nas suas impressões.
O SR. ASSUMPÇÃO VIANNA – Pessimista não, realista.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas, sr. Presidente, continua o senador José
Américo:
“De qualquer forma, não é oportuno agitar questões políticas internas às
vésperas da partida do Chefe do Governo.
Depois, quando o Presidente regressar, direi oficialmente o que estou dizendo
agora. Farei no Senado uma série de discussões sobre a situação política, mostrando a
inexistência e, agora, a impossibilidade de um acordo partidário”.
Li perante a Casa, sr. Presidente, essas declarações do eminente brasileiro
senador José Américo de Almeida, com o objetivo de contribuir para o enriquecimento
dos debates políticos já travados neste recinto e sobretudo por amor à verdade e à
coerência.
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Protesto contra Aumento das Passagens de
Bondes
Apresso-me em declarar que, em nenhuma ocasião, assomei a esta tribuna tão
consciente das obrigações e dos compromissos assumidos. E isto porque, como tive
ocasião de declarar neste mesmo plenário, considerando-me um representante eleito pela
operosa população de Porto Alegre, venho, a esta tribuna, tratar de um dos seus mais
angustiantes e momentosos problemas.
Há alguns dias atrás, Sr. Presidente, denunciei, desta mesma tribuna, um fato
que hoje vejo infelizmente confirmado. Referia-me ao andamento das negociações que
diziam respeito ao aumento das passagens de bonde, afirmando que fatalmente este
aumento ir-se-ia consumar. Aparteado, declarei que fundamentava este meu ponto de vista
nos antecedentes que possuímos e realmente, Sr. Presidente, manuseando agora o parecer
da comissão encarregada de examinar a contabilidade da Cia. Carris, outra não é a
conclusão a que chegamos. Disse, de início, que comparecia a esta tribuna convicto dos
compromissos assumidos, repetindo mesmo o que declarei em ocasião passada, que
planejava-se atentar mais uma vez contra a bolsa minguada do porto-alegrense e disse
mais, Sr. Presidente, que aumentar os salários dos trabalhadores da Cia. Carris elevando
as passagens de bonde, é uma medida que qualquer criança ou mesmo um irresponsável
seria capaz de realizar. Estamos presentemente ante fatos públicos e notórios, pois a
comissão encarregada de proceder ao exame da contabilidade daquela companhia
chegou à conclusão de que, de fato, a Prefeitura de Porto Alegre deveria conceder o
aumento pleiteado pela referida Companhia. Sr. Presidente. Nem é preciso acentuar aos
nobres representantes o significado e as consequências desta medida. Serão mais Cr$
900.000,00 mensais que serão subtraídos indiscutivelmente da bolsa minguada do portoalegrense. Serão, Sr. Presidente, como declarei naquela ocasião, Cr$ 900.000,00 de leite,
de pão e de carne que subtrairemos do subalimentado porto-alegrense.
É interessante que leiamos alguns dos pareceres dados pela comissão de
contabilistas que estudam a situação financeira daquela Companhia. Em certa altura,
aqueles técnicos em contabilidade dizem o seguinte: (lê)
“Quanto a um parecer que concorde ou não com o aumento de Cr$ 0,10 no
preço atual das passagens, esta comissão guarda a mais absoluta reserva, pois considera
de todo impossível que manifeste qualquer ponto de vista nesse sentido, uma vez
considerada a complexidade do estudo a se efetuar e a premência de tempo com que nos
foi solicitado um pronunciamento.
Confrontamos um problema econômico-administrativo, cuja solução não
poderá ser divorciada, em absoluto, do caráter social a que se achava vinculada à
exploração dos serviços de transportes coletivos.
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Tendo em vista os bons propósitos do Poder Público em resolver os diversos
problemas que se lhe deparam nos vários setores, mormente os que afetam tão de perto os
interesses da coletividade, é nossa opinião que esse Poder Público faça valer o direito que
lhe assiste, em função da confiança que nele deposita o Povo, tomando as medidas que o
caso requer, não meramente contemplativas e formais, mas, sim, mercê de ação objetiva,
culminando, se preciso for, como medida de intervenção na administração e serviços da
empresa. Quanto à medida de encampação, frutificaria se a mesma abrangesse tanto os
serviços de transportes coletivos quantos os de luz e força.
É o esforço que fizemos dentro de tão curto período de tempo, atender ao
apelo do Sr. Prefeito, no sentido de nos manifestarmos sobre a matéria.”
É interessante também, Sr. Presidente, termos, para esclarecimento deste
plenário, estes breves trechos do fundamentado e brilhante parecer do sr. Luiz Mel
Guimarães presidente daquela comissão:
“Sou contrário ao pretendido aumento no preço das passagens. Esteio-me,
para tanto, no parecer da comissão de contabilistas, vazado em documentos escritos e
explanado verbalmente na sessão noturna de 28 do corrente. Entendeu a comissão não
lhe ser possível concluir pela situação deficitária da Cia. Carris, baseando-se unicamente
nos elementos e dados por ela fornecidos.”
E mais adiante diz o seguinte:
“Efetivamente, do momento que se estabeleça (e esta é a corrente vitoriosa
na doutrina brasileira), como base de todo o sistema, em matéria de concessões de
serviços de utilidade pública o controle do poder concedente, dito controle do poder
concedente há de ser efetivo, completo, abrangendo todos os setores e todos os aspectos
acima mencionados para que os serviços concedidos não só atendam aos interesses das
empresas particulares, mas principalmente, atendam e satisfaçam às exigências daqueles
que os usam, quanto à qualidade, quantidade, e preço. O direito a certas utilidades, e entre
elas o transporte urbano, por preços acessíveis a todos, constitui um aforismo que se
acha integrado na declarações dos direitos humanos.”
Algumas considerações pretendemos tecer em torno do assunto. É claro e
evidente que se a Cia. Carris Porto Alegrense não obtém, atualmente, com seus carros
superlotados, isto é, com a sua capacidade, com a sua produção elevada ao máximo, os
lucros indispensáveis. Então é certo, sr. Presidente, que até 1975, portanto, até quando
a Cia. dispõe dessa concessão, continuará, indiscutivelmente, em condições deficitárias.
Sr. Presidente. Da minha parte, como da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro,
protestamos com todas as nossas forças para que não se consuma mais este atentado à
bolsa do subnutrido porto-alegrense, explorado por todas as formas, sugado até o
último reduto de sua seiva, pelos tubarões insaciáveis que todos criticam, mas ninguém
aponta. E neste particular, quero tomar a iniciativa. É moda falar em tubarões, mas
ninguém até hoje apontou, clara e objetivamente, onde estão eles. Tomo a iniciativa,
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apontando este consórcio de exploração: a Cia. Carris Porto Alegrense, como legítimos
e verdadeiros representantes dessa espécie de peixe.
Longe estaria eu, Sr. Presidente, em acusando companhias estrangeiras, que
talvez tenham as suas raízes nos Estados Unidos, de formular acusações ao nobre povo
norte-americano; nobre pela orientação democrática que sempre o distinguiu, no trato
com as nações amigas. Mas, sim, acusando uma quadrilha internacional, que não tem
pátria e não tem nacionalidade, povo maldito que estende seus tentáculos a quase todos
os recantos do mundo!
O Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre terá, nesta conjetura, ocasião decisiva
em demonstrar se, de fato, ele administra esta cidade com o objetivo de bem servir os
interesses da população. Aguardemos portanto o seu veredito reservando-nos o direito –
observando nestes últimos dias a sua atuação ao aproximar-se do povo e cortejá-lo,
mesmo, com muitas promessas que talvez sejam cumpridas, não desejo entrar em seu
mérito – devo dizer, Sr. Presidente, que caso o sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre...
O Sr. Nestor Jost – V. Excelência permite um aparte?
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O Sr. Nestor Jost – Dada a imensa gravidade desse assunto, que V. Excelência
está focalizando com muito brilho, seria interessantíssimo para o Prefeito de Porto
Alegre, realmente interessando da defesa dos direitos do povo desta cidade, que V.
Excelência concorresse com sugestões capazes de obviar o mal do aumento da passagem
de bonde, desde que fique constatada a indisponibilidade de recursos da Cia. Carris. Seria
muito interessante que V. Excelência, dado o seu grande conhecimento do assunto...
O Sr. LEONEL BRIZOLA – É muita bondade de V. Excelência.
O Sr. Nestor Jost – Indique e contribua com sugestões para o sr. Prefeito de
Porto Alegre resolver de maneira harmoniosa um problema que tanta repercussão
poderá ter na bolsa popular do povo de Porto Alegre.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Eu agradeço muitíssimo o aparte do nobre
colega da bancada do Partido Social Democrático e deveremos acentuar que da parte
de nossa bancada não estamos, absolutamente, criticando destrutivamente. Estamos,
apenas, apontando e demonstrando as profundas e graves consequências que
redundariam, para a população de Porto Alegre, um aumento de dez centavos nas
passagens de bonde.
O aumento das tarifas, – estou certo, sr. Presidente, absolutamente certo –
não constitui a solução que atende aos interesses do povo de Porto Alegre. Aumentem-se
os empregados da Cia. Carris Porto Alegrense, é de integral justiça; porém, aumentar os
seus empregados, seu funcionário, sacrificando toda uma coletividade, representa um
absurdo.
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Relativamente à objeção levantada pelo nobre representando do Partido Social
Democrático, devo ainda acrescentar que, aos poderes competentes encarregados de
solucionar este problema, a nossa bancada não negará cooperação para solucionar
tão grave problema, no sentido do benefício do povo. Este é o meu objetivo nesta
tribuna.
Sr. Presidente. O verdadeiro fundamento desta questão poderemos encontrar
lendo o parecer da Comissão de Economistas que examinou a contabilidade daquela
Cia. A própria Comissão julgou-se incompetente. Julgou-se incapaz, pela exiguidade do
tempo, de dar um parecer como deveria, como está a exigir um assunto de tamanha
magnitude.
Portanto, Sr. Presidente, não encontramos justificativa para que se tome uma
resolução baseada num parecer que não afirma o estado deficitário da Cia. Carris Porto
Alegrense.
Ainda reportando-me ao aparte do nobre colega Nestor Jost, devo dizer o
seguinte: que, em ocasião anterior, tive oportunidade de declarar, daqui desta mesma
tribuna, que administradores desassombrados e decididos, como o ilustre dr. José
Loureiro da Silva, enfrentaram desassombradamente, repito, atendendo aos reclamos
da população, este problema. Enfrentaram o contrato, julgando inatingível, o precedente
foi realizado; talvez aí esteja um aspecto elucidativo do aparte do meu brilhante colega.
Outro acontecimento digno de nota, Sr. Presidente, tenho ainda a relatar.
Cito-o como um justo reconhecimento, a um dos mais ilustres administradores desta
Capital. Refiro-me ao brilhante dr. Antônio Brochado da Rocha que, por não permitir,
absolutamente, que se aumentasse mais um centavo no preço das passagens de bonde,
preferiu abandonar seu cargo, a sancionar essa medida.
Finalmente, cabe-nos dizer, tendo em vista o festejado programa
administrativo, constante de tantas promessas, do sr. Prefeito Municipal, provavelmente
com sincera intenção de realizar, que se S. S. assumir uma atitude que venha a contrariar
os interesses do povo, o acusaremos daqui desta mesma tribuna, como o maior dos
demagogos dos tempos atuais no Rio Grande.
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Títulos de Posse da Terra e Assistência aos
Agricultores
Sr. Presidente, assunto tão pacífico, como o que diz respeito à Indicação que
discutimos, indicação nº 48, dispondo sobre a regularização de títulos de posse de lotes
de terras por pequenos e médios agricultores, não pode levantar, de parte de qualquer
um dos nobres representantes, nenhuma objeção séria.
Entretanto, Sr. Presidente, o nobre colega Godoy Ilha trouxe para este plenário
algumas considerações, alguns comentários, que tocaram fundo no meu peito moço.
Sr. Presidente, revolvendo o passado, não deveremos somente elogiar e
enaltecer a obra de nossos gloriosos antecessores. Mas, também apontar os erros em
que incorreram, pois que isto constitui um precioso subsídio para orientação que
devemos seguir, daqui por diante. S. Excelência, o nobre deputado Godoy Ilha, aduziu
também algumas considerações com respeito ao problema da colonização do Rio
Grande.
É ponto pacífico, e plenamente estabelecido pelos sociólogos brasileiros que a
colonização do Brasil, foi mal orientada e dirigida, não foi feita com a racionalização
necessária.
Jogamos milhares de imigrantes, milhares de famílias, para o nosso
“hinterland”, sem assistência, a braços com a extrema brutalidade do meio.
A mais vibrante comprovação desse abandono e desse isolamento, cuja culpa
é exclusivamente nossa, é que esses contingentes humanos, numa atitude natural de
defesa e de proteção mútua, construíram agrupamentos quase impenetráveis para a
nossa língua, para os nossos costumes e para as nossas instituições, que a par do seu
prodigioso trabalho de desbravamento das nossas selvas e da decisiva contribuição, que
prestaram para o erguimento de uma civilização, neste recanto da América, resultaram
tantos fatores negativos para a nacionalidade. Recentemente, verificamos essa
afirmativa, com o desenvolvimento nazifascista, pois que esses agrupamentos –
verdadeiros quistos raciais – constituíam campos fertilíssimos para exploradores
mercenários de nações estrangeiras.
Além desse abandono, Sr. Presidente, o colono, no Rio Grande do Sul, sempre
viveu oprimido e explorado por certos grupos, pelo caudilhismo, então florescente.
Recordemos, Sr. Presidente, através da nossa história, o que acontecia pelo
Rio Grande do Sul, nestes últimos 30, 40 ou 50 anos.
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Tínhamos todos os anos uma revolução. Os colonos viviam na eterna
insegurança, viviam sempre temendo represálias, mesmo sem nada terem feito.
Esta é a verdade. Tão clara e evidente, foi a desorientação na distribuição de
terras, que hoje existem, pelo Rio Grande, milhares de pessoas, vivendo como intrusos,
em terras alheias.
O nobre colega, deputado Hermes de Souza, poderá testemunhar este exemplo
típico, que tão bem ilustra o que estou afirmando:
No município chamado Sarandi, distrito chamado Nonoai, existe uma região
de descendência lusa, “caboclos”, diríamos melhor, que não possuem terras, e habitam
em terras de propriedade do Governo, estão jogados ao mais completo abandono,
cobertos de sarna, tuberculose, com a doença de chagas, analfabetismo, habitando em
ranchos de capim, enfim, Sr. Presidente, na mais franca e deplorável degenerescência.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA – Aliás, em condições análogas aos trabalhadores
rurais, que vivem na nossa zona.
O Senhor LEONEL BRIZOLA – Os colonos, que chegaram do além-mar,
receberam para cultivar as zonas mais impróprias do Rio Grande, pois as terras da
Fronteira, as férteis planuras da Campanha, já estavam ocupadas. Não fosse a
implantação latifundiária naquela zona, talvez hoje o Rio Grande do Sul possuísse o
mais alto nível de produtividade e de progresso do nosso país.
O ilustre deputado Sr. Godoy Ilha afirmou que o governador sempre lhes deu
assistência necessária. Isto não é verdade, Sr. Presidente. Tanto não é verdade que,
viajando durante a campanha eleitoral, pelas férteis regiões, do Vale do Uruguai,
encontramos casos típicos de abandono, ocorrência generalizada naquela região colonial,
em agricultores vindos da Europa, no mais deplorável estado. Certo, porém, é que esses
desbravadores da terra foram absorvidos e vencidos pela brutalidade e pelas dificuldades
do meio, em que foram habitar.
O Sr. GODOY ILHA – São pequenas exceções. A orientação do Serviço de
Colonização do Estado, há longos anos, foi no sentido de amparar os emigrantes, que
recebiam diversos auxílios, que recebiam dinheiro, material agrícola, ferramentas, etc. O
regulamento de terras consigna até detalhes mais amplos, facilitando mesmo a aquisição
de terras, mediante o pagamento suave, durante 10 anos, admitindo-se, inclusive, o
pagamento em serviço. De sorte que só não adquire terras quem não quer.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Protesto, Sr. Presidente. Esta afirmativa é
destituída de fundamento. Não é suficiente, no caso de populações como a que
referimos anteriormente, proporcionar-lhes terras para pagamento, a longo prazo, para
reerguê-las do pauperismo.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO – É mister uma obra assistencial.
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O Sr. ODÍLIO MARTINS DE ARAÚJO – Assistência técnica
permanente.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – É preciso, Sr. Presidente, reunir essas parcelas
marginais da comunidade rio-grandense, dar-lhes assistência, em colônias agrícolas, e,
então, os teremos recuperados e capazes de produzir para a sociedade.
Sr. Presidente, o ilustre e brilhante colega, que me antecedeu na tribuna, fez o
elogio do Governo Republicano Rio-grandense. Também, não poderia calar, a respeito.
Ao iniciar as minhas palavras, afirmei que deveríamos fazer uma crítica
imparcial e proveitosa da obra dos nossos antepassados. Dizia também que, em épocas
passadas, os pequenos proprietários rurais sofriam contínuos sobressaltos e explorações
de caudilhetes, satélites de grandes proprietários de terra, verdadeiros senhores feudais,
em suas fortalezas armadas. Por isso, discordo dessa verdadeira consagração, que se
pretende fazer do Governo Republicano Rio-grandense, sem criticar os gravíssimos
defeitos do sistema que representava.
Felizmente, no Rio Grande do Sul, floresce uma nova mentalidade. A
constituição desta Casa é uma prova incontestável.
Bastou, sr. Presidente, desarmar essas pequenas fortalezas feudais e de opressão
dos que produziam e trabalhavam honestamente, como em Sta. Bárbara, Palmeira,
Passo Fundo e em tantos outros municípios do Estado, obra meritória e grandiosa do
governo de S. Excelência, o sr. Getúlio Vargas, para que esses caudilhetes perdessem
a supremacia, o governo e o controle da política do Rio Grande. (Muito Bem!).
Sr. Presidente, na competição pacífica e leal, na verdadeira competição dos
valores, sucumbiram esses instrumentos de opressão. Foi suficiente uma breve anistia, para
que os oprimidos, os que verdadeiramente construíram o nosso progresso e a nossa
grandeza, dominassem plenamente o Rio Grande. Esta Assembléia, Sr. Presidente, é
uma prova da orientação que estão tomando os destinos políticos do nosso Estado.
Tomam assento, nesta Assembléia, em sua maioria, homens provindos do regime da
pequena propriedade.
O Sr. AMÉRICO GODOY ILHA – Mais uma prova da excelência da
orientação adotada pelo Governo do Estado.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, como disse, tocaram fundo, no
meu peito de moço, essas referências ao passado. Pois, tenho em minha própria família
uma prova e talvez por isso que tenho em evidência, nas minhas ações e nas minhas
atitudes, aqueles acontecimentos.
Quem viu, como eu, senhor Presidente, o seu pai, velho, legítimo libertador de
outros tempos, morrer sem julgamento, degolado numa coxilha – época em que eu
também subscrevia aqueles que desejavam trabalhar. (Palmas).
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Quando, senhor Presidente, nos últimos instantes de sua vida, dizia para o
próprio inimigo, que o aprisionava, que a nossa geração – apontando então para a
escadinha de filhos que deixava e dos quais se despedia pela última vez – haveria de usufruir
os benefícios daquelas lutas que ensanguentavam o nosso querido Rio Grande.
O Sr. ODÍLIO MARTINS DE ARAÚJO – No governo de S. Excelência,
o sr. Getúlio Vargas, acabaram-se as revoluções no Rio Grande do Sul.
O Sr. VITOR GRAEFF – ... e com ele, todas as liberdades.
O Sr. LEONEL BRIZOLA – Senhor Presidente. Prosseguindo nas
considerações, que aduzia, fazendo praticamente um parêntesis no assunto técnico, que
discutíamos, nessa Casa, eu devo ainda dizer, para finalizar, que os erros devem ser
também, a par dos grandes feitos, trazidos para esta Casa e julgados pelos
representantes do povo do Rio Grande do Sul para que saibamos orientar o nosso Estado
para o destino que ele merece.
Na crítica desses erros passados, deveremos ainda ter sempre em vista o que
eu referi, no início de minha oração. Pois mais um reflexo, uma prova evidente dos novos
ventos, que sopram no Rio Grande, nós poderemos observar, senhor Presidente,
examinando a constituição desta Assembléia. Os moços, que demandam os cursos
superiores vêm, senhor Presidente, – noventa por cento é a percentagem na
Universidade de Porto Alegre – vêm de regiões onde impera o regime de pequena
propriedade. E a luta contra o latifúndio, no Rio Grande, é hoje uma realidade, tanto
pelas ações que mantemos, nesta Casa, como também pelos moços, que hoje cursam as
nossas Escolas, e que daqui a vinte anos, também lutarão com mais eficiência, porque
talvez, até lá, já tenhamos aplainado o seu caminho. Tenho dito. (Palmas).
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Centralismo Estrangula a Produção do Estado
Em inúmeras oportunidades os ilustres colegas, membros de todos os
Partidos, têm levantado neste Plenário questões relativas aos problemas atinentes à
produção rio-grandense.
É, sr. Presidente, com muita modéstia que venho, na sessão de hoje, bater
novamente nessa tecla, fazendo, por assim dizer, coro à palavra sempre constante desta
Casa, na defesa dos interesses da produção do Estado do Rio Grande do Sul, que,
infelizmente, tem sofrido, nestes últimos tempos, toda sorte de dificuldades, um
conjunto de vicissitudes para o seu encaminhamento, seja para outros Estados da
Federação ou seja para os países estrangeiros.
Esse assunto, momentoso como é, implica, no meu modesto entender, numa
tendência que se observa, generalizada na consciência de todos os rio-grandenses, que
dedicam, nessa hora que atravessamos, o seu trabalho e o seu interesse na produção em
todos os seus setores.
Parece até que verificamos nesta hora um novo campo de batalha, com que o
Rio Grande do Sul luta pelas suas prerrogativas de autonomia dentro da Federação
brasileira.
E não faço esta afirmativa, sr. Presidente, sem um relancear de olhos pelo
nosso passado, que, sem dúvida, define e evidencia aquilo que mais bem caracteriza o Rio
Grande do Sul: as suas lutas históricas até mesmo pelas armas contra a opressão do
Centro, defendendo a sua autonomia.
Se folhearmos as páginas da História rio-grandense, verificaremos, desde
logo, que, desde os primórdios da nossa formação social e política, lutou o Rio Grande
do Sul pela palavra e pela inteligência, como até mesmo pelas armas, por todas as formas
ao seu alcance, enfim, para alcançar aquilo que sempre lutou: suas prerrogativas de
Estado autônomo, dentro da Federação Brasileira.
É, talvez, devido às minhas convicções que, em princípio, vejo com toda a
clareza, através de nossa História, três etapas recentes que definem muito bem esta luta
insuperável e histórica do Rio Grande do Sul.
Não precisamos recuar muito na História. Basta lembrarmos, nesta Casa,
aquele acontecimento de que há bem poucos anos comemoramos seu centenário: a
Guerra dos Farrapos, que representa, indiscutivelmente, a mais cara tradição do Rio
Grande do Sul, lutando contra as compressões do Centro, lutando contra o
esmagamento das liberdades, levantando a sua lança e movimentando a sua cavalaria
para impor, perante o concerto dos Estados brasileiros, os seus direitos e reivindicações.
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Mais adiante viveu o Rio Grande do Sul uma época gloriosa pelos seus
acontecimentos, que bem pode ser definida com o pronunciar de um nome: Gaspar
Silveira Martins, aquele rio-grandense, sr. Presidente, que, com a insuperável eloquência
que possuía, fez, por assim dizer, tremer o Império todo, diante da veemência, diante
da sinceridade da força de sua palavra com que defendia, no Parlamento do País, os
direitos, as reivindicações do Rio Grande do Sul.
E mais perto dos dias que estamos vivendo, podemos, com tanta glória para o
Rio Grande do Sul, rememorar, nesta Assembléia, o sentido de patriotismo e profundo
amor ao Rio Grande que caracteriza a arrancada liberal de 30 e os dias que a
antecederam.
Todos esses fatos, que marcam historicamente o nosso passado, representam,
para nós, que possuímos hoje idênticas responsabilidades com relação aos nossos
antepassados, feitos que merecem, em todas as horas do nosso trabalho, o mais
profundo respeito e a mais profunda e sincera meditação.
Esse nosso passado caracterizou-se por páginas brilhantes com que os filhos
do Rio Grande do Sul defenderam os interesses de sua terra. No presente, infelizmente,
para nós, não se observa a continuidade do nosso querido Rio Grande.
Hoje, a luta pelos interesses do Rio Grande do Sul não se restringe mais e
exclusivamente, como nos tempos remotos, à luta política, à luta pela liberdade, que,
indiscutivelmente, transcendia entre todos os outros fatos levantados pelos nossos
antepassados. Hoje, o que mais interessa ao Rio Grande do Sul é a defesa dos seus
interesses econômicos, infelizmente, nos dias presentes, sem advogados na metrópole
brasileira. Possuímos um grupo muito pequeno de defensores, sem tantas
responsabilidades quanto as que cabem à maior parcela de representantes que lá
possuímos. Esse grupo pequeno que defende intransigentemente os interesses do Rio
Grande do Sul – declaro com sinceridade de espírito, – pertence a Partidos de oposição
no Rio Grande do Sul, porque, precisamente, o maior grupo, que realmente deveria
representar o nosso Estado na Capital de República, não tem encarado como deveria e
como reclamam os interesses do Rio Grande do Sul.
O SR. OSCAR FONTOURA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. OSCAR FONTOURA – Estou ouvindo, como toda a Casa,
encantado o discurso do nobre colega, destacando um assunto de tão alta relevância para
o Rio Grande do Sul. Devo, entretanto, dizer que os rio-grandenses, que representam o
nosso Estado e que se acham na Capital Federal, defendem, todos eles, com igual
interesse, as prerrogativas do nosso Estado e seus altos interesses econômicos.
Acontece que a situação que o Rio Grande atravessa, neste particular, é idêntica à de
todo o país. V. Excia. vê todos os dias a angústia, a preocupação que afligem a todos os
setores econômicos do Brasil. Contingências de ordem externa, contingências decorrentes
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de orientação governamental, têm trazido preocupações sérias a todos os setores da
economia brasileira. Não é só o nosso Estado. Em relação a este ponto, a defesa de seus
interesses é feita constantemente, por todos os representantes rio-grandenses que lá se
encontram, uns falando, na tribuna, outros agindo junto aos poderes competentes, a
fim de que o Rio Grande do Sul, como os demais Estados do Brasil, tenha facilidades
para o desenvolvimento da sua economia. Saliento apenas isto: que não é um pequeno
grupo. São todos os representantes, cada um no seu setor, especializado este, com
conhecimento de ordem geral aquele, mas a verdade é que todos os representantes riograndenses estão empenhados, cada um no seu setor, em defender as prerrogativas da
nossa terra. Há, porém, dificuldades insuperáveis que estão abatendo todo o país e não
somente o Rio Grande do Sul.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço o honroso aparte do ilustre
deputado, dr. Oscar Fontoura, líder da bancada do PSD. Lamento não concordar com
S. Excia., que, não faz muito, declarou, sob a responsabilidade da posição e do conceito
de que goza nesta Casa, que o Rio Grande do Sul sempre foi maltratado pelo Governo
Federal. Hoje, mais do que nunca, se verifica esta fatalidade: o Governo Federal impõe
ao Rio Grande do Sul inúmeros sacrifícios, inúmeras restrições à liberdade do seu
comércio, ao encaminhamento da sua produção, sem nos dar os grandes benefícios que,
pelo nosso trabalho, merecemos sem qualquer favor. Hoje todos os setores da produção
rio-grandense, principalmente os mais ponderáveis, encontram-se sacrificados por essa
obliquada política econômica consagrada pelo Governo Federal em nossos dias. O Rio
Grande do Sul, sr. Presidente, – e esta é uma expressão que uso para bem caracterizar a
veemência das minhas palavras, – está sendo economicamente estrangulado pelo
Governo Federal.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FLORES SOARES – Em abono da tese que V. Excia. está
desenvolvendo, posso lhe dar um dado concreto que, aliás, já pronunciei desta tribuna,
no início da sessão, quando falei sobre a orizicultura. A produção do arroz, que é um
dos mais importantes esteios, não só da economia do Rio Grande, como de todo o país,
já declinou em 35%. O resto da produção do Rio Grande, diz muito bem V. Excia. e os
algarismos o demonstram à saciedade, está em declínio e justamente o que o Brasil
precisa: é de mais produção. Aí é que está o alicerce da riqueza nacional. No entanto,
há o desestímulo de toda a maneira à produção e se sacrifica o produtor, por falta de
recursos financeiros.
Esta é que é a verdade, que precisa ser proclamada todos os dias, nesta batalha
da produção. Penso que esta orientação assumida pelo Governo Federal só tem
prejudicado os interesses do Rio Grande do Sul, muito mais do que qualquer outro
Estado, principalmente nos dias que correm.
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Indiscutivelmente, não se passa o mesmo que se passa conosco, com relação
aos Estados do Centro. Não sofrem eles essas delongas intermináveis nos despachos
indispensáveis ao encaminhamento de nossa produção. No Rio Grande do Sul tudo
depende do Rio de Janeiro. Uma simples licença, uma concessão qualquer arrasta-se na
metrópole do país, meses e meses, sendo esquecidos e menosprezados os interesses de
uma comunidade que não só dá o seu trabalho na atualidade, mas como deu mesmo seu
sangue para a consagração das fronteiras do nosso país.
Quero acentuar vários aspectos prejudiciais ao Rio Grande do Sul, e que
foram consagrados na orientação atual, adotada pelo Governo Federal. Veja-se, por
exemplo, o que se passa com inúmeras mercadorias que necessitamos comprar no
estrangeiro. O que vem ao Rio Grande é para ser vendido no câmbio negro. Refiro-me
aos negócios relativos aos veículos automotores. Os nossos transportes têm sido
prejudicados, insofismavelmente, por essa atuação. Vendem-se caminhões, vendem-se
automóveis e camionetas aqui no Rio Grande do Sul, em sua mais alta proporção no
mercado negro, quando ao Rio Grande deveria caber, pelo trabalho e pela envergadura
de sua produção, uma quota compatível com as suas necessidades.

Mudanças em estudo
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FLORES SOARES – Queria esclarecer a V. Excia. que a bancada do
meu Partido, na Câmara dos Deputados, elaborou um projeto de lei, de nº 769, que teve
por primeiro signatário o deputado Gabriel Passos, sobre importação e exportação, que
já recebeu parecer favorável das Comissões daquela Casa e deve ir a Plenário. No artigo
2º desse projeto, V. Excia. lerá que independe de licença a importação de máquinas
agrícolas, de tratores, de caminhões, de locomotivas, locomoveis, de motores, de
máquinas operatrizes de aplicação na indústria, construção de campos e estradas, no
ensino, em pesquisas técnicas, científicas ou culturais, e por aí segue o projeto. V. Excia.
verá que o esforço que está despendendo a bancada da UDN, no parlamento nacional,
justamente se orienta pelo mesmo espírito e no mesmo sentido que está V. Excia. neste
momento sustentando da tribuna. Devo observar mais a V. Excia. que o erro está na
política econômica do Governo Federal, que prejudica não só o Rio Grande do Sul
como todo o Brasil. Veja V. Excia. o que se passa, também, em São Paulo, um dos
maiores Estados em produção do Brasil. Pelas últimas estatísticas, exceção feita do café e
do amendoim, toda a produção agrícola baixou também, nesse grande Estado de nossa
federação.
É o que eu tinha a dizer a V. Excia., pedindo perdão pela extensão do aparte.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Não tem por que desculpar-se. Terei
oportunidade de abordar também, em pequena apreciação, a responsabilidade da UDN
no que diz respeito à política econômica adotada pelo Governo Federal, neste momento.
Não precisaria nada mais a citar sobre a tese, que é pacífica, nesta Casa, de que são
incalculáveis os prejuízos que têm causado ao Rio Grande do Sul a orientação assumida
pelo Governo Federal, principalmente o descaso e o esquecimento com que trata os
superiores interesses do nosso Estado.
Se no passado reagimos com veemência, até mesmo pelas armas, como citei
há bem pouco, contra esse estado de coisas, o que se verifica no presente? Qual a reação
do Governo do Rio Grande diante desta situação, diante desse tratamento? O que se
observa, sr. Presidente, nas rodas controladoras do Poder Público no Rio Grande do
Sul, com respeito a esse tratamento que nos tem causado inestimáveis prejuízos e que
tanto ardor cívico despertou nos nossos gloriosos antepassados, o que se observa é que
o Governo do Rio Grande permanece, diante desta situação, numa tolerância
incompreensível, numa estagnação que não conseguimos entender, diante dos brios de
civismo e de dedicação dos filhos do Rio Grande do Sul. O Governo estagnado,
demonstrando com a maior evidência que não possui ante o Governo Federal nenhum
prestígio próprio, incapaz de impor na Federação brasileira os supremos interesses, as
reivindicações do Rio Grande.
O Governo do Rio Grande encontra-se neste momento em esquecimento de
suas mais altas responsabilidades, demonstrando, de maneira muito fácil de
compreender, que não possui junto ao Governo Federal o necessário prestígio, a
necessária força para se impor à União, para pedir aquilo que merecemos pelo nosso
trabalho e pela nossa dedicação à causa da nacionalidade.
O SR. OSCAR FONTOURA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. OSCAR FONTOURA – O Governo do Rio Grande pleiteia,
constantemente, e mais do que ninguém, pelos interesses do Rio Grande. O que há é
uma política adotada pelo Governo Federal, e não é só o Rio Grande que é atingido por
essa orientação. São todos os Estados que, constantemente, pleiteiam. Há quem diga
que o Rio Grande é privilegiado no seio da Federação brasileira. Os mineiros e os
paulistas constantemente se queixam, erradamente, é verdade, de que o Rio Grande
desfruta de um privilégio. Nós aqui sabemos que a situação não é essa, e o Governo do
Estado, os representantes do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro, constantemente
estão defendendo os interesses do nosso Estado, pleiteando facilidades para o
escoamento daquilo que os rio-grandenses, com toda abnegação e patriotismo, vêm
produzindo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ouvi, sr. Presidente, como em todas as
anteriores oportunidades, com o maior acatamento a observação que nos faz o ilustre
líder da bancada do PSD, que, nesta Casa tem não simplesmente como um dever
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político, mas sobretudo moral, de fazer a defesa do atual Executivo rio-grandense. Mas,
não posso mais uma vez concordar com S. Excia. O Rio Grande não tem que pleitear
junto ao Governo Federal favores e licenças, pleitear a concessão de benefícios para os
seus filhos, mas antes tem o direito, pelo que tem dado para a nacionalidade, de exigir do
Governo Federal as necessárias medidas para o amparo do seu trabalho e de sua
produção.
Verifico, pela lição de nosso passado, que essa luta que se deflagra neste
momento, essa revolta que está tomando corpo dentro do Rio Grande do Sul, vem
caracterizar – e Deus o queira – uma nova luta, uma nova bandeira que será desfraldada no
Rio Grande do Sul, por todos os seus filhos, a luta pelos seus direitos, pela sua
autonomia vilipendiada e, principalmente, pelas suas justas reivindicações e pelos
benefícios que deve, por dever e obrigação, nos dar o Governo da República.
Focava, há poucos instantes, a reação que deveria ter surgido diante desse
estado de coisas, de parte de todas as forças representativas do Rio Grande do Sul:
primeiro, apontei a inércia do Executivo Rio-grandense nesse setor, evidenciando uma
ausência completa de prestígio e força junto ao Governo Federal. Em segundo lugar,
quero caracterizar o desinteresse e também a inércia, o esquecimento dos representantes
que o Governo elegeu, em dois de dezembro, e que se assentam no Parlamento da
República. A maneira como estão tratando dos interesses do Rio Grande do Sul deixa
ver quão pouco integrados se encontram eles com as responsabilidades que assumiram
com o mandato. Vimos apenas levantarem as suas vozes no Parlamento Nacional os
representantes dos partidos oposicionistas do Rio Grande do Sul. O que faz a maior
bancada do Rio Grande na Câmara Federal é brigar entre si, atrapalhando-se uns aos
outros, como se verificou há bem pouco tempo com o problema do trigo.
Na verdade, não nego patriotismo a todos os representantes do Rio Grande
do Sul com assento no Parlamento da República, mas faço, modestamente, desta
tribuna, uma análise da atuação de todos eles, para traduzir o que senti aí fora, o
pensamento de grande parcela da nossa gente, com que tive oportunidade de conviver,
sobre a atuação daqueles que elegemos a dois de dezembro. Talvez tivessem feito muito
pelo Rio Grande do Sul, mas, em relação às suas possibilidades, muito pouco, na verdade,
têm lutado, muito pouco têm se identificado com as tradições do Rio Grande do Sul,
de luta pelos seus interesses principalmente agora, quando defrontamos problemas
angustiosos, relativos à nossa economia. Os partidos de oposição, pelo reduzido
número de representantes, não podem conquistar aquilo que a força numérica do
Partido Social Democrático lhe dá possibilidade. É um ponto pacífico, que não necessita
ser repetido, porque todos os partidos concordam em que a orientação assumida pelo
Governo da República vem prejudicando, sensivelmente, os superiores interesses da
coletividade. Esses prejuízos são bem caracterizados pela queda da nossa produção, pelo
desalento que traz aos produtores rio-grandenses, porque sentem, por todos os lados,
as dificuldades impostas pelo Governo Federal, e, assim, de ano a ano, vêm restringindo
a sua capacidade produtora. Refiro-me também, à inércia que tem caracterizado o
Governo do Rio Grande do Sul, que é o mais alto responsável pela condução da
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economia gaúcha, como também à inércia dos seus representantes no Rio de Janeiro. É,
sr. Presidente, o que se observa de longe...
O SR. TARSO DUTRA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Já concederei o aparte a V. Excia. Poderia
dizer-se também que o Governo e os seus representantes na Capital da República têm
atuado no sentido de defender os interesses do Rio Grande do Sul, mas, se assim tem
acontecido, não têm tido sucesso nos seus resultados, o que demonstra então, à
evidência, que o Governo do Rio Grande do Sul, neste momento, não tem o prestígio
necessário junto à Presidência da República, junto à administração federal, para
defender, com a eficiência que merece o Rio Grande do Sul, os interesses da nossa
economia, hoje menos prezados que nunca.
É fácil constatarmos a veracidade da afirmativa, se examinarmos os dados
estatísticos relativos aos tempos próximos passados e verificarmos também todo esse
emaranhado com o que o comércio exportador do Rio Grande do Sul se vê a braços
para conseguir licenças, pelas imposições do Governo Federal.
As licenças dependem da Metrópole, quando, pela ação que deveria ter sido
cometida pelo Governo do Estado, poderíamos possuir um encaminhamento mais fácil,
mais pronto e mais expedito para todos esses assuntos. Pergunto, sr. Presidente, para
caracterizar bem, para comprovar bem esta afirmativa, de que o Governo do Estado não
tem tido uma atuação eficiente, para não dizer que se conserva numa inércia
injustificável, se não poderia o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do seu
Governo, e devido a essa fatalidade geográfica que tanto nos distancia da Capital da
República, entrar em contato antecipadamente, previdentemente, com as autoridades
federais para facilitar esse mecanismo e encaminhar assim a produção rio-grandense?

Críticas a Jobim
Como dizia, pode ser que não seja bem assim, mas, no meu modesto entender,
acho que, nos dias que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, muito mais governa o
Rio Grande o Banco do Brasil do que o sr. Walter Jobim. E no pouco que S. Excia.
governa, tenho para mim também que nem é ele quem governa o Rio Grande, é o Rio
Grande quem ainda governa o sr. Walter Jobim. Este aspecto se me afigura de grande
gravidade nos dias que correm, precisamente, por caracterizar o novo sentido com que
lutará o Rio Grande do Sul pelas suas prerrogativas de autonomia, dentro do concerto
da Federação Brasileira, para que os nossos interesses não sejam menosprezados como
foram no passado. Os gloriosos rio-grandenses terão novamente, a oportunidade de
travar as lutas que têm engrandecido a nossa história e caracterizar o desenvolvimento
do Rio Grande do Sul.
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Penso que a defesa da economia rio-grandense, sobre a qual o Governo da
República impõe tão grandes sacrifícios, a ponto de exigir toda sorte de concessões por
parte dos produtores, para abastecimento de outros mercados dentro do país, tenho
para mim que essa defesa vai caracterizar, como afirmei há bem pouco, um novo período
na vida dos filhos do Rio Grande do Sul, e irá constituir, por sem dúvida, o divisor de
águas não só dentro da Assembléia, como também na comunhão do povo rio-grandense.
Vamos saber quem são aqueles que defendem, intransigentemente, os interesses do Rio
Grande do Sul e da parte do meu partido, que faz uma oposição construtiva, possuímos
a consciência tranquila de que temos lutado nesta Assembléia, como também, através
do nosso representante, no Senado da República, por todos os meios ao nosso alcance,
para a defesa dos superiores interesses da produção e da economia rio-grandense.
O SR. ANTÔNIO MARIA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria que V. Excia. fosse breve, a fim de
poder concluir a minha oração.
O SR. ANTÔNIO MARIA – Quero dizer que a nossa bancada tem se batido
no sentido da defesa dos interesses da economia rio-grandense e folgo em informar a V.
Excia. e à Casa que ainda anteontem, na sessão da Câmara Federal, o nobre deputado
Raul Pila pronunciou brilhante e veemente oração, relativamente às dificuldades de
importação de material agrícola para o nosso Estado e para o Brasil.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Na sessão de ontem pude aludir também a
esse outro aspecto, de que os partidos de oposição, que são maioria no Rio Grande do
Sul, fazem, por uma dessas fatalidades, uma representação de pequena minoria no
Congresso Nacional, e que devido justamente a essa circunstância, a sua luta não é tão
eficiente como o exigem os interesses do Rio Grande.
A responsabilidade desse esquecimento de nossa terra cabe ao PSD que tem lá
quase a representação integral do Rio Grande do Sul, tanto na Câmara Federal como
pela colaboração que empresta, através de dois Ministérios, ao Governo do Gen. Gaspar
Dutra.
Possui o Rio Grande do Sul, dois Ministros. Um, o da Viação, é um ilustre
engenheiro, e, indiscutivelmente, temos que reconhecer, e o fazemos de maneira
insuspeita, é um grande rio-grandense, é um grande brasileiro que tem dado muito pela
sua terra.
Tem dado várias estradas ao Rio Grande do Sul, tem dado recursos para que
fossem continuadas várias obras do Governo Federal, iniciadas por governos passados
dentro do nosso Estado.
Mas eu pergunto, sr. Presidente, que nos adiantam estradas se a produção riograndense fica, em sua totalidade, acumulada nos pontos de embarque, nos pontos onde
devemos exportá-la para o estrangeiro ou para outros Estados da Federação. Verifique-
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se o acúmulo de mercadorias da produção do nosso Estado, que existe em Porto Alegre,
que existe em Pelotas e que existe em Rio Grande. De nada adiantarão estas estradas para
escoar uma produção dos centros produtores, se a mercadoria ficar acumulada nos
pontos de embarque. Atrevo-me ainda, a fazer uma leve referência sobre o outro
Ministério que o Rio Grande detém no Governo de General Eurico Gaspar Dutra.
Tenho a impressão, sr. Presidente, que o Rio Grande possui um Ministério por
direito e um outro que não pediu e que, paradoxalmente, dá a impressão, aí por fora,
de que faz política de oposição ao atual Executivo do Rio Grande do Sul.
O SR. NICANOR DA LUZ – Impressão, somente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Tomara que seja impressão, somente.
Concedo o aparte a V. Excia. e peço que me desculpe a demora.
O SR. NICANOR DA LUZ – O meu aparte já quase perdeu a
oportunidade...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lamento muito.
O SR. NICANOR DA LUZ – ... mas quando V. Excia. fala nos
representantes do Rio Grande que não defendem convenientemente os nossos
interesses...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Já sei onde V. Excia. vai chegar e estou de
perfeito acordo com V. Excia. Pode concluir.
O SR. NICANOR DA LUZ – ... V. Excia. não deve esquecer um senador
que se encontra em licença.
O SR. GUILHERME MARIANTE – Preocupa muito a VV. Excias. a
licença deste senador.
O SR. NICANOR DA LUZ – Não preocupa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – É muito fácil responder ao aparte do nobre
deputado peessedeista, porque quanto a este senador a que S. Excia. se refere e que não
quis dizer o nome, mas que todos sabem...
O SR. GUILHERME MARIANTE – Não gostam mais de dizer o nome.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... posso apenas contestar a S. Excia com os
magistrais discursos que pronunciou ele no Senado da República.
O SR. ADÃO VIANNA – Até hoje sem resposta.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... até hoje sem resposta, como diz V. Excia.,
e que traçaram, de maneira correta, impecável as consequências que adviriam não só para
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o Rio Grande mas como para todo o país, da política econômica que o Governo Federal
prometia seguir naquela época.
O SR. FLORES SOARES – Lamento ter que interromper o brilhante
discurso de V. Excia. mas o faço apenas para fazer uma retificação que se pode
considerar histórica, porque consta dos anais do Parlamento Brasileiro. O nobre senador
Ferreira de Souza, líder da UDN, naquela Casa do Congresso, respondeu ao discurso a
que V. Excia fez menção e que foi pronunciado no Palácio Monroe.
O SR. ADÃO VIANNA – Respondeu sem contestar.
O SR. FLORES SOARES – É a retificação que devia ser feita.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Em verdade, poderia ter sido respondido o
discurso proferido no Senado pelo ilustre e emérito chefe do meu Partido, o nobre
senhor Getúlio Vargas. Mas com respeito a esta resposta...
O SR. FLORES SOARES – A resposta foi esmagadora.
O SR. ODÍLIO ARAÚJO – Em absoluto, não o foi.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... não fiz a ela nenhuma referência no meu
discurso. Apenas me limito a pedir, sr. Presidente, aos que me contraditam neste ponto,
que verifiquem a realidade brasileira. Quanto à atuação da UDN, pelos seus
representantes do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, nada tenha a dizer,
principalmente do gen. Flores da Cunha, que tem procurado defender os interesses do
Rio Grande do Sul, em inúmeros discursos pronunciados na Câmara Federal. Mas com
respeito ao partido, em tese, eu afirmo, porque é meu pensamento, ele tem
responsabilidade na consagração pelo governo do gen. Dutra, pela participação que tem
neste Governo, da atual política econômica, porque não consegui compreender, ainda, se
a UDN é Governo ou é oposição.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FLORES SOARES – O quanto V. Excia. é justo para com o sr. Gen.
Flores da Cunha, que tem realmente focado, de sua tribuna, no Palácio Tiradentes, todos
os assuntos de realce e importância para a economia e a política do Rio Grande do Sul,
V. Excia está sendo injusto para com o meu Partido, a União Democrática Nacional, que
tem sabido cumprir o programa que se traçou, sobretudo na intransigente defesa do
regime, e na preservação das liberdades democráticas.
Não temos faltado à nossa vocação histórica de vigilância democrática nem
esquecido os interesses coletivos. Disso é testemunha o Brasil.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Na verdade, sr. Presidente, prontifico-me a
debater neste campo com os ilustres deputados da União Democrática Nacional, o que
seria para mim uma honra em outra oportunidade, porque assim não perderia o fio deste
meu modesto trabalho.
Continuando as afirmações que fazia, quero, antes de citar mais uma dessas
situações, que espantam ao nosso espírito, que fique bem evidenciado o desinteresse dos
nossos Governos em encaminhar a produção, tão cara dos nossos patrícios, que labutam
com dificuldade para produzir aquilo que o Brasil precisa para consumir, como também
aquilo que o Brasil precisa para vender.
Hoje, o brilhante matutino “Diário de Notícias”, nos traz, em manchetes,
notícias referentes à situação econômica do Rio Grande do Sul, caracterizando, de uma
maneira feliz, que aliás não havia sido despercebida por nós, o verdadeiro colapso, o
declínio evidente das nossas exportações. Sinto-me feliz, sr. Presidente, porque é um
órgão independente de nossa imprensa, que não tem ligações partidárias, como tem o
representante de um partido, como acontece com o orador que fala neste momento, que,
de maneira absolutamente insuspeita, proclama aos quatro ventos do Rio Grande do Sul
que o Governo do Estado, por si e por seus representantes, e o Governo Federal
precisam tomar providências para encaminhar a produção do Rio Grande do Sul, a qual,
por todas as formas, como se tem alardeado ultimamente, procurou-se intensificar e,
paradoxalmente, quando isso aconteceu, não há forma de conseguir-se escoamento.
Recém passamos a crer ter o Rio Grande do Sul saído da clamorosa crise do
arroz, e, como essa, outras tantas têm ocupado e têm preocupado esta Casa.
Recentemente ainda, vários deputados, conhecedores profundos do problema,
ventilaram aqui a questão do fumo, que atravessa uma crise sem precedentes na história
do Rio Grande do Sul.
E assim, sr. Presidente, como referi há bem pouco, enfrentamos uma crise
cada vez que chega uma safra de determinado produto, porque não há medidas de
previdência do Governo para encaminhar nossa produção. Agora, sr. Presidente,
enfrentamos uma crise com vários outros produtos, como um sobre o qual terei
oportunidade de ocupar do plenário, para expor a situação verdadeiramente calamitosa
por que está passando produto que está entre os que mais têm contribuído para o
aumento da produção rio-grandense e que constituiu sustento de milhares e milhares de
agricultores, precisamente os mais empobrecidos; refiro-me à situação que atravessa a
nossa produção de mandioca, como também dos produtos industrializados desta mesma
rubiácea.
O Rio Grande do Sul, sr. Presidente, produz dois milhões de sacos de farinha
de mandioca, no valor de mais ou menos Cr$ 100.000,00 Imaginem VV. Excias. o que
isto significa na economia de um Estado.
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Exportamos para outros Estados de Federação, mais ou menos 1.000.000 de
sacos no valor de Cr$ 75.000.000,00, e para o estrangeiro, exportamos ... 500.000 sacos,
no valor de Cr$... 45.000.000,00.
Esteve, até há bem pouco tempo, proibida a exportação desse produto, o que
valeu, pelo verdadeiro estrangulamento do comércio do Brasil com o estrangeiro, um
estrangulamento dos mercados para onde encaminhávamos nossa produção.
Hoje, que a exportação já foi liberada, os produtores, os exportadores lutam
com todas as dificuldades para a colocação desse produto, porque os mercados foram
destruídos por uma política errônea do nosso governo.
O SR. ANTÔNIO MARIA – Desejava, pelo menos, retificar a afirmação de
V. Excia., de que a exportação está liberada. Parece que não está praticamente liberada.
Eles estão apenas recebendo, para encaminhamento, pedidos de licenças, mas há cerca
de um mês foi encaminhado um pedido de licença para 3.000 sacos de farinha de
mandioca para a Argentina. Até hoje estamos esperando a licença por parte da Carteira
de Exportação e Importação do Banco do Brasil.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não existe completa liberação. O fato ainda
está neste pé. Tudo depende dessa licençazinha do Governo Federal, que leva, nessa
viagem interminável, meses para chegar até aqui. Então, não seria o caso de o nosso
Estado tratar com o Governo Federal, examinar o assunto e fazer com que fosse
cometida ao Estado essa providência, qual seja de licenciar esses produtos para serem
exportados para o estrangeiro? Conheço este fato apontado por V. Excia. e não só este
como outros negócios têm sido perdidos pela burocracia, pelo desinteresse, pelo descaso
do Governo Federal, com respeito ao Rio Grande do Sul. Existem no Estado 500 mil
sacos de farinha de mandioca retidos nos centros de exportação que, no momento, não
encontram mercado ou sofrem a burocracia imposta pelo Governo Federal, para
conseguir as licenças para os escassos negócios que conseguem os exportadores.
Era o que me cumpria dizer.
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Plano para Casas Populares
“A falta de moradias em Porto Alegre é uma das nossas mais deploráveis e
tristes realidades. Hoje podemos, sem qualquer sombra de dúvida, afirmar que este
problema, já por vários anos, vem desafiando a competência e a argúcia de vários
administradores da Capital, representantes de diversos governos, sem que, em qualquer
dessas oportunidades pudessem vislumbrar, ao menos, a prática de medidas e
providências que viessem a amenizar essa angustiosa situação, agora com o caráter de
uma verdadeira calamidade pública.
Não cometemos nenhum exagero com esta nossa última afirmativa. Pois uma
cidade, onde mais de dez por cento de sua população, abriga-se, por absoluta carência
de moradias, nas mais miseráveis choupanas, sob pontes, em baiúcas construídas com
pedaços de latas e caixões, nas mais deploráveis condições sanitárias e, na maioria das
vezes, aglomerada na mais dolorosa promiscuidade, indiscutivelmente vive uma
verdadeira desgraça e calamidade pública. Isto com referência apenas às classes menos
favorecidas, que sofrem, como nos é fácil compreender, as maiores consequências dessa
situação intolerável.
O problema, na verdade, hoje é comum a todas as classes da sociedade,
apresentando-se de forma insuportável para o proletariado e para a classe média.
Fatores os mais diversos concorreram para que chegássemos a essa situação. Entre esses
fatores, poderíamos citar os seguintes, como os mais relevantes:
1) O notável aumento de população da Capital, consequência do fluxo do
interior do Estado e do próprio crescimento local, sem a necessidade correspondente
em número, de novas moradias.
2) Os altos preços dos materiais de construção, distribuídos na generalidade
por verdadeiros “trusts”.
3) A quase nula inversão de capitais particulares na construção de casas
econômicas, próprias ou para rendimentos.
4) Inúmeros e complexos fatores, como transportes, mão de obra, etc.,
resultantes do estado de guerra que, recentemente, atravessamos.
5) A inépcia e a imprevidência dos poderes públicos, que não só se mostraram
até hoje completamente incapazes de represarem as causas do mal, como dirimir suas
consequências, mas até mesmo concorreram para que se agravassem as dificuldades,
com a instituição de um sem número de processos, tramitações e exigências
burocráticas, que emperram e lançam o desânimo sobre toda e qualquer iniciativa,

423

como também pela consagração de regulamentos para obras pouco ou nada liberais
com relação às construções populares.
É com muita tranquilidade de consciência que formulamos tais acusações aos
poderes públicos, e isto porque, nos escudamos em opiniões de pessoas, as mais
autorizadas na matéria, como também na palavra sempre acatada da prestigiosa imprensa
rio-grandense.
Nunca se falou tanto em casas e moradias populares, como nestes últimos
tempos. O povo e a imprensa, desde a primeira hora, receberam com entusiasmo e muita
esperança, as notícias relativas aos planos e iniciativas do governo, ao que nos parecia
naquela altura sinceramente devotado à solução do angustiante problema. O comércio e
a indústria porto-alegrenses, num gesto dos mais nobilitantes, chegaram mesmo a
efetuar a incorporação da elevada soma de quatro milhões de cruzeiros para a
Companhia Material Pró-Casa Popular, instituição que certamente levará a bom termo
os seus elevados objetivos, pois cidadãos dos mais ilustres e competentes integram a sua
direção, principalmente pelo seu digno presidente, cujo nome declinamos com o maior
respeito e admiração, por ser um dos filhos do Rio Grande que mais tem contribuído
para o progresso de sua terra e do seu povo, o industrialista Antonio Jacob Renner.
Mas, depois de tanto se ter ventilado o problema e se ter levantado tantas
soluções, por ventura fixou-se com firmeza o poder público em uma delas? No que diz
respeito à ação do governo, precisamente o maior responsável pela solução dos
problemas que afligem o povo, o que foi realizado de concreto e efetivo? Onde estão as
oito mil casas, que o Prefeito Egidio Costa anunciou com tanto alarde aos portoalegrenses antes das eleições de 19 de janeiro? O que resultou do grande interesse então
demonstrado pela Municipalidade pela construção de casas populares?
O que resultou foi a dolorosa realidade que vivemos. O que resultou foi o
problema muitíssimo mais agravado e mais uma amarga desilusão do povo, eterna vítima
de expedientes eleitorais, que em massa já havia acorrido à municipalidade, cansado de
procurar casas que não existem, a fim de inscrever-se para as construções prometidas. O
que ficou ainda, como todos sabemos, foi uma casa das do tipo pré-fabricadas – autêntico
suplício de Tântalo para o povo, construída em plena Avenida Borges de Medeiros num
verdadeiro recorde de tempo e transportada até aqui também num recorde de
velocidade, dando-nos a impressão de que se havia descoberto uma chave maravilhosa
e que dentro de 15 dias, Porto Alegre possuiria tantas casas quantas necessitassem os
seus filhos.
É algo de inacreditável que até o sofrimento e as mais amargas vicissitudes do
povo venham a servir de instrumentos eleitorais. Não é difícil aquilatarmos da profunda
decepção dos porto-alegrenses, quando algum tempo depois que lavraram esperançados
as suas inscrições na Prefeitura, recebiam pelo correio, em vez dos planos de construção
de uma casa ao alcance de suas magras possibilidades, recebiam uma proclamação
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política acompanhada das chapas eleitorais dos candidatos do Partido Social
Democrático.
O povo, porém, soube compreender a desprezível manobra e, hoje, contempla
a vivenda mobiliada da avenida Borges, desesperançado e cheio de desprezo por aqueles
que tripudiaram sobre o seu sofrimento e a sua miséria.
Se não é verdadeiro tudo o que foi dito, por que os responsáveis pela
administração pública, abandonaram praticamente depois das eleições, a política
iniciada, ao que parecia com tanta vontade de realizar?
A par do que foi apontado, outros fatores de exclusiva responsabilidade dos
poderes públicos têm contribuído para o agravamento do problema da falta de
moradias. Esses decorrem de uma orientação técnico-administrativa vigorante no
departamento competente da Prefeitura Municipal, que se nos afigura deslocada das
realidades do momento e do qual discordamos profundamente. Referimo-nos aos
dispositivos regulamentares sobre construções, vigentes para o município de Porto
Alegre. Recentemente, enviou a municipalidade a esta Casa, respondendo a um pedido
de informações do Legislativo, um exemplar do seu Código de Obras. Pudemos então
constatar que aquele instrumento legal, que em nossos dias ainda rege a matéria, foi
organizado em 1913. Ora, não se compreende que este setor importantíssimo, de
imediato interesse público, nos dias atuais, tendo sofrido profundas modificações em seu
curso como uma decorrência lógica da evolução e do progresso de todas as atividades
humanas, seja orientado e disposto por um código elaborado há 34 anos. As exigências
da Prefeitura com relação às construções de moradias são de molde tais que não
permitem às camadas mais pobres de nossa população realizarem suas aspirações de casa
própria. Inegavelmente, existe entre a nossa população um clamor generalizado contra
essas excessivas exigências da Prefeitura, seja no que diz respeito à divisão de terrenos
seja no que concerne às construções. Vejamos rapidamente algum desses aspectos que,
não resta dúvida, vêm entravando o desenvolvimento das construções de moradias
econômicas.

Incoerências
Enquanto em outras capitais e cidades do país é permitido construir casas
econômicas em lotes de 8 por 25 metros (200 metros quadrados) em Porto Alegre, os lotes
devem ter no mínimo 10 por 35 metros ou seja 350 metros quadrados. É lógico que não
se tornará possível construir casas econômicas em terrenos, que por força das exigências
oficiais, custarão certamente mais do que a própria construção.
Pelo Código de Obras de Porto Alegre não se permite a construção de casas
com menos de 2,80 m de pé direito (altura entre o piso e o teto de uma dependência).
Ora, uma tábua das mais empregadas em nossas construções, seja qual for a sua bitola,
tem um comprimento padronizado de 5,50 m. Se o código municipal fosse menos
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exigente nesta parte, tornar-se-ia possível o aproveitamento integral da madeira, com
decisiva influência no barateamento da obra. Que esta pequena concessão venha
prejudicar a metragem cúbica de ar recomendável para as diversas dependências,
conforme alega a prefeitura, não tem integral procedência. Autores dos mais renomados
e de reconhecido mérito admitem e recomendam até mesmo 2,50 m para o pé direito
mínimo.5
Outras exigências que encarecem sobremodo o orçamento de uma casa
econômica são as que regulam a construção dos gabinetes sanitários. “Em discurso
anterior encareci, perante esta Casa, a gravidade do problema da falta de moradias em
Porto Alegre. Estudei de uma maneira geral também as causas deste problema que aflige
uma alta percentagem de nossa população. Citei, entre as causas que contribuíram para
o estado atual da falta de moradias, o notável aumento da população de nossa capital,
consequência do afluxo do interior do Estado e o próprio crescimento local, sem a
necessária correspondência em número de novas moradias: os altos preços dos materiais
de construção, a quase nula inversão de capitais particulares na construção de casas
econômicas, próprias ou para residência. Apontei também os inúmeros e complexos
fatores resultantes do estado de guerra que recentemente atravessamos. Finalmente,
apontei, da minha tribuna, a inércia e a imprevidência dos Poderes Públicos, como um
dos fatores que contribuíram seriamente para que o mal se agravasse, porque não só os
Poderes Públicos se mostraram até hoje completamente incapazes de precisar as causas
do mal, como de dirimir as suas consequências. Na verdade, até mesmo concorreram
para que se agravassem as dificuldades com a instituição, como referi ontem, de um sem
número de processos, tramitações e exigências burocráticas que emperram e lançam o
desânimo sobre toda e qualquer iniciativa, como pela consagração de um regulamento
para obras pouco ou nada liberais, ou, mais precisamente, em termos proibitivos com
relação às construções populares.
Apontei diversas incongruências que caracterizavam a linha de ação da
Prefeitura de Porto Alegre, com relação a esse problema; e formulava mesmo as seguintes
perguntas: depois de tanto se ter ventilado os problemas e se ter levantado tantas
soluções, se por ventura fixou-se com firmeza o Poder Público em uma delas? E no que
diz respeito à ação do governo, precisamente o maior responsável pela solução desses
problemas que afligem o povo, o que foi realizado de concreto e efetivo?
Onde estão as oito mil casas que o prefeito Egidio Costa anunciou com tanto
alarde aos porto-alegrenses, antes das eleições de 19 de janeiro? Fixei, principalmente,
esse aspecto do assunto, os escusos expedientes eleitorais, que pior que muitos desses
pontos, contribuíram para agravar esse mal, mais de fundo político partidário. E há
ainda outros, de ordem técnica e administrativa, que vieram também trazer uma larga
contribuição e influíram realmente para que a falta de moradias mais se acentuasse.

5

HÜTTE, Manual Del Ingeniero, v. 3, p. 422; NEUFERT, Arte de Proyectar en Arquitetura; Código de Obras da
Prefeitura do Distrito Federal, decreto 6.000 de 37.
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É lógico que uma lei feita em 1913 e que diz respeito precisamente sobre um
dos ramos de atividade humana que mais evoluiu nestes últimos tempos, não pode,
absolutamente, reger essa matéria, como quer a Prefeitura. Este ponto que eu abordava,
relacionado com o pé direito inferior a 2.80m, que implicaria numa diminuição da
metragem cúbica de ar contido no interior de uma determinada dependência, é uma
alegação que não procede. No Distrito Federal (o Rio de Janeiro, naquela época), por
exemplo, onde as condições de clima são mais acentuadas, onde as peças de uma
residência devem ser mais arejadas, o código de obras chega ao limite de 2m60. Há, ainda,
o seguinte: como pode um operário construir uma casa barata, quando uma tábua de
qualquer bitola que seja tem 5m50 de comprimento e ele deve utilizar apenas pouco mais
da metade da mesma? São verdadeiros contrassensos essas exigências da municipalidade
e urge, pois, se proceda a uma modificação. Outra exigência que as construções
populares sejam dotadas de paredes duplas. É algo que não se justifica, sabido que é nas
construções baratas, para proletários, que esta exigência não pode ser observada. Uma
parede com mata-juntas resolve perfeitamente o assunto.

Dupla orientação
A Prefeitura tem, atualmente (é também é um dado que desejo trazer ao
conhecimento do plenário), um projeto de Código de Obras elaborado trabalhosamente,
mas que não foi aprovado. E com o código de 1913 ainda vigente, quando lhe convém
a Prefeitura julga os projetos apresentados pelo antigo. Ou, então, orienta-se pelo
projeto. Esta é a verdade. Mas, como dizia, há outras exigências que encarecem
sobremodo o orçamento de uma casa econômica. São as que regulam a construção dos
gabinetes sanitários e cozinhas.
Exige o referido regulamento, paredes de material, revestimento dos pisos,
com azulejos, escariola, etc. Exigências desta amplitude, verdadeiramente proibitivas,
impedem que a nossa população pobre possa construir suas habitações, pela
impossibilidade de cumprir as prescrições da fiscalização municipal, que ultrapassam a sua
capacidade financeira, vendo-se na contingência de construir uma maloca.
“Folha da Tarde”, em sua edição de 8 de outubro pp., em momentosa
reportagem sob o título “Pequenas concessões que viriam a favorecer a construção de
moradias baratas”, focalizou de maneira muito objetiva este aspecto do problema da
falta de moradias. E também, em artigo de sua autoria, publicado no “Diário de Notícias”
o industrialista Antonio Jaob Renner, com a sua reconhecida autoridade na matéria,
comentou muito bem e de maneira concisa as imperfeições de certas exigências da
Prefeitura Municipal, relativamente às dificuldades da época, apontando várias
modificações que se impunham para o barateamento da casa popular. Assim expõe o seu
abalizado ponto de vista:
“Procurei esclarecer, em meu último artigo, o que a Companhia Materiais PróCasa Popular já fez e o que pretende fazer para facilitar a construção de Casa Popular”.
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Hoje pretendo me referir às medidas que se devem tomar para conseguirmos o
barateamento daquela moradia. Quando falamos em “baratear”, convém esclarecer que
não podemos tomar por base os custos de alguns anos atrás, e sim os custos atuais, tendo
em conta o menor valor aquisitivo da nossa moeda e que foi compensado pela elevação
dos salários.
Quando da inauguração dos trabalhos da Olaria da Companhia Materiais, seu
diretor técnico, dr. Walter Haetinger, teve ocasião de demonstrar ao Governador do
Estado e a outras autoridades presentes, através de gráficos o programa de trabalhos da
Companhia para conseguir o barateamento dos materiais destinados à construção da
Casa Popular. Por aqueles gráficos vimos que 2/3 do custo de uma casa se compõem
de materiais, cabendo o outro terço à mão de obra.
Para a redução do custo das moradias está prevista a fabricação de início, de
alguns materiais essenciais, aumentando-se progressivamente até produzir tanto quanto
for possível fabricar aqui, somente importando-se aquilo que não pudermos obter no
Estado ou no País. Ficou, igualmente demonstrado pela exposição do dr. Haetinger,
que com a estandardização e simplificação desses materiais, a fim de permitir a
produção em massa, se conseguirá baixar bastante o custo sem prejuízo da qualidade.
Está completamente excluído do nosso programa o emprego de materiais inferiores ou
de mão de obra deficiente, como meios de obter barateamento, pois com tais processos
só conseguiremos o contrário. De acordo com nossos planos, esperamos até produzir
muitos artigos por preços baixos e com melhor durabilidade e resistência do que
similares hoje empregados em construções de alto custo.
Mas não se deve confundir estandardização com uniformidade no aspecto da
casa pronta. A estandardização que pretendemos permitirá, ao contrário, a variedade na
aparência da casa, apesar da redução do seu custo.
Quanto à redução do custo da mão de obra, naturalmente não se pretende
obtê-la à custa de baixo salário. Podemos conseguir esta redução, isto sim, com um maior
rendimento do trabalho, quer facilitando-o por meios adequados, quer modificando tipos
de materiais, que concorram para a maior produção da mão de obra. Podemos citar,
como exemplo, o emprego do tijolo oco, de bitola dobrada em relação ao tijolo comum
maciço e que não sendo mais pesado do que este, permite argamassa. Existe ainda a
possibilidade (que consta do nosso programa), de produzir tijolo não somente oco bem
queimado, como também em cores uniformes e com face mais lisa, dispensando o reboco.
Aliás, esta modalidade já é usada em outros países e em alguns Estados do Brasil.
Naturalmente, para conseguir este material necessitamos de certo prazo para
experiências, etc. Enquanto isso, teremos que trabalhar no tijolo simples, para não
perder tempo. Também a estandardização das esquadrias vai facilitar a mão de obra.
Todavia, uma das maiores possibilidades para conseguir barateamento da
Casa Popular vamos encontrar na alteração que se faz necessária, de certas exigências do
Código de construções da Prefeitura e do Departamento Estadual de Saúde, pois é do
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conhecimento público que o referido Código não faz distinção, em suas exigências entre
uma casa modesta e uma de alto custo. Isto tem obrigado a muitas pessoas de parcos
recursos a fazerem grandes sacrifícios para poderem construir sua casa própria, quando
não desistem até, em virtude do elevado custo provocado por várias exigências sanitárias
e outras. Citaremos algumas dessas exigências, que no momento nos ocorrem: Exige o
Código um mínimo de 3 metros de pé direito para os chalés. Ora, a nossa madeira tem um
comprimento standart de 5,50 mts. E se fosse reduzida aquela medida de 3 metros para
2,75, a madeira daria duas peças, enquanto que pela exigência atualmente em vigor,
sobram 2,50 mts. Que raras vezes podem ser empregados sem perda. E não cremos que
a pequena diferença no pé da construção venha trazer prejuízos para a boa ventilação
da moradia.
Outro fator que concorre para encarecer muito é aquele derivado da exigência
de construir as instalações sanitárias de material, cobrir o piso de mosaico e colocar nas
paredes azulejos ou escariola. Ao nosso ver, para a Casa Popular seria suficiente exigir
piso cimentado, paredes pintadas até certa altura, com tinta a óleo ou resina, afastamento
das bacias sanitárias e pias a certa distância da parede, a fim de permitir fácil limpeza.
Quanto à cozinha, exige-se também de mosaico ou outro equivalente bem
como paredes cobertas de azulejo ou escariola. Achamos igualmente que na cozinha
bastaria tinta a óleo ou resina nas paredes, tanto nas de madeira como nas de material.
E quanto ao piso, devia até ser recomendado o de madeira ou tacos, evitando-se os
inconvenientes do frio provocado pelo piso de mosaico. Que o digam as pessoas que
sofrem de reumatismo ou se resfriam facilmente, e que precisam trabalhar na cozinha.
Creio que não variam as opiniões sobre os pisos de mosaico em toda a extensão da
cozinha. São higiênicos, não resta dúvida, mas circunscritos ao quadro onde é colocado
o fogão, seriam suficientes e nem por isso deixariam de existir limpeza e higiene.
Atendendo a essa circunstância e ao fator econômico, achamos pois
plenamente dispensável o piso de mosaico, a não ser para o local do fogão; e acresce
salientar outro motivo ponderável para se recomendar o assoalho de madeira nas
cozinhas: é que em muitos casos, mesmo havendo a varanda no prédio, é a cozinha usada
para o local das refeições da família.
Outro meio de barateamento seria permitir novamente a construção das fossas
de alvenaria na própria obra, ao invés da fossa de cimento, fabricada fora do local.
Durante dezenas de anos as fossas de alvenaria foram usadas e preencheram sua
finalidade. Por que não permiti-la para a Casa popular, se isto representa um novo meio
de barateamento?
Insistimos neste ponto: tudo quanto se puder fazer no sentido de tornar a
Casa Popular acessível à maior parte das pessoas que desejam possuí-la, deve ser feito,
e como vimos, entre as exigências sanitárias podemos encontrar vários recursos ou
modalidades que, sem prejudicarem a saúde e o conforto, concorrem para reduzir o
custo das moradas.
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Por hoje ficamos até aqui, para não tornar o assunto demasiado extenso. Na
próxima vez pretendo abordar o fator mais importante do problema “barateamento da
Casa popular: o terreno”.
Enfim, Sr. Presidente, como conclusão lógica de tudo o que foi exposto,
impõe-se a necessidade de prover em lei, todos esses pontos essenciais ao barateamento
das construções destinadas às camadas mais pobres de nossa população, diminuindo,
até os limites recomendáveis, esse conjunto de exigências.
Em nosso entender, julgamos também de todo recomendável, atribuir à
municipalidade, através do seu corpo de técnicos, não só a fiscalização pura e simples
das construções tipo proletárias, como também uma função assistencial, para que os
nossos trabalhadores, na maioria dos casos, possam levantar as suas habitações pelas
suas próprias mãos, com um decorrente barateamento no seu custo.
O SR. ALBANO VOLKMER – V. Excia. dá licença para um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com todo o prazer.
O SR. ALBANO VOLKMER – Acho que a Prefeitura também devia vigiar
essas construções, porque, às vezes, elas se tornam perigosas pelo peso dos telhados.
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. terá oportunidade de encontrar a
resposta para o seu aparte no texto do projeto de lei que pretendo apresentar à
consideração desta Casa; é que aquela lei refere a elaboração de vários tipos, vários
projetos de casas populares que ficarão à disposição de qualquer operário, de qualquer
trabalhador numa repartição especializada na Prefeitura. Os interessados obterão
gratuitamente todos os planos, todos os cálculos e todos os orçamentos indispensáveis
para a sua construção e deverão ter, também, o despacho à aprovação dos seus
requerimentos de licença num prazo máximo de 3 dias, para evitar uma burocracia
existente na Prefeitura, que tem entravado grande parte das aspirações do portoalegrense nos planos para a construção de sua casa própria. Neste aspecto da função
assistencial, desejo ainda encarecer ao plenário o seguinte: desde uma vez que a Prefeitura
elabora esses projetos, a sua fiscalização técnica não deve se exercer como pura e simples
fiscalização. Qualquer profissional habilitado, qualquer carpinteiro, poderá construir um
desses chalés e a Prefeitura em vez de exercer exclusivamente uma ação fiscalizadora,
poderá exercer também uma ação assistencial, orientando esses profissionais na
construção de suas casas.
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O que Deve Mudar
Tentando colaborar para a solução de tão momentoso problema é que
apresentamos à alta e digna consideração desta Casa, em suas funções de Câmara de
Vereadores do município de Porto Alegre, o seguinte projeto de lei.
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº.........
Estabelece modificações no código de obras da Prefeitura de Porto Alegre,
com o objetivo de facilitar as construções de habitações do tipo popular.
O Prefeito Municipal de Porto Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 158 da Constituição de 8 de julho de 1947, faz saber que a Assembléia Legislativa do
Estado, nos termos do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - A constituição de moradias de caráter popular fica sujeita somente ao
pagamento de um alvará de licença especial de Cr$ 10,00 e isenta de quaisquer outros
emolumentos ou taxas.
§ 1º - O requerimento solicitando o alvará de licença especial deverá ser
acompanhado do projeto organizado de acordo com a presente lei, isento, porém, assim como
os documentos anexos, de pagamento de selo municipal.
§ 2º - Só será permitida a construção em lote que tiver no mínimo 8 m. de frente
e na área máxima 200 metros quadrados que fizer parte de terreno cujo loteamento
tenha sido aprovado pela Prefeitura.
§ 3º - Em cada lote só será permitida a construção das dependências de uma
mesma moradia.
§ 4º - As moradias populares poderão ser construídas de tijolos, madeiras ou de
outros materiais modernamente utilizados na construção de habitações, como sejam
alumínio, blocos de concreto, etc. e deverão obedecer às seguintes condições técnicas: I –
A construção deverá ficar afastada pelo menos 4 metros do alinhamento da rua e um
metro e meio de cada divisa lateral do lote, sendo permitidas construções geminadas e
em grupos.
II – O piso de cada moradia deverá ficar no mínimo sessenta centímetros acima
do terreno;
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III – Os alicerces, no caso de moradias de material, deverão ser construídos de
acordo com as condições do terreno. Quando se tratar de construção de madeira, poderão
ser eles efetuados sobre pilares de tijolos ou pedra;
IV – O pé direito mínimo será de dois metros e sessenta centímetros;
V – A cobertura será telhas de barro ou outro material incombustível não
sendo permitido o emprego de coberturas metálicas.
VI – A espessura mínima das paredes externas de material será de meio tijolo
(12-15 cm). Nas construções de madeira será permitida a construção de paredes externas
simples em mata juntas;
VII – Os quartos e salas deverão ter a área mínima de oito metros quadrados;
VIII – As cozinhas terão a área mínima de quatro metros quadrados.
IX – As cozinhas e corredores terão a área mínima de dez metros quadrados;
X – Os compartimentos para latrina e banheiro deverão ter a área mínima de
três metros quadrados;
XI – Os compartimentos para latrina e chuveiro deverão ter as dimensões
mínimas de 1,20 x 1,50;
XII – As cozinhas deverão ter uma camada impermeabilizada no lugar onde
for colocado o fogão; a referida camada deverá ter uma área mínima de 1,00 x 1,500
e atingir também a parte da parede até uma altura mínima de um metro e meio;
XIII – Os compartimentos destinados à latrina, banheiro e chuveiro, deverão
ter o piso impermeabilizado e um rodapé também impermeabilizado de vinte centímetros
de altura;
XIV – Em cada moradia popular deverá haver um reservatório para água com
meio metro cúbico de capacidade, um fogão, uma pia, uma latrina, um chuveiro e um
tanque;
XV – Todos os ralos e a latrina serão ligados aos ramais de esgoto, quando
não houver esgoto a latrina deverá ser ligada a uma fossa biológica e os ralos a um
sumidouro;
XVI – Poderá ser utilizado o sistema de fossas coletivas:
§ 5º - A Prefeitura terá à disposição dos interessados três tipos de projetospadrão, que serão fornecidos independentemente de qualquer contribuição.

432

§ 6º - Os projetos-padrão mencionados no parágrafo anterior serão
organizados de acordo com a seguinte distribuição:
I – um quarto, cozinha, comedor e gabinete sanitário;
II – um quarto, sala, cozinha e gabinete sanitário;
III – dois quartos, cozinha, comedor e gabinete sanitário.
§ 7º - Nos casos em que for adotado projeto-padrão, a construção poderá ser
feita por qualquer profissional, responsabilizando-se a Prefeitura pela fiscalização da
mesma.
§ 8º - A obtenção da licença para a construção não poderá exceder de:
a) – três dias, quando se tratar de construção tipo padrão.
b) – seis dias, quando se tratar de projeto organizado pelo interessado.
§ 9º - Os projetos quando organizados pelos interessados deverão constar de:
a) planta baixa na escala de 1.100
b) cortes longitudinal e transversal na escala de 1:50
c) fachada na escala de 1.50
d) planta de situação do terreno, dando a distância do terreno às duas esquinas
mais próximas na escala de 1:500.
§ 10 – Não será concedida licença para a construção de mais de uma moradia
para uma mesma pessoa.
§ 11 – O prazo da licença para a construção será de seis meses, prorrogável a
critério da Prefeitura.
§ 12 – A prefeitura determinará no menor prazo possível a delimitação das
zonas onde serão permitidas as construções do tipo tratado na presente lei.
Art. 2º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, e até a
promulgação do novo código de obras da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, Sala de Sessões, 3 de outubro
de 1947.
(a) Leonel Brizola, Leopoldo Machado, Carlos de Brito Velho, Flores Soares
Jr., Fernando Ferrari, João Lino Braun, Brochado da Rocha, João Nunes de Campos.

433

Julgamos oportuno acrescentar este artigo, determinando que esta lei vigor e
até a promulgação do novo código de Obras da Prefeitura Municipal porque tenho
conhecimento de que a Prefeitura, através de uma comissão especialmente constituída,
elabora o seu projeto de Código de Obras e será justo que toda essa matéria seja
discriminada em um único instrumento legal. Ficariam, assim, todos os dispositivos
constantes dessa lei enquadrados já no próximo Código de Obras a ser promulgado,
talvez mesmo por essa Assembléia.
Aí está, sr. Presidente, uma modesta e humilde contribuição que quero trazer
aos trabalhos desta Casa. Talvez com essas medidas não digo que possamos resolver o
problema da falta de moradias, mas, pelo menos, iremos desentravar a parte que diz
respeito à municipalidade e, em segundo lugar, pelo menos permitir que os trabalhadores,
através dispositivos como estes, que foram propostos, façam suas moradias pobres e
modestas, pelas suas próprias mãos.
A prefeitura municipal, dando-lhe toda assistência e toda fiscalização, apelaria
também a esta Casa para que, nos trabalhos de Comissão, relativos a este projeto de lei,
pudesse esse assunto ser estudado com a urgência que ele merece.
Deixo, portanto, à consideração da Casa o projeto de lei que representa, como
afirmei, uma humilde e modesta contribuição para a solução desse problema...
O SR. MEM DE SÁ – A contribuição de V. Excia. é brilhante.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... que vem martirizando e angustiando uma
elevada parcela de nossa população, precisamente a mais pobre, aquela que mais sofre
na época difícil que vivemos.
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Autonomia para Porto Alegre
“Como é do conhecimento público, tramita no Congresso Nacional projeto
de lei elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional, onde se enuncia, para todo o
território da República, as cidades e portos considerados de excepcional importância
para a defesa do país, nos quais, consoante dispositivo expresso da Constituição Federal,
deverão ter os seus governadores, não de livre escolha do povo, mas nomeados pelos
chefes dos executivos estaduais. Entre outros municípios rio-grandenses definidos
como bases e portos militares de excepcional importância, inclui-se naquele projeto a
cidade de Porto Alegre, sede do Governo rio-grandense.
Por outro lado, o povo do Rio Grande do Sul, pelo voto unânime dos seus
representantes reunidos em Assembléia Constituinte, manifestou, em dispositivo
especial constante da Carta de 8 de julho, parágrafo único do artigo 141, a sua fidelidade
às tradições rio-grandenses, dotando a sua capital da mais ampla autonomia política,
numa posição equânime a todos os municípios do Brasil. E não poderia fugir, sr.
Presidente, a 3ª Assembléia Constituinte rio-grandense a este caminho, pois se assim não
procedêssemos estaríamos, indubitavelmente, traindo e desmerecendo a história do Rio
Grande.
Possuímos as mais caras tradições de luta, sincera e desassombrada por todas
as liberdades. Tem sido o Rio Grande do Sul um verdadeiro berço de grandes
movimentos cívicos, que, por tantas vezes, empolgou a nacionalidade e enriqueceu a
história do Brasil. Os rio-grandenses sempre se houveram, com grande bravura, com
incomparável dedicação à causa da Federação Brasileira.
Haja vista o papel brilhante que desempenharam, na fase da consolidação do
nosso território.
Foi justamente naquela fase da nossa história que se temperou o imperecível
espírito rio-grandense que apenas por si representa o selo glorioso do nosso patriotismo
e de nossa eterna brasilidade. Lutaram então, os filhos em meio da mais inconcebível
dureza, enfrentando as grandes dificuldades da época, guiados pelo amor à sua terra.
Sem quaisquer preocupações regionalistas e sem desmerecer a bravura cívica e
a dedicação dos demais Estados, porque só com o concurso de todos, nos seria possível
levar a bom termo a grande obra da nacionalidade, podemos dizer, com a cabeça erguida,
que o Rio Grande do Sul é um legítimo campeão de todas as liberdades no concerto da
Federação Brasileira.
Por todas essas razões, nenhuma dúvida pairou sobre esta Casa quando da
decisão que a ela deveria caber, sobre a alternativa do artigo 28 § 1º da Constituição
Federal, dispondo que os Prefeitos das capitais dos Estados poderiam ser nomeados
pelos Governadores.
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O SR. LINO BRAUN – Nós tivemos aqui a oportunidade e o prazer de
contar também com o voto da bancada do Partido Social Democrático mas, infelizmente,
vimos esses dias que a chefia desse mesmo partido, através da voz do sr. General Paim
defendendo a autonomia de Porto Alegre seja considerada base militar, é isto
infelizmente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ouvi com prazer o aparte dado por V. Excia.
Mas, tenho a acrescentar o seguinte: que, felizmente, vários representantes do Partido
Social Democrático já manifestaram, através da imprensa, o seu ponto de vista,
defendendo a autonomia de Porto Alegre.
O SR. JÚLIO TEIXEIRA – Acho que mais importante do que isso, seja,
uma vez que a constituição atribui precisamente ao Governador do Estado essa
faculdade, que seria interessante conhecer-se a própria opinião do sr. Governador do
Estado, que não é desconhecida, uma vez que S. Excia. já se manifestou publicamente
favorável à autonomia do município de Porto Alegre.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Assim, fiéis às nossas tradições, fiéis ao nosso
passado, consagramos, em artigo especial, na Carta de 8 de julho a mais ampla
autonomia para nossa Capital, que, pelo trabalho de seus filhos elevou-se à posição de
uma das mais importantes e progressistas cidades do Brasil e, mesmo, da América do Sul.
Propõe, agora, o sr. Presidente da República, por sugestão do Conselho de Segurança
ao Congresso Nacional, seja Porto Alegre considerada uma base militar...
O SR. RODRIGO MAGALHÃES – Para quê?
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... para fins eleitorais.
O SR. BROCHADO DA ROCHA – Está tão desmoralizada essa
providência, que domingo, em São Gabriel, corria o boato que a cidade seria declarada
porto de mar para poder ter um prefeito nomeado. (Risos).
O SR. LEONEL BRIZOLA – Dizia, que o sr. Presidente da República por
sugestão do Conselho de Segurança Nacional, pleiteia que se considere Porto Alegre uma
base militar para efeitos eleitorais e, como tal, deve ter o seu prefeito de livre nomeação
do Governador do Estado.
Argumentos irrefutáveis, sr. Presidente, levam-nos a admitir que a proposição
presidencial baseia-se em deploráveis razões de ordem político-partidária ou, mais
precisamente, em escusas manobras eleitorais. Aqui mesmo, nesta Casa, em várias
ocasiões, discutiu-se o assunto e não levantou-se nenhuma voz discordante, tanto dos
partidos da oposição como do Partido situacionista. Realmente, grave é a
responsabilidade do congresso ao decidir sobre o assunto, pois considerar Porto Alegre
uma base militar é o mesmo que decretar a sua destruição. Sabemos nós, perfeitamente,
que Porto Alegre não é nenhuma fortaleza e sim legitimamente uma cidade aberta. A
propósito do assunto a que estou me referindo, desejo encaminhar à Mesa um
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requerimento, acompanhado do respectivo pedido de urgência para a sua discussão e
votação.
Sobre a consideração que dispensará este plenário a essa proposição da
maioria dos líderes das bancadas, com assento nesta Casa, eu não tenho a menor dúvida,
porque já o art. 141 da nossa Carta Estadual é uma garantia de que esta Casa lutará com
todas as suas forças e envidará todo o seu poder, para que a laboriosa população de
Porto Alegre possa escolher livremente o seu Governador e para que seja concedida à
nossa capital a mais ampla autonomia política.
É o seguinte, sr. Presidente, o requerimento que tenho a honra de encaminhar
à Mesa:
REQUERIMENTO Nº 137
Propõe que a Assembléia Legislativa do Estado se dirija aos Presidentes das
duas Casas do Congresso, aos líderes das diversas bancadas com assento nas mesmas e a
todos os srs. Senadores e srs. Deputados pelo Rio Grande do Sul em telegrama
transmitindo-lhe o apelo do povo rio-grandense para que não seja aprovado o projeto de
lei que retira a autonomia da Capital do Estado, declarando Porto Alegre base militar de
excepcional importância para a defesa externa do país.
Considerando que transita pelo Congresso Nacional um projeto de lei
declarando a cidade de Porto Alegre, base militar de excepcional importância para a
defesa externa do país; considerando que a vontade do povo rio-grandense no sentido de
que o Prefeito de sua Capital seja eleito e não nomeado foi expressivamente manifestada
na votação da Constituição do Estado; Considerando que não há razões de ordem
técnica que caracterizem a situação de base militar de excepcional importância para a
defesa externa do país, de vez que sua guarnição federal não se coaduna – em efetivo –
a tal situação e tendo em vista que não existe qualquer estabelecimento fabril de natureza
militar na cidade; Considerando que nada justifica, após as recentes reuniões
internacionais, se sacrifique a autonomia de um município, como o de Porto Alegre,
imolando-o a necessidades inexistentes de segurança nacional.
Considerando que só haverá prejuízo em declarar base militar de excepcional
importância para a defesa externa do país a cidade de Porto Alegre, porque esta
circunstância a transformará de uma cidade aberta – ao abrigo das garantias do direito
internacional – num alvo exposto a bombardeios – e destruições, na eventualidade de um
conflito, sujeitando sua população pacífica ao extermínio e suas instalações, sem
quaisquer finalidades bélicas, à destruição;
Requerem os deputados que este subscrevem, que a Assembléia Legislativa do
Estado se dirija às duas Casas do Congresso Nacional às respectivas comissões de
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional aos líderes dos diversos partidos políticos
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e, em especial, a cada um dos representantes do Rio Grande do Sul naquelas Casas do
Congresso, transmitindo-lhes o veemente apelo do povo rio-grandense, no sentido de não
ser aprovado o projeto de lei que declara a cidade de Porto Alegre base militar de
excepcional importância para defesa externa do país, invocando os motivos constantes;
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1947.
(ass.) Brochado da Rocha, Mem de Sá, Daniel Krieger, Pinheiro Machado
Neto, Wolfram Metzler, Leonel Brizola.”
O SR. PRESIDENTE – Foi apresentado à mesa um requerimento para
imediata discussão e votação do requerimento que foi lido e sustentado da tribuna pelo
deputado Leonel Brizola.
Os srs. Deputados que aprovam a urgência requerida, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
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Ação Legislativa para Fortalecer a Democracia
“Não pretendia ocupar, nesta sessão a minha tribuna. Mas o desenrolar dos
debates, principalmente a iniciativa do nosso ilustre colega, deputado Luiz
Compagnoni, fez com que viesse eu, tão cedo, abusar da tolerância e da generosidade
deste plenário.
Bem conheço, sr. Presidente, a minha posição nesta Casa. Somente a
benignidade, a tolerância mesmo, que sempre me dedicaram os meus pares, faz com que
eu possa ter forças para enfrentar situações como esta e encorajar-me a empreendimentos
que reconheço transcendem as minhas possibilidades.
O SR. FERNANDO FERRARI – Só por isso, não apoiado. V. Excia. tem
muito brilho e muita sinceridade e todos os nobres pares o ouvem com muito prazer e V.
Excia. sempre honrou esta Casa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Bondade do meu prezado companheiro de
bancada.
Mas, sr. Presidente, tenho dito sempre, a quase todas as pessoas que falam
comigo, sobre a situação política e sobre os resultados eleitorais do pleito ferido em nosso
Estado a 19 de janeiro, que a minha eleição, como a de outros representantes nesta Casa,
moços como eu, veio quebrar, por assim dizer, uma velha tradição da vida parlamentar
rio-grandense. Moços, viemos para esta Assembléia quebrando a tradição que acabei de
aludir. Mas, sinceramente temos dito, que, embora inexperientes, que embora recém
entrados na vida política, tudo haveremos de dar, a nossa energia de moços, todo o nosso
entusiasmo, para bem servir à causa a que nos comprometemos perante a opinião pública
rio-grandense.
O SR. FLORES SOARES – É muito justo que uma voz moça se levante; os
moços têm sido sempre, em todas as causas, os vanguardeiros, que unindo o entusiasmo
à experiência dos homens de idade provecta, fora de dúvida, são os mais valorosos em
todos os setores do nosso país. No Parlamento Nacional, o meu partido, a UDN, elegeu
o deputado Aluízio Alves, um rapaz de 27 anos, o representante mais moço do Palácio
de Tiradentes e que é, fora de dúvida, uma das mais brilhantes figuras do Parlamento e
da intelectualidade brasileira. Basta que se leia o trabalho deste nobre deputado sobre a
Assistência e Justiça Social para que se fique convencido dessa verdade. Também V.
Excia. representa, com inteligência invulgar e com entusiasmo, a mocidade do Rio
Grande do Sul, honrando-a sobremaneira.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não tenho palavras, sr. Presidente, para dizer
da generosidade contida no aparte do nobre deputado udenista.
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Como dizia, sr. Presidente, o interesse com que nós, os mais moços desta
Casa, temos encarado o cumprimento do nosso dever, atesta insofismavelmente o alto
conceito que temos da responsabilidade dos nossos encargos. Venho pois à tribuna,
impelido pelos acontecimentos desta sessão, que vieram tocar, por assim dizer, em
determinado ponto que há muito tempo, há alguns meses, vem torturando o meu espírito.
A instalação de uma nova sessão legislativa, quando os representantes do povo voltam ao
pleno cumprimento de seu dever, não deixa de constituir uma oportunidade para se fazer
um amplo exame da situação rio-grandense. O povo rio-grandense, embora tenha
sofrido justificadas decepções, nestes últimos tempos, face à administração pública, tem,
nesta hora, os seus olhos voltados para esta Casa. Confia muito, ainda, na ação dos seus
representantes para salvar esse pedaço da Democracia que nos resta. Acho, para que o
povo rio-grandense não sofra amanhã um amargo desencanto com o regime que
pretendeu construir com o seu voto livre, dado nas urnas, é preciso que lhe falemos bem
francamente, que deixemos bem clara, desde logo, a verdadeira situação do regime que
pretendeu criar como também deixemos bem claro quais são as nossas possibilidades
de resolver os seus problemas para que amanhã não resulte, mais uma vez,
decepcionado, orçando as suas esperanças em muito mais do que o autoriza a realidade.
Cada dia que passa, novos encargos, novas vicissitudes, novas dificuldades são somadas,
são acrescidas à vida angustiante das camadas populares de nosso país. Até parece, como
de maneira bem concisa e brilhante frisou neste Plenário o nobre deputado sr. Flores
Soares, que atravessamos uma crise, uma tremenda estiagem em nosso país, sem
precedentes na história brasileira. É interessante sabermos quem conseguirá atravessar
incólume este verdadeiro flagelo.
Na verdade, daqui a alguns anos, talvez a próxima geração irá, provavelmente,
sentir bem fundo na sua vitalidade, esta situação calamitosa que atravessa o nosso país.
Enquanto isso, enquanto a miséria assoberba as nossas populações, o que faz o nosso
Governo? Precisamente orientar-se por dois sentidos: primeiro, extinguindo a
democracia e em segundo, como consequência dessa própria orientação, de perseguições
políticas, por pretensos planos de subversão e de sabotagem, a verdadeira situação de
miséria em que está vivendo.
O SR. NICANOR DA LUZ – V. Excia. me permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. NICANOR DA LUZ – V. Excia. arrisca uma afirmativa sem
concretizar fatos, não cita casos, não analisa atos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Terei, no desenrolar do meu discurso, a
satisfação de responder às ponderações de V. Excia.
O SR. NICANOR DA LUZ – Então me guardarei para essa ocasião.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Teria a consciência intranquila se, ao
iniciarmos uma nova sessão legislativa, nesta conjuntura da vida nacional, não formulasse
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desde logo uma série de considerações para que, tendo-as em vista, o povo rio-grandense
procurasse orçar as suas esperanças em muito mais do que o autoriza a realidade. Nesta
época, de fome e de miséria, vir para a tribuna cantar as excelências de um regime que já
não mais existe no Brasil, é prestigiar, por assim dizer, a ação dos detratores desse
próprio regime, é comprometer os verdadeiros ideais e postulados da democracia, e
principalmente passar um atestado de ineficiência ao único regime compatível com a
dignidade humana. Ardentemente eu não desejo que amanhã esta Casa seja apontada, aí
fora, como um lugar onde se fala muito e pouco se realiza.
Julgo que falando bem franco para o povo, situando bem a nossa posição,
demarcando as nossas possibilidades de realizar, ele amanhã saberá aquilatar melhor das
nossas atividades nesta Assembléia; saberá compreender que um órgão sadio não
trabalha com regularidade dentro de um organismo doente.
O SR. ADÃO VIANNA – V. Excia. diz muito bem: “as nossas possibilidades
de realizar”, porque estas estão na razão direta do regime que adotarmos:
Presidencialismo ou Parlamentarismo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eis aí, sr. Presidente, a minha questão de
consciência e as apreensões que tenho quanto ao desenrolar e à fecundidade da nossa
atuação nesta Assembléia.
Ouvi alguém dizer, não me recordo onde, que instituições que não têm a
mesma origem, não visam os mesmos objetivos. E nós poderemos perfeitamente
encontrar na realidade política brasileira uma perfeita comprovação para essa verdade.
Está escrito na Constituição de 18 de setembro que possuímos um Congresso, como
afirmamos há bem pouco, instituído pela vontade soberana do povo brasileiro.
Consoante o noticiário dos últimos tempos foi organizada no Rio de Janeiro
uma Comissão Interpartidária, pelo entendimento das direções de três grandes partidos
nacionais, sem a chancela da opinião pública. O primeiro poder da República, com
atribuições firmadas na Constituição foi relegado, como afirmamos a um plano
secundário pela segunda, que tudo pretende resolver, desde os casos políticos até um
planejamento nacional, mas que na realidade visa apenas objetivos políticos.
O SR. FLORES SOARES – Lamento discordar de V. Excia. Quando V.
Excia. me honrou com aparte ao discurso que pronunciei na hora do expediente, já tive
oportunidade de elucidar o assunto. A Comissão Interpartidária foi realmente criada
com esta alta finalidade: a de auxiliar a todos aqueles que querem trabalhar pelo
planejamento que é indispensável aos problemas da Nação. Só com planejamentos é
que teremos uma política segura, uma política como a que estamos vendo, de avanços e
recuos. A Comissão Interpartidária não interfere na esfera de ação dos nobres deputados
com assento no Parlamento Nacional. Ao contrário, são órgãos que não se repelem,
mas se completam. Dada a complexidade dos problemas, nenhum de nós, representantes
do povo, poderá versá-los com profundidade e conhecimento de causa se não tivermos
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um órgão desses a nos auxiliar. Tem a finalidade, como disse o nobre deputado Flores da
Cunha, “de tirar o carro do atoleiro”.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Respondo ao aparte com que me honrou o
nobre deputado da UDN, dizendo apenas que se a Comissão Interpartidária fosse tão
importante e imprescindível ao país, por certo seria consagrada no texto da própria
Constituição. O país tem uma organização que lhe é dada pela Constituição da República,
tem um congresso para discutir todos esses assuntos, como tem as suas Comissões
parlamentares especificamente orientadas para todos os setores de vida nacional.
O SR. FLORES SOARES – Pergunto eu a V. Excia., que é um homem de
critério: no que a Comissão Interpartidária vai prejudicar? Ao contrário, só pode
beneficiar o progresso do país. Onde está o mal? Desejo saber por que esta alergia de V.
Excia. Este é o ponto nevrálgico que eu não posso compreender.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Terei a satisfação, sr. Presidente, de colocar
este assunto no seus devidos termos, prevendo já que o ilustre representante não
compreendeu ou não colheu bem certo o meu pensamento.
O SR. FLORES SOARES – É meu dever defender a Comissão
Interpartidária, da qual faz parte o meu partido, a UDN.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Cumpre V. Excia., portanto, um dever.
O SR. FLORES SOARES – E o faço de sã consciência.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas, as minhas referências tem um único
objetivo: demonstrar que tudo aquilo que a Comissão Interpartidária resolve é submetido
ao congresso simplesmente por uma questão de formalidade e, até hoje, não vimos o
Congresso discordar das resoluções da Comissão Interpartidária!
O SR. NICANOR DA LUZ – Porque estão certas.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Mas já houve alguma resolução da
comissão Interpartidária?
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Legislativo esvaziado
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pelo que sei, tenho o prazer de dizer a V.
Excia. que várias causas políticas já foram resolvidas pela Comissão Interpartidária, e fez
com que o Congresso Nacional fosse transformado num túmulo. As soluções foram
dadas por três partidos, a portas fechadas, sem a participação de todas as correntes
políticas.
O SR. FLORES SOARES – Não apoiado! É apenas um filtro para que não
haja excessos no Congresso Nacional.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Perante todos os representantes do povo,
perante todos os partidos políticos, é que as causas políticas deveriam ser estudadas,
discutidas e desenroladas, e não ficarem adstritas a três Partidos que se uniram numa
Comissão para açambarcar e monopolizar todas as resoluções.
O SR. FLORES SOARES – Nenhum Partido está impedido de discutir
todos os casos políticos. A Comissão Interpartidária não foi fechada a este ou àquele
Partido e ela até fez um apelo para que numa hora grave como a que atravessamos todos
propiciassem ao Governo um clima de segurança, indispensável à resolução dos magnos
problemas nacionais.
O SR. FONSECA ARAÚJO – V. Excia. está enganado. Não foram todos os
Partidos.
O SR. FLORES SOARES – A história está aí, e foi recente. (trocam-se
apartes simultâneos).
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Apelo para que V. Excia. me
assegure a palavra. Terei a máxima satisfação em conceder apartes a todos os meus ilustres
colegas, mas um de cada vez.
O SR. PRESIDENTE – Peço aos nobres deputados que só aparteiem com
a devida licença do orador.
O SR. FONSECA ARAÚJO – (Dirigindo-se ao sr. Leonel Brizola) V. Excia.
permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FONSECA ARAÚJO – É apenas para contestar o aparte com que lhe
honrou o nobre deputado Flores Soares. Há poucos dias, ou há poucos meses, o nobre
deputado Prado Kelly, falando na Câmara, declarou que o sr. Presidente da República
só se interessara pela colaboração dos grandes Partidos. Os menores não foram ouvidos
nem convidados a participarem de qualquer entendimento.
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O SR. FLORES SOARES – Naturalmente porque já haviam se
pronunciado previamente, declarando...
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Não é isso que declarou o deputado
Prado Kelly.
O SR. FLORES SOARES – ... declarando que não estavam de acordo em
tomar parte nas negociações que têm uma alta finalidade política e que não devem ser
mal interpretadas.
O SR. FLORES SOARES – É a interpretação razoável e lógica.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ao aparte do nobre deputado Henrique
Araújo tenho um depoimento a dar. Tive oportunidade de ler o discurso pronunciado
pelo sr. Presidente da República no Estado de Paraná, onde precisamente condena a
proliferação dos pequenos partidos. Daí talvez a procedência das afirmações do nobre
deputado federal Prado Kelly no Congresso Nacional, que possui suas Comissões para
discutir todos os assuntos relativos à administração Federal e a elas é que cabem,
constitucionalmente, essas faculdades. Por todas essas considerações sou levado a
declarar da minha tribuna que já não mais existe democracia em nosso país. E poder-se-ia
dizer, ou objetar a essas minhas afirmativas que, então, ineficiente também é esta
Assembléia.
Quanto a isso não tenho muitas ilusões. Mas responderia simplesmente
dizendo, sr. Presidente, que recebemos um mandato do povo e que constitui um dever
elementar permanecermos nos nossos postos até o fim.
O SR. ALBANO VOLKMER – Quando fizeram a apologia da mocidade,
eu me senti velho. No entanto, tenho otimismo e não estou de acordo com o pessimismo
de V. Excia. Pela pouca experiência que deve ter, ou que disse tinha, eu vejo que V. Excia.
vê tudo preto. Nós estamos com tantos problemas por resolver e se não fizermos o
ataque a esses problemas com otimismo, nunca chegaremos a coisa nenhuma.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Vou explicar por que penso dessa forma e por
que realmente, sou tão pessimista em relação ao regime que estamos respirando em seus
últimos lampejos. É o seguinte: acredito que no Rio Grande do Sul ainda existe mais
liberdade do que em muitos Estados do Brasil. Mas mesmo no Rio Grande do Sul
ninguém mais tem segurança, ninguém mais tem tranquilidade, diante das últimas
ocorrências verificadas. Precisamente aqui reside o motivo principal de minha presença
nesta tribuna. Vivemos hoje, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, um
autêntico regime policial. Tudo se resolve pela polícia, mesmo os reclamos das
associações legais, como os sindicatos, contra a carestia da vida. É muito fácil a todos os
representantes constatarem a veracidade das minhas afirmativas e penso mesmo, já nesta
altura dos acontecimentos, todos já devem ter conhecimento concreto do que estou
afirmando. Prisões e mais prisões têm caracterizado esta quadra do governo do sr. Walter
Jobim, num evidente desrespeito aos direitos e garantias constitucionais.
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O SR. ALBANO VOLKMER – V. Excia. não reconhece que para favorecer
a grande maioria do povo rio-grandense é que a polícia tem de agir? Mormente em dados
momentos, para esclarecer a situação, para que se possam inocentar e soltar aqueles que
realmente não tem culpa? Foi sempre assim e é assim a democracia.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Respondo ao aparte com que me honrou o
ilustre deputado peessedista, dizendo apenas que a arbitrariedade policial é uma faca de
dois gumes. Como pode em dado momento agir a nosso favor, pode virar-se contra nós
com a mesma virulência e aí “Deus vos acuda...”
O SR. EGYDIO MICHAELSEN – Tive a oportunidade de falar ao
honrado chefe de polícia que a publicidade dirigida e ampliada pela caixa de ressonância,
que é a Imprensa Rio-grandense, sem dúvida tem contribuído para aumentar o ambiente
de intranquilidade, sobretudo das nossas honradas populações do interior, que veem
nesta publicidade excessiva uma intranquilidade que só pode aproveitar àqueles que a
desejam.
O SR. FERNANDO FERRARI – Há pouco, em companhia do nobre
deputado Brito Velho, deixávamos nós este plenário e descíamos à sala da Biblioteca
para ouvirmos, inclusive senhoras em estado interessante, que aqui vieram chorar nesta
Casa, clamando justiça, para seus maridos que são esbordoados, deixados sem comer,
sem dormir, horas a fio nas prisões policiais. Não há lei que dê ao sr. Chefe de Polícia
autorização para violentar cidadãos. Estou certo de que estamos voltando à fase
histórica, até certo ponto, do sr. Artur Bernardes, em que a suprema lei era a “pata do
cavalo”.
SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço os apartes dos meus nobres colegas.
Vivemos num regime policial e que, no meu ponto de vista, não tem precedentes, sob o
aspecto moral na história brasileira.
Falou, há bem poucos momentos, o nobre deputado Sr. Brito Velho, com
respeito à polícia do Estado Novo, mas lá não existia constituição votada pelo povo em
uma Assembléia Constituinte.
Era um regime ilegal, como eu mesmo tenho reconhecido, de maneira
insuspeita, da minha tribuna. Moralmente estava ressalvada a situação, mas, hoje, que
possuímos uma constituição e que à sua sombra sejam cometidos pelas autoridades
inomináveis crimes políticos é algo que não encontra justificativa moral.
Cito um exemplo, Sr. Presidente: não pretendia entrar em detalhes neste
assunto, de uma ocorrência a que tive que presenciar sábado à tarde.
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Perseguição policial
Chamado por sua família, que reside no centro da cidade, lá encontrei uma
senhora com seis crianças menores. Pedia, por telefone, que eu comparecesse à sua casa,
apenas por algumas horas, para que ela pudesse sair, acompanhada de um dos seus
filhos, para adquirir, num armazém das proximidades, os gêneros que necessitava para
seu lar, porque o seu marido andava viajando e fazia dois dias que a sua casa estava
guardada por dois agentes policiais.
Tinha receio de sair à rua, como tinha receio de deixar as suas crianças
sozinhas em casa. Revoltei-me com isto, como estou certo aconteceria a qualquer um dos
srs. Representantes. Lembrei-me, sr. Presidente, da minha própria família, quando em
1923 batiam-se, pelas armas, no Rio Grande, maragatos e chimangos. Minha mãe,
como essa senhora, teve de enfrentar uma situação parecida. Ela, vendo seu marido
amordaçado em cima de um cavalo para ser sacrificado na primeira canhada, por certo
sentiu a mesma revolta que tem até hoje por essas arbitrariedades, por esses
desmandos, por esse desrespeito à liberdade e aos direitos humanos. E essa é a mesma
situação, porque em 1923 os maragatos estavam para chimangos e vice-versa, como
comunistas estão hoje para o cel. Dagoberto Gonçalves.
O meu objetivo, sr. Presidente, nesta tribuna, é apenas, se me for lícito,
advertir esta Casa para que não se deixe levar, não permita e nem dê seu apoio a tudo
que se pretende fazer em nosso Estado. É preciso que, falando bem franco ao povo,
digamos bem claro quais são as nossas possibilidades e ao mesmo tempo evidenciamos
a nossa vontade de lutar pela preservação do regime que ele pretendeu construir com o
seu voto em 2 de dezembro.
O SR. NICANOR DA LUZ – Não acha V. Excia. que esses assuntos por sua
natureza, nas mãos do Poder Judiciário, estariam muito bem postos?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Acredito, sr. Presidente, que estariam mais do
que bem postos nas mãos do Judiciário, mas até que o Judiciário se pronuncie, muitas
violências e prevalecimentos seriam praticados.
O SR. FERNANDO FERRARI – Arrancando provas de cadáveres!
O SR. NICANOR DA LUZ – Existe o remédio do habeas corpus, e
independentemente disso, a autoridade que pratica excessos no exercício de suas
funções está sujeita a ver sua responsabilidade criminal decretada, a ver o processo
instaurado contra si e também a consequente sentença condenatória.
O SR. ASSUMPÇÃO VIANNA – Que resulta em uma promoção!
O SR. LEONEL BRIZOLA – Como disse, sr. Presidente, sou muito moço
e por essa razão mesmo, talvez não tenha muita procedência essa afirmativa que vou
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fazer, mas até hoje não tive conhecimento, em minha vida, de que tivesse efeito um
inquérito instaurado dentro da Repartição Central de Polícia.
O SR. NICANOR DA LUZ – É porque V. Excia. não procurou pôr-se ao
par do modo como tem agido o Poder Judiciário no Rio Grande, de cujos arestos
constam inúmeros casos de sentenças condenatórias contra funcionários de polícia. Se
V. Excia se desse ao trabalho de verificar, veria que o Poder Judiciário teve coragem
para reagir contra os excessos, ainda mesmo na vigência do Estado Novo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não duvido, sr. Presidente, da palavra e das
informações do nobre deputado Nicanor Kraemer da Luz, mesmo porque ressalvei no
início das minhas afirmativas esses detalhes. Pelo que me foi dado conhecer, fui levado a
fazer aquela afirmativa, que continuo confirmando e sustentando. Realmente, inúmeros
inquéritos foram solicitados aqui desta Assembléia sem que o Governo do Estado
informasse a esta Casa quais os seus resultados.
O SR. FERNANDO FERRARI – Quero dar o meu testemunho pessoal a
esta Casa, Já duas vezes, o sr. Presidente reiterou ao Poder Executivo enviasse a esta
Casa as peças de um inquérito mandado instaurar em certo município e o Poder
Executivo até hoje, apesar da dupla solicitação, não remeteu essas peças. Mas eu virei à
tribuna sobre o assunto, para fazer a minha declaração, porque é uma prerrogativa dos
representantes do povo conhecer esses fatos e o sr. Chefe de Polícia terá que dar
satisfações ao povo sobre o que está acontecendo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Enfim, sr. Presidente, é meu objetivo nesta
tribuna apelar para que este plenário proteste e use de todas as suas prerrogativas para
que possamos defender o regime constitucional vigente, e cuidar das liberdades e dos
direitos dos cidadãos...
O SR. NICANOR DA LUZ – Acho que defender o regime constitucional
vigente não consiste nessas chances que se possam dar aos comunistas.
O SR. BRITO VELHO – Não é isso o que está dizendo o nobre deputado
Brizola. V. Excia deve ser justo, acima de tudo.
O SR. NICANOR DA LUZ – Estou interpretando o seu pensamento.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Noto que não fui compreendido pelo nobre
deputado peessedista.
Mesmo assim, respondo ao seu aparte. Na Universidade, praticamente já não
havia mais comunistas, ou melhor, não existia um grande número de estudantes
comunistas como aconteceu durante a época da redemocratização do país. Hoje, sr.
Presidente, todos aqueles que, simpáticos ao comunismo, não haviam ingressado no
partido, com essa orientação do Governo de sufocar idéias pela força, dizem-se
comunistas. E isto por quê? Precisamente porque reprimir idéias com a violência policial
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é o mesmo que desafiar o idealismo da mocidade. O que acontece na Universidade
certamente é o mesmo que está acontecendo noutros setores. Resulta pois, que o
governo, em vez de efetivamente combater, cria condições para a proliferação do
comunismo.
O que faz no Rio Grande do Sul, sr. Presidente, já é do conhecimento de
todos os representantes, principalmente daqueles que assistiram à reunião secreta da
Comissão Representativa em que foi convocado o sr. Secretário do Interior. Como disse
em aparte ao nobre deputado Luiz Compagnoni, hoje não vejo mais necessidade de se
fazer segredo por tudo aquilo que revelou naquela ocasião, porque a própria polícia
mandou publicar nos jornais documentos que nos foram exibidos em caráter secreto.
Já declarei que o que mais lamento, o que mais me revolta, nesta hora, é que o nosso
Governo tinha recebido informações do estrangeiro sobre acontecimentos que
pretensamente deveriam se desenrolar em território nacional. Aproveitou-se então
nosso Governo para encarcerar talvez milhares e milhares de brasileiros que estão aqui
por gerações de gerações, séculos mesmo, construindo a grandeza de nossa terra.
Esses, hoje, sofrem por interesses do estrangeiro. É a verdade que desafia
contestação.
O SR. ALBANO VOLKMER – Creio que V. Excia., labuta num engano.
Há representantes brasileiros no estrangeiro que informam sobre negócios, sobre
situação política e há adidos militares brasileiros no estrangeiro que mandam suas
comunicações, como é de suas obrigações.
De modo que não é preciso que um país estrangeiro informe, pois há
representantes do Brasil que podem informar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço ao aparte de V. Excia. e louvo até,
sr. Presidente, a ingenuidade com que encara esse assunto o nobre deputado Albano
Volkmer.
O SR. ALBANO VOLKMER – V. Excia. me faz injustiça, não é
ingenuidade.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Teriam sido o Paraguai, a Itália, a Alemanha,
ou a Rússia que informaram o Governo brasileiro que aqui, em território nacional, iria
se desenvolver uma onda de desordem e de sabotagem que seria feita pelos membros
do extinto Partido Comunista Brasileiro? Seria demasiada ingenuidade admitirmos que
as aludidas informações não vieram dos Estados Unidos. Ele faz a sua política.
Absolutamente não podemos criticá-lo, mas cabe ao Brasil fazer a sua política e não a
política dos Estados Unidos.
O SR. BRITO VELHO – V. Excia. me dá licença de um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
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O SR. BRITO VELHO – Estou acompanhando o discurso de V. Excia Se
por um espírito de solidariedade continental, e como medida de defesa, os nossos bons
amigos norte-americanos nos enviam informações, acha V. Excia que não devem ser
aceitas essas medidas ou providências? Ou acha V. Excia. que as medidas repressivas
não devem ser tomadas à base dessas informações? Não compreendo a atitude de V.
Excia.

Orientação estrangeira
O SR. LEONEL BRIZOLA – Terei a honra de tirar estas dúvidas dos meus
nobres colegas. Quero dizer que deploro e me revolto quando o nosso governo recebe
informações de um país estrangeiro e através dessas informações desencadeia uma
campanha policial, prendendo e violentando precisamente aqueles elementos
geralmente colocados nas camadas de nível econômico mais baixo de nossa sociedade,
como tem acontecido com as prisões generalizadas ocorridas no Rio Grande do Sul.
Aproveitam-se dessas informações para cometer violências e arbitrariedades, como eu
posso, aqui mesmo deste plenário, comprovar a V. Excias. Desde os bancos escolares
aprendemos a cultuar a memória de Bento Gonçalves, como a de todos os bravos
farroupilhas, que repeliram o auxílio estrangeiro para combater os legalistas. O que
pensariam aqueles nossos heroicos antepassados do que está sendo consumado no
Brasil, pelo próprio Governo?
Como prometi, vou comprovar o que estou afirmando, embora não desejasse,
desta vez, entrar em detalhes.
Foi preso, sr. Presidente, não sei sob que argumento, um membro do PTB, e
lá na polícia foi espancado unicamente porque não quis dizer de que natureza era um
telegrama com várias assinaturas que possuía no seu bolso.
Ali mesmo na tribuna dos assistentes está sentado este membro do PTB, que
até ocupa um posto na direção partidária, e que foi espancado na polícia, arbitrariamente,
como teremos ocasião de comprovar.
O SR. GUILHERME MARIANTE – Seguraram-no pelos braços e
cabelos e deram-lhe bofetadas à vontade.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Aí está, srs. Deputados pessedistas, que
deram a honra de me apartear, aí está a comprovação das minhas afirmativas. O
prisioneiro, até que não prove a sua qualidade de não comunista, sofre toda a espécie
de maus tratos e de insultos da polícia e contra isso a justiça não pode calar. Queria
dizer, revelar mesmo, a este Plenário, que o sr. Governador do Estado, dr. Walter Jobim,
compareceu perante esta Assembléia, qual um autêntico ditador, acompanhado de um
séquito de policiais, que fez com que as galerias se enchessem, não de assistentes, mas
de agentes da polícia, somando 70% da assistência que compareceu a esta Casa. Tenho
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dito, e já reafirmei aqui desta tribuna, que deveremos decretar guerra aos sabotadores e
desordeiros, sejam eles comunistas ou fascistas.
A procedência desses maus brasileiros não deve nos interessar. Todos os
sabotadores da ordem ou da tranquilidade pública merecem o desprezo da opinião
pública e repressão das autoridades. Mas, o que estamos presenciando, no Rio Grande
do Sul, não é a repressão organizada e consciente aos sabotadores e criminosos da
ordem ou da tranquilidade, é uma onda de reação, de violências policiais sem freios que,
paulatinamente, vai avançando e extinguindo todas as liberdades.
Quero dizer a esta Casa que tenha em vista sempre como uma advertência as
três cadeiras vazias, ainda colocadas neste plenário, de três representantes do povo que
não mais podem falar da tribuna que conquistaram em eleições livres e honestas.
Tiveram eles os mandatos cassados, apesar dos protestos desta Assembléia, e hoje,
como todos aqueles que pertenciam à mesma corrente política, sofrem indefesos,
porque não possuem, nem mais as suas vozes no Parlamento. Isto, que está fazendo o
Governo, não é reprimir o comunismo.
O SR. FERNANDO FERRARI – V. Excia. dá licença para um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. FERNANDO FERRARI – Ainda creio, felizmente, já que todos nós
somos unânimes em verberar a violência que a sagrada justiça do Rio Grande, mais uma
vez, pronunciar-se-á em favor da própria justiça, em favor da equanimidade da lei,
porque V. Excia sabe que é nosso pensamento constante zelar pela fiel execução e
observância da lei.
É por isso, momento oportuno para lembrar a frase pronunciada por Rui
Barbosa, quando diz textualmente no Senado da República, no século passado, crer que
“nesse regime não há poder soberano, que só é soberano o poder de interpretação pelos
tribunais”. Relembro esta frase para mim oracular de Rui Barbosa, porque é preciso que
ressaltemos o horror dos homens verdadeiramente democráticos à violência, às medidas
bárbaras dos tempos dos capitães do mato.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A mesma polícia, que cometeu inomináveis
violências com súditos do Eixo durante o período da última guerra – assunto de que
cogitou esta Assembléia por várias vezes, principalmente pela palavra do nobre
deputado Henrique Fonseca de Araújo – hoje comete arbitrariedades com os
comunistas e até com trabalhistas. Neste páreo chegará a um ponto, em que não mais
distinguirá os pertencentes aos diversos partidos. O que importa é satisfazer a fome de
violência que tem caracterizado certos setores da polícia rio-grandense. Peço, por isso,
sr. Presidente como um dos mais moços desta Casa, que todos nós nos levantemos
contra essa onda de violência, que lutemos pela preservação da liberdade, que não
tenhamos ilusões com o que pretendem realizar...
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O SR. UNÍRIO MACHADO – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. UNÍRIO MACHADO – Realmente, se a Democracia não é só um
regime de governo, mas constitui uma verdadeira concepção de vida, para que ela possa
existir é necessário que se criem condições indispensáveis, onde todas as liberdades
possam viver. E para que essas liberdades possam viver, não só deve existir um
ambiente de garantia, mas deve ir muito além, criando condições para que liberdades
que não existam possam surgir.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Digo, sr. Presidente, por isso, a esta Casa
que conto sinceramente com a vigilância de todos os representantes dos povos. Vim
dos bancos universitários para integrar esta Casa e vejo hoje, com o coração na mão,
vários estudantes presos e encarcerados e contra isso estou certo que dentro em breve,
se essa situação continuar, a mocidade gaúcha levantará a sua voz, como tem acontecido
tantas e tantas vezes.
É o apelo que trago a esta Casa, pedindo toda vigilância para que defendamos
o regime que está se apagando em solo brasileiro, para que esta Assembléia do povo,
mercê de Deus, se transforme num rochedo indestrutível em meio desta derrocada para
a qual estamos caminhando.
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O Difícil Caminho da Redemocratização
Falando com toda a sinceridade, do fundo do meu coração, desejo
inicialmente dizer o quanto vai no meu peito de moço, de gratidão às inequívocas
demonstrações de companheirismo, de amizade e, sobretudo, de tolerância que tenho
recebido neste plenário. Filho de uma das mais modestas famílias de lavradores do meu
Estado, que por dezenas e muitas dezenas de anos, vem cultivando o solo sagrado e
dadivoso do nosso querido Rio Grande, na humildade da minha gente, jamais poderia
imaginar que um dia poderia alcançar a honra e o privilégio de assentar numa das
cadeiras que juntamente com as mais outras 54, representam o povo da minha terra.
Proporcionou-me o destino, pela generosidade de quase 4.000 patrícios, esta
ventura; circunstância que me fez sentir a cada momento, com muita lucidez e precisão,
a minha insuficiência e a minha inexperiência para o desempenho do honroso mandato
que recebi.
Como disse de início, as contínuas e as bondosas demonstrações que tenho
recebido por parte dos meus pares, têm-me animado a muitos empreendimentos, que
sempre estiveram longe, muito longe das minhas possibilidades. Isto demonstra, mais
uma vez, um dos mais nobres predicados do coração gaúcho. Refiro-me à constante
preocupação dos mais veteranos, mais experientes, em encorajar os mais moços,
prestigiar mesmo as suas iniciativas, e em instruí-los no manejo das armas.
Julguei necessário, e imprescindível mesmo, dar estas explicações
preliminares, porque hoje, como por inúmeras vezes, sinto-me insignificante, como um
pigmeu entre gigantes, para trazer a este plenário um debate de tão grande amplitude,
que envolve, em todas as suas particularidades, tese das mais complexas.
O nosso país cumpre, nesta fase da sua vida, mais uma etapa de paz e
tranquilidade. Falo assim porque a nossa história testemunha – e é bem fácil de verificar
– que têm sido tão poucos os instantes em que o povo brasileiro viveu em paz e
tranquilidade na conquista do engrandecimento da nacionalidade.
Vivemos, nesta etapa de nossa vida, sob a égide de uma Constituição, fruto
do estudo e da meditação de legítimos representantes do povo brasileiro. Nela está
consagrado, em dispositivo, um conjunto de postulados e mandamentos que organizam
a vida nacional, que dispõem sobre uma ordem política, uma ordem econômica, uma
ordem social. Esta ordem política, imperfeita, é bem verdade, muito imperfeita
podemos dizer, tem sido, pela abnegação de muitos brasileiros, consolidada incessante
e compassivamente.
Hoje, no Brasil, mesmo dentro de certa relatividade pelo menos, os brasileiros
podem trabalhar tranquilamente e podem ganhar seu sustento e produzir para o
engrandecimento da nacionalidade, sem sobressaltos, como acontecia antes de 1930.
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Esta ordem política, que há bem poucos chamamos de imperfeita, é, na
verdade, muito imperfeita.
Não poderíamos, por outro lado, esperar que resultasse do trabalho da nossa
última Constituinte uma obra perfeita na legítima expressão desse termo. Mas, constitui,
indiscutivelmente, um lastimável passo no caminho da consolidação do regime
democrático. É uma obra que não resultou apenas do trabalho de uma plêiade de
homens ilustres, mas muito mais, das tendências de uma época.
Quando da redemocratização da nossa pátria, o debate que logo aflorou à
consciência do nosso povo, trouxe à superfície um conjunto de dados e elementos tidos
por uns como fruto de uma ditadura e por outros como a consagração de uma
necessidade imperiosa para o nosso país, numa época de difícil travessia para a nossa
pátria.
O SR. DANIEL KRIEGER – V. Excia. Permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não. Com muito prazer.
O SR. DANIEL KRIEGER – Quero dar este aparte a V. Excia., por que
não desejo intervir no discurso de V. Excia. Depois que V. Excia terminar o seu
discurso, e outros pronunciarem os discursos que estão anunciados, em nome da União
Democrática Nacional assumirei a tribuna para rebater os argumentos que V. Excia.
está aduzindo. Meu silêncio não significará, nem aplausos, nem cumplicidade.
O SR. LINO BRAUN – Não pode haver cumplicidade, onde não houver
crime.
O SR. MEM DE SÁ – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ – Creio que de minha parte nem preciso declarar que
absolutamente o silêncio com que vou ouvir a sua oração, dado o acatamento que a
brilhante pessoa de V. Excia. me merece, de maneira alguma significa qualquer adesão
ou mesmo assentimento tácito. Oportunamente, julgando eu conveniente, virei à
tribuna dizer o que julgo necessário. Mas, ouvirei, com o maior respeito pela inteligência
de V. Excia., tudo o que V. Excia. disser.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a gentileza de V. Excia. Os nobres
líderes da União Democrática Nacional e do Partido Libertador adiantarem-se, por
assim dizer, aos meus conceitos. Em absoluto, nada emiti até agora que possa merecer
uma resposta, o que aliás honraria demasiadamente o meu modesto discurso.
O SR. DANIEL KRIEGER – V. Excia. Permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com prazer.
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O SR. DANIEL KRIEGER – Quero declarar que nutro por V. Excia. a
maior simpatia pessoal, porque V. Excia. tem determinadas virtudes que muito
considero – é um homem combativo e sincero. Mas, pelas premissas de V. Excia.
penetrei até onde V. Excia. queria chegar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas, como afirmei logo ao início do meu
discurso o único motivo que me traz a esta tribuna é procurar, em todas as minhas
forças, prestar uma contribuição ao país que é o meu e é o nosso e que tanto amamos
e introduzir um certo fluxo de coerência, segundo penso, nos debates, que se têm
desenrolado no país. Dizia, pois, que a ordem política vigente em nosso país tem
inúmeras imperfeições. Estas imperfeições têm sido apontadas por todas as correntes
políticas e devem merecer a atenção de todos os bons democratas para que possamos
corrigi-las e dar ao Brasil uma organização política que melhor convenha aos seus
interesses.
Logo que se instaurou no país o movimento de opinião que preparava a
redemocratização, apontou-se o Governo passado, ou melhor, aquele que ainda dirigia
os destinos do nosso país, como quem havia consagrado um conjunto de mandamentos
que feriam a ordem democrática e que estabeleciam efetivamente um estado ditatorial
no Brasil.

Leis de exceção
No que diz respeito, sr. Presidente, a esta ordem política que estávamos
referindo, acusou-se o Governo passado pela intolerância com que encarou as
liberdades; entretanto, hoje é fato que eu muito lamento, é que as liberdades coletivas,
consagradas na Constituição, são reguladas pelas mesmas leis que existiam naquela
época. É verdade indiscutível e insofismável. O Brasil possui um parlamento que,
funcionando, ao menos teoricamente, deveria caracterizar a existência do regime
democrático, dentro de nossas fronteiras.
Este parlamento até hoje não revogou estas leis, chamadas de exceção pelas
correntes oposicionistas ao Governo do Sr. Getúlio Vargas.
Continuo apontando contradições que me parecem evidentes e que de uma
certa forma incompatibilizam muitos democratas com a opinião pública brasileira, pela
omissão que fazem dessa tarefa importantíssima.
O sistema, a organização administrativa em nada mudou, a não ser para pior,
pela morosidade para não dizer estagnação. É verdade que pode ser verificado
facilmente o andamento da administração pública. Antes, o país era organizado num
regime de centralização, que foi apontado como causa de tantos transtornos. Todavia,
agora, no regime federativo, não encontramos explicação para as interferências da
União, como esta verdadeira subserviência dos Estados Unidos.
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E assim é tudo. Praticamente nada se modificou substancialmente. O que
existia durante o Estado Novo, e que foi alvo de tantas críticas dos adversários, com
exceção da Constituição Federal – letra morta na maioria dos seus dispositivos – ainda
permanece. Apenas agora, com o aplauso de muitas críticas de ontem. Aonde estão
todos aqueles que levantaram as suas vozes contra esse estado de coisas, no período em
que se redemocratizava o país? O que foi consagrado no corpo de Constituição não
deve e não pode apenas ter expressão prática na realidade Nacional.
O SR. ADÃO VIANNA – A situação não mudou, porque em nada difere o
método de governo de uma ditadura e de um governo presidencial.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Registro apenas o aparte do meu colega de
bancada.
O SR. MEM DE SÁ – Creio, que V. Excia tem uma boa parcela, de razão,
novamente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Vejo que estamos concordando até agora.
Não havia razão para que V. Excia. me aparteasse...
O SR. MEM DE SÁ – É por isso que estou aparteando, porque por
enquanto estou de acordo. Os constituintes de 1946 foram vítimas da lei da inércia e
não tiveram o espírito bastante claro para compreender que era preciso reagir contra o
excesso de centralismo, consagrado em 1937. E a Constituição de 1946 pecou
sobremodo por esse defeito: continuou, ainda, com um excesso de centralização,
atribuindo uma competência desmedida à União. É por isso que os Estados se
encontram tão peados na sua autonomia e na sua competência. Esse mal – e nisso estou
plenamente de acordo com V. Excia.
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. concordará, ainda, em muito mais.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Nessa altura, era evidentemente um
golpe contra a Democracia. Registro os apartes de meus nobres colegas, com satisfação.
Responderei alguns no decorrer do meu discurso, e desejo agora, apenas,
responder ao do nobre deputado Henrique Fonseca de Araújo, que afirmou em seu
aparte que naquela altura dos acontecimentos a eleição de uma Assembléia Constituinte
antes do Presidente da República era evidentemente um golpe que se pretendia dar na
redemocratização do país. Quem queria dar este golpe? É certo e nem preciso perguntar
que S. Excia. responderia de pronto que seria o dr. Getúlio Vargas, então na Presidência
da República.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Um golpe continuista.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Como poderia dar este golpe? Sozinho?
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Como dera em 1937.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Não. Somente seria possível com o concurso
das forças armadas. Essas forças armadas tinham uma outra orientação, que foi
demonstrada e evidenciada em 29 de outubro.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Precisamente por isso o golpe não saiu.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Então, não haveria possibilidade de S. Excia.
dar golpes, porque não contava com as forças armadas. É a resposta insofismável que
dou a S. Excia., porque se o ilustre Presidente do meu Partido, Chefe do meu Partido e
Senador da República, não contava com o concurso das forças armadas, não poderia,
evidentemente, dar um golpe, na redemocratização do país.
O SR. DANIEL KRIEGER – S. Excia., antes, na campanha presidencial,
fez um discurso pelo rádio em que dizia: “Pela última vez vos falo como chefe da
Nação”. Entretanto, a Constituição de 37 já estava pronta.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Responderei ao aparte do ilustre líder da
U.D.N. com mais oportunidade. Entretanto, digo agora a S. Excia. que é muito fácil
apontar contradições na vida de um homem e se S. Excia. o desejar eu aponto, na
própria pessoa citada por S. Excia, o Senador José Américo de Almeida, que convidou,
antes do brigadeiro Eduardo Gomes, a espada que sustentou o Estado Novo, o então
Ministro da Guerra, general Eurico Dutra, para candidato das chamadas forças
democráticas para o pleito de dois de dezembro.
O SR. DANIEL KRIEGER – Onde está a contradição? Admitindo como
certo, onde está a contradição? Poderia procurar qualquer brasileiro para ser candidato,
uma vez que isto deve...
O SR. MEM DE SÁ – A resposta é fácil.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Respondo ainda a essa observação...
O SR. MEM DE SÁ – Mas vou responder antes. V. Excia. dá licença para
um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. permita que eu responda.
Respondo a S. Excia. dizendo apenas que se não existe contradição, eu não vejo por
que os dois candidatos se combateram nas urnas a dois de dezembro de 1946.

Convicção democrática
Eis aí o conjunto de contradições que assalta o meu espírito. Identificando
estas contradições com a atuação de inúmeros homens públicos do nosso país, não
consigo compreender esta inversão de acontecimentos que confunde também o povo
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brasileiro. Antes de prosseguir, quero reafirmar, nesta altura, o propósito que me traz a
esta tribuna. Precisamos de mais coerência, para ganharmos a tranquilidade no caminho
do engrandecimento da nacionalidade. E é a essa mesma coerência que venho oferecer
o meu humilde tributo.
Tenho assumido atitudes, neste plenário, que têm servido até de armas contra
a minha pessoa, lançadas por setores ligados ao reacionarismo e, por isso mesmo, o
povo da minha terra saberá fazer-me justiça.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Todos nós saberemos fazer justiça às
atitudes democráticas de V. Excia., que tem se agigantado no combate aos desmandos
da atual situação dominante no Rio Grande.
O SR. MEM DE SÁ – E principalmente pela sinceridade democrática de V.
Excia.
O SR. DANIEL KRIEGER – V. Excia. Permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. DANIEL KRIEGER – Tive, inicialmente, a oportunidade de dizer a
V. Excia. que V. Excia. granjeou a estima de seus pares por essa atitude verdadeiramente
democrática que tem tido.
O SR. MEM DE SÁ – E pelo seu acendrado amor à democracia, pois o
preço da liberdade é a eterna vigilância.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Em verdade, as minhas convicções
democráticas podem ser postas em prova pela tradição até mesmo de sangue que tenho
em minha família, na luta por todas as liberdades. É uma verdade histórica, como bem
diz o ilustre deputado libertador dr. Mem de Sá, que a preço da liberdade é a eterna
vigilância. Mas onde estão os que com tanta veemência e até mesmo agressividade a
proclamavam?
Afirmamos um conjunto de conceitos sobre as imperfeições do regime
vigorante em nosso país. Imperfeições na própria Constituição, isto sem referir o que
representa na apreciação das diversas correntes políticas.
Mesmo assim, na ordem política, grandes conquistas já são, nesta altura, do
pleno domínio do povo brasileiro. Estas conquistas têm sido exercitadas
constantemente nesta Casa.
Como afirmamos de início, sem o assentimento do povo, sem o clima
conveniente, sem uma mentalidade generalizada, não é possível consagrar, com
segurança, qualquer instituição política. O preparo do terreno para a ordem
democrática, no que tem de bom nos nossos dias, foi feito a partir de 1930. É por isso
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que podemos afirmar, com segurança, que a democracia de hoje no Brasil deve muito e
muito àquele que tem sido acusado e apontado como ditador, o senador Getúlio Vargas.
Antes de 1930 não possuíamos na verdade democracia no Brasil. Têm
assento, nesta Casa, inúmeros veteranos das lides políticas do Rio Grande, que podem
atestar, com veemência e com conhecimento de causa, que estou fazendo uma
referência absolutamente verdadeira.
Hoje, o exercício das franquias democráticas no Brasil ocorre dentro da paz,
ocorre dentro até do entendimento, sem falar na tranquilidade que desfruta o eleitorado
brasileiro para o exercício do seu voto.
Antes de 1930, e novamente chamo o testemunho dos meus ilustres colegas,
a situação era bem diversa. Mesmo à margem das lides políticas, ninguém gozava de
tranquilidade para trabalhar. As lutas políticas caracterizavam-se pela violência, pelo
saque, pelos assassinatos e pela fraude. O que se passava no Rio Grande do Sul era
apenas um detalhe do que ocorria em todo o território brasileiro. Campeava o
caudilhismo em toda a parte. Enfim, possuíamos um arremedo de democracia, que
desagregava a nacionalidade e semeava a miséria, a discórdia, a viuvez e a orfandade. É
por isso que eu afirmo de minha tribuna, absolutamente consciente das minhas palavras,
que devemos a conquista da tranquilidade democrática, que hoje desfrutamos, a S.
Excia. o senador Getúlio Vargas, quando governou este país, que, por assim dizer,
plasmou uma mentalidade favorável ao exercício dos processos democráticos.
O SR. DANIEL KRIEGER – Eu reitero – não queria apartear, quero
responder oportunamente em discurso, não esqueça V. Excia. que o movimento de
1930 não é obra exclusiva do sr. Getúlio Vargas, e não esqueça V. Excia. que o sr.
Getúlio Vargas foi “parte magna” em todos os acontecimentos anteriores a 30. O Brasil
não foi descoberto em 1930.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Respondo ao aparte do nobre líder da
U.D.N., dizendo que não basta uma revolução para implantar a tranquilidade
democrática ou definir e consolidar uma mentalidade política. Muitas revoluções,
muitos movimentos de opinião, realizaram-se em território brasileiro antes da revolução
de 30. O que determinou essa mudança foi precisamente a atuação de S. Excia na
presidência da República que, para felicidade de nosso país, extirpou aquele
regionalismo que massacrava a unidade da Nação, que a enfraquecia e, sobretudo,
sugava todas as suas energias orgânicas. E assim poderíamos continuar alinhando
argumentos para demonstrar que a democracia de hoje muito deve ao sr. Getúlio
Vargas, pela ação desenvolvida no seu governo. A formação dos partidos nacionais, que
foi, indiscutivelmente, uma consequência do regime centralizado instituído por S. Excia.
é um dos exemplos mais frisantes. Porque senão, hoje, o Brasil estava fragmentado,
como esteve até 1930, ameaçado mesmo até na sua própria integridade territorial.
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Desejava, sr. Presidente, fazer essas referências à ordem política que foi
consagrada na Constituição da República, caracterizando as suas imperfeições e as suas
excelências, para definir algumas dessas muitas incoerências que tanto têm desorientado
e confundido a opinião pública.
No que diz respeito às ordens econômica e social, onde o Partido Trabalhista
assenta as suas bases programáticas, não há nada que dizer nesta passagem, a não ser
que ela existe apenas na letra morta da Constituição. O único mérito desta nossa original
democracia, foi o de dar armas aos reacionários para golpearem a justiça social,
consagrada no Governo de S. Excia., o senador Getúlio Vargas. Basta citarmos a onda
de reação que se levantou contra os legítimos direitos dos trabalhadores.
Quem poderá negar as grandes realizações do sr. Getúlio Vargas no campo
social e econômico? Foi, indiscutivelmente, o seu governo, neste sentido, neste setor, o
mais fecundo de quantos o Brasil já teve. Esta é uma afirmativa que não preciso nenhum
esforço para comprovar. As realizações, neste campo, estão aí para todos verificarem.
Se tratarmos, se examinarmos o que diz respeito à justiça social, temos esse monumento,
essa obra monumental que faz inveja a quase todos os países do mundo, que é a legislação
social.
Se referirmos as suas realizações em matéria de obras públicas, não
precisaremos falar. O concreto armado falará por nós, o macadame das nossas estradas,
que cortam o Brasil de norte a sul falam o suficiente para confirmar o que estou dizendo.
O SR. DANIEL KRIEGER – V. Excia. Permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. DANIEL KRIEGER – V. Excia. não devia esquecer, também, as
obras dos outros Presidentes, que estiveram no governo por menos de cinco anos; e,
nesta questão de estradas, quero dizer a V. Excia. que o sr. Getúlio Vargas construiu
21.000 quilômetros de estradas, sendo cinco mil construídas quando era Ministro o sr.
José Américo. No mesmo espaço de tempo, a República Argentina construiu 61.000
quilômetros de estradas.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quanto à quilometragem de estradas
construídas no Governo de S. Excia. o dr. Getúlio Vargas, posso dar uma informação
precisa a V. Excia. Tenho aqui sobre a minha tribuna dados estatísticos fornecidos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes do governo do sr. Getúlio Vargas,
possuíamos 113.000 quilômetros. Quando o sr. Getúlio Vargas deixou o governo, em
1945, possuíamos 250.000 quilômetros de estradas de rodagem de primeira ordem.
O SR. DANIEL KRIEGER – Em primeiro lugar, quero declarar a V. Excia.
o seguinte: V. Excia sabe que as estradas destinadas a automóveis foram iniciadas pelo
governo do sr. Washington Luiz, em São Paulo. Foi o primeiro Presidente a consignar
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uma verba de mil contos para construção de estradas no orçamento. Data daí o início.
Anteriormente, havia estradas de ferro, não para automóveis.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Nada tenho a objetar à observação do sr.
Deputado Daniel Krieger. Absolutamente. Não estamos desconhecendo a obra
realizada pelos demais ilustres brasileiros que governaram o nosso país. Mas, o que
desejamos acentuar é precisamente isto: Que neste campo de realização,
indiscutivelmente o governo do sr. Getúlio Vargas foi o mais fecundo que tivemos, até
a presente data. Não desconhecemos, com isto, a obra dos demais Presidentes. Não
fazemos esta injustiça.
Tenho apenas a observar que sempre procuramos, ao criticarmos os atos de
S. Excia., o General Eurico Gaspar Dutra, tratá-lo com a consideração que merece
como o mais alto mandatário da Nação. Criticamos, sim, e isto é um direito, mas nunca
o desrespeitamos.
Estas falhas do nosso sistema democrático precisam receber as atenções de
todos os bons brasileiros e, principalmente, daqueles que têm credenciais para tanto,
para que além da consolidação da ordem política, possamos também encarar esses
outros setores, para mim muito mais importantes até mesmo de que o primeiro: as
questões sociais e as questões econômicas.
Hoje, no Brasil, os grandes têm todos os direitos e todas as regalias, e os
pequenos, esses veem até os seus direitos consagrados na Constituição menosprezados
pelos poderosos.
O SR. OSCAR FONTOURA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com satisfação.
O SR. OSCAR FONTOURA – Queria que o brilhante colega
exemplificasse essa assertiva. Permanecem de pé as leis sociais que V. Excia., com tanta
justiça, está ressaltando e atribuindo, também, com profunda justiça, ao sr. Getúlio
Vargas. Os tribunais que julgam os dissídios entre os que trabalham e os empregadores,
entre empregados e patrões, permanecem de pé. V. Excia., há pouco, ainda citava o
clima democrático em que vivemos, dizendo que o sr. Getúlio Vargas criou esse clima
e que ele permanece...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas em relação a 1930, e no que diz respeito
à ordem econômica.
O SR. OSCAR FONTOURA – Com relação à situação que V. Excia. está
declinando, de que os humildes sejam hoje perseguidos e de que só os poderosos
tenham direitos, o que eu vejo é os poderosos se queixarem da orientação econômica
do Governo da República. Mas aqueles que trabalham, os humildes, a que V. Excia. se
refere, têm os seus direitos perfeitamente garantidos.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Respondo ao ilustre líder da bancada do
P.S.D. reproduzindo, em duas palavras, as inúmeras intervenções de representantes do
P.T.B. nesta Assembléia. Hoje, os sindicatos não têm mais liberdade. Hoje, os
trabalhadores são aprisionados, os trabalhadores não têm as liberdades que possuíam
antes de 1945. É verdade insofismável, atestada por ocorrências generalizadas em todo
o território nacional. É muito difícil ao humilde recorrer à nossa justiça, enquanto ao
poderoso tudo é acessível, porque dispõe dos meios necessários para isto. Hoje, o
próprio sentido da Justiça do Trabalho, influenciada por esta onda de reação que se
desencadeou posteriormente, tem influído decisivamente no julgamento de dissídios
coletivos e das causas trabalhistas. É muito difícil, hoje, uma grande causa trabalhista
ser decidida a favor do trabalhador. É uma verdade que a estatística da Justiça do
Trabalho, que eu tive oportunidade de examinar, evidencia sem qualquer sombra de
dúvida.
Agradeço a colaboração dos ilustres deputados. Teremos inúmeras
oportunidades de debater este assunto que, por certo, gerará um longo debate nesta
Casa e para o qual, como afirmamos há bem pouco, estamos convenientemente
preparados. Mas, quero acentuar, para deixar a minha tribuna, que essas falhas, este
retrocesso nas conquistas sociais e econômicas das classes menos favorecidas no Brasil,
que constituem englobadas a maioria do povo brasileiro, fazem com que esta maioria
volte as suas vistas para o próximo pleito eleitoral. Precisamos consolidar o regime
democrático, precisamos consolidar a ordem política, mas precisamos, sobretudo,
encarar nossos problemas sociais e econômicos para conquistarmos a recuperação da
maioria do povo brasileiro que ainda não pertence integralmente à comunidade
nacional.
Precisamos aumentar a população ativa do nosso país, senão, jamais
conseguiremos aumentos da produção, como também encaminhar a nossa pátria, para
que se erga nesta terra uma grande civilização.
É por isso, como afirmei há instantes, que a grande massa de brasileiros em
todo território nacional, em todos os Estados do Brasil, volta a sua atenção para o
próximo pleito presidencial, porque o identifica com o seu próprio destino.
E digo desde logo e não tenho nenhuma dúvida nesse sentido, que a grande
massa de trabalhadores do nosso país, a grande massa dos homens que trabalham volta
as suas vistas para o senador Getúlio Vargas, que pode, pelo seu passado de realizações,
não só reconquistar o terreno perdido, como também levar a cabo a complementação
de sua grande obra. É o que se observa em todo o território da República. As notícias
que nos chegam pelos jornais mostram que lá em Pernambuco, em toda parte, levantase a mesma idéia.
E quanto ao Rio Grande do Sul, que deu a maior votação proporcional ao
Gen. Dutra, é hoje o Estado mais triste da Federação Brasileira. Quero dizer, para deixar
a tribuna, que, pelo que se observa em todos os quadrantes de nossa terra, o nosso Rio
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Grande somente comparecerá, com toda a sua alma no próximo pleito eleitoral, se for
para levar às urnas, o nome do seu filho mais querido e mais ilustre à Presidência da
República, o senador Getúlio Vargas.
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Em Defesa da Grandeza Política nos Debates
Não pretendia, em nenhum instante dessa sessão, ocupar a atenção do
plenário, falando aqui sobre qualquer assunto, a não ser que os temas constantes da
nossa Ordem do Dia exigissem a minha presença na tribuna.
Mas, o debate na hora do expediente e agora a explicação pessoal do deputado
Mem de Sá, obrigam-me a ocupar a atenção dos meus pares por alguns rápidos
instantes.
Em primeiro lugar desejo dizer à Casa que a defesa feita pelo ilustre deputado
Mem de Sá é uma atitude sua de explicação sobre possíveis críticas feitas pela minha
pessoa.
Em verdade, declarei na ocasião em que ocupava a tribuna o deputado
Helmuth Closs, que para mim era verdadeiramente desagradável estar fazendo
acusações diretas a qualquer outro colega; e isto me diz a experiência de quase 6 anos
de atividade parlamentar.
Sempre perdeu a Assembléia quando dois deputados se acusaram
mutuamente, quando o debate foi para o terreno pessoal. Particularmente posso falar
com muita segurança a este respeito, porque em inúmeras oportunidades entrei em
debates e em contenda pessoal com inúmeros colegas, com razão ou sem razão. Não
discuto nesse momento, mas todos nós devemos colher os ensinamentos da nossa
experiência, colher os ensinamentos do passado. E eu, reconhecendo também possíveis
erros da minha parte, é que declaro que tanto os deputados que entraram em debate e
contendas pessoais como, principalmente a Assembléia, perderam por estes
acontecimentos. E muito mais perdeu o povo rio-grandense, porque viu o tempo dos
seus representantes, a harmonia e o entendimento que devem reinar sempre neste
plenário, pelo menos momentaneamente, prejudicados pelos fatos então sucedidos. É
uma verdade em torno da qual eu tenho a impressão que há unanimidade de
pensamento neste plenário. Sempre que ocorreram estes lamentáveis incidentes, toda a
Casa, inclusive os próprios envolvidos nestes incidentes, eram os primeiros a deplorar,
passados aqueles incidentes e restabelecida a calma, ocorrências que, muitas vezes,
provocaram certo traumatismo no andamento normal dos nossos trabalhos por vários
dias. Eu já me havia traçado esta linha de conduta, até mesmo de tolerar ao máximo de
minhas forças quaisquer provocações que pudessem gerar um debate pessoal. Mas no
caso falava o deputado Helmuth Closs que defendia seu ponto de vista. Já o deputado
Mem de Sá formulou seu pensamento envolvendo a minha pessoa.
O SR. MEM DE SÁ – Como líder da bancada.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu me defendi normalmente, dei os
esclarecimentos que se faziam necessários, no meu entender; até mesmo aceitei a crítica
do ilustre deputado Mem de Sá. Mas se S. Excia. insistiu e continuou insistindo,
formulando uma reprimenda, procurando evidenciar que este colega não estava
cumprindo com o seu dever, irritantemente, tanto é que outros companheiros de
bancada – não falo nos colegas de outras bancadas porque eu não estava privando com
eles no momento – mas aqui na minha bancada, vários companheiros chegaram a me
referir que era quase uma ofensa aquela insistência com que procurava me acusar. Foi
por este motivo que procuramos fixar as responsabilidades. Não foi propriamente uma
acusação ao ilustre deputado Mem de Sá, a quem muito admiro, a quem sempre procuro
ouvir, mais do que a qualquer outro membro da Comissão de Finanças. Tenho
procurado colher, até, ensinamentos na sua experiência, na sua cultura e ele sabe,
particularmente, da alta consideração em que lhe tenho, e, sobretudo, do grande respeito
que sempre lhe dediquei.
Agora, achei deselegante, estranhei e me senti chocado até com a insistência,
com a veemência e o prazer com que S. Excia. me acusava, me apontava como o traidor
dos meus deveres, como o causante deste fato que a todos nós preocupou, de a
Assembléia ter recebido uma crítica de um Secretário de Estado.
Insista S. Excia em que se a Assembléia procrastinou, o culpado é o Leonel
Brizola, é o líder, é o líder da Comissão de Finanças e Orçamento.
Na Comissão de Finanças e Orçamento tenho sido mais, não propriamente
um presidente, mas um coordenador da eficiência dos meus companheiros de
Comissão.
O SR. MEM DE SÁ – V. Excia me permite?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ – Eu queria dizer ao nobre colega que não houve
nenhuma injúria, nem ofensa nas minhas palavras, eu chamei atenção, dizendo que V.
Excia. tinha uma parcela de culpa – foram as expressões, como V. Excia. poderá
verificar – tinha uma grande parcela de culpa como líder da bancada de situação, mas,
os encargos políticos têm impedido a S. Excia. de dar à liderança a atenção necessária.
Os fatos estão aí V. Excia. ainda na semana passada, naturalmente não foi para passear
e divertir-se, mas por encargos políticos, foi ao Rio de Janeiro. V. Excia. não pode dar
à liderança da situação a atenção devida. Agora, V. Excia. não só me agrediu
pessoalmente, como depois do fato determinou ao secretário da Comissão a
convocação de uma sessão para de manhã, sabendo perfeitamente que não posso
comparecer às reuniões da manhã.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Da mesma forma com que o nobre deputado
Mem de Sá justifica o seu pensamento, eu desejo dizer a V. Excia. que em nenhum
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momento quis dizer que S. Excia. ocupava esta ou aquela cátedra imerecidamente, ou
que entrou para o exercício dela pela porta dos fundos.
O SR. MEM DE SÁ – Mas, disse que eu era um cabide de empregos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Tão pouco quis dizer que S. Excia.
desempenhava todos esses encargos pelo interesse monetário. Não. Eu quis dizer que
S. Excia. era um homem ocupado, e realmente o é. E talvez o seja mais do que eu, e
talvez ele encontre essas falhas no meu desempenho porque talvez não seja tão eficiente
quanto ele. Mas, ele é deputado, tem a responsabilidade de duas cátedras, em duas
Universidades. S. Excia. é dirigente do “Estado do Rio Grande”, ocupação que
possivelmente lhe deve dar grande incômodo, e lhe serve ocupar muitíssimo o tempo,
porque muitas vezes o tenho visto a corrigir seus editoriais aqui da sua tribuna, mesmo,
na Assembléia, e até nessas ocasiões tenho inquirido contra quem eram os editoriais,
porque num dia e noutro, o “Estado do Rio Grande” se dirige contra alguém. Mas, S.
Excia tem ainda certamente outras atividades, como eu tenho. E ele é um economista
emérito, todos nós proclamamos e reconhecemos a sua cultura e certamente deverá dar
os seus pareceres a entidades públicas ou privadas. De tal modo que S. Excia. é, em
verdade, um homem ocupado. E como S. Excia. me acusava, dizia que eu, por tantos
compromissos, não podia cumprir com o encargo de ser presidente da Comissão de
Finanças e o encargo de ser líder. Por isso mesmo, a matéria posta à apreciação da
Assembléia atrasou-se, etc. Eu quero dizer que inúmeras vezes eu precisei deliberar em
consideração a S. Excia. transferi a reunião e deixei a matéria para ser examinada noutra
sessão, e nunca houve nenhum mal para a Assembléia.
Em verdade, não há um deputado aqui que não incorra nesta situação de ter
muitas vezes compromissos, decorrentes do exercício do seu próprio mandato, porque
a atividade em Comissão ou em plenário não é a única atividade do deputado. Muitas
vezes ele é obrigado a comparecer no interior do Estado, o seu Partido reclama a sua
presença num congresso, numa Assembléia, num comício e ele é obrigado a ir lá atender
aqueles que justamente com o seu esforço e com a sua confiança o colocaram aqui na
Assembléia. Agora eu vejo este sentido de malícia, e por ter sentido precisamente certa
maldade na insistência com que o deputado Mem de Sá procurava-me apontar como
responsável inclusive por ter a Assembléia recebido esta crítica. Sr. Presidente, quero
dizer ainda aqui a este plenário que o fato de eu ter convocado esta reunião para amanhã
de manhã, na Comissão de Finanças, em verdade não tem nenhum sentido que possa
ser tomado pelo deputado Mem de Sá como intenção de criar-lhe uma situação.
Absolutamente. É que as sessões do plenário têm, de agora em diante, uma duração que
toma praticamente toda a tarde, tornando impraticável as reuniões da Comissão de
Finanças à tarde. A Comissão de Constituição e Justiça já adotou, aliás, esta norma de
se reunir sistematicamente pela manhã. A noite também é uma solução. Poderemos nos
reunir todas as noites se os membros da Comissão entenderem necessário, mas se os
membros da Comissão de Finanças estiverem de acordo marcaremos esta reunião para
amanhã à noite. Vou fazer uma consulta a todos eles para nos reunirmos amanhã à
noite.
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O SR. PERACHI BARCELOS – V. Excia. quer a reunião da Comissão de
Finanças para examinar o projeto da CAMPAL? Ou é uma reunião com outros fins?
Pois a presidência já deliberou pôr em votação esta lei amanhã, mesmo sem parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero dizer a V. Excia. que, se a Comissão
de Finanças julgar de bom alvitre, através de seus membros, aqui presentes, reunir-se
hoje à noite, depois que eu me retirar da tribuna, procurarei ouvir os membros da
Comissão de Finanças. Mas sr. Presidente, desejo concluir estas minhas palavras
dizendo que nós todos não devemos fugir às nossas responsabilidades. Eu recebo a
crítica na parte que toca à bancada trabalhista, do sr. Secretário da Agricultura, tanto é
que, em declarações à imprensa, tive oportunidade de dizer que a crítica também era a
mim dirigida.
Agora, vamos examinar se tem procedência ou não. Mas o direito que tem S.
Excia. à crítica, inclusive de condenar e verberar contra atos e procedimentos da
Assembléia, é indiscutível, é uma franquia, mesmo, do regime democrático. Nós de que
devemos ser criticados constantemente, criticados a fim de que possamos orientar os
nossos atos e as nossas decisões de acordo com o melhor interesse do povo do Rio
Grande do Sul. Sem entrar no mérito da crítica do sr. Secretário da Agricultura, continuo
dizendo que ele tem o direito de criticar qualquer decisão da Assembléia. Se foi justo ou
não, nós o iremos demonstrar à opinião pública, e a opinião pública é quem nos julga,
em última análise. Nós daqui mesmo temos criticado o Congresso Nacional por
decisões tomadas, e até considerando certas decisões do Congresso Nacional como
antidemocráticas, como foi aquele caso da cassação da autonomia a vários municípios
rio-grandenses.
Mas, aceitando e recebendo essa crítica, devemos então examiná-la, dissecála, analisá-la e demonstrar a sua fragilidade ou a sua procedência, mas admitindo sempre
a nossa responsabilidade.
Tanto esta a minha disposição que eu desejo dizer à Assembléia ainda o
seguinte: eu nunca pleiteei a liderança da minha bancada – e estou aqui honrado pela
confiança dos meus companheiros de bancada. E eles sabem, tanto os meus
companheiros quanto o governo, quanto o meu partido, ao qual tudo devo na minha
vida pública, que, no momento em que a minha liderança não estiver sendo bem
exercida, eles saberão tomar as medidas julgadas convenientes e eu peço-lhes que me
julguem em todos os momentos e me digam, com franqueza, com lealdade, quais os
meus erros, que me critiquem, porque eu serei o primeiro a colocar este posto nas mãos
de um companheiro mais capacitado, em melhores condições de desempenhar esta
grande responsabilidade. É verdade, eu reconheço, está quase acima das minhas
possibilidades pessoais o desempenho desta liderança e muitas vezes tenho de me
superar a mim mesmo para o cumprimento dos meus deveres. Quanto à Comissão de
Finanças fui franco para com os meus companheiros, no início desta sessão legislativa.
Falei com desprendimento e lealdade. Por mim estaria na presidência da Comissão de
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Finanças o nobre deputado e ex-presidente desta Casa, sr. Deputado Procópio Duval,
cujo nome tive a honra de indicar, em nome de minha bancada, para ocupar aquele
árduo posto na Assembléia, dizendo que para nós não tinha nenhuma valia o argumento
de que aquele cargo deveria tocar sempre para a bancada que defende o pensamento do
Governo na Casa, porque, tratando-se da pessoa do nobre deputado Procópio Duval,
como também de outros desta Casa, não tinha o PTB nenhuma dúvida de que S. Excia.
teria o desempenho à altura do seu civismo e do seu patriotismo, porque nós já o
conhecíamos como Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul.
Nestas condições, quero dizer a esta Casa que este posto continua à
disposição dos meus companheiros de representação, especialmente do deputado Mem
de Sá, a quem reconheço uma grande capacidade e que já carregou vários orçamentos
nas costas, que podia muito bem desempenhar a presidência da Comissão de Finanças.
Os três integrantes desse órgão técnico da Casa que pertencem à minha bancada votarão
em seu nome, até em aberto, para que S. Excia. venha ocupar este posto.
O SR. MEM DE SÁ – V. Excia. permite? Eu não carreguei nenhum
orçamento. Na legislatura passada, o nobre deputado José Diogo Brochado da Rocha,
ilustre correligionário de V. Excia. quer como relator, quer como Presidente, trabalhava
de uma forma verdadeiramente excepcional. Já tenho dito que nunca vi um homem
trabalhar mais do que o deputado José Diogo Brochado da Rocha e que os demais
membros da Comissão eram excessivamente aliviados, porque o sr. José Diogo
Brochado da Rocha evocava demasiadamente a si as questões. De modo que não
carreguei nenhum orçamento na legislatura passada e na atual legislatura só o que disse
é que os elementos da oposição é que carregaram. Portanto, eu não me enfeitei com
penas de pavão. Foram os integrantes das bancadas oposicionistas que realizaram o
grande trabalho.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. Quando, na sessão legislativa
passada, fiz o meu relatório sobre a Lei de Meios de 1951, tive ocasião de afirmar que o
orçamento não era obra individual, que era um trabalho de equipe, e que a Comissão
atuou homogeneamente, dentro do melhor espírito público. Foram as minhas
expressões.
Se a Comissão de Finanças possuía apenas dois integrantes da bancada do
Partido Trabalhista, um do Partido Libertador, outro da União Democrática Nacional,
dois do P.S.D. e um do P.R.P. – ao todo sete – teriam que, forçosamente, os outros
integrantes da Comissão, que não os do P.T.B., levar a maior parcela de trabalho, porque
ele era dividido entre todos os companheiros da Comissão. Mas eu, sem negar o
trabalho realizado pelo nobre deputado Mem de Sá, quero dizer a S. Excia. que ele não
trabalhou mais do que eu pelo Orçamento. S. Excia. não trabalhou mais do que eu.
Posso dizer isto com absoluta tranquilidade de consciência, sem querer me enfeitar com
penas de pavão. É só, quem sabe, uma diferença de eficiência S. Excia. talvez seja mais
eficiente do que eu, que canse menos do que eu ou que o trabalho para a S. Excia. seja
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menos árduo e com isso possa ter maior produtividade, mas que não trabalhou mais do
que nenhum dos membros da Comissão de Finanças, não trabalhou.
Todos lá cumpriram seu dever, porque o Orçamento é dividido em partes
correspondentes a setores e todos estes setores são igualmente importantes.
Mas eu continuo afirmando que o cargo de Presidente da Comissão de
Finanças está à disposição dos meus pares. Eu continuarei lá trabalhando da mesma
forma, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo afinco, prestigiando aquele órgão com
todas as minhas modestas possibilidades, porque, nesse órgão técnico da Assembléia
encontram-se vários deputados que desempenhariam esse posto muito melhor do que
eu.
Tive o ensejo de declarar na ocasião que indicamos o nome do deputado
Procópio Duval para ocupar aquele cargo, e somente aceitei como fato consumado a
minha eleição para Presidente, porque nem me encontrava em Porto Alegre. Tinha
viajado, se não me engano, para Montevidéu, quando o meu nome foi escolhido para
continuar este ano, como no ano passado, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento. Para evitar maiores delongas nos nossos trabalhos e ainda novos
entendimentos no assunto, aceitei como fato consumado. Mas, este cargo não me
pertence. É da Assembléia, é da Comissão de Finanças e Orçamento, e quero dizer que,
no momento em que os meus nobres colegas o desejarem, colocarei este posto à
disposição daquele órgão técnico.
O SR. CROACY DE OLIVEIRA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. CROACY DE OLIVEIRA – Não quero focar este assunto. Quero
focar o tema principal que obrigou a V. Excia como decorrência dele a ocupar a sua
tribuna. O projeto que institui a CAMPAL quando virá a este plenário?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Amanhã, provavelmente.
O SR. CROACY DE OLIVEIRA – Amanhã? Esta é a matéria principal
para que nós V. Excia está se desincumbindo a contento da Casa na Presidência da
Comissão de Finanças e Orçamento.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradecido a V. Excia.
O SR. CROACY DE OLIVEIRA – O que interessa a todos nós é a
instituição da CAMPAL que trará reais benefícios para o povo rio-grandense.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas, não é a primeira vez que o nobre
deputado Mem de Sá me aponta como responsável pela procrastinação de projetos na
Assembléia ou pela má conclusão a que se chega no exame de certas matérias. Na
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ocasião em que votamos o projeto de autarquização da Viação Férrea, novamente o
nobre deputado Mem de Sá, de dedo em riste, aqui no plenário acusava-me de
responsável por aquele resultado e foi por esta razão, foi precisamente isto que justifica
uma certa irritação de minha parte em situar responsabilidades e fazer uma certa
comparação do meu desempenho com o de S. Excia.. O meu é mais modesto: o dele
muito mais brilhante porque é grande a diferença de nossa capacidade, de cultura, e
provavelmente de experiência. Mas eu quero dizer a S. Excia., em última análise que,
precisamente pela perfeita consideração que eu sempre lhe dediquei, respeito-o até, que
me achei com muita razão de sentir a crítica e a reprimenda de S. Excia. Até mesmo
quero dizer, estranho a sua atuação, conhecida de todos nós nesta Assembléia, porque
todos nós sabemos que o deputado Mem de Sá é um homem elegante no debate e,
sobretudo, um homem altamente educado. As suas incompatibilidades pessoais aqui na
Assembléia praticamente não existem, o que vem provar o que afirmava e aí está a razão
por que eu senti a sua deselegância e esta preocupação manifesta de jogar sobre os meus
ombros uma responsabilidade que não tenho, fazendo um julgamento que eu não
reconheço em S. Excia. direito de fazer. Quanto ao exercício da liderança da minha
bancada, os meus companheiros e o meu partido é que podem falar: e quanto ao
exercício da presidência da Comissão de Finanças é uma solução muito simples: bastava
que S. Excia. levantasse essa crítica no seio da Comissão, para que, imediatamente, eu
pudesse propor uma solução real para a dificuldade.
O SR. FLORES SOARES – V. Excia. permite?
Estou ouvindo o discurso de V. Excia com o merecido acatamento e quero
colocar o problema nos devidos termos.
Toda crítica desferida ao Poder Legislativo, como fez o sr. Secretário da
Agricultura, evidentemente vem ferir a todos nós e, especialmente, V. Excia. que é não
só o líder da mais numerosa bancada como da bancada que deve refletir nesta Casa o
pensamento do Governo: e que ainda mais, tem a responsabilidade de presidente do
órgão técnico mais importante da Casa, a Comissão de Finanças.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A mais importante, não.
O SR. FLORES SOARES – Neste sentido é que eu tomo a crítica do sr.
Manoel Vargas: ferindo diretamente, especialmente, especificamente a V. Excia.
O SR. MEM DE SÁ – Foi o que eu disse.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu só declarei que nós recebíamos estas
críticas democraticamente que as aceitávamos, porque constituíam um direito de S.
Excia. nos criticar: mas o mérito, nós iríamos discutir depois, medindo todas as suas
facetas, para verificarmos as procedências das mesmas críticas. O que nós não devemos
é procurar jogar a responsabilidade para os ombros de um ou de outro colega eximindose de assumir a parcela que a cada um toca em face de uma possível procedência de tais
críticas. É incompreensível mesmo que o sr. Mem de Sá ache que a crítica é
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improcedente, mas que ele mesmo, julgando-a improcedente, encontre motivos para
me apontar como responsável. Então, não sou responsável! Esta é a verdade.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Aí V. Excia. se engana. Justamente o
nobre deputado Mem de Sá que era improcedente a crítica do sr. Secretário da
Agricultura, ao afirmar que esta Assembléia incidira em erro não encampando em 24
horas o projeto da CAMPAL, mostrando que, caso a crítica fosse procedente. V. Excia.
seria o maior responsável por ter se ausentado na semana passada, precisamente para o
Rio.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A verdade é que eu não sou a Assembléia,
sou apenas um deputado.
O SR. MEM DE SÁ – É o líder do Governo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Na minha ausência, respondem por mim
outros colegas e eu tive a precaução de tomar as necessárias cautelas a este respeito.
Às vezes, não sei qual a orientação a tomar para contentar, para entender estas
manifestações contra as quais estou reagindo agora. Se eu forçasse a situação para a
aprovação da CAMPAL, certamente reagiriam.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Como V. Excia. poderia forçar?
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Excia. está compreendendo qual é o
sentido: insistir.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – É diferente. V. Excia. falou como se
dependesse de V. Excia. votar e aprovar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sim, eu poderia requerer ao sr. Presidente
da Assembléia e estaria forçando uma situação. Entretanto, sabia que não seria aceita
esta minha atitude, pelos meus colegas, porque recebi ponderações a respeito. O próprio
deputado Mem de Sá, logo no início deste assunto, assim me falou: “Nós, da
Assembléia, estamos dispostos a examinar, mas assim, a toque de caixa, não”. E disse,
também, ao sr. Secretário da Fazenda, o ilustre dr. Antônio Brochado da Rocha, no
aeroporto da cidade, a mesma coisa, manifestando o nosso pensamento.
Se eu procuro insistir junto aos meus colegas, tenho certeza de que vou irritálos, querendo forçar uma situação; se eu recuo, contemporizo para que todos estudem,
pensem, sou culpado pela demora.
O melhor seria acontecer exatamente o que aconteceu. Esta é que é a verdade,
no meu entender. O sr. Secretário criticou. Surgem aqui os que não se julgam atingidos
por esta crítica. Apontam-se os responsáveis. Então, eu sou o responsável e cheguei à
conclusão de que eu deveria requerer a vinda a este plenário do projeto da CAMPAL.
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São estas as explicações que deveria dar ao plenário e especialmente ao
deputado Mem de Sá, dizendo que, se eu o critiquei também, foi em revide, em defesa
da insistente acusação que S. Excia. me fazia, responsabilizando-me por esta situação a
que foi submetida a Assembléia, de receber a crítica veemente de um Secretário de
Estado.
Eu queria mais, sr. Presidente dizer ao sr. Deputado Mem de Sá que, de agora
em diante, conhecendo a inflexão que S. Excia. deu a esta linha de conduta que nós
tanto admirávamos aqui nesta Assembléia, de homem polido, de parlamentar inato,
procuraremos, especialmente eu procurarei, receber as suas manifestações com as
reservas necessárias que não me levem a revidá-las, pelo debate pessoal. Saberei que, de
agora por diante, S. Excia., na hora das definições das responsabilidades, saberá tirar seu
corpo fora.
O SR. MEM DE SÁ – Não tirei o meu corpo fora, de modo algum. Não fiz
agressão alguma a V. Excia. Constatei uma situação de fato que não era injuriosa, e V.
Excia, respondendo sim, é que me agrediu.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Porque, sr. Presidente, quando se tem o
espírito preparado para certas eventualidades, a reação nunca é uma improvisação; e, de
agora por diante, terei o espírito preparado para receber essa modalidade tática do ilustre
deputado libertador. Se o agredi, desejo até pedir-lhe desculpas, porque minha reação
foi mais uma consequência da estranheza com que recebi sua atitude, porque o tinha na
conta exatamente de uma das mais respeitáveis figuras do plenário da Assembléia
Legislativa. Sobretudo um parlamentar elegante no debate e sempre avesso a quaisquer
acusações pessoais, um homem que tem timbrado sempre por ocupar uma posição
definida e sobretudo pela decisão sempre constante de assumir as responsabilidades que
lhe tocam.
Era o que tinha a dizer.
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Carta Parlamentarista
Cumpro o dever de assomar à minha tribuna para falar sobre uma data que
acredito não passou despercebida por este plenário, muito embora sobre ela não tenha
havido nenhuma referência em nossos anais.
A data a que me refiro é 8 de julho de 1947, ocasião em que os representantes
eleitos pelo povo rio-grandense promulgaram a nossa Carta Constitucional. Realmente,
8 de julho muito representa para o Rio Grande. Muito representa em matéria de boa
vontade de seus representantes, daqueles que, eleitos pela opinião livre da nossa terra,
houveram por bem decidir e votar uma Constituição que já tem sido qualificada por
muitos estudiosos como a mais democrática de todas as Constituições que vigoraram
em solo rio-grandense. A 8 de julho de 1947 foi promulgada uma Constituição
parlamentarista, como um acontecimento da mais alta importância para os nossos
destinos políticos, por isso que de fato fez sentir à opinião pública do país a tendência
dos constituintes estaduais sul-rio-grandenses, de votar uma Constituição fazendo com
que vigorasse em nosso território estadual o regime parlamentarista.
O SR. GREGÓRIO BEHEREGARAY – O mérito assinalado nesta data é
que, justamente a Constituição assinalou a transição de um regime discricionário da
nossa organização, para entrar na legalidade constitucional. Só por este fato, merece as
homenagens do povo rio-grandense.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Nada tenho, sr. Presidente, a reparar nas
palavras do eminente deputado pela União Democrática Nacional, a não ser fazer um
trabalho de limpeza na substância que contém o seu aparte, pois que ele
indiscutivelmente está minado de veneno, e sobretudo de recalque, contra aquele
governo que foi presidido pelo grande vulto da nacionalidade, por aquele homem cuja
passagem pelo governo marcou indiscutivelmente o início de uma nova etapa na vida
política da Nação brasileira. Cumpro, ao marcar nos anais desta Casa a passagem de um
aniversário da nossa Constituição, como representante do PTB, o dever de assinalar
com isto, não apenas a índole democrática da nossa agremiação partidária, como
também fazer sentir à opinião pública do Rio Grande que esta segunda legislatura
reconhece, como foi reconhecido pelo povo rio-grandense, o trabalho e a dedicação
daqueles que, eleitos pelo povo da nossa terra, cumpriram com o seu dever, votando
neste mesmo recinto uma Constituição que representa indiscutivelmente um marco
histórico nos destinos políticos do Rio Grande.
O SR. GREGÓRIO BEHEREGARAY – O meu aparte não traduz
recalque nem mágoa: Apenas a satisfação de um homem que teve os seus direitos
desrespeitados antes da promulgação desta Constituição e que sentiu horror daquelas
cadeias para onde iam os que não pensavam pela cartilha governamental.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Não conheço as passagens a que faz
referência o ilustre representante udenista, a quem não tenho a satisfação de conhecer
pessoalmente, e com quem tomo o primeiro contato, neste momento. Quero,
entretanto, dizer a S. Excia. que foi precisamente o período que S. Excia. acusa e aponta
como discricionário, que extirpou do Rio Grande uma democracia que, na verdade, não
era democracia, porque, à sombra dela, se praticavam as maiores barbaridades e,
sobretudo em nome dela então campeava, no Rio Grande, a maior criminalidade
política.
Quero me referir ao regime que se não podia chamar de democrático,
vigorante no Rio Grande antes de 1937, mas que, na verdade, ninguém tinha segurança,
ninguém tinha, absolutamente, a certeza de que podia usar dos seus direitos, porque
vigorava, na verdade, antes de tudo, um verdadeiro regime policial onde as pessoas
absolutamente não tinham a menor tranquilidade.
Tanto é verdade que somos nós os trabalhistas, aqueles que defendem aqui a
política de Getúlio Vargas, que assomamos à tribuna para aplaudir o ato constituinte da
Promulgação da nossa carta política, porque nós reconhecemos que era necessária uma
época realmente revolucionária para poder reestruturar os quadros e o ambiente político
da nacionalidade. Cumprimos com esse dever e hoje somos nós que levantamos esses
hinos de glória às Constituintes Brasileiras e às nossas Cartas Constitucionais do Estado
e da República, por quem entendemos que o Rio Grande, depois de promulgada sua
Carta Constitucional, vive indiscutivelmente sob a égide de uma lei maior que constitui
e representa um exemplo para os demais Estados da Nação. Se houve, aqui no Rio
Grande, a nobre intenção de implantar o regime parlamentarista, que foi cassado pelo
mais alto tribunal da Nação, da mesma forma os representantes constituintes do povo
Rio-grandense emendaram de imediato a sua lei constitucional, para adapta-la aos
moldes constitucionais da República, mas conservando essencialmente todas aquelas
grandes conquistas que constituem páginas gloriosas da Constituição de 8 de julho.
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – (dirigindo-se ao Sr. Leonel Brizola). V.
Excia. permite que eu responda?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pois não.
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – Não foi “casquinha” presidencialista
que pretendi tirar com o meu aparte. Apenas, mesmo porque não defini meu
pensamento se sou presidencialista ou parlamentarista, apenas queria acentuar um
princípio de fidelidade aos postulados jurídicos da República. Apenas isso. Nada mais.
Quer dizer, portanto, que o sr. Fonseca de Araújo pretendeu olhar o meu
aparte com intenções que ele não possuía.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Cumpro, portanto, sr. Presidente, com esta
agradável missão, que é a de lembrar, perante este plenário, e sobretudo consignar nos
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nossos anais, a passagem do dia 8 de Julho de 1951, que assinala o aniversário da
promulgação da nossa Constituição.
O SR. DERLY CHAVES – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer, desde que V. Excia. seja
breve, pois já estou no limite do meu tempo.
O SR. DERLY CHAVES – O Partido Social Progressista infelizmente não
estava representado nesta Assembléia naquele memorável 8 de Julho. Mas, podemos
afirmar a V. Excia. que todas as palavras que V. Excia. está dizendo, em relação àquela
Constituição parlamentarista, nós do Partido Social Progressista endossamos agora, e
endossaríamos então, reafirmando ao Rio Grande e ao Brasil que ainda pensamos, como
pensavam aqueles que a única Constituição que serve para o Brasil é uma Constituição
parlamentarista e é uma pena, uma lástima, que um aresto do Supremo Tribunal Federal
viesse cercear os direitos mais alevantados do revolucionário povo do Rio Grande.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Fica aqui, portanto, definida mais uma
posição de um ilustre representante do povo a favor do regime parlamentar, não
querendo dizer em absoluto que todas estas minhas palavras constituem uma definição
de minha parte em favor do regime parlamentarista, como também nem contra ele.
Concluindo, senhor Presidente, quero dizer finalmente, com referência aos apartes que
nos chegaram lá das “bandas” da UDN, que Partido Trabalhista se orgulha de ser uma
das agremiações políticas mais democráticas, entre todas aquelas que mais o forem.
Queremos dizer que o povo rio-grandense tem julgado a atuação da nossa grei
partidária. Foi o povo rio-grandense, senhor Presidente, que, julgando a nossa corrente
política, em realidade, pela primeira vez, colocou em vez de quatro, como na UDN,
colocou 23 representantes trabalhistas neste recinto, precisamente para elaborarem a
mais democrática de todas as Constituições.
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Monopólio do Petróleo
O requerimento em discussão que tem como primeiro signatário o sr.
Deputado Cândido Norberto, solicitando que esta Casa enderece uma mensagem ao
Congresso Nacional, fazendo sentir os desejos dos representantes do povo riograndense, de que seja dada ao problema do petróleo nacional a solução do monopólio
estatal, envolve, indiscutivelmente matéria de grave repercussão e, sobretudo, em face
do amplo debate que se vem processando no país, e que atualmente se processa no
Congresso Nacional, mais precisamente, na Câmara dos Deputados, vem ainda mais
trazer a todos nós um sentimento muito profundo, pela responsabilidade decorrente do
nosso pronunciamento.
A bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, de conformidade com o
programa do Partido, sempre propugnou por uma solução para o problema do petróleo,
e para outros problemas de base, em que se caracterizasse do monopólio do Estado.
Tanto individualmente, os representantes do Partido, como, também, eminentes portavozes da nossa agremiação partidária, e, em inúmeras ocasiões, o próprio chefe do
Partido Trabalhista, em sua memorável campanha política, o eminente sr. Presidente
Getúlio Vargas, tiveram o ensejo no desenvolvimento da campanha, como antes desta
época, de se pronunciarem por uma solução em que o Estado possuísse em suas mãos
ao alcance dos seus poderes, o controle absoluto do desenvolvimento desta solução.
Em face da lição que nos vem do panorama universal e de toda a história da
exploração e do comércio do petróleo, no mundo, em face desses argumentos e dos
exemplos, é que a nossa Pátria teria que seguir este caminho para a defesa de sua
soberania e dos seus interesses econômicos. Constitui um imperativo da nossa
independência econômica e da nossa soberania política o controle sobre todas as coisas
referentes ao comércio e à exploração do petróleo. É o código de minas, ainda em vigor,
cuja reorganização se deve ao governo do sr. Getúlio Vargas, representam uma espécie
de sentinela que os trustes, e mesmos a influência das nações exploradoras dos países
mais fracos, terão com necessária autoridade para repelir todas as tentativas de
intervenção nas questões do petróleo nacional.
Foi seguindo esta orientação, interpretando a realidade nacional, com espírito
prático e com vontade férrea de realizar, que o Presidenta Getúlio Vargas formulou ao
Congresso Nacional o projeto que o debate denominou “projeto Petrobrás”, um
projeto de lei contendo uma autorização e as necessárias determinações sobre o assunto;
autorização para o Poder Executivo, para o governo federal, incorporar uma sociedade
anônima onde o Estado ficaria, obrigatoriamente, com a maioria das ações e, por
conseguinte, com controle absoluto sobre a empresa. Não há, por conseguinte, desejo
caracterizar, incoerência por parte do dr. Getúlio Vargas que está perfeitamente dentro
da orientação que se traçou. E, se não foi uma solução de estatização absoluta, foi
porque a realidade nacional não o permitiu. Encaminhou uma solução que decorre das
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condições que a realidade nacional nos oferece, de acordo com as nossas possibilidades
e principalmente, partindo donde partiu, teremos de ver na solução proposta uma
grande autoridade, porque quem propôs a criação da Petrobrás foi quem tomou a
iniciativa, também, de realizar Volta Redonda, que constitui um verdadeiro orgulho para
a nacionalidade brasileira. Definindo, portanto, sr. Presidente, a posição da minha
bancada no assunto, posição que será perfeitamente esclarecida numa declaração de
voto que encaminharemos à Mesa, desejo dizer à Casa que a Bancada Trabalhista
coerente com o programa do partido que representa nesta Casa, votará em favor do
requerimento ora em apreciação declarando que, em absoluto, encontra dentro dos seus
termos, restrições que invalidem o projeto encaminhado ao Congresso Nacional, de
solução do problema do petróleo nacional, através de uma sociedade de economia
mista, onde o Estado possua o controle absoluto. De fato, se a Petrobrás possuirá o
monopólio da exploração petrolífera no Brasil, e, sendo a Petrobrás controlada pelo
governo, tendo até o sr. Presidente da República poder de veto sobre as resoluções da
Companhia, é, por conseguinte, do Estado, indiretamente, o monopólio do petróleo no
Brasil.
Esta é a posição da bancada trabalhista no assunto votando a favor do projeto
encaminhado pelo sr. Presidente da República ao Congresso Nacional, que interpreta o
sentimento do povo brasileiro porque convoca o próprio povo para a formação, para o
sucesso do empreendimento. É a legitima interpretação do que pensa e sente o nosso
povo, que está disposto a fazer todos os sacrifícios para resolver o problema do petróleo
que representa para o Brasil a sua carta de independência econômica, e, sobretudo, a
garantia de sua soberania política. Realmente confrontemos as nossas idéias, e, porque
conheço o pensamento de inúmeros representantes que votarão a favor deste
requerimento, por outras razões, devemos caracterizar que mesmo divergindo em torno
das soluções propostas para o problema, o fato é que a soberania nacional, que a
independência econômica da nossa Pátria está exigindo que da discussão passemos
definitivamente à realidade. Já estamos seguros que o nosso “petróleo é nosso”.
Devemos repetir agora que precisamos explorar o nosso petróleo amanhã.
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Oposição Exige Respeito à Soberania do Voto
Desejo, rapidamente, nesta tribuna, comentar fatos de um modo geral que já
tem sido trazidos ao conhecimento deste egrégio plenário, como também comentar uma
atitude digna e edificante que deve ser imitada em todo o Rio Grande do Sul.
Trata-se da atitude de um juiz eleitoral, o bacharel Jorge Fonseca Pires, da 15º
zona eleitoral do Estado compreendendo os municípios de Carazinho e Sarandi.
Como comentamos nesta Casa, sr. Presidente, o Partido Social Democrático,
às portas da derrota, tem usado no interior do Estado, de todos os expedientes, todos
os artifícios para iludir o eleitorado rio-grandense. Ora, sr. Presidente, são autoridades
que abusam de suas posições e procuram intimidar os pacatos eleitores do interior do
Estado. Ora, são essas mesmas autoridades, abusando de veículos de propriedade do
governo para fazer as suas campanhas eleitorais e campanhas do seu Partido; mas, em
19 de janeiro, o eleitorado rio-grandense saberá dar vereditum e saberá julgar com quem
está a razão e quem deve merecer o voto dos rio-grandenses.
No município de Carazinho, o meu município, têm ocorrido fatos os mais
lamentáveis; e no vizinho município de Sarandi, onde, em recente comício que foi
comentado aqui neste plenário, representantes ou pelo menos funcionários que se
diziam representantes do sr. Governador do Estado, levavam, por assim dizer, o apoio
oficial à propaganda política do Partido Social Democrático.
O SR. BRITO VELHO – Isso é feio.
O SR. AQUILES MINCARONE – A imprensa noticiou largamente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lá, o dr. Paulo Emílio Acioli, Secretário do
Governo, declarou, em comício público, como nos relataram vários deputados nesta
Casa, que o sr. Governador do Estado daria o seu apoio ao Prefeito então eleito pelo
Partido Social Democrático. Isto não se justifica porque qualquer candidato que receber
a votação do eleitorado rio-grandense deve merecer o apoio do Governo do Estado,
porque não governará para o seu Partido, mas para o povo rio-grandense.” Após vários
apartes disse o deputado Brizola que a situação nos municípios de Carazinho e Sarandi
“levou os partidos, Trabalhista, Libertador, União Democrática Nacional e Partido de
Representação Popular, a passarem um telegrama ao sr. Governador do Estado, sobre
todos aqueles acontecimentos, sobre os políticos que se diziam representantes do
Governo, e nos seguintes termos: “Urgentíssimo”.
Exmo. Sr. Governador Walter Jobim
Palácio do Governo – Porto Alegre.
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Os diretórios municipais dos partidos Trabalhista Brasileiro, de
Representação Popular, Libertador e União Democrática, considerando insistentes
rumores que correm neste município e para esclarecer devidamente eleitorado desta
comuna, consulta vossência: se, caso eleito próximo pleito candidato apresentado pelos
partidos acima, não goza, quando exercício suas funções Prefeito, amplo e irrestrito
apoio e simpatia vossência, para solução qualquer problema interesse povo desta terra.
Agradecendo antecipadamente atenções dispensadas ao presente, apresentamos
vossência nossas mais cordiais saudações.
Partido Trabalhista Brasileiro – Ernesto José Annoni (Presidente). Partido de
Representação Popular – Dr. Carlos Fonseca Pires (vice-presidente). Partido Libertador
– Darci Plentz (secretário). União Democrática Nacional – Homero Guerra
(Presidente)”.

Defesa de Jobim
O SR. LUIZ COMPAGNONI – Tenho uma cópia deste memorial dirigido
ao sr. Governador do Estado. Os dirigentes do PRP e do PL, de Carazinho, receberam
como resposta o seguinte fonograma, assinado pelo sr. Adail Morais: “Partidos PRP e
Libertador Carazinho, Ausente sr. Governador, viajando interior estado, cumpre-me
dizer, face seu telegrama consulta, que ação governador Jobim se desenvolve
invariavelmente dentro linhas programa com que se apresentou votos povo gaúcho,
qualidade candidato partido social democrático ao cargo chefe executivo estado, através
discursos amplamente divulgados cordiais saudações. Adail Morais, Secretário
Governo”.
O SR. JÚLIO TEIXEIRA – Então nada feito.
O SR. MEM DE SÁ – É adorável essa atitude. É adorável esse telegrama.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Aí está a definição do sr. Governador do
Estado.
O SR. BROCHADO DA ROCHA – O telegrama chegou aqui antes do sr.
Governador ter viajado.
O SR. FLORES SOARES – O telegrama está incompleto, porque o sr.
Valter Jobim não foi só candidato do Partido Social Democrático. Foi do PRP e do
PCB também.
O SR. TARSO DUTRA – Não apoiado. Ele foi registrado apenas pelo PSD
O SR. FLORES SOARES – Mas teve o apoio do PRP e do PCB.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente. No meu entender esse
telegrama denuncia perfeitamente a posição do sr. Governador do Estado, salvo se Sua
Excia. desmenti-lo publicamente. Portanto, tratará S. Excia. o sr. Governador do
Estado aos prefeitos eleitos pelo partido da oposição não como Governador de todos
os rio-grandenses, mas como um representante de partido eleito pelo PSD.
O SR. BRITO VELHO – Não há dúvida de que o sr. Governador
procederá assim.
O SR. MEM DE SÁ – As urnas, em 15 de novembro, poderão apresentar
um espetáculo de paz e ordem material no dia do pleito, mas essas urnas inegavelmente
levarão o vício da cabala, do desenfreamento das autoridades, devido à inércia, absoluta
inércia do sr. Governador do Estado.
O SR. MOACIR DORNELES – V. Excia. já está procurando pretexto para
justificar a derrota.
O SR. MEM DE SÁ – Não precisamos de pretexto algum. V. Excia. é que
devia resguardar a vitória que preconiza, dessa mácula, resguardar desse vício e dessa
nódoa inamovível!
O SR. LEONEL BRIZOLA – A bandeira levantada pelos partidários do
oficialismo tem sido esta: de que, caso eleito o Prefeito da oposição, o sr. Governador
do Estado, o Governo Rio-Grandense, como se fosse Governo e Poder Executivo não
daria apoio a esse município. Esta é a realidade absoluta existente no interior do Estado.
Homens da mais alta responsabilidade partidária, proclamam aos quatro ventos essa
situação que, em absoluto, não existe e não poderá ocorrer.
O SR. FLORES SOARES – Justamente, ia dizer que o “slogan” da
propaganda a favor dos candidatos a prefeito pelo PSD tem sido este: que aqueles
prefeitos da oposição que forem eleitos, não terão apoio...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas, a situação no interior do Estado é
lamentável. Essas afirmativas de representantes da mais alta autoridade do PSD, não
passam de uma mistificação sem apoio, em absoluto, na realidade dos fatos.
O SR. AQUILES MINCARONE – Trago mais uma pérola, na expressão
do nobre deputado Mem de Sá, a esse rosário de arbitrariedades. Apesar do sr.
Governador do Estado nesta Assembléia, ter declarado que fará um Governo de
magistrado, manda seus agentes de imediata confiança soltar boletins pela colônia; e V.
Excia. permita que eu leia um boletim da Prefeitura a de Bento Gonçalves, nos seguintes
termos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES –
Comunicação aos nossos colonos. – Levo ao conhecimento dos agricultores deste
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município que a partir de 1º de janeiro de 1948, não mais serão cobrados por esta
Prefeitura os impostos e taxas, seguintes:
1º - Taxa sobre colônias (Rodoviária);
2º - Exploração agrícola-industrial (uvas, cevadas, feijão, mel, cera, porcos);
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Isto é que se chama passar o mel.
(Risos).
O SR. AQUILES MINCARONE – (Prosseguindo:).
3º - Imposto das carroças dos agricultores, assim como os dias de serviços
prestados nas estradas.
Tais leis estão sendo baixadas por esta prefeitura, a fim de isentar os srs.
Colonos de tais encargos. Antônio Galileu Contino – Prefeito Municipal”.
É esta a pérola que queria trazer a plenário.
O SR. BROCHADO DA ROCHA – É inverídica: A Prefeitura não está
baixando leis. Esta Assembléia está arquivando os processos de leis demagógicas que
os Prefeitos estão mandando e que consubstanciam, em sua iniciativa, uma providência
que foi decretada pela Constituinte Federal e proposta pelo deputado udenista sr.
Gabriel Passos.
O SR. AQUILES MINCARONE – Permita V. Excia. que continue com o
aparte para responder ao deputado Nestor Jost. S. Excia. tem razão porque não assinou
a nossa carta constitucional. Ali está inscrito um dispositivo em que se veda que sejam
taxados os veículos dos colonos que sirvam para transportar seus produtos da lavoura.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Essa situação ocorre no interior do Estado
que reclama, sr. Presidente, providências de quem de direito. Contínuas reclamações e
protestos têm sido levantados sem, em absoluto, encontrar eco nem sequer uma atitude
de parte do sr. Governador do Estado, mais alto responsável pela ordem e pela
tranquilidade rio-grandense.
O SR. NESTOR JOST – V. Excia. pode apontar algum caso em que se
tenha verificado coação eleitoral no Estado, por parte das autoridades?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não se torna necessário responder ao aparte
de V. Excia., nobre deputado Nestor Jost. V. Excia. não têm comparecido a esta Casa;
não ouviu as contínuas e incontáveis denúncias aqui proclamadas, se não V. Excia. devia
estar lembrado. Eu mesmo li mais de uma dezena de telegramas, que recebi do interior
do Estado de pessoas de alta responsabilidade, como leram também os meus nobres
colegas. Mas, referia-me à situação do município de Carazinho. A situação daquele
município, onde em várias pugnas cívicas sempre se houveram os carazinhenses com
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respeito às autoridades, em pleitos passados, não abusaram do Poder para coagir o
eleitorado; e hoje, precisamente ao contrário, ocorre naquele município. Não só as
autoridades locais como as mais altas autoridades do Estado visitaram aquele município
em evidente coação ao eleitorado, dando o apoio do sr. Governador do Estado, como
ocorreu em uma palestra radiofônica que fez o sr. Paulo Emílio Acioli, já conhecido
desta Casa pelas suas publicações na página da Ala Moça Estadual do P.S.D. Ele, em
declaração feita na rádio de Carazinho, repetiu aquelas mesmas afirmativas feitas no
comício realizado no município de Sarandi. A situação do município de Carazinho e
Sarandi está reclamando providências imediatas de quem de direito, para a preservação
da ordem e tranquilidade do povo, para que em 15 de novembro possam os
Carazinhenses manifestarem pelas urnas seu ponto de vista quanto à escolha livre de
seus candidatos. A ponto de o Juiz eleitoral daquela zona se ver na contingência de
mandar publicar e distribuir, por todos os distritos, um boletim, um aviso, onde
esclarece perfeitamente ao eleitorado da colônia, vítima fácil da demagogia e
mistificações lançadas lá pelo partido oficial.

481

Resposta a Meneghetti
Sr. Presidente. Não tenho nenhum reparo a fazer ao discurso do ilustre
deputado sr. Francisco Brochado da Rocha na parte referente ao trato objetivo do
problema dos tranviários de Porto Alegre. E até me felicito por ter provocado um
esclarecimento dessa matéria, pois o meu propósito precisamente foi este, o de
esclarecer o problema para que o poder público e todas as entidades correlatas resolvam
a situação dos trabalhadores da Carris, que reclamam com a maior justiça um aumento
e uma melhoria nos seus salários.
Como referiu o ilustre orador que me antecedeu na tribuna acabo de receber
uma carta do prefeito da cidade, engenheiro Ildo Meneguetti. Não fosse a referência
expressa contida no discurso do ilustre deputado peessedeista, não pretendia trazer esta
missiva a público, porque o sr. Prefeito dirigindo-me esta carta, particularmente, deixou
expresso seu desejo de não publicá-la. Como sempre trato dos problemas de interesse
público publicamente, não pretendia contestar a carta de S. Excia., a não ser dizendo
que trataria do problema que estamos procurando resolver publicamente e que se S.
Excia. me desejasse reptar ou desafiar para um exame da sua vida pública ou privada,
eu o desejaria que fizesse também publicamente. Mas como a referência foi feita, desejo
ler a carta para conhecimento deste plenário:
“Saudações.
Acabo de tomar conhecimento do discurso que proferistes, na sessão de
ontem, da Assembléia Legislativa do Estado, com relação à pretensão dos servidores da
Companhia Carris Porto-Alegrense, para aumento de seus salários à conta do saldo da
lei nº 27 e decreto nº 7.524.
Constando de vosso trabalho injuriosa insinuação, quanto à situação de meus
negócios e ao capital americano empregado em nossa terra, venho apelar para vossos
sentimentos de dignidade pessoal no sentido de procederdes, por minha solicitação, a
uma devassa minuciosa em minhas atividades privadas e públicas, principalmente
depois que fui chamado à administração do Município.
Confiando em que não vos esquivareis a esse dever, desde já coloco à vossa
inteira disposição todos os elementos que julgardes necessários à completa
demonstração de meus atos e atividades, quer particulares, quer públicas.
Aguardo vossa contestação, sou atenciosamente obrigado, (a.) Eng.° Ildo
Meneguetti – Prefeito.
Desejo, portanto, sr. Presidente, fiel à minha linha de conduta, responder a S.
Excia. da minha tribuna. E a resposta é muito simples. Não interessam, também, à Casa
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devassas tanto na vida pública, como na vida privada do nobre sr. Prefeito de Porto
Alegre.
Mesmo porque, sr. Presidente, o orador, que deu causa a esta solicitação e a
este desafio, nunca teve dúvida sobre a honestidade do sr. Ildo Meneguetti e, por isso
mesmo, foi que nos causou imensa estranheza de S. Excia. e, então, o nosso juízo
formou-se, precisamente, devido a esta atitude e a este seu recuo.
Formamos esta nossa concepção e o nosso juízo sobre a posição de S. Excia.,
declarando que S. Excia. não querendo enfrentar o capitalismo americano, este tipo de
capitalismo americano, e, portanto, evitando um conflito com ele, S. Excia. chamou-se
a uma posição de comodidade. E, para mim, nenhuma devassa na vida pública ou
privada do sr. Prefeito Municipal conseguiria modificar este juízo, porque acredito que,
no passado, S. Excia. tem sido irrepreensível. E quanto ao futuro, formamos nós, sr.
Presidente, apenas um pensamento, pensamento este que somente poderá ser
modificado se S. Excia. enfrentar este problema. Desde o momento em que S. Excia
não o enfrente, continuando na posição cômoda a que se chamou, nós continuaremos
com o mesmo juízo, dizendo que S. Excia. não deseja conflito com este tipo de
capitalismo. E adianto precisamente as razões por que S. Excia. não deseja este conflito.
S. Excia. é um “capitão de indústria”, é um homem da alta indústria rio-grandense e
ninguém pode negar, nesta Casa, que não é posição cômoda para qualquer “capitão de
indústria” entrar em choque violento com o capitalismo americano. Eis, sr. Presidente,
a resposta que desejava dar à missiva com que me honrou o sr. Prefeito da cidade,
concluindo que não interessa ao exame e ao debate deste problema a devassa de sua
vida privada e a honestidade desta mesma vida privada, principalmente no que diz
respeito à regularidade dos seus negócios. Não, o que se discute é a sua tomada de
posição que nos faz levantar sérias dúvidas sobre os seus propósitos e nos dá o direito
de desconfiar. Se S. Excia. se chama a esta posição cômoda, nós poderemos muito dizer:
ou S. Excia está com receios deste capitalismo americano ou, então, S. Excia não o
enfrenta, mesmo podendo, porque não lhe convém. Mas tenho ainda uma referência a
fazer sobre este problema; de nada adiantaria aos tranviários, que é a classe que nós
pretendemos amparar, o exame sugerido pelo sr. Ildo Meneghetti. O que adianta é o
direito efetivo e enérgico deste problema. Verifico, sr. Presidente, que não me encontro
só em considerar que a Companhia Carris está usurpando os seus trabalhadores, que a
Companhia Carris apropriou-se indevidamente daquele saldo que significa o suor e o
trabalho daquela gente pobre e humilde que serve tão lealmente à nossa cidade e à
população porto-alegrense.
Verifico que o nobre deputado Francisco Brochado da Rocha defendeu
precisamente esta tese, declarando-se até intervencionista e advogando uma ação
enérgica junto à Companhia. E pergunto agora, sr. Presidente, quem poderá tomar esta
atitude enérgica? É a Prefeitura Municipal conjugando com ela todas as forças possíveis,
os poderes estaduais e até federais, se for possível.
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Fica dessa forma encerrado para mim o capítulo que intitulo “Ildo
Meneghetti” no trato deste problema.
Quero dizer que não perdi todas as esperanças de que S. Excia. assuma uma
posição até mesmo de choque com a Companhia Carris, propugnando para que a
Companhia dê aos seus trabalhadores aquilo a que eles têm direito pelo seu trabalho,
pelo seu sacrifício e, principalmente, pelas suas necessidades.
Desejo isto por que o malabarismo da Companhia Carris e da Companhia
Energia Elétrica tem sido precisamente este: elas resistem até o ponto em que tem
possibilidade e se o Governo ou a força contrária continuar, persistente e
irredutivelmente até ao fim, eles acabam cedendo.
Porque, sr. Presidente, a tática que elas empregam tem sido a de cansar os
adversários.
Quando o atual Governo meritoriamente resolveu instalar a Usina de
Emergência criou-se exatamente o mesmo clima: a Companhia Energia Elétrica tentou
demonstrar que seria incompatível tecnicamente a ligação daquela fonte geradora de
energia elétrica com a rede de Porto Alegre. Os nossos técnicos, estudando a questão,
voltaram à carga, demonstrando a possibilidade desta medida, e a Companhia
mostrando-se aparentemente irredutível, negava-se sempre a prestar o seu concurso
àquela providência do Governo. O Estado, então, com uma decisão inabalável, concluiu
aquela obra e tratou imediatamente da ligação, com ou sem o consentimento da
Companhia Energia Elétrica Rio-grandense. E não sei por que encanto, de repente a
Companhia reformou os seus cálculos e as suas demonstrações, terminando por
declarar que havia compatibilidade, dizendo que aquela fonte de energia poderia prestar
a sua colaboração aos serviços de luz e força de Porto Alegre.
Atitudes como esta, que o Governo do Estado tomou, até mesmo ameaçando
pela força, é que nós reclamamos do Poder Público neste momento. Estes trabalhadores
não podem continuar na situação miserável em que se encontram. O nobre deputado
Brito Velho que é um espírito humanitário, que é estimado no seio daquela classe, pode
muito bem atestar, sr. Presidente, a situação de miséria em que se encontra aquela gente.
V. Excia. pode muito bem imaginar que um operário, por mais humilde que seja, mesmo
morando nessas nossas conhecidas malocas, não pode sustentar a sua família e viver
mesmo dentro da maior humildade, com Cr$ 900,00 mensais. Pois é o que ganham, em
média, os cobradores e motorneiros da Companhia Carris.
A greve lá dentro da Companhia já é um fato, não há mais possibilidade de
impedi-la, se o Governo pelo menos não resolver acompanhar esses trabalhadores na
sua justa reivindicação.
O SR. PAULO COUTO – Mas o processo da greve é usado por estes polvos
internacionais, pelas companhias imperialistas, dominadoras, escravagistas, que usam a
greve como um meio para despachar os trabalhadores sem indenização de espécie
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alguma e particularmente aqueles que atingiram a estabilidade. Levam a pressão a tal
ponto que os trabalhadores se rebelam, num instinto de conservação e, aí então todos
recebem a “pancada na cabeça”, demissão, polícia na porta. É um processo violento,
tão feroz como o processo usado pelos comunistas, mas que eles adotam com todo o
entusiasmo e mobilizam os seus técnicos profissionais para proteger seus interesses,
mesmo que leve à ruína a pátria onde estão fazendo a fortuna.

Encampação
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço a colaboração de V. Excia.
Eu reconheço que não deixa de ter uma parcela de razão o prefeito Ildo
Meneghetti, quando, encarando a significação enorme que seria para a Prefeitura de
Porto Alegre a encampação desses serviços, tenha certo cuidado em tornar efetiva
qualquer providência nesse sentido para não comprometer o seu substituto legal.
Mas nós precisamos pensar, também, que este problema não nasceu ontem.
Este problema já vem se arrastando e a atual inquietação dos trabalhadores é um
fenômeno que poderia ser previsto há mais de um ano.
Mesmo dando esta parcela de razão, eu não posso concordar com a atitude
de S. Excia para com os trabalhadores, para com essa gente humilde, que não sabe mais
para quem vai apelar. Quando recebe um coice, quando recebe a porta fechada de
qualquer autoridade sai no seu desespero pronto para qualquer rebelião até mesmo
porque, sr. Presidente, nem mesmo o conforto da solidariedade do poder público eles
podem alcançar.
Foram em Comissão procurar o sr. Prefeito e quem é o sr. Prefeito? É o
manda-chuva da cidade. Foram procurar o chefe da cidade para pedir o amparo do
chefe da cidade. Se este chefe da cidade não possui a força e os elementos necessários
para dar uma solução pronta e imediata, ao menos não deveria negar esta solidariedade
ou companheirismo e a paternalidade, que ele devia, por uma questão de ordem e, até
mesmo, de patriotismo, a esta gente humilde que não sabe mais a quem recorrer, porque
até mesmo a Justiça do Trabalho julgou-se incompetente para julgar seus assuntos.
Declaro, neste momento, sr. Presidente, que os trabalhadores da Carris não
sabem para quem apelar, pois apelam para nós, apelam para os srs. Vereadores, apelam
para o sr. Prefeito e, qualquer dia, estarão no Palácio, na esperança de que o Governador
Walter Jobim ao menos aponte um rumo para onde devem seguir, pois não sabem mais
a quem procurar, e, diante desta confusão, diante desta situação, eu não tenho a menos
dúvida de que a greve depende apenas de um grito por parte de algum líder daqueles
trabalhadores.
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Sinto, sr. Presidente, que transgredi um pouco a tolerância de V. Excia. e peço
escusas por isso, e retiro-me desta tribuna, agradecendo a atenção de meus pares, e
concluindo por um apelo a esta Casa, às autoridades públicas do Rio Grande do Sul e,
também, ao próprio sr. Prefeito Municipal, pois juntos poderemos ajudar a essa gente a
resolver seus problemas evitando assim, sr. Presidente, aquele espetáculo desolador a
que muitos dos srs. Deputados assistiram e que julgo, verdadeiramente, criminoso, de
uma Assembléia de operários manuais como são os trabalhadores da Carris, dando
verdadeiros nós na cabeça, discutindo e interpretando leis. É tal a complicação desse
mecanismo legal que envolveu os trabalhadores da Carris que eles passam noites inteiras
dentro do sindicato, discutindo e interpretando sua legislação. Isto é um horror, um
crime com esta gente humilde do trabalho.
Deixo, portanto, este último apelo. Vamos todos, sem prevenções e sem
qualquer desvio dos nossos objetivos, com exames de vidas públicas e privadas, para
tratar objetivamente do problema, e evitar que rebente mais uma greve de efeitos
desastrosos para a nossa capital, e conseguir um pouco de pão para esta gente que está
atravessando, neste momento, um dos transes mais difíceis por que tem passado. Eram
estas as palavras que eu pretendia pronunciar.
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Informações sobre Prisões Políticas
“Sr. Presidente. Venho à tribuna para encaminhar à V. Excia. o seguinte
pedido de informações, que passo a ler:
REQUERIMENTO n° 132 – 48
Os deputados que a este emprestam o seu apoio, requerem, ouvido o plenário,
que a Assembléia dirija-se ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações:
1.°) Uma relação dos estrangeiros presos em território rio-grandense,
acusados de atividades políticas internacionais e ligação com o extinto Partido
Comunista do Brasil.
2.°) Sobre a situação em que atualmente se encontram esses estrangeiros. Sala
das Sessões, em 6 de agosto de 1948.
(a) Leonel Brizola, João Lino Braun, Luis Compagnoni,
Mem de Sá, J. Germano Sperb, Humberto Gobbi, Aquiles Mincarone e Paulo
Couto.
Como, Sr. Presidente, não justifiquei no próprio texto do requerimento essas
providências que estou solicitando da Casa, desejo, em duas palavras, proceder à sua
justificação.
Como é do conhecimento deste plenário, meses atrás, a Polícia do Rio Grande
do Sul levou a efeito uma série de providências que culminaram com a prisão de vários
elementos estrangeiros, acusados, naquela feita, de manterem ligações com o extinto
Partido Comunista como também atividades políticas internacionais.
Esse acontecimento, foi revestido de bastante importância pelas nossas
autoridades e, também, pela imprensa do Rio Grande do Sul, que se baseou,
naturalmente, na palavra das autoridades incumbidas desse assunto, que procuraram
demonstrar a procedência e a alta relevância para os interesses do país, de todas essas
medidas policiais. A propósito, quero lembrar apenas à Casa o que foi transcrito numa
das edições do “Correio do Povo”, que se edita em nossa Capital, sobre esses
acontecimentos. Diz em sua notícia referente ao assunto, o “Correio do Povo”:
“Durante a nossa palestra com as autoridades que levaram a efeito as diligências,
tivemos ocasião de ouvir o seguinte: a missão diplomática dos Soviets sempre
manifestou interesse especial pelos eslavos radicados no Rio Grande do Sul. A princípio,
esse interesse não parecia apresentar perigo algum, visto que não envolveria assunto
político.
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Acontece que as relações estabelecidas entre a Missão e eslavos-gaúchos,
passaram a tomar o caráter de protetorado, com o oferecimento por parte daquela e
aceitação por parte destes de uma verba de Cr$ 200.000,00, cujo resultado é bem
conhecido: os eslavos terminaram nessas condições, indissoluvelmente ligados a
Moscou. Tornado assim absoluto o domínio sobre os mesmos, pelo ouro russo, dita
Missão Diplomática passou a desempenhar o papel de suprema dirigente da grei,
manobrando-a de conformidade com o seu apetite político, visceralmente antibrasileiro,
vislumbrando-se o interesse escuso dessa ligação e com o auxílio estrangeiro, através de
correspondência apreendida, na qual os diplomatas russos recomendavam aos eslavos
que lançassem um empréstimo na colônia local, apenas para camuflar a verdade...
Ao mesmo tempo, os dirigentes presos pela Polícia aliciavam com os seus
patrícios para adquirirem a nacionalidade soviética, extensiva aos filhos brasileiros.
Constituindo, por outro lado, a Brigada internacional, seguindo diretrizes enviadas por
Luiz Carlos Prestes, por intermédio de um emissário – José Cardoso Sobrinho – bem
como células subterrâneas a fim de garantir a rigorosa arregimentação dos eslavos
comunistas, cuja missão principal era auxiliar os comunistas brasileiros dentro e fora da
legalidade, no terreno pacífico ou violento”.
Diz ainda o “Correio do Povo”:
“A propósito dessas diligências, tivemos oportunidade de palestrar com o
Chefe de Polícia, cel. Dagoberto Gonçalves, e com o diretor de Segurança Social, dr.
Hélio Carlomagno, que nos prestaram detalhadas informações sobre os trabalhos
policiais que culminaram com as referidas prisões, após vários dias de investigações.”
As diligências policiais procedidas em torno das atividades comunistas eslavas
no Rio Grande do Sul, como se sabe, instruíram o processo da cassação do registro do
extinto Partido Comunista do Brasil, tendo sido citados, entre outros, pelo
desembargador Rocha Lagoa, do Supremo Tribunal Eleitoral, durante o histórico
julgamento que deu início à repressão ao comunismo em nosso país.
Nas recentes diligências suplementares – informaram aquelas autoridades
policiais – as da prisão em flagrante do vereador comunista dr. Marino Rodrigues dos
Santos, foram encontrados elementos que colocaram, logo, sob as vistas da polícia,
certos cidadãos russos que aqui estabeleceram ligações diretas com os comunistas
brasileiros, para atividades políticas vermelhas”.
Ainda mais, o Diretor de Segurança Social, dr. Hélio Carlomagno, ao ser
interpelado pela reportagem sobre a prisão dos russos que serão expulsos do nosso
território, assim se referiu:
“Não devemos e não queremos criar um clima de malquerenças ou ódios para
com os nossos patrícios do extinto Partido Comunista. Havemos de mostrar-lhes o
caminho do dever e da honra nacional. Profligamos a atitude desses homens. Não temos
contemplação, sim, para com os estrangeiros que aqui vêm para destruir-nos, lançando
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o gérmen da anarquia e da desordem. Serão expulsos do território que juramos receber
e transmitir ileso aos pósteros, inspirados pela mesma ira divina do Homem-Deus,
quando expulsou os vendilhões do templo. Sabemos que o povo precisa de amparo e
assistência. Não é preciso que nos digam essa verdade tão reconhecida por nós.
Venceremos os obstáculos, pois só com idealismo e persistência poderemos conseguir
o alto objetivo: bem-estar coletivo com o consequente engrandecimento da Nação”.
Como vê V. Excia., sr. Presidente, o acontecimento revestiu-se da mais alta
gravidade. É o que se evidencia das palavras e da manifestação de duas altas autoridades
incumbidas da manutenção da ordem, dentro das fronteiras do Rio Grande do Sul.
A própria imprensa, ouvindo tão graves declarações, deu grande destaque ao
acontecimento. Todos estes fatos e as circunstâncias com que foram revestidos, levou
a opinião pública, como também os próprios representantes do povo, a encarar o
assunto com uma certa apreensão, porque, ao que parecia, eram elementos estrangeiros,
russos brancos e lituanos, conforme noticiaram os jornais, que vieram para a nossa terra,
para a nossa pátria, tiveram aqui a acolhida generosa que sempre damos aos estrangeiros
que vêm para cá trabalhar, e que não souberam corresponder a essa hospitalidade
tradicional dos brasileiros. Pelo contrário, foram até mais longe. Estariam realizando
obra de desagregação e de verdadeira traição a este país que tanto amparo e tanta acolhida
lhes deu, quando precisavam.
Essa foi a impressão que a opinião pública rio-grandense teve, principalmente
a opinião pública desprevenida que, pela sua boa intenção, pela sua pacatez, sempre
encara com o mais profundo respeito e acatamento as declarações das altas autoridades
do Estado, sem distinção de partidos políticos.
Até aí nada de novo, a não ser até um certo apoio moral que tiveram as
autoridades policiais, de parte mesmo dos representantes do povo, através de inúmeras
manifestações nossas do plenário. Recordo, mesmo certa feita, quando aparteei um
ilustre colega que usava de sua tribuna, manifestando a minha apreensão sobre o estado
em que deveriam se encontrar esses estrangeiros, que foram presos, incomunicáveis até
com as pessoas mais chegadas de suas famílias.
Diante dessa apreensão que manifestei, a própria Chefia de Polícia houve por
bem dar uma nota à imprensa, onde expôs e esclareceu a verdadeira situação em que se
encontravam esses estrangeiros, e o assunto não foi mais comentado, a imprensa nada
mais noticiou e tudo permaneceu como uma dessas ocorrências graves que observamos
na História de nosso país: estrangeiros que abusaram de nossa hospitalidade, do coração
generoso dos brasileiros, que, além de desordeiros dentro da nossa terra, até mesmo
procuraram realizar obra de desagregação e traição ao país que lhes deu tanta guarida.
O SR. ADÃO VIANA – Espionagem em larga escala.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente, espionagem em larga escala.
Foi justamente essa a impressão que permaneceu, juntamente com um aplauso às
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autoridades que levaram a bom termo e com tanta oportunidade essa providência
acauteladora da soberania dos interesses nacionais.
Mas, como disse há bem pouco, até aí nada de novo. O que nos levou a
formular esse requerimento foi também uma profunda apreensão que nos vai pelo
espírito. É que tenho encontrado, nestes últimos dias, em nossa cidade, trabalhando
normalmente em suas atividades, pacíficas e ordeiras, esses mesmos elementos acusados
de tão grave obra de traição e de espionagem, e assaltou-me, por isso, esta dúvida ao
espírito: ou esses homens que foram qualificados, tachados de traidores e espiões,
fugiram da Casa de Correção ou, então, foram vítimas de uma pantomima cujos
objetivos não consigo imaginar quais foram.
O SR. ADÃO VIANA – V. Excia. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. ADÃO VIANA – Muitas destas prisões foram justas, mas grande
número delas tendeu para o lado da injustiça, do abuso e da imprevidência das autoridades,
que não mediram as consequências dos seus atos, naquela ocasião.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – V. Excia permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Com muito prazer.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – A propósito dessas prisões, queria
esclarecer o seguinte: estava presente à sessão da Comissão Representativa, quando V.
Excia. focalizou o caso desses lituanos presos e que constava estarem na mais rigorosa
incomunicabilidade e passando, mesmo, privações.
Posteriormente, soubemos que alguns destes elementos se mantinham em
incomunicabilidade e, então, fui à Casa de Correção, em companhia do meu colega de
bancada, deputado Brito Velho. Lá tivemos a oportunidade de falar com todos eles.
Havia, de fato, um ou dois cuja incomunicabilidade havia cessado na véspera ou
antevéspera.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Por ordem da autoridade policial.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Exatamente, é um deles, em virtude de
decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o processo de expulsão deveria
ser instaurado, mas que não havia razão alguma para se manter a incomunicabilidade.
Procurei, então, conhecer a situação jurídica desses homens e verifiquei, desde
logo, que, justa ou injusta a prisão, quase todos eles estavam presos há mais de 90 dias
e por lei, a prisão preventiva nos casos de expulsão, a prisão administrativa não podia,
de forma alguma, exceder de 90 dias. Fui, também, informado que um deles tinha filho
um filho brasileiro e, como tal, não poderia ser expulso. Procuramos, então, o ilustre
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delegado da Delegacia de Ordem Política e Social ou Delegacia de Segurança, dr. Hélio
Carlomagno, que se prontificou a nos mostrar os elementos de provas colhidos, o que
não foi possível nessa ocasião, por estar com pessoa de família recolhida ao leito. E não
tivemos oportunidade de volta para examinar o que havia sido colhido como prova
contra esses homens, para formar uma opinião sobre a justiça ou injustiça da sua prisão.
Soube, no entanto, posteriormente, e, aliás, intercedemos nesse sentido, que o sr.
Antônio Antinopolus, ex-cônsul da Grécia em nosso Estado, havia sido posto em
liberdade, bem como outro cidadão, de nome Stefan Bakhun, porque nada havia sido
apurado contra os mesmos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço, penhoradíssimo, o depoimento
insuspeito e esclarecedor, com que honrou esta minha arenga, o nobre deputado
Fonseca de Araújo. Exatamente como disse S. Excia. sr. Presidente, não quer adiantar
conceitos mas, o que desde logo podemos afirmar é que ocorre, no bojo de todos esses
acontecimentos, uma objetivação que não podemos, ainda, alcançar. Ou esses homens
fugiram da Casa de Correção, o que não acredito, pois é difícil iludir a rigorosa guarda
daquele presídio, ou foram soltos, como manda a lei, porque na verdade, a situação
desses elementos ou as suas atividades, em absoluto, não poderiam explicar o
estardalhaço e o quixotismo da nossa polícia, criando uma situação de intranquilidade
para o povo rio-grandense, sempre pronto a acreditar na palavra das nossas autoridades.
O SR. FONSECA DE ARAÚJO – Ocorre aquilo que, mais de uma vez, V.
Excia. como eu e outros srs. Deputados já acentuamos nesta casa. É que, quando chegar
um dia, o momento do perigo, tantas vezes as autoridades enganaram a opinião pública
tomando medidas desnecessárias e mesmo injustas, que no dia que essas medidas talvez
sejam necessárias, não irão ter de nós o acatamento que deve merecer a decisão de uma
autoridade consciente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente. Lamento, sr. Presidente, essa
greve eventual que estão fazendo os ilustres representantes da bancada do Partido Social
Democrático, que estão sempre prontos e voluntários, para defender todos e quaisquer
atos das autoridades policiais do Rio Grande do Sul.
O ilustre deputado libertador acabou de levantar um assunto que pretendia
acentuar também da minha tribuna, este que pondera sempre o crédito e o apoio que
deve dar a opinião pública do Brasil aos responsáveis pela condução dos nossos
destinos. Outrossim, como bem disse o ilustre deputado libertador, quase um escárnio
às possibilidades do nosso país, e quase uma ironia para a posição da nossa pátria,
admitir que simples operários, que estrangeiros sem qualquer cultura ou capacidade,
possam constituir, dentro de nossas fronteiras, perigo capaz de abalar a nossa soberania
como acentuaram as autoridades policiais nas entrevistas que concederam à imprensa.
Como afirmei, não desejo, entretanto, adiantar conceitos sobre o assunto.
Vamos aguardar a resposta desse pedido de informações. De minha parte, quanto a este
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assunto, não deixarei o Governo descansar enquanto não me responder esse pedido de
informações.
Mas, dizia, que pretendo, em última análise, com esse pedido de informações
revelar à opinião pública uma situação que ainda não compreendo bem: quais os
objetivos das nossas autoridades, promovendo esse conjunto de providências e
revestindo-as com o caráter de um escândalo, de grave perigo à soberania e aos
interesses nacionais?
E quero ainda apontar este outro aspecto: na hipótese de que todas essas
providências tenham sido infundadas, o aspecto dos prejuízos que causam medidas
como essas para os destinos e os interesses do nosso país.
Essa gente vem da Europa, cheia de terror, justamente pela perseguição
policial reinante no velho continente. Era a Gestapo, eram os policiais de toda a ordem.
A própria polícia política comunista, em toda a parte do velho continente, leva a
intranquilidade e o medo às populações das mais longínquas aldeias.
Essa gente, ao entrar em nosso país, vem esperançada em respirar um clima
de tranquilidade, de paz e de fraternidade humana.
Conheço aqui em Porto Alegre, já que se levanta a má vontade com os
eslavos, muitos patrícios nossos, filhos de eslavos, que são ilustres cidadãos do Rio
Grande do Sul, que contribuem notavelmente para o incremento das atividades
produtivas do Rio Grande do Sul e de nossa pátria. Casualmente, há bem poucos dias
tive oportunidade de visitar um polonês que veio para cá há cerca de 16 anos. Possuindo
apenas um ofício – o de funileiro – hoje possui uma grande oficina. Os seus filhos
cursaram a Escola de Engenharia, onde são dos melhores estudantes daquela faculdade
enfim, contribuem notavelmente para a grandeza da nossa terra. Nacionalizou-se e,
indiscutivelmente, hoje, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela própria mentalidade,
assimilando prontamente a nossa língua, é de fato um brasileiro, tanto quanto os que
aqui nasceram, e isto pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela coerência de suas
atitudes, como pela sinceridade com que tem agido dentro do nosso país.
Ora, se procurarmos assaltar esses imigrantes com a perseguição policial, não
há o que discutir.
Apenas os afugentaremos das atividades produtivas, o trabalho dentro de
nosso país, isso sem falar na repercussão que causam essas medidas no próprio Exterior,
afugentando aqueles que pretendem vir para nossa terra trabalhar e ajudar o seu
progresso, como tanto precisamos.
Mas, sr. Presidente, como afirmei, encaminho este pedido de informações
com este alto e nobre objetivo, de esclarecer à Casa e à opinião pública – porque ele
será publicado para conhecimento do Rio Grande do Sul, - sobre a procedência, sobre
a oportunidade e a justiça dessas providências policiais levadas a efeito em território rio-
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grandense, para provar se esses homens, se estes elementos realmente tramavam contra
a nacionalidade brasileira, ou se foram apenas testas de ferro, instrumentos de uma
pantomima e de um escândalo, cujos objetivos não podemos alcançar no momento,
mas que facilmente, com resposta desse requerimento haveremos de levar ao
conhecimento da opinião pública do Rio Grande do Sul”.
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A Despedida da Assembléia
Nomeado secretário de Obras Públicas, o deputado Leonel Brizola prestou
compromisso na manhã do dia 27 de fevereiro e, à tarde, pronunciou um breve e
emocionado discurso despedindo-se, juntamente com Tebaldo Neumann – também
nomeado secretário – dos colegas de legislativo:
Sr Presidente e srs. Deputados. Não vim preparado para fazer discurso.
Pensei em me despedir individualmente dos meus colegas da Assembléia e
cumprimentar V. Excia., sr. Presidente, e demais integrantes da Mesa, fazer a
comunicação que a Constituição determina sempre que um membro do Legislativo é
convocado para uma Secretaria de Estado. A bondade que eu conheço em tantos anos
de convívio desta Casa, a bondade dos meus colegas, permitiu que o meu prezado
companheiro de representação, hoje colega de secretariado, e eu falássemos no plenário
da Assembléia, dizendo da nossa intenção e apresentando assim, aos representantes do
povo do Rio Grande, a nossa despedida, por este afastamento temporário, do convívio
de vários anos na atividade parlamentar, no trabalho das comissões conhecendo o
espírito público que vem animando os representantes do povo do Rio Grande e que
constitui para esta Casa uma das suas legítimas tradições.
Representa para mim, que participei, em todos estes anos, das dificuldades,
das glórias e dos trabalhos do Legislativo, a garantia mais segura de que poderemos,
durante o desempenho das nossas responsabilidades, nos entendermos perfeitamente,
no trato dos problemas do nosso Estado.
Nada mais desejo senão repetir singelas palavras que tive ensejo de pronunciar
nesta mesma tribuna, quando eu me despedi dos colegas, em fins da seção legislativa
passada, e quando pretendia entrar em licença para tratar da minha saúde. Desejo
manter as amizades sólidas e sinceras que tive a felicidade de conquistar neste plenário,
nesta Assembléia, entre os meus colegas e entre os servidores deste Poder e, ainda,
colocar sempre ao dispor do Poder Legislativo todos os meus modestos préstimos para
que a Assembléia Legislativa do Rio Grande, possa cumprir, em tudo aquilo que por
felicidade venha a depender da minha atuação, com os meus deveres constitucionais e
com as suas obrigações perante o povo do nosso Estado.
Contarei, por certo, com a colaboração integral do Poder Legislativo em tudo
o que o governo do general Ernesto Dorneles, no que ele pretender realizar de bom e
de proveitoso para o Rio Grande, com a colaboração decidida da Assembléia Legislativa
porque é esta a lição que a todos nós, eleitos deputados, quando exercemos o nosso
mandato, aprendemos nas lides parlamentares, porque acima de nós, dos nossos
interesses materiais ou políticos, estarão sempre os interesses superiores do Rio Grande.
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O meu lema, sr. Presidente, no exercício da Secretaria de Estado das Obras
Públicas, do Rio Grande do Sul, será simples: trabalhar, trabalhar, trabalhar com todas
as minhas energias em benefício do Rio Grande.
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O Brasil, a América Latina, os Estados Unidos
e o “Caso Cubano”
CONFERÊNCIA EM 1961 NA SEDE DA UNE
Conferência proferida pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Eng° LEONEL BRIZOLA, na Sede da União Nacional de Estudantes, no Rio de
Janeiro, em 16 de junho de 1961, cuja solenidade foi transmitida para todo o País através
de uma cadeia nacional de emissoras.
Srs. Presidente e demais dirigentes da União Nacional de Estudantes; Srs. Presidentes das
demais Entidades aqui presentes ou representadas; Minhas Senhoras; Meus Senhores; e Estudantes do
Brasil:
O convite que recebi desta Instituição que congrega representativamente a mocidade estudiosa
do meu País, eu o aceitei não como uma deferência pessoal, mas como uma oportunidade a mim oferecida,
como homem público. Oportunidade de dar uma contribuição ao meu País, contribuição basicamente
fundada nos ensinamentos e experiências recolhidas pelo governante no desempenho de suas
responsabilidades. Agradeço-a, e quero afirmar ainda que a considero um ato de simpatia e
solidariedade da mocidade estudiosa de minha pátria à terra e à gente do Rio Grande do Sul; ao povo
gaúcho, do qual sou, a um tempo, com grande honra para mim, representante e servidor.
Situo-me em face das grandes questões que vêm pressionando a consciência humana, nos
dias atuais, os problemas que estão dramaticamente traumatizando a inteligência e a sensibilidade da
humanidade em nossos dias como um homem liberto de prevenções, isento de preconceitos, totalmente
livre do medo das palavras e do pavor das atitudes.
Considero-me um homem que se sente aberto a todas as correntes de pensamento de seu
tempo e que, se nutre um preconceito, este é o de ser contra a intolerância, contra o obscurantismo, e
todas as formas de fanatismo. Considero-me um homem livre, um homem emancipado. Dos atributos
que possa ter, o da independência é o que mais cultivo, e não o faço só por imposição de temperamento,
mas, sobretudo, por considerar que homens públicos de nações como o Brasil precisam indispensavelmente
pensar com a mais absoluta independência os problemas de seu tempo e os problemas de seu país. É
uma condição da qual não podemos fugir. Ela nos é imposta pelo próprio fato de vivermos a contradição
de dois mundos, o antagonismo de dois sistemas que surgem dominantes, entre os quais teremos de
escolher o nosso próprio caminho, comprometendo, nesta escolha, de modo definitivo, o nosso destino.
Vivendo sob a pressão desse antagonismo é que sentimos – os homens públicos responsáveis, os homens
públicos autênticos – a necessidade de libertação de nossa consciência de certos tabus e preconceitos, das
idéias feitas e das concepções ultrapassadas. Libertação da consciência que nos permita raciocinar acima
das contradições e dos antagonismos que dividem hoje o mundo; libertação da consciência que nos permita
distinguir na massa de informações com que somos bombardeados diariamente, a todos os instantes,
aquilo que é uma idéia ou um fato verdadeiro, do que é uma idéia pré-fabricada ou um fato adrede
manipulado para nos impressionar.
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Raciocinar como homens que não pertencem ou não se entregam ou não se imolam a
qualquer dos dois sistemas em conflito; raciocinar apenas em termos de Brasil, vendo unicamente a nossa
terra e o nosso povo, sem medo, repito, das palavras e, sobretudo, sem apego a soluções e fórmulas que
devem ser mantidas unicamente porque nos foram legadas ou pelas simples razões de constituírem um
hábito ou uma rotina mais ou menos consagrada.
Quando se defende um sistema social sem a ele aplicar a nossa crítica e, portanto, se tornar
a nossa defesa consciente, nós não estamos defendendo um sistema de convivência humana. O mais certo
será dizer, nesse caso, que o que estamos é defendendo privilégios que aquele sistema nos proporciona e
que desejamos ver perpetuados.
Esta é uma atitude de medo. Não pode ser a atitude de um homem público, ou dos homens
públicos de uma Nação como a nossa, que deseja vencer a pobreza, o analfabetismo, a doença e sua
situação de país subdesenvolvido. (Palmas)
Se nada temos com a Rússia, devemos ter a coragem de dizer que nada temos com os Estados
Unidos. Tudo o que temos é com o nosso próprio País, com as perguntas que nos inquietam, com os
problemas que nos desafiam.
E que dizer dos que afirmam que, simplesmente porque fazemos parte deste hemisfério,
sempre devemos estar incondicionalmente ao lado dos Estados Unidos?
Um homem público brasileiro, autêntico e independente, precisa ter a coragem de dizer, de
afirmar e reafirmar que se a perspectiva que nos oferecem for a mesma que os Estados Unidos ofereceram
a Cuba, então, decididamente essa perspectiva não nos serve. (Palmas)
É por isto que me inspira repulsa o procedimento dos que tentam imobilizar os que pensam
com independência. Essa tentativa de imobilizar os que pensam com independência. Essa tentativa de
paralisar, de imobilizar, de inutilizar a ação do pensamento emancipador, essas investidas contra os
que não aceitam as portas do dilema ideológico do nossa tempo, não é mais do que a reação dos interesses
criados e dos preconceitos que entravam a evolução social no sentido da civilização, de uma vida melhor,
cada vez mais justa, mais digna e mais humana.
É uma técnica invariável dos que, em nome da conservação de privilégios e da manutenção
de vantagens antissociais, de direitos socialmente peremptos usam, como estigmas, os qualificativos que
costumar dirigir contra os que têm a coragem de sustentar um pensamento emancipador, qualificativos
de extremistas, de perturbadores da ordem, de comunistas, de esquerdistas, de agitadores e até de
antirreligiosos. Qualificativos aplicados todos os dias contra os que lutam, anseiam e desejam uma ordem
social mais compatível com a dignidade da criatura humana.
As experiências que, ao longo de minha modesta vida pública, venho recolhendo, como
Secretário de Estado, como Prefeito de uma das maiores capitais brasileiras – Porto Alegre -, como
Parlamentar, e agora como Governador, sedimentaram a convicção, em mim cada vez mais inabalável
e mais viva, de que ou colocamos nossas energias a serviço da construção de uma ordem social mais justa,
ou a Nação deixará de nos ouvir, a nós homens públicos, recusando o endosso de sua solidariedade às
nossas palavras e às nossas atitudes. (Palmas)
Não teria o receio de dizer sem errar que, de um modo geral, os governantes cedo se
acomodam, cedo perdem a virtude do inconformismo, ou porque as frustrações suscitadas pela máquina
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administrativa ou porque a estrutura a que estamos submetidos lhe imponham esse negativismo
crepuscular, ou porque o uso do poder lhes corroa a fibra combativa; ou porque o espetáculo dos egoísmos
personalistas lhe comunique certo ceticismo – qualquer que seja o motivo, o certo é que cedo se desfiguram.
Por dádiva de Deus, sinto-me cada vez mais inconformado, cada dia pulsam em mim, mais
reavivados, os sentimentos de rebeldia, e empolgam-se os impulsos de independência, cada dia mais fortes.
Sinto-me a cada embate voltando à juventude. Percorrida a estrada, vejo que a mocidade
continua sendo a grande flama e a insubstituível força de propulsão e de vanguarda de todos os povos e
de todas as nações. Esse estado de espírito que é, graças a Deus, também o meu, hoje mais que ontem,
eis o que me levou a aceitar a convocação da U.N.E., e das demais entidades estudantis, para aqui
debater problemas do meu tempo e do meu Estado, da época que estamos vivendo, e da Pátria que
devemos construir.
Em nenhuma Assembléia eu me sentiria mais identificado, com nenhum ambiente eu
poderia estabelecer mais cálida e vibrante comunicação do que com esta Assembléia, palpitante de
idealismo e de juventude. Neste auditório está representada a energia moça, a alma jovem do nosso País.
Há um mandamento a que os homens públicos se deveriam submeter com a maior constância
e com a maior humildade. É aquele que deveria obrigar a todos nós ao convívio com os moços, como
meio de evitarmos o perecimento espiritual, o envelhecer das idéias, a decadência de nossas próprias
convicções.
Quem não sente e pensa como os jovens não está na vanguarda de seu tempo.
Os estudantes estiveram sempre à frente dos movimentos mais generosos que empolgaram o
Brasil, pois são eles os bandeirantes da renovação, os pioneiros e anunciadores dos novos tempos.
Devemos proclamar esta verdade histórica: com os jovens estão os rumos do porvir.
Trago-vos um depoimento lastreado pelas atribulações da minha querência, os problemas,
as angústias, as perplexidades e aspirações da minha comunidade. Não vos falo eu. Através de minha
palavra fala-vos o Rio Grande do Sul, parcela do Brasil, parcela da América Latina. Porque somos
uma porção do Brasil e da América Latina, os problemas comuns da Pátria e do Continente são
também os nossos problemas. Eles se refletem na nossa comunidade, com a intensidade que as nossas
condições políticas tornam incisivamente cruciantes.
Se ao depoimento da minha comunidade for dado acrescentar o meu, este não será outro
senão o de um governante inconformado com a realidade de seu Estado, do seu País e do seu Continente.
De um governante que vem procurando concentrar, e está determinado a fazê-lo cada vez
com maior decisão, as suas melhores energias na consecução de empreendimentos e reformas essenciais,
a começar pelas reformas que libertem a Nação da ignorância e do analfabetismo, do atraso e da
pobreza. Reformas que nos libertem do estado de apatia institucional em que vive o nosso País, em
consequência da qual muitos dos generosos enunciados doutrinários de que quase todos falam, e inclusive
vários deles vemos escritos na própria Constituição, permanecem apenas vivos nos lances de retórica, ou,
quando muito, nos textos legais, destituídos, porém, de qualquer verificação prática ou de influência
sobre a realidade. (Palmas)
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A reforma que se consubstancia no desenvolvimento, eis a revolução a que aspiramos. Mas
porque entendemos que devemos fazer o desenvolvimento para o homem, e não condicionar o homem à
sua prática, a grande revolução que aspiramos, a qual, no nosso entender, precede à do próprio progresso
econômico, é a da educação do povo, uma revolução que liberte o povo do analfabetismo e da ignorância.
(Palmas)
Educação e desenvolvimento, eis os pólos que empolgam a ação dos nossos esforços na
Administração do meu Estado. A educação é o único caminho para emancipar o homem.
Desenvolvimento sem educação é criação de riqueza apenas para alguns privilegiados. É fazer os ricos
mais ricos e poderosos, e os pobres mais dependentes. Desenvolvimento sem educação, meus jovens
Patrícios, é escravizar a criatura humana em vez de libertá-la. Os benefícios materiais e espirituais do
desenvolvimento não podem ficar apenas nas mãos de alguns. Precisam ser amplamente levados a todos.
É necessário que o povo participe dos lucros sociais do desenvolvimento. Eis por que reafirmamos que a
educação deve ser considerada como uma espécie de pré-requisito do desenvolvimento, pois que só ela
prepara o homem ou para usufruir os benefícios do progresso ou o arma para reclamar conscientemente
esses benefícios. (Palmas)
Pondo no meu Estado em execução um amplo programa de alfabetização, de difusão do
ensino técnico, enfim, de valorização social das massas através da educação, nosso objetivo não é apenas
o de preparar os nossos patrícios para as novas tarefas que o desenvolvimento pressupõe. É também o
de prepará-los para usufruírem dos benefícios do desenvolvimento e neles despertar ou criar a consciência
da grandeza que existe nas tarefas mais humildes, desde que elas se orientem no sentido positivo da
vida social.
Porque compreendemos que o homem, a criatura humana, é o fim último de todas as coisas,
foi que decidimos conferir, nos nossos planos de Governo, prioridade absoluta aos programas de educação.
Uma idéia do esforço, da tenacidade, do sacrifício e das energias empregadas na consecução
deste programa, no tocante, por exemplo, ao ensino primário, pode ser colhida deste breve informe que
agora ofereço aos moços do meu País: a 7 de março último, colocamos em funcionamento no Rio Grande
do Sul 2 mil novas escolas, contra 1.700 existentes na rede estadual; mobilizamos 12 mil novos
professores; colocamos ao alcance das crianças gaúchas 300 mil novas matrículas.
Neste mesmo ritmo intenso, enérgico, prossegue a execução do nosso plano educacional, de
molde a permitir, - e peço que meus Patrícios de todo o Brasil atentem para esta informação, - que a 1º
de março do próximo ano de 1962 proclamemos, em meu Estado, a escolarização de todas as crianças
gaúchas.
Em 1º de março de 1962 em meu Estado atingiremos cerca de 4.500 novas escolas; a mais
de 20 mil novos professores, e incorporaremos ao conjunto de matrículas oferecidas às crianças do Rio
Grande do Sul mais 420 mil novas matrículas. (Palmas)
A propulsão dada pela atual administração gaúcha ao ensino primário, ocorre também em
outros níveis de ensino, destacadamente o do ensino técnico, nas suas feições rural e industrial.
Estamos lutando por esses objetivos dentro da regra que é para nós norma invariável: um
país pobre, carente de recursos, necessitando solucionar múltiplos problemas, tem de equacionar o
problema educacional dentro da relação “professor – aluno – cruzeiro”, isto é, com cada cruzeiro

499

disponível obter o máximo de educação, o que quer ainda dizer: o máximo de educação com o mínimo
de cruzeiros.
Até agora no Brasil, meus jovens Patrícios, a educação tem sido uma atividade seletiva, e,
a escola, quase um privilégio. Abandonamos a tese antidemocrática de construir escolas apenas para
alguns, como se fossem palácios. Preferimos construí-las, visando sua popularização. Multiplicá-las por
todos os pontos do território gaúcho, modestas, simples, mas ao alcance de todas as famílias e de todas
as crianças, inspiração que talvez venha da minha própria origem. Entendemos que a educação é uma
oportunidade que deve ser oferecida, tem de ser levada à criança e aos jovens, encontrem-se nas zonas
urbanas ou nas áreas rurais mais distantes, mais longínquas. Vinculamos a escola à vida das
comunidades, para que a escola possa atuar como instrumento de democratização social das novas
gerações brasileiras.
Não é por motivo de orgulho, mas pelo desejo de servir, que afirmamos que a obra
educacional realizada pelo povo gaúcho pode significar uma experiência piloto para todo o Brasil e para
a América Latina: para o Brasil onde, de 8 milhões de crianças em idade escolar, somente 4 milhões
dispõem de escolas; e, para a América Latina, onde 50% das crianças em idade escolar não têm sequer
como aprender a ler.
A mesma ênfase que demos em nosso Estado à educação, nós a comunicamos aos programas
de desenvolvimento. Como o Nordeste brasileiro, e demais regiões não-industrializadas, o Rio Grande
do Sul passou a pagar, e vem pagando pesado tributo à política de desenvolvimento econômico
implantada em nosso País, nos últimos anos. Caracterizou-se essa política, fundamental e
exclusivamente pela concentração geográfica do desenvolvimento em limitada área do País, e, ainda
assim, concentração em favor de grandes grupos econômicos. Reservados ao resto do País foram apenas
o sacrifício e as deformações de tal política. (Palmas)
Insensível aos apelos procedentes de toda a parte, o último governo da República insistiu na
orientação de criar um único centro dinâmico para o desenvolvimento, em área restrita do território
brasileiro. Dizia-se, então, que uma vez implantado o centro dinâmico único, ele levaria o progresso às
demais áreas do País, com as chamadas “ondas de desenvolvimento”, que compensariam àquelas áreas
de transferência de recursos operada com a implantação do referido centro. Não foi o que se verificou. O
que receberam os demais áreas foi um impacto econômico negativo, consubstanciando na marginalização
de sua agropecuária e de seu incipiente parque de bens de consumo. Como as demais áreas brasileiras
continuaram e continuam sendo, primordialmente, economias agrárias ou economias sustentadas na
elaboração de matérias primas, procedentes da agricultura ou da pecuária, o regime de trocas comerciais
entre o centro dinâmico e as tais regiões não beneficiadas com a implantação da indústria de bens de
capital, passou a se fazer de forma danosa para as áreas marginalizadas. Esta é exatamente a “doença
econômica” que vem afetando o meu Estado, a minha comunidade, doença que, através dos tempos,
proletarizou o Nordeste, e vem levando a sua população a uma crescente situação de desespero. (Palmas)
Este é um problema, porém, meus Patrícios, cujo exame mereceria e ocuparia o espaço de
toda esta Conferência. É o tema empolgante, atual, importantíssimo, das disparidades regionais
brasileiras. Infelizmente, nesta oportunidade, não é possível abordar tão magna e palpitante questão
como seria do meu desejo. Deixo, pois, o seu debate para a primeira ocasião que estiver ao meu alcance.
Desde já, porém, formulo aqui o meu apelo aos moços do meu País para que tomem contato com os
estudos técnicos, com os relatórios, com os pronunciamentos responsáveis sobre esse problema. Só o fato
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de debatê-lo representa grande serviço prestado ao nosso País, às comunidades brasileiras distantes, que
estão reclamando e esperando de todos nós a modificação dessa trágica deformação do nosso
desenvolvimento.
Hoje, ao lado destas referências sobre o nosso Estado, no que toca aos problemas de
educação, desejo falar ainda sobre outra matéria.
Quero referir-me à situação em que se encontra o nosso País; a essa encruzilhada decisiva,
histórica, que está vivendo nossa Pátria; referir-me a esse momento grave de decisão, a esse instante que
está exigindo a mais responsável atenção e definição dos homens públicos de nossa geração.
Em verdade, meus Patrícios, individualmente não há homem público autêntico neste País,
que não deseje ardentemente enfrentar a realidade brasileira. Mas por que, a despeito de tantas
manifestações de vontade, não passamos à ação concreta e não realizamos as reformas que todos os
homens públicos autênticos preconizam como indispensáveis ao Brasil? Por que, dos quase 200 projetos
de reforma agrária propostos ao poder competente, o Congresso Nacional, nenhum deles, sequer o mais
brando deles, consegue converter-se em realidade? Por que, meus Patrícios, essa nossa incapacidade de
reformar, de executar as modificações que nós próprios proclamamos como indispensáveis para que o
nosso País venha romper, definitivamente, o subdesenvolvimento?
Para mim, meus jovens Patrícios, aqui está a chave do que muitos chamam de “o enigma
brasileiro”.
Nos dias em que vivemos, o sistema capitalista tem a sua sede, o seu centro polarizador nos
Estados Unidos, e em outros centros secundários de nações de vanguarda no Ocidente. Do mesmo modo
podemos dizer que o mundo comunista tem o seu pólo, o seu centro polarizador, na Rússia.
Longe iríamos nesses comentários se fôssemos decompor o complexo das relações de
dependência entre o núcleo do sistema capitalista e as áreas de sua influência. Essas relações são tão
óbvias que têm caráter axiomático, vale dizer, são uma verdade que dispensa demonstrações. A mesma
observação é válida para o mundo comunista. Se o capitalismo vem se humanizando nos Estados
Unidos, nós, latino-americanos, podemos considerar inteiramente dispensável demonstrar que, fora dos
Estados Unidos, e em particular na América Latina, esse capitalismo se manifesta e se desenvolve de
forma diferente, isto é, com toda a sua primitiva crueldade. (Palmas)
Os homens públicos dos Estados Unidos não nos demonstraram até agora terem
compreendido esta grande verdade tão meridiana, tão clara na sua evidência. A rigor, e infelizmente, os
dirigentes norte-americanos que até agora, com raras exceções, têm tratado conosco e com toda a América
Latina, ao invés de revelarem que compreenderam esta verdade, de se mostrarem a ela sensíveis, ao
contrário, vêm o Governo e os homens públicos dos Estados Unidos, dando cobertura ao capitalismo
cruel, sem alma, que está estagnando, destruindo, desvitalizando as populações da América Latina.
(Palmas prolongadas)
Espero, sinceramente, que eles, e as agências noticiosas, e os seus aliados, amigos e
dependentes instalados em nosso próprio País, não me chamem de comunista, por tal afirmação.
(Palmas)
Não há dúvida que os países que sofrem a influência de um dos sistemas que hoje dominam
o mundo têm nas suas relações com a nação polarizadora do sistema a causa e a força determinante das
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feições que possam adquirir e apresentar, interna e externamente. Suas feições, as feições desse país,
refletem a intensidade e a natureza das relações que ele mantém com a nação polarizadora. Tais países
têm sua realidade estrutural modelada de acordo com aquelas relações. A rigor, dificilmente essas nações
podem adotar reformas ou transformações em sua estrutura interna que venham a afetar, direta ou
indiretamente, o complexo, a trama dos interesses criados pelas aludidas relações.
Eis por que, em meu modesto entendimento, as reformas de estrutura de que o nosso País
necessita para romper corajosamente a barreira do subdesenvolvimento, dependem de uma questão
essencial, questão preliminar que consiste na revisão profunda dos termos de nossas relações com os
Estados Unidos. (Palmas)
Quero-vos dizer que esta afirmação decorre de uma convicção muito intensa, fruto de uma
longa evolução de meu pensamento. Eu não sou inimigo dos Estados Unidos. Estou apenas cumprindo
o dever de pensar alto e com independência.
Digo-vos, meus jovens patrícios, meus Patrícios de todo o Brasil, que esta não é a palavra
de um simples espectador mas a de um homem investido na responsabilidade de governar um dos maiores
Estados da Federação. Ao termo de minha experiência de governante, da experiência que tenho
recolhido da minha vida pública, eis que chego a esta conclusão: se o nosso País quiser, realmente,
realizar as reformas que necessita fazer, a fim de evoluir rapidamente para um estágio superior de
desenvolvimento, precisa rever, revisar profundamente o sistema de suas relações com os Estados Unidos.
Com isto não estou culpando individualmente ninguém – estou apenas enunciando um
pensamento e uma convicção, e afirmando que a manutenção da estrutura arcaica sobre que assentam
muitos setores de nossa vida está diretamente vinculada à vigência do sistema de nossas relações com os
Estados Unidos.
Sei que esta minha afirmação pode chocar profundamente a muitas pessoas, inclusive a
muitos americanos independentes, culturalmente emancipados. Espero, porém, que todas estas pessoas
recebam esta minha afirmação sem reservas mentais, e sobre elas façam descer a sua crítica profunda,
honesta e isenta.
Um dos fatores do nosso atraso não está apenas no intercâmbio econômico que vem carreando
há decênios a nossa riqueza para os Estados Unidos e outras nações de vanguarda do mundo ocidental.
Não é esse intercâmbio em si mesmo, por nocivo, pernicioso que seja, o grande mal; o mal
está, sobretudo, nas implicações, atentem bem, nos efeitos, nos resultados internos desse intercâmbio, que
paralisa o País por reter o Brasil numa cadeia de dependência que, além de econômica, é psicológica;
além de psicológica, é política.
Quando falamos nas reformas internas das quais o nosso País necessita, devemos ter em
vista os efeitos e implicações aqui determinados, internamente, pela rede das relações com os Estados
Unidos. Reformar, no Brasil, significa tocar nos interesses antissociais sustentados, mantidos pela rede
das relações acima referidas. Ora, atentem para esse raciocínio: se tais interesses e privilégios estão
encrustrados no sistema de relações, são consequências das relações com os Estados Unidos, interesses
que constituem o sistema interno que é associado daquelas relações externas, - como reformar sem tocar
nesses interesses, como reformar sem tocar nas relações com os Estados Unidos?
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Não estou aqui preconizando que se deva enfraquecer, ou que se deva romper relações entre
os dois países. Isto seria um absurdo. Preconizo, sim, que estas relações se desenvolvam em outros termos.
E o que me preocupa, é que o dia em que o Brasil e os brasileiros resolverem reformar, como precisamos,
o sistema de relações, iremos assistir os porta-vozes americanos nos acusarem de inovadores comunistas,
intrigando-nos com a opinião pública mundial, além de se empenharem, aqui dentro, em soez campanha
destinada a inutilizar os nossos esforços. (Palmas)
Hoje, ou melhor, sempre que surgir um movimento no Brasil visando reestruturar, visando
reformar ou simplesmente visando colocar as coisas como as coisas devem ser colocadas, como, por
exemplo, ocorreu no caso da Petrobrás, veremos o empenho em desfigurar esses movimentos, a eles
atribuindo um conteúdo extremista e antiamericano. É o que a rigor acontecerá toda vez em que
desejarmos modificar as coisas, sobretudo se desejarmos modificá-las fora do figurino e das receitas norteamericanas. (Palmas)
Quando subiu ao poder o Partido Democrata nos Estados Unidos, criou-se a impressão de
que as nossas relações se iriam modificar, num sentido justo para o Brasil e para a América Latina.
O que vimos? Promessas sobre a intensificação de programas do tipo do Ponto 4; promessas sobre um
“programa de alimentos para a paz”, etc. Poderemos, nessa linha, consolidar até as nossas dívidas –
tudo isto pode ser útil, mas absolutamente não resolverá o nosso problema que não é de adiamento de
dívidas ou de seu resgate.
Tem, então, como afirmam alguns pensadores e observadores nos Estados Unidos, esse País
obrigação de auxiliar a América Latina?
Para aqueles que estão me ouvindo, eu direi que, de colaborar conosco, têm o dever, porque
parte significativa da riqueza hoje acumulada nos Estados Unidos é parte do trabalho do nosso povo.
(Palmas)
É uma afirmação que faço com independência. Se na Rússia se acumulam riquezas de
outros países, eu não o sei e se o soubesse condenaria da mesma forma – estou tratando do nosso caso.
E não temos relações com a União Soviética, nem giramos em sua órbita.
Se os norte-americanos desejam ajudar-nos na criação do grande país que devemos e
haveremos de ser, custe o que custar, primeiro necessitam considerar que é dever dos Estados Unidos
ajudarem-nos, quanto mais não seja, pelo menos a título de ressarcimento por tudo o que o sistema
espoliativo levou do Brasil para lá. E grande parte do fruto de nosso trabalho continua, ainda, sendo
drenado para lá. E mais ainda: porque os termos das relações entre os dois países está determinando o
congelamento da arcaica e injusta estrutura interna, impedindo-nos de reformar, reestruturar a vida
interna do Brasil, como é do justo anseio das grandes massa populares brasileiras. (Palmas)
E o que precisamos fazer para rompermos para a civilização e para o desenvolvimento?
Esta pergunta conduz a uma só resposta. Ela nos coloca frente à frente ao conceito de
autodeterminação.
São autodeterminadas as nações que, em primeiro lugar, disciplinam como querem as suas
relações e o seu intercâmbio com as nações do Universo. Em segundo lugar, só são rigorosamente
autodeterminadas as nações que, através de meios ao seu alcance são capazes de executar, realizar as
reformas estruturais consideradas necessárias à sua prosperidade social e econômica.
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Quanto a este ponto, no que se refere à política de autodeterminação, desejo, neste instante,
fazer uma declaração insuspeita, totalmente insuspeita. Eu a faço com este espírito de independência
que, peço a Deus sempre caracterize a minha atuação na vida pública o que neste, instante, desejo
solenemente dizer: a política de autodeterminação, e as medidas, as providências de defesa do princípio
de autodeterminação consubstanciados na política externa anunciada e iniciada pelo Presidente Jânio
Quadros e pelo Chanceler Afonso Arinos, só não tem os aplausos, a solidariedade e o apoio dos que
desejam ver nesse país apenas o círculo estreito de seus próprios interesses. É aquela política a que
convém ao Brasil.
Vejamos, agora, numa passagem, o que deveriam fazer os Estados Unidos se realmente
desejam colaborar conosco.
Em primeiro lugar, os homens públicos e as autoridades e agentes do Governo deveriam
deixar de dar cobertura à ação dos interesses privados, dos trustes e monopólios americanos, (Palmas)
porque, a rigor, para uma nação como a nossa, e para os povos da América Latina, eliminar a
interferência dos interesses privados, de trustes e monopólios na nossa vida econômica, constitui uma
espécie de pré-requisito para o desenvolvimento. (Palmas prolongadas)
Vou voltar a essa minha afirmação. Duvido muito que alguém, nesta cidade do Rio de
Janeiro, consiga convencer a um trabalhador que ele deve fazer um grande esforço para o desenvolvimento
do Brasil. Não o conseguirá porque esse trabalhador está convencido de que hoje ele não trabalha para
o Brasil, mas para enriquecer ainda mais a “Light and Power”. (Palmas). Cito a Ligth, como poderia
citar centenas e centenas de organizações espoliadoras que se beneficiam direta ou indiretamente do
trabalho dos brasileiros.
O problema do controle, da ingerência, do controle remoto de grandes setores da nossa
economia, da presença de grandes organizações e da casta de milionários seus associados e dependentes
indígenas, (Palmas) operando em imensos setores da nossa economia, precisa ser resolvido, porque é ele
que gera no povo brasileiro e nos povos da América Latina uma psicologia contrária ao esforço e ao
sacrifício para o desenvolvimento. E, sem romper esta psicologia, torna-se muito difícil a mobilização
para o desenvolvimento. O desenvolvimento não se faz sem mobilização humana, sem a participação
das grandes massas, porque tudo é o homem quem faz, tudo depende do homem, tudo depende do povo
e de bons dirigentes.
Entendam os homens públicos dos Estados Unidos, se puderem; entendam se puderem a
afirmação acima feita; mas, entendendo-a ou não, tenham absoluta certeza de que dificilmente os planos
que pretendem realizar na América Latina alcançarão resultados se aquele pré-requisito para o
desenvolvimento que é o da remoção da interferência dos interesses de grupos econômicos americanos da
nossa economia, não for preliminarmente atendido.
Em segundo lugar, que nos seja permitido realizar as reformas internas, das quais
necessitamos. Reformas estruturais e, sobretudo, reformas que nos permitam assumir o controle das
organizações que interferem negativamente em nossa prosperidade econômica e social; só após essas
reformas, o humilde trabalhador, modesto, e simples, que esteja movimentando as nossas máquinas ou
mesmo cuidando da terra, terá a certeza de que o fruto de seu trabalho, a riqueza que está criando é
nossa, é do Brasil, é dos brasileiros. (Palmas)
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Se os Estados Unidos desejam fazer grandes empréstimos ao Brasil, e se quiserem ser nossos
amigos, não pensem em emprestar às organizações privadas americanas aqui sediadas, porque, neste
caso, estarão agravando a nossa situação. Que emprestem ao poder público, de governo para governo.
Não quero com isto dizer que devemos expulsar pura e simplesmente do Brasil as empresas americanas.
Não, elas podem ficar aqui, podem ficar, mas sob o nosso controle, com participação minoritária nas
organizações.
Agora mesmo, estou em discussão no Rio Grande do Sul com a empresa telefônica,
subsidiaria que é de um grande truste norte-americano. Eu não vou encampá-la. Eu não a quero
comprar, inclusive porque o seu equipamento não serve para mais nada. Fundei uma sociedade de
economia mista e fiz um convite à aludida empresa para participar da sociedade, mas, apenas e no
máximo, com 25% do capital.
O problema que coloco em foco, isto é, o de assumirmos o controle das empresas americanas,
é, em última análise, um dos aspectos mais sensíveis do problema de nossa autodeterminação, dado que
nenhum povo pode ser senhor do seu destino, enquanto sobre este se deliberar nos escritórios de Nova
Iorque. (Palmas)
De outra parte, como poderemos considerar bem intencionados ou nossos amigos, os
dirigentes norte-americanos, se os EE.UU. continuarem dando cobertura a privilégios, a situações
antissociais existentes em nosso País, dos quais são exatamente titulares aqueles que se proclamam aqui
dentro os maiores amigos e defensores dos Estados Unidos. (Palmas prolongadas)
Em verdade, meus Patrícios, se isso não for feito, dificilmente há de ser equacionada a
situação do nosso País e da América Latina. Podem os Estados Unidos realizar quantos “programas
de alimentos para a paz” quiserem; podem fazer quantas vezes quiserem consolidações de dívidas; podem
nos continuar vendendo equipamentos financiados; podem nos propor quantas “alianças para o
progresso” desejarem; podem nos fazer empréstimos e financiamentos e investimentos da maneira que
quiserem, o máximo que conseguirão fazer aqui no Brasil é enriquecer grupos, ou, ainda, fazer mais
alguns milionários enquanto vai inquietantemente aumentando a pobreza do povo brasileiro. (Palmas)
Então, o nosso país não terá condições para vencer o subdesenvolvimento e a corrida contra
o tempo. Porque hoje há um fato novo que até agora não havia causado maior impressão: quando o
Brasil possuía 30 milhões de habitantes, uma taxa de crescimento demográfico de 2,5 não era nada;
mas agora, com quase 70 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento demográfico de 2,7, eis que
nos encontramos frente à frente a uma violenta explosão populacional.
O Nordeste terá em 20 e poucos anos 50 milhões de habitantes. Só na cidade do Recife,
apesar das condições que conhecemos, terá cerca de 3 milhões de habitantes. Então pergunto: se os
Estados Unidos não concordarem em modificar profundamente os termos de nossas relações, por
conseguinte, das implicações internas e externas, se continuarem com a política que nos acenam, o que
esperam de nós?
Que receita é esta, meus Patrícios? É exatamente a receita que aplicaram a Cuba. (Palmas
prolongadas. A assistência de pé aplaude o orador).
Fácil é dizer, em relação a Cuba, que melhor seria que tudo ali tivesse sido resolvido
pacificamente. Mas, diante das intransigências e das incompreensões que foram impostas àquela nação
e àquele povo, como pensar assim?
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Precisamos todos estudar e acompanhar atentamente o chamado “caso cubano”. Eu não
estou aqui fazendo a defesa ou um elogio pessoal do Sr. Fidel Castro – estou falando com a consciência
de minhas palavras. É que, a rigor, nenhum país e nenhum povo latino-americano pode deixar de
atentar para as causas determinantes do chamado “caso cubano”, porque no caso cubano pode haver
um espelho do que, desditosamente, venha ser o nosso futuro, se os termos de nossas relações com ou
EUA continuarem como até agora. (Palmas)
Sou um dos que sustentam a tese de que devemos acompanhar atentamente o que lá
aconteceu. Se hoje Cuba e seus dirigentes, estão desligados quase do mundo ocidental, isto se deve
exclusivamente aos Estados Unidos, à intransigência, à intolerância dos dirigentes públicos e dos
chamados homens de negócios norte-americanos. (Palmas)
Como esta incompreensão e sua intransigência estão crescendo à medida que a força da
grande nação americana aumenta, temo que esta incompreensão e essa intransigência recaiam um dia
sobre outros povos da América Latina. Sabemos que os dirigentes revolucionários cubanos quiseram,
logo que vitoriosa a Revolução, encontrar um termo de vida concreto com os Estados Unidos. Mas,
montados na sua intolerância, os Estados Unidos recusaram-se a admitir qualquer forma de convívio
que importasse em abolir os inaceitáveis privilégios dos grupos espoliadores, e esta é a origem do “caso
cubano”. Agora pretendem nos engajar, e arrastar toda a América Latina atrelada ao carro de sua
intransigência. Não. Decididamente, não. (Palmas prolongadas)
Aí estão os livros escritos por sociólogos americanos insuspeitos, por professores das
universidades americanas, revelando o quadro real de Cuba antes da revolução. Como aquele povo
poderia autodeterminar-se, se os cubanos de tudo quanto tinham em seu país, nada era seu? Tudo era
de propriedade estrangeira e norte-americana. Como poderiam dar terras aos que não tinham terras, se
a maioria das terras era de propriedade de empresas estrangeiras e norte-americanas?
Entendo que devemos acompanhar o “caso cubano” considerando-o um problema tanto da
América Latina quanto do Brasil. E ao estudar o “caso cubano” precisamos não nos iludirmos com
as suas consequências, mas aprender com suas causas. As consequências pouco interessam, a rigor; as
causas, estas, sim, a rigor, nos interessam, e vitalmente. (Palmas)
Estas são palavras que aqui me foram permitido, meus jovens Patrícios, com sinceridade e
franqueza, pronunciar, falando de uma parte sobre os problemas que empolgam o meu Estado, e, de
outra trazendo uma contribuição modesta e despretensiosa à análise que todos nós fazemos todos os dias
de nossos problemas e da realidade do nosso País.
Espero que esta contribuição vos possa ser útil. Reafirmo-vos que todas as minhas palavras
foram pronunciadas com aquele sentido de independência tão necessário aos que meditam hoje sobre os
problemas e os destinos do Brasil e da América Latina.
Deixo-vos estas considerações, deixando-vos também a certeza de que todas as minhas
palavras foram pronunciadas no sentido de vos transmitir o meu pensamento, e não na intenção de
escondê-lo. Falei aos moços do meu País. Falei àquele setor de nossa população que representa o
pensamento de vanguarda do povo brasileiro.
Desejo sempre conservar-me afinado convosco, acompanhando as vossas manifestações e
atitudes, pulsando pelos vossos ideais e vossas aspirações e esperanças. Desejo, sinceramente, que a

506

mocidade de hoje consiga influir decisivamente nos destinos do País, fazendo o que a nós, os da minha
geração, não nos for dado fazer.
Sinto-me inteiramente solidário convosco, nas atitudes que a mocidade vem assumindo em
defesa do regime. Nem poderia ser outra a minha posição. O nosso regime não nos satisfaz tal como o
temos, mas se conseguirmos aperfeiçoá-lo, muito ainda poderemos esperar de sua capacidade de servir
como instrumento de benemerência humana e de justiça social. Precisamos reformá-lo, mas empregando
os meios com os quais ele próprio está equipado para as reformas que no texto da própria Carta Magna
estão previstas. Precisamos reformá-lo, para que cada vez seja maior a participação ativa do povo
brasileiro na prática democrática, e, por tal modo, que a democracia não seja apenas privilégio de alguns,
mas realidade social e econômica contemplada por todo o povo brasileiro. (Palmas)
Deixo-vos a minha homenagem, a segurança do meu apreço. Deixo-vos o meu agradecimento
e, principalmente, o agradecimento do povo gaúcho, que tenho a honra de representar – agradecimentos
pela oportunidade oferecida ao seu governante, de falar ao País, de falar aos moços, contribuindo como
esteve ao seu alcance, para a luta pela completa emancipação do nosso País. (Palmas)
Tenho a certeza de que a nossa geração ainda viverá o dia que o nosso País conseguirá
efetivamente superar todos os fatores que entorpecem a nossa marcha para o desenvolvimento, para a
prosperidade, para a civilização. Sobretudo anima-me a convicção inabalável de que longe não estará o
dia em que estruturaremos dentro do nosso País a sociedade que sonhamos e idealizamos, sem
ignorância, sem analfabetismo, sem doentes desassistidos, sem pobreza; sociedade justa e humana, na
qual todos os brasileiros, principalmente, os jovens, tenham igualdade de oportunidades para prestarem
serviços à grande Nação que inapelavelmente seremos.
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Os Discursos que Desencadearam a Revolta,
27.08.1961
O Discurso de Leonel Brizola, desencadeando a Campanha da Legalidade:
“O Governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe
cabe nesta hora grave da vida do País. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da
legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e
contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em muitos de seus aspectos, desejamos é o
seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma regressão e o obscurantismo.
A renúncia de Sua Excelência, o Presidente Jânio Quadros, veio surpreender a todos nós.
A mensagem que Sua Excelência dirigiu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de
grupos, inclusive do exterior, que indispensavelmente precisam ser esclarecidas. Uma Nação que preza
a sua soberania não pode conformar-se passivamente com a renúncia do seu mais alto magistrado sem
uma completa elucidação destes fatos. A comunicação do Sr. Ministro da Justiça apenas notifica o
Governo do Estado da renúncia do Sr. Presidente da República. Por motivo dos acontecimentos, como
se propunha, o Governo deste Estado dirigiu-se à Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República,
Dr. João Goulart, pedindo seu regresso urgente ao País, o que deverá ocorrer nas próximas horas.
O ambiente no Estado é de ordem. O Governo do Estado, atento a esta grave emergência,
vem tomando todas as medidas de sua responsabilidade, mantendo-se, inclusive, em permanente contato
e entendimento com as autoridades militares federais. O povo gaúcho tem imorredouras tradições de
amor à pátria comum e de defesa dos direitos humanos. E seu Governo, instituído pelo voto popular confiem os rio-grandenses e os nossos irmãos de todo o Brasil - não desmentirá estas tradições e saberá
cumprir o seu dever. (Sacada do Palácio Piratini, madrugada de 27 de agosto de 1961).

28 de agosto de 1961
Exortação de Leonel Brizola pelas emissoras de rádio da “Cadeia da Legalidade” (28
ago. 1961): “Peço a vossa atenção para as comunicações que vou fazer. Muita atenção. Atenção, povo
de Porto Alegre! Atenção Rio Grande do Sul! Atenção Brasil! Atenção meus patrícios, democratas e
independentes, atenção para estas minhas palavras!
Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as
escolas. Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as crianças para junto de seus pais. Tudo em ordem.
Tudo em calma. Tudo com serenidade e frieza. Mas mandem as crianças para casa.
Quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar, de acordo com o que julgar
conveniente. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de anormal. Os serviços públicos terão
o seu início normal, e os funcionários devem comparecer como habitualmente, muito embora o Estado
tolerará qualquer falta que, porventura, se verificar no dia de hoje.
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Hoje, nesta minha alocução, tenho os fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus
patrícios, está aqui transformado em uma cidadela, que há de ser heroica, uma cidadela da liberdade,
dos direitos humanos, uma cidadela da civilização, da ordem jurídica, uma cidadela contra a violência,
contra o absolutismo, contra os atos dos senhores, dos prepotentes. No Palácio Piratini, além da minha
família e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete, há um número bastante apreciável, mas
apenas daqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento dos serviços da sede do Governo.
Mas todos os que aqui se encontram estão de livre e espontânea vontade, como também grande número
de amigos que aqui passou a noite conosco e retirou-se, hoje, por nossa imposição.
Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários da gloriosa Brigada Militar
— o Regimento Bento Gonçalves e outras forças. Reunimos aqui o armamento de que dispúnhamos.
Não é muito, mas também não é pouco para aqui ficarmos preocupados frente aos acontecimentos.
Queria que os meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus
conterrâneos do Brasil, todos os soldados da minha terra querida pudessem ver com seus olhos o
espetáculo que se oferece.
Aqui nos encontramos e falamos por esta estação de rádio, que foi requisitada para o serviço
de comunicação, a fim de manter a população informada e, com isso, auxiliar a paz e a manutenção da
ordem. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos rodeados por jornalistas, que teimam, também,
em não se retirar, pedindo armas e elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de ser
também um voluntário, em defesa da legalidade.
Esta é a situação! Fatos os mais sérios quero levar ao conhecimento dos meus patrícios de
todo o País, da América Latina e de todo o mundo. Primeiro: ao me sentar aqui, vindo diretamente
da residência, onde me encontrava com minha família, acabava de receber a comunicação de que o ilustre
General Machado Lopes, soldado do qual tenho a melhor impressão, me solicitou audiência para um
entendimento. Já transmiti, aqui mesmo, antes de iniciar minha palestra, que logo a seguir receberei S.
Exa. com muito prazer, porque a discussão e o exame dos problemas é o meio que os homens civilizados
utilizam para solucionar os problemas e as crises. Mas pode ser que essa palestra não signifique uma
simples visita de amigo. Que essa palestra não seja uma aliança entre o poder militar e o poder civil,
para a defesa da ordem constitucional, do direito e da paz como se impõe neste momento, como defesa
do povo, dos que trabalham e dos que produzem, dos estudantes e dos professores, dos juízes e dos
agricultores, da família. Todos, até as nossas crianças desejam que o poder militar e o poder civil se
identifiquem nesta hora para vivermos na legalidade. Pode significar, também, uma comunicação ao
Governo do Estado da sua deposição. Quero vos dizer que será possível que eu não tenha oportunidade
de falar-vos mais, que eu nem deste serviço possa me dirigir mais, comunicando esclarecimentos à
população. Porque é natural que, se ocorrer a eventualidade do ultimato, ocorrerão, também,
consequências muito sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução
arbitrária. Não pretendemos nos submeter. Que nos esmaguem! Que nos destruam! Que nos chacinem,
neste Palácio! Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu
povo. Esta rádio será silenciada tanto aqui como nos transmissores. O certo porém é que não será
silenciada sem balas. Tanto aqui como nos transmissores estamos guardados por fortes contingentes da
Brigada Militar.
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Destruição
Assim, meus amigos, meus conterrâneos e patrícios ficarão sabendo por que esta rádio
silenciou. Foi porque ela foi atingida pela destruição e porque isso ocorreu contra a nossa vontade. E
quero vos dizer por que penso que chegamos a viver horas decisivas.
Muita atenção, meus conterrâneos, para esta comunicação. Ontem à noite o Sr. Ministro
da Guerra, Marechal Odílio Denys, soldado no fim de sua carreira, com mais de 70 anos de idade, e
que está adotando decisões das mais graves, as mais desatinadas, declarou através do “Repórter Esso”
que não concorda com a posse do Sr. João Goulart, que não concorda que o Presidente constitucional
do Brasil exerça suas funções legais! Porque, diz ele numa argumentação pueril e inaceitável, isso
significa uma opção entre comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos. Isso é pueril, meus
patrícios! Não nos encontramos nesse dilema. Que vão essas ou aquelas doutrinas para onde quiserem.
Não nos encontramos entre uma submissão à União Soviética ou aos Estados Unidos. Tenho uma
posição inequívoca sobre isto. Mas tenho aquilo que falta a muitos anticomunistas exaltados deste Pais,
que é a coragem de dizer que os Estados Unidos da América, protegendo seus monopólios e trustes, vão
espoliando e explorando esta Nação sofrida e miserabilizada. Penso com independência. Não penso ao
lado dos russos ou dos americanos. Penso pelo Brasil e pela República. Queremos um Brasil forte e
independente. Não um Brasil escravo dos militaristas e dos trustes e monopólios norte-americanos Nada
temos com os russos. Mas nada temos também com os americanos, que espoliam e mantêm nossa Pátria
na pobreza, no analfabetismo e na miséria.
Esses que muito elogiam a estratégia norte-americana querem submeter nosso povo a esse
processo de esmagamento. Mas isso foi dito pelo Ministro da Guerra. Isso quer dizer que S. Exa. tomará
todas as medidas contra o Rio Grande. Estou informado de que todos os aeroportos do Brasil, onde
pousam aviões internacionais de grande porte, estão guarnecidos e com ordem de prender o Sr. João Goulart
no momento da descida. Há pouco falei, pelo telefone, com o Sr. João Goulart em Paris, e disse a ele que
todas as nossas palestras de ontem foram censuradas. Tenho provas. Censuradas nos seus efeitos, mas a
rigor. A companhia norte-americana dos telefones deve ter gravado e transmitido os termos de nossas
conversas para essas forças de segurança. Hoje eu disse ao Sr. João Goulart: “Decides de acordo com o
que julgares conveniente. Ou deves voar, como eu aconselho, para Brasília, ou para um ponto qualquer
da América Latina. A decisão é tua! Deves vir diretamente a Brasília, correr o risco e pagar para ver.
Vem. Toma um dos teus filhos nos braços. Desce sem revólver na cintura, como um homem civilizado.
Vem como para um País culto e politizado como é o Brasil e não como se viesse para uma republiqueta,
onde dominam os caudilhos, as oligarquias que se consideram todo-poderosas. Voa para o Uruguai,
então, essa cidadela da liberdade, aqui pertinho de nós, e aqui traça os teus planos, como julgares
conveniente”.
Vejam, meus conterrâneos, se não é loucura a decisão do Ministro da Guerra. Vejam,
soldados do Brasil, soldados do III Exército! Comandante, General Machado Lopes! Oficiais,
sargentos e praças do III Exército, guardiães da ordem da nossa Pátria. Vejam se não é loucura. Esse
homem está doente! Esse homem está sofrendo de arteriosclerose ou outra coisa. A atitude do Marechal
Odilio Denys é uma atitude contra o sentimento da Nação. Contra os estudantes e intelectuais, contra
o povo, contra os trabalhadores, contra os professores, juízes, contra a Igreja. Ainda há pouco, conversando
com S. Ex.ª Rev.ª Arcebispo D. Vicente Scherer, recebi a comunicação de que todos os cardeais do
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Brasil haviam decidido lançar proclamação pela paz, pela ordem legal, pela posse a quem
constitucionalmente cabe governar o Brasil, pelo voto legítimo de seu povo. Essa proclamação está em
curso pelo País. As Igrejas protestantes, todas as seitas religiosas clamam por paz, pela ordem legal. Não
é a ordem do cemitério ou a ordem dos bandidos. Queremos ordem civilizada, ordem jurídica, a ordem do
respeito humano. É isso.

Desatino e loucura
Vejam se não é desatino. Vejam se não é loucura o que vão fazer. Podem nos esmagar,
num dado momento. Jogarão o País no caos. Ninguém os respeitará. Ninguém terá confiança nessa
autoridade que será imposta, delegada de uma ditadura. Ninguém impedirá que este País, por todos os
seus meios, se levante lutando pelo poder. Nas cidades do interior surgirão as guerrilhas para defesa da
honra e da dignidade, contra o que um louco e desatinado está querendo impor à família brasileira.
Mas confio, ainda, que um homem como o General Machado Lopes, que é soldado, um homem que
vive de seus deveres, como centenas, milhares de oficiais do Exército, como esta sargentada humilde, sabe
que isso é uma loucura e um desatino e que cumpre salvar nossa Pátria. Tenho motivos para vos falar
desta forma, vivendo a emoção deste momento, que talvez seja, para mim, a última oportunidade de me
dirigir aos meus conterrâneos. Não aceitarei qualquer imposição.

“Ordem só interessa a Brizola”
Desde ontem organizamos um serviço de captação de notícias por todo o território nacional.
É uma rede de radioamadores, num serviço organizado. Passamos a captar, aqui, as mensagens trocadas,
mesmo em código e por teletipos, entre o III Exército e o Ministério da Guerra. As mais graves revelações
quero vos transmitir. Ontem, por exemplo —vou ler rapidamente, porque talvez isso provoque a
destruição desta rádio —, o Ministro da Guerra considerava que a preservação da ordem “só interessa
ao Governador Brizola”. Então, o Exército é agente da desordem, soldados do Brasil?! E outra prova
da loucura! Diz o texto: “É necessário a firmeza do III Exército para que não cresça a força do inimigo
potencial”.
Eu sou inimigo, meus conterrâneos?! Estou sendo considerado inimigo, meus patrícios,
quando só o que queremos é ordem e paz. Assim como esta, uma série de outras rádios foi captada até
no Estado do Paraná, e aqui as recebemos por telefone, de toda a parte. Mais de cem pessoas telefonaram
e confirmaram. Vejam o que diz o General Orlando Geisel, de ordem do Marechal Odílio Denys, ao
III Exército: “Deve o Comandante do III Exército impedir a ação que vem desenvolvendo o
Governador Brizola”; “deve promover o deslocamento de tropas e outras medidas que tratam de restituir
o respeito ao Exército”; “o III Exército deve agir com a máxima urgência e presteza”; “faça convergir
contra Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande do Sul que julgar conveniente”; “a Aeronáutica deve
realizar o bombardeio, se for necessário”; “está a caminho do Rio Grande uma força-tarefa da Marinha
de Guerra”, e “mande dizer qual o reforço de que precisa”. Diz mais o General Geisel: “Insisto que a
gravidade da situação nacional decorre, ainda, da situação do Rio Grande do Sul, por não terem, ainda,
sido cumpridas as ordens enviadas para coibir ação do Governador Brizola”
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Era isto, meus conterrâneos. Estamos aqui prestes a sofrer a destruição. Devem convergir
sobre nós forças militares para nos destruir, segundo determinação do Ministro da Guerra. Mas tenho
confiança no cumprimento do dever dos soldados, oficiais e sargentos, especialmente do General Machado
Lopes, que, esperamos, não decepcionará a opinião gaúcha. Assuma, aqui, o papel histórico que lhe cabe.
Imponha ordem neste País. Que não se intimide ante os atos de banditismo e vandalismo, ante esse crime
contra a população civil, contra as autoridades. É uma loucura.

Chacina
Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul! Não desejo sacrificar ninguém,
mas venham para a frente deste Palácio, numa demonstração de protesto contra essa loucura e esse
desatino. Venham, e se eles quiserem cometer essa chacina, retirem-se, mas eu não me retirarei e aqui
ficarei até o fim. Poderei ser esmagado. Poderei ser destruído. Poderei ser morto. Eu a minha esposa e
muitos amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa. Ficará o nosso protesto, lavando
a honra desta Nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que vida sem honra, sem
dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar. Que decolem os jatos! Que atirem os
armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo! Joguem essas armas contra
este povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer,
se necessário. Um dia. nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo!
Um abraço, meu povo querido! Se não puder falar mais, será porque não me foi possível!
Todos sabem o que estou fazendo! Adeus, meu Rio Grande querido! Pode ser este, realmente, o nosso
adeus! Mas aqui estaremos para cumprir o nosso dever”.
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Subdesenvolvimento e Processo Espoliativo Atraso, Pobreza, Marginalismo
(Conferência proferida no auditório do Colégio Júlio de
Castilhos, Porto Alegre, em 20 de outubro de 1961)
É perante os moços de minha terra que me sinto inteiramente à vontade para voltar ao
debate de alguns problemas de profundidade que afligem nosso País.
Antes de mais nada porque a experiência, porque a vivência política que acumulei em vários
anos de ativa vida pública dão-me a certeza de que estamos atravessando, neste instante, um período
crucial, um período decisivo de nossa vida nacional tão pródiga em ensinamentos e tão sensível aos
grandes ideais universais. E estou convencido, também, de que não assistimos ainda aos momentos mais
importantes e significativos que este período têm para nos oferecer. Ora – se aos dias que se aproximam,
se aos anos que se avizinham estão reservadas as horas de maiores inquietações, as vigílias mais
angustiadas é fácil compreender que aos jovens – a esta juventude que hoje me convoca ao cumprimento
do dever de prestar um depoimento – está guardada a glória de influir nas decisões, de comandar as
soluções ansiosamente aspiradas.
Não me surpreende muito, portanto, ao encontrar reunida aqui no Colégio Júlio de
Castilhos esta verdadeira multidão de estudantes, candente de vibração e de civismo, que não se reúne
para aplaudir, mas para me interpelar, que se dispõe a entender o fenômeno político-social que agita
sua pátria – para dele participar e para nele influir como cidadãos conscientes.
Tenho para mim que falar aos moços é a responsabilidade suprema da minha geração e
muito particularmente é minha responsabilidade pessoal, em função das posições que me coube ocupar
no decorrer destes últimos anos.
Esta é a oportunidade que temos, os dirigentes de hoje, para transmitir-lhes as conclusões a
que chegamos, no correr dos anos, levados por uma experiência viva, por um contato íntimo com os
próprios problemas de cuja compreensão e solução dependem o futuro da pátria e o porvir da
humanidade.
Jovens estudantes. Porque esta época é rica em fatos e acontecimentos transcendentes, porque
este instante é prelúdio de uma fase de decisão, tornam-se imperativos, para todos nós, os deveres e
atitudes de franqueza e de independência de pensamento. Quero dizer-lhes, meus jovens patrícios, que é
obrigação de cada um dos senhores enfrentar o momento de sua geração com o espírito esclarecido e a
inteligência lúcida. Informados por uma análise rigorosa dos fatos. Iluminados pela crítica fria e
independente.
E isto não é fácil. É mesmo muito difícil, nós, que somos diariamente bombardeados por
uma quantidade imensa de notícias, trazidas pela imprensa, pelo rádio, pela televisão; muitas delas
interessadas, muitas delas ligadas, intimamente, à gênese dos fenômenos; elaboradas por agências
noticiosas quase sempre presas a governos de participação na agitação universal; quase sempre jungidas
a interesses econômicos que as criaram e sustentam. Nós recebemos os fatos deturpados pela paixão do
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homem – mesmo porque não é humana esta neutralidade absoluta diante de ocorrências a que se ligam
seu próprio destino – precisamos da crítica indormida, do raciocínio em vigília permanente, para
realmente conhecermos os fatos e situações, para realmente tomarmos a nossa própria decisão.
Isto é muito importante para todos nós. Para os moços que já exercem o comando de um
importante setor da opinião pública e que amanhã dirigirão o país e o mundo; para os trabalhadores
dos campos e das cidades, cujo padrão de vida, cuja capacidade produtiva e a própria liberdade pessoal
está envolvida neste conflito de espíritos e de interesses; para os homens públicos, de quem o menos
importante dos atos e deliberações influi nos destinos da multidão.
Jovens do meu País.
Dois mundos estão em luta. Dois mundos que têm seus pólos, um na Rússia, outro nos
Estados Unidos. Destes dois pólos resultam, continuamente, linhas de pressão e de interesses,
produzindo choques e antagonismos, despertando afeições e ódios, num cipoal de relações que entreliga,
a cada um destes pólos, mesmo a mais remota área do mundo, mesmo o mais obscuro setor da atividade
humana. Enquanto os senhores estudam na intimidade de seus quartos, os dois pólos disputam o destino
pessoal de cada um, nas ordens sociais antagônicas que preconizam; enquanto um lavrador repousa,
dois mundos se empenham em determinar o destino de seu trabalho, a estrutura de sua família, a posição
que lhe compete no mundo melhor, que os dois defendem de armas na mão.
Compreendendo-se que estamos no âmago de uma luta sem quartel, em que se defrontam as
idéias e as bombas atômicas, em que se empregam a persuasão e a força bruta com igual e total disposição
– é fácil perceber que, somadas as influências que emanam destes dois centros, mais as peculiaridades
locais, os fatos da nossa vida de cada dia, as particularidades do ambiente em que vivemos, teremos um
quadro do mundo contemporâneo, em nosso próprio ambiente de vida. Em cada nação se plasmará por
este jogo de pressões moldando-se tanto mais à imagem e semelhança de cada um dos grandes contendores,
quanto mais sob a influência de uma das partes e quanto mais fraca for, quanto mais pobre, quanto
mais atrasada, quanto mais subdesenvolvida.
Vejam e notem que não estou traçando um quadro pessimista ou tendencioso, mas me
atendo à realidade. Assim é, em relação aos Estados Unidos; assim é, com a mesma exatidão em
relação à União Soviética.
A América Latina e o nosso país integram o chamado Mundo Ocidental. Possuímos nossas
próprias características. Nossas tradições históricas, morais e espirituais. Temos nossas crenças, nossos
hábitos, nossos costumes. Temos também, ajudando a individualizar-nos, todo este quadro de
sofrimentos e injustiças sociais, completando um conjunto de aspectos negativos e positivos. Do mundo
Oriental pouco conhecemos; mas certamente lá viverão, como nós, a felicidade de aspectos positivos e a
desgraça de aspectos negativos; mas este é um problema dos povos daquelas regiões. Se lá existe um
quadro semelhante de injustiças sociais, de desequilíbrios e de opressão, cabe-lhes a solução por inteiro,
no que contarão com a nossa simpatia e solidariedade. Cumpre a nós, entretanto, que vivemos no Mundo
Ocidental, e nele nos integramos, analisar o nosso mundo, estudar a nossa situação, conquistar a nossa
paz social, tratando, como é do nosso dever, dos problemas e situações que nos afligem e nos oprimem.
(Palmas).
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Não compreendo e nem aceito que pretendam ocupar-nos com a situação dos povos do
Mundo Oriental, quando nós, aqui mesmo, temos problemas e questões de sobra para enfrentar e
resolver. (Palmas) Já ultrapassamos esta fase.
Em meu curso primário fui embalado ao som do “porque me ufano do meu País”. Aqui
conosco tudo era uma maravilha... Todos os males estavam lá fora... Realmente, temos muito do que
ufanarmo-nos de nosso País, mas nem por isto devemos obscurecer a realidade dolorosa da qual a
juventude, especialmente, tem o dever de tomar consciência.
Este é um imenso País, um dos maiores do mundo em território, senhor das maiores reservas
naturais de que o mundo ainda dispõe, abrigando a maior população latina do mundo. Infelizmente,
entretanto, também em pobreza e atraso alcançamos o superlativo: somos dos povos mais pobres do
mundo.
Consultem as estatísticas comparadas, detenham-se sobre os quadros traçados, cada ano,
pelos departamentos da Organização das Nações Unidas: encontramo-nos entre os países que possuem
ao mais altos níveis de analfabetismo e de atraso econômico; a renda per capita do homem brasileiro,
especialmente o trabalhador dos campos, é das mais miseráveis do universo; as condições sanitárias de
nosso povo é das mais deploráveis dentre as registradas. Milhões de brasileiros não têm acesso a um
livro; milhões de brasileiros não auferem, do seu trabalho, o suficiente para uma alimentação sadia;
milhões de brasileiros vivem sem terra, não possuem uma nesga de solo, para nela viver e para a cultivar.
E, no entretanto, teoricamente, neste imenso território que é o Brasil, poderíamos abrigar e bem
alimentar mais da quarta parte da população do mundo! (Palmas prolongadas)
Sim! Poderíamos abrigar e alimentar mais da quarta parte da população do mundo. E no
entanto não conseguimos bem abrigar e bem alimentar os 70 milhões de brasileiros, angustiados
permanentemente por uma tremenda crise econômico-social que oprime ao povo inteiro e esmaga as classes
que se encontram ao pé desta inaceitável pirâmide social. Somos um povo desesperado pelo custo de vida
em elevação crescente, acossado por esta progressiva desvalorização da moeda, que a tudo subverte e a
tudo destrói – inclusive as esperanças mais legítimas de cada um e o caráter e a personalidade de muita
gente! (Muito bem! Palmas prolongadas)
Sim, somos um povo empobrecido. Mas isto não é só: o que é mais grave, o que é dramático,
é que o processo de empobrecimento nacional está em franca progressão! Os brasileiros, meus jovens
patrícios, excluída uma pequena parte, vêm empobrecendo mais e mais, de ano para ano. O que este
povo produz, em duas jornadas, nas piores condições pessoais e sociais, não consegue cobrir nem sequer
o seu próprio crescimento demográfico. Vale dizer: nós, que somos dos povos mais pobres do mundo,
estamos empobrecendo mais, continuamente. A população do Brasil cresce na razão de 2,7% ao ano –
o que quer dizer que a cada 4 meses necessitamos 150 000 novas habitações, 600 000 novas atividades
e empregos remunerados. Pois nem isto conseguimos contrabalançar: crescemos em razão insuficiente
para a simples manutenção de nossa pobreza atual. Como pensar em progresso, em desenvolvimento?
Como pensar em recuperar o atraso que nos afasta dos outros povos, especialmente aqueles, como os
Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a Itália e tantos outros, que logram progredir cada vez mais
e que cada vez se distanciam de nós?
Este é o quadro econômico-social do nosso País. E é vivendo e sofrendo este quadro de
angústias que eu quero formular perante os jovens da minha Pátria uma definição preliminar: tendo em
vista as soluções urgentes que meu País necessita, eu não aceito o dilema dos que pretendem filiar-nos a
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um ou outro destes dois mundos, ligar-nos aos seus destinos, impor-nos as suas soluções. Não preconizo
o isolamento, pois me parece indispensável o diálogo com os dois mundos, mas penso que é dever de cada
um de nós buscar uma solução nativa, que preserve nossos valores éticos e morais, que acolha nossas
crenças e costumes, que respeite nosso amor à liberdade, que entronize a criatura humana de acordo com
nossas melhores tradições, mas que satisfaça as legítimas aspirações de nosso povo. (Muito bem! Palmas
prolongadas)
Reconheço e proclamo que nos encontramos numa ordem capitalista, recolhendo desse
sistema, é verdade, algumas migalhas. Mas situo-me entre aqueles que desejam abominar corajosamente,
decididamente, os males do capitalismo. (Palmas). E, ainda mais, sinto-me entre os que julgam que
para enfrentarmos os problemas que nos afligem, que infelicitam nossas grandes massas populacionais,
não poderemos fugir a muitas soluções de cunho nitidamente socialista! (Muito bem! Palmas
prolongadas)
Falo com a franqueza que a responsabilidade me impõe, posto diante deste tribunal de
jovens. E sem medo das palavras, embora algumas delas possam, como “socialismo”, alimentar esta
fonte inesgotável de intrigas e maldades que busca cercar e inutilizar os homens públicos brasileiros que
demonstram alguma preocupação sincera para com os nossos problemas fundamentais. E para os que
temem, para os que têm medo, indico os caminhos abertos pela consagração que as grandes Encíclicas
Papais ofereceram à utilização social da propriedade, à justiça nas relações do trabalho, a condenação
do regime liberal e ao colonialismo.
Não estamos sós, aliás, nesta posição de equidistância, nesta atitude de crítica imparcial
aos dois sistemas em choque, aos dois mundos em guerra fria:
“... tanto a concorrência de tipo liberal – nos diz o Papa João XXII, em sua Mater et
Magistra – como a luta de classes, no sentido marxista, são contrárias à natureza e à concepção cristã
de vida”.
Precisamos, meus jovens patrícios, ler e estudar esta grande encíclica Mater et Magistra;
meditar sobre os princípios que enuncia e ver, com olhos da realidade, o luminoso mundo que desvenda
– já que muitos dos que tinham obrigação de lê-la e propagá-la procuram obscurece-la. (Muito bem!
Palmas) Quando a li, pela primeira vez, senti, meus jovens patrícios, que esta encíclica, ao atestar o
óbito do liberalismo sem entranhas, ao condenar o materialismo revolucionário, ao abominar o
colonialismo, ao restringir o direito de propriedades ao seu uso social, ao vergastar o despotismo
econômico, ao proclamar o direito do homem a um justo salário, abriu novas veredas se não ao
pensamento, pelo menos à ordem social. É um facho de luz sobre a escuridão e sobre o obscurantismo!
E principalmente sobre o obscurantismo que faz tabu de algumas palavras e ameaça com o terror
macartista as atitudes sinceras, patrióticas e nacionalistas. (Palmas prolongadas)
Esta é a posição em que todos nós nos situamos: nem dependentes de um dos mundos, nem
dependentes de outro. Nem em Nova Iorque nem em Moscou – mas no Brasil, no estudo dos problemas
brasileiros, na luta contra a miséria brasileira, na fidelidade a um destino próprio para o povo brasileiro.
(Palmas)
Se sairmos pelas ruas inquirindo a posição de cada um – tenho a certeza de que
encontraremos a maioria absoluta comungando destes mesmos ideais. Entre os detentores do poder,
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entretanto – do poder econômico e do poder político – encontraremos algumas vozes divergentes e muitas
respostas duvidosas.
Muitas respostas, entretanto, mesmo neste meio, confortarão as nossas teses e os nossos
anseios. Mas estas – não nos iludamos – poderão ser apenas palavras vazias. Estou certo de que muito
poucos desejarão, nestes círculos, praticar realmente estas idéias: porque assumir uma posição de
independência entre os dois mundos significa definir-se a favor do desvalido e contra o poderoso, a favor
das reformas de que o País precisa e contra o processo espoliativo de que nossa Pátria é vítima. (Muito
bem! Palmas)
Tenho para mim que, posso diante de um quadro como é o brasileiro, qualquer cidadão tem
de decidir-se entre a posição de patriota ou de traidor. (Palmas prolongadas) Porque ninguém pode se
conformar com esta realidade. E entretanto, por assim pensar e por julgar meu dever agir e falar conforme
penso, vejo muitos confundirem minhas atitudes e angústias com tendências extremistas, com agitação e
até com comunismo. (Muito bem! Palmas prolongadas).
Quero explicar-lhes como cheguei a esta posição que hoje malquista com certas camadas de
nossas classes dirigentes. Falei-lhes, há pouco, sobre o empobrecimento de nosso País e lhes disse que
minhas convicções provêm da vivência política e administrativa. Quero explicar-lhes qual é esta vivência
e que experiências me levaram à intimidade do fenômeno social contemporâneo.
Quando assumi o Governo do nosso Estado, que é uma parte do nosso País e como tal uma
parte da América Latina, lancei-me por inteiro à realização de um programa consubstanciado no
binômio “educação popular e desenvolvimento econômico”.
Procurando compreender a nossa realidade econômica, medindo, pesando, auferindo o
resultado do esforço criador de todo o povo do Rio Grande, estranho fenômeno me foi dado surpreender:
embora ingente, como nunca, o esforço dos gaúchos, nas fábricas e nos campos, o Rio Grande empobrecia
e um processo de descapitalização se abatia insidiosamente sobre o Estado. Ainda que trabalhando
mais e produzindo mais, o Estado ganhava menos e o gaúcho apertava a cinta cada dia. Foi possível
verificar que grande parte deste processo de empobrecimento derivava, paradoxalmente, do esforço que se
aplicava no desenvolvimento do País. Tornou-se claro, entretanto, que este fenômeno não era tipicamente
gaúcho: integrava-se no quadro geral de empobrecimento do País e, nos limites mais amplos do
empobrecimento da América Latina.
Vou tentar descrever o fenômeno em imagem simples, fácil de compreender e de gravar.
Imaginemos o nosso País como se fosse uma grande represa de que a barragem se encontre com seu eixo
passando pelo Rio Grande e São Paulo. As áreas dependentes desta barragem estão parcialmente
inundadas e aqui, junto à barragem, um sistema de bombas funciona sem parar. Como é natural, o
nível das águas vai baixando sob a ação das bombas. E lá temos o Nordeste, já ressequido e poeirento,
espoliado de todas as suas reservas líquidas; mais abaixo o Rio Grande, com as suas coxilhas já
expostas ao sol, embora ainda verdes. Junto à represa a região centro-econômica do Brasil – São Paulo
e Rio, a parte mais profunda, onde maior é a reserva de águas. Naturalmente todos os córregos, todos
os rios deste País correm para a imensa represa. Todas as chuvas que porventura se precipitarem, para
lá se escoarão. E lá estão as bombas, trabalhando incessantemente. Sugando incessantemente.
Poderíamos dizer que lá, onde as águas se acumulam, tudo é ótimo, tudo é azul como a
superfície das águas. Mas eu lhes direi que não – não é assim. Mesmo lá, só a aparência é risonha, só
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a superfície é límpida. Por isso é que o Rio ostenta uma cidade-satélite de favelados, maior do que Porto
Alegre, com 900.000 marginais. Por isto, em S. Paulo ocorre uma greve por dia. Por isto, o nordestino
é forçado a abandonar as suas terras e o nosso colono é atraído para fora de nossas fronteiras. Se as
outras áreas estão sendo sugadas e ressequidas, estas, mais próximas da barragem, também tem seu
destino marcado pelo assoreamento constante e pelo efeito constante das bombas. (Palmas)
Passemos da imagem à realidade prática: quando o Governo Federal resolveu acordar para
um problema do Nordeste e lá realiza um grande derrame de dinheiro, é como se tivesse chovido nas
cabeceiras da represa. Como uma chuva passageira, o dinheiro escorre pelas colinas e traz consigo,
inclusive, o húmus da terra. E o dinheiro volta, pelo confisco, para comprar máquinas e gêneros no
centro do País, para financiar, nas grandes cidades, a vida de fausto de muitos felizardos que ali vivem.
Finalmente, as bombas levam o melhor de tudo para fora. E a terra árida do Nordeste, tornando-se
ainda mais árida, continua fora d’água, esgotada e empobrecida. (Palmas prolongadas)
Quem quiser ver e estudar a miséria de um povo, que vá ao Nordeste. Lá é fácil ver a
subnutrição, a doença e a fome. Lá a estrutura já está despida e se pode verificar por quais caminhos e
canais as águas retornam ao leito profundo da represa central. Aqui no Rio Grande, que também
considero fora d’água, quem quiser ver o fenômeno idêntico que viaje pela fronteira onde verá, com os
próprios olhos, como os nossos centros urbanos das zonas pastoris estão rodeadas por cinturão de miséria
e marginalismo. (Muito bem! Palmas) E, também, examinando o fundo, ver-se-á como a estrutura dos
canais, arroios e rios está orientada de modo a levar sempre a água para a zona das bombas.
Esta é a caricatura, o esquema do processo espoliativo que infelicita o nosso País e toda a
América Latina. (Palmas) Processo que, para ser detido, requer o emprego da técnica simples, mas
eficiente, dos nossos agricultores: “o terraceamento das terras”, para reter a água das chuvas – isto para
não falar em recuperação da que já nos foi levada.
Sim. Precisamos terracear estas áreas, construir pequenas represas regionais. Mas... para
fazê-lo, será indispensável entupir canais. Entupidos os canais afetaremos o nível das águas da represa
central. E faltará alimentos para as bombas... Ora... quem se atreva afetar os interesses das bombas...
(Risos... Palmas prolongadas)
Meus jovens amigos – vamos resumir: disse-lhes isto para significar que, no meu entender,
a estrutura econômico-política de nosso País está orientada no sentido do processo espoliativo. Vou além
– e atentem bem para esta afirmação, que considero fundamental: nossa estrutura interna é
consequência, é modelada, foi sendo criada insensivelmente para servir ao processo espoliativo
internacional, é função do processo espoliativo assim como o fundo da represa foi sendo modelada num
complexo de canais para servir ao abastecimento das bombas. (Muito bem! Palmas prolongadas)
Isto nos leva a uma segunda conclusão, ainda mais importante: enganam-se os que
imaginam que conseguiremos vencer o círculo vicioso da miséria, realizar reformas de base, alterar nossa
estrutura econômico-política interna sem tocar no processo espoliativo. (Palmas prolongadas)
Isto a mim parece claro, transparente, irretorquível. Porque se quisermos terracear nossa
área, reter a água que nos pertence, fatalmente, afetaremos os interesses das “bombas”. E elas?
Simplesmente pararão de funcionar? Conformar-se-ão? Jamais! Imediatamente as “bombas”
desencadearão um jogo de intrigas internacionais e nacionais, mobilizarão seu mecanismo de segurança
e tratarão de nos paralisar.
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A partir deste momento passaremos a ser agraciados com todos os qualificativos que um
dicionário registra: desde os que transmitem a lisonja até os que comunicam as ameaças. E por último
surgirá a palavra “comunista”, que tem ou tinha o dom de resolver os setores mais tímidos e menos bem
informados da opinião pública. (Muito bem! Palmas prolongadas. Aparte: Só conseguirão intimidar os
covardes! Palmas)
Aqui, portanto, está, para mim, o problema crucial: cumpre realizar as reformas
estruturais. Mas quem a isto se dispuser, prepare-se, previamente, para enfrentar o processo espoliativo.
A estrutura interna e o processo espoliativo são irmãos siameses, são partes inseparáveis de um mesmo
sistema.
Querem um exemplo? O Rio Grande do Sul está conseguindo, agora, vencer a barreira do
subfornecimento de energia elétrica. Mas só alcançou esta etapa após ter encampado a subsidiária local
da Bond and Share. (Palmas) Críticas têm sido feitas ao Estado, por esta atitude, graças à qual
assumido o ônus de um sistema deficiente; críticas têm sido formuladas porque, à míngua de recursos,
temos encontrado dificuldades para realização do programa traçado. Mas, de um modo ou outro,
acabamos vencendo, concentrando grandes inversões no setor da energia elétrica e, dentro de 60 dias,
Charqueadas e Candiota estarão ligadas, e em poucos meses a grande central do Jacuí se integrará no
sistema. E assim por diante em busca da meta de 1 milhão de quilowatts, meta que, estou certo, não
fosse a resistência daquela companhia estrangeira, há muito já teria sido alcançada. (Palmas
prolongadas)
Com esta convicção, gerada da experiência, podem imaginar, meus jovens amigos, o espírito
com que assisti, faz pouco, como membro da Delegação Brasileira, à Conferência de Punta Del Leste.
Eu sabia que lá encontraria homens de boa fé, embora sejamos convencidos de que a
espoliação da América Latina e do nosso País se processa através de uma complexa comunidade de
negócios, essencialmente com base nas corporações econômicas norte-americanas e seus associados e
dependentes locais, este em geral formando as classes dominantes. Nem uns, nem outros representam,
em si, os povos de seus países. (Palmas prolongadas)
Estou convencido, pois, de que muitos homens públicos norte-americanos desejam realmente
concorrer para a eliminação da miséria de nossos povos subdesenvolvidos, quer através de programas,
como a “Aliança para o Progresso”, quer por intermédio de reformas que estão aconselhando a seus
vizinhos do sul. Estou convencido, igualmente, de que estes homens públicos, admitida a sinceridade de
suas intenções, dentro em pouco se convencerão da quase inutilidade de seus esforços. Porque, para
conhecerem as origens de nossa miséria, não precisam vir até nós: basta que estudem em seu próprio país
as origens e causas de nossa situação; ouçam as vozes de seus próprios professores universitários, que
isto têm proclamado abertamente; suficiente é que leiam seus mais idôneos jornalistas, que não lhes
escondem a verdade. Ainda hoje li um artigo de conhecido jornalista americano em que conclui que o
processo capitalista, que se humanizou nos Estados Unidos, ainda exerce toda sua antiga crueldade em
relação aos países atrasados da América Latina.
Estudando o fenômeno econômico de sua terra, lendo seus professores, acompanhando seus
jornalistas, informando-se de algumas das investigações procedidas pelo Senado Americano, os dirigentes
do grande país irmão poderiam verificar como são fortes as corporações econômicas dos Estados Unidos.
Mais fortes que os próprios homens públicos. Daí a quase inutilidade dos seus esforços.
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Encontrei, certa vez, no Aeroporto do Galeão, passeando pela América Latina em avião
especial, trinta e tantos governadores de estados norte-americanos. Admirei-me – pois como é que homens
de tanta responsabilidade se podem afastar, assim em massa, quando nós aqui jamais poderíamos
reunir 15 dos nossos governadores para um fim-de-semana? É que nos Estados Unidos,
progressivamente, os chamados bigs do mundo do negócio foram se tornando os mais importantes. Tão
importantes, que estou certo não seria possível reunir cinco dentre eles, no mesmo avião, e sair 3 dias
para passearem pela América Latina. Eis o motivo pelo qual firmamos a impressão de que aquela
grande nação, a federação de Jefferson e Hamilton, em lugar de ser, hoje, uma federação política, é mais
na prática uma federação de corporações econômicas e financeiras.
Aí está porque considero ingenuidade sonharmos com reformas, sem nos precavermos contra
a reação. Para faze-las, teremos de estancar o processo espoliativo. Ao prejudicá-lo teremos atraído
contra nós o seu poderio – o poderio destas corporações econômicas que, a princípio envolvendo políticos
ingênuos ou corruptos do Brasil, terminará envolvendo políticos ingênuos ou corruptos do mundo inteiro.
Meus jovens patrícios – sem entrar no mérito do problema cubano, sem analisar o
procedimento dos políticos de Cuba: estou convencido de que o grande gerador da divergência entre este
país e os Estados Unidos foi, precisamente, a luta dos revolucionários cubanos contra o processo
espoliativo. (Muito bem! Palmas prolongadas) Se não, por que o paredón de Fidel Castro levanta ondas
frenéticas de indignação, que as masmorras assassinas de Batista nunca provocaram? Se um e outro
são responsáveis por mortes de seus concidadãos, e Batista em escala muito maior do que Fidel, e pelas
repressões das liberdades – por que só contra este se procurava levantar a opinião mundial? Simples:
contra Batista não se exerceu a hostilidade dos grupos econômicos americanos, porque embora criminoso,
era servil ao processo espoliativo que infelicitava sua pátria e escravizava o povo cubano. (Muito bem!
Palmas prolongadas)
Com relação a nossa Pátria, um outro aspecto me preocupa e angustia: a inação, a apatia,
a incapacidade até agora demonstrada pelas nossas classes dirigentes diante de nossos grandes problemas.
Neste momento, quando todos reconhecem que caminhamos, em plano inclinado, para uma crise de
imprevisível consequências, ninguém age, ninguém decide, ninguém enfrenta suas responsabilidades. Por
exemplo: há 15 anos vivemos sob a vigência da Constituição de 1946 que consagrou inúmeras
conquistas sociais do povo brasileiro. E nestes 15 anos nunca as tivemos regulamentadas, trazidas à
prática, entregues ao desfrute do povo que as conquistou. Mas este mesmo Congresso, que não encontrou
tempo, em 15 anos, para legislar sobre as conquistas sociais que a Constituição garante ao povo, soube,
em uma única madrugada, na calada da noite, alterar fundamentalmente a estrutura do regime político.
(Muito bem! Palmas)
Não falo assim porque me preocupe o advento do progresso, que tenha a mesma presteza no
trato de problemas que interessam ao bem-estar do povo e à sua libertação do processo espoliativo?
(Muito bem! Apoiado)
Não falo assim porque me preocupe o advento do parlamentarismo. Qualquer regime
democrático é aceitável e só poderá ser julgado por sua capacidade de realizar o bem-estar coletivo. É
possível até que o parlamentarismo nos ofereça melhores oportunidades para as reformas. O que me
parece imprescindível é que este parlamentarismo, que vem de ser implantado, funcione como um
instrumento realizador das reformas que o povo reclama e não como um artifício político para acobertar
as oligarquias tradicionais da vida pública brasileira. (Palmas) E se falharem os congressistas na
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realização destas reformas, se falharem os políticos, mais uma vez, assistiremos o povo brasileiro,
democraticamente através das próprias massas organizadas, forçar a realização de seus destinos.
Eis, meus jovens patrícios, a posição em que, pessoalmente, me coloco. Entendo que
necessitamos decidir já e já! Porque nós, que não nos queremos atrelar a nenhum dos mundos em choque,
que aspiramos a uma solução brasileira para os problemas brasileiros – por que precisamos decidir já
e já?
Porque o País está abalado por uma grande e profunda inquietação! Que é a inquietação
comum a todos os povos latino-americanos inconformados com a miséria, com o atraso econômico, com
o subdesenvolvimento, com a espoliação estrangeira. Estes povos estão pressionando seus governos e suas
estruturas políticas – e eu sinto, como homem público, as pressões e as exigências do povo brasileiro.
Entendo que precisamos deixar de lado as palavras e passar à ação! Entendo que devemos
deixar de nos preocuparmos com o que ocorre lá longe, para nos dedicarmos à nossa realidade. Já e já.
(Muito bem! Palmas)
Sim, precisamos decidir agora, nós, que pensamos com independência, nós que nos sentimos
banhados e empapados pelas nossas melhores tradições de brasilidade e civismo. Precisamos decidir já e
já porque, caso contrário, nós e os que de nós divergem – e é a eles que mais eu dirijo estas palavras –
corremos o risco de sermos todos, juntamente, conduzidos, arrastados pelas correntes extremadas da
esquerda revolucionária ou da direita, representante dos grupos econômicos golpistas. E isto ocorrendo
– bem vimos há poucos dias, quando a liberdade esteve ameaçada, ingressaremos num período de
obscurantismo ou de caos em que será tarde para dirigir ao povo palavras de razão, porque ele já não
mais nos ouvirá. (Palmas prolongadas) Concedam-me, agora, que lhes fale um pouco sobre a minha
pessoa e minha atuação. Ocorre que as velhas oligarquias políticas, que representam todo aquele
mecanismo espoliador a que me venho referindo, são muito poderosas e vigilantes quando surge alguém
que as incomoda, tratam logo de imobiliza-lo, utilizando todas as armas e processos.
No que a mim diz respeito, não alimento ilusões. Estou preparado para desempenhar o
papel que me couber, nesta etapa da luta democrática sem ilusões ou aspirações: em primeiro lugar
porque me considero realizado, com vistas às oportunidades tradicionais de nossa vida pública. Oriundo
de uma das famílias mais humildes de meu Estado, alcancei a honra da confiança popular. Que mais
posso desejar? Desejo apenas ser autêntico; desejo ser fiel a mim mesmo e à minha gente, oferecendo uma
contribuição desinteressada a meu Estado e a meu País. Quero ser um simples voluntário desta grande
causa que é a da libertação do povo brasileiro do subdesenvolvimento e da espoliação estrangeira!
Confesso-lhes que, apesar de conhecer a capacidade de ação desta sólida velha-guarda
oligárquica, surpreendi-me com a campanha que ora me atinge: nunca imaginei que pudessem se
preocupar tanto comigo! Compreendo o processo que se desencadeou: eu era um governador de uma
unidade da Federação, com algumas iniciativas e algumas idéias. O episódio da Resistência Legalista
do povo gaúcho deve ter sido, injustamente, creditado a uma suposta capacidade, minha, de agitar as
massas. Tornei-me um “homem perigoso”. (Risos...)
Começou o velho Estado de São Paulo a falar em comunismo. A Tribuna da Imprensa –
muito nossa conhecida – logo o seguiu. Depois o Globo. E pelo país inteiro uma organização estranha,
semiclandestina, semi-secreta, entrou a gastar rios de dinheiro, contratando espaço radiofônico para
difamar-me: é o chamado “Instituto Brasileiro de Ação Democrática” do conhecido Sr. Pena Boto.
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É impressionante verem-se tantos jornais do Rio e São Paulo, açulados contra minha
pessoa, insistindo num mar de invencionices estapafúrdias. É natural que esta campanha tivesse reflexos
em nosso próprio Estado.
Esta última manifestação, por exemplo, partida do senhor Arcebispo mereceu minha
especial atenção. Busquei cumprir o meu dever, tranquilizando S. Ex.ª Revma e outros que possam
estar, como ele, sinceramente preocupados com o problema do comunismo. Tomei todas as medidas
cabíveis para tranquilizar estas pessoas de boa fé, alarmadas com as intrigas, principalmente porque
considero uma obrigação de todos nós o combate à subversão e a consequente defesa da ordem legal
democrática.
Como governador posso declarar, de sã consciência, que no Rio Grande do Sul não existem,
no momento, atividades subversivas! Cumpre não confundir luta pela justiça social, ativa mas pacífica,
luta pela ordem legal, luta pela libertação econômica nacional, com atividades subversivas. (Muito bem!
Palmas)
Os ataques de alguns políticos, que ora me situam como reacionário, ora como protetor de
comunistas, a esses não dou atenção. A rigor, se integram no diálogo político, constituem apenas
explorações inócuas, porque o povo gaúcho é muito mais esclarecido do que muita gente pensa. (Palmas
prolongadas)
Há muito tempo se usa este recurso da acusação de comunista para intrigar homens públicos
independentes. Lançaram-na contra mim desde minha primeira eleição para a Assembléia Estadual,
pelo fato de ter, certa feita, dado assistência aos trabalhadores da Carris, então em greve. E apesar de
todas essas explorações, tenho prosseguido em minha senda política – sofri-as como deputado, como
prefeito e como governador. Tenho a impressão de que o povo gaúcho, que já deu tantas provas de
discernimento político, já cansa de ser humilhado com a persistência destes processos, abjetos e
degradantes para um povo civilizado e que sabe o que quer. (Palmas)
Na verdade, meus jovens patrícios, não só apenas os comunistas dispõem de “inocentes
úteis”. Também o capitalismo os trustes, os grupos econômicos, os monopólios estrangeiros espoliadores
– eles arregimentam seus “inocentes úteis”. (Palmas). E eles gostam de assustar o povo brasileiro com
o fantasma do comunismo, elevando-o à categoria de “bicho papão”. Ora – não temos medo de bicho
papão: confiamos no povo brasileiro! É um povo que sabe o que quer e sabe o que não quer. E o que
este não quer são os figurinos de importação, quer de Moscou, quer de Nova Iorque. (Muito bem!
Auditório de pé. Palmas prolongadas).
A grande diferença entre nós e os que nos acusam está em que eles querem combater o
comunismo com a polícia, com a violência, com a ilegalidade, com o desrespeito à Constituição e,
portanto, com o terrorismo e com a mentira. Querem a implantação do atestado ideológico e querem,
principalmente, através destas campanhas odientas, envolver e inutilizar todos os que apontam seus
privilégios e querem um Brasil novo e livre. E nós entendemos que a melhor maneira de combater o
comunismo está em resolver os problemas que nos afligem. (Muito bem! Palmas prolongadas).
Agradecendo a vossa atenção, o que eu vos posso garantir, finalmente, meus jovens patrícios,
é que pressão alguma será capaz de me fazer agir contra minha consciência ou como um governante
policial, como um democrata de fachada ou como um patriota dócil e submisso ou comprometido com a
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espoliação de sua pátria. (Muito bem! A assistência de pé. Palmas prolongadas. Assistentes cercam e
cumprimentam o conferencista.).
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Palavras à Mocidade do meu País
Conferência em São Paulo 1961
Conferência proferida pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Eng° Leonel Brizola, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, por
ocasião da instalação da “Junta Acadêmica Regional do Oeste Paulista e Norte
Paranaense”, no dia 25 de novembro de 1961, em solenidade irradiada para todo o País
através de uma cadeia nacional de emissoras.
Digníssimas autoridades, presentes e representadas. Minhas Senhoras e meus Senhores.
Jovens patrícios, estudantes de São Paulo e do Brasil.
Vindo das planícies gaúchas, que os nossos heroicos antepassados incorporaram ao
patrimônio territorial do Brasil, chego a esta cidade, coração e pensamento de uma grande região pioneira
de São Paulo, sob a mais vibrante e cálida emoção de minha vida de homem público.
Pela ação desbravadora dos paulistas e pelas sementes que lá deixaram, a campanha gaúcha
tornou-se solo brasileiro. Nessas terras nasci e, além dos vínculos históricos que ligam os gaúchos aos
paulistas, vínculos mais íntimos também me prendem à generosa gente bandeirante. Dentre os intrépidos
pioneiros paulistas que desceram de Sorocaba para dilatar as fronteiras da Pátria com a conquista dos
pampas, o povoamento das coxilhas e a fundação de nossas primeiras estâncias, escolas de bravura e de
civismo no Extremo-sul, figuravam ascendentes do patrício que recebeis nesta noite, com o carinho de
vossa compreensão e a ardente generosidade do vosso afeto.
Não se extinguiu, na conquista das savanas gaúchas, a flama que anima o espírito dinâmico
e construtor dos paulistas.
Expressão magnífica do vosso bandeirismo, da energia singular que aplicais em forjar
civilização, vós, que vislumbrastes para o Brasil as terras do Rio Grande e que, rumo ao Norte, fizestes
a grande marcha de devassamento dos sertões do rio São Francisco, “o rio unidade nacional”, vós, a
quem devemos as investidas para a posse do Centro-Oeste, vós que, com vossa ilimitada sede de espaço
e de ampliação, fizestes o milagre das Bandeiras e a aventura das Moções, nos bravios tempos em que
o Brasil era apenas uma tosca realidade geográfica, - com esta mesma energia, com este mesmo vigor,
com esta mesma indomável obstinação soubestes renovar todos esses feitos na conquista do sertão
paulista, quando a vossa ação criadora abriu a frente pioneira onde hoje Presidente Prudente se ergue
como uma autêntica sentinela da civilização brasileira.
Esta é uma jovem cidade. Fundada em 12 de setembro de 1917, tem um pouco mais idade,
apenas, do que o orador que vos fala, mas não penso que entre nós não se possa estabelecer aquela
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esplêndida comunhão de pensamento, aquele diálogo que une numa mesma grande vibração espiritual
os homens e as coisas que pertencem a um mesmo ciclo, à mesma época, à mesma geração.

O vosso convite
Escolhido paraninfo da Junta Acadêmica Regional do Oeste Paulista e do Norte
Paranaense, recebi esta escolha não como uma homenagem pessoal, que não me considero com títulos
que a justifiquem, mas como afirmação de uma identidade de ideal que nos irmaniza no amor à grande
causa, pela qual juntos haveremos de ir às mesmas lutas e travar os mesmos combates. Eis porque,
jovens patrícios, não merecem nossa preocupação as tentativas fúteis que pretendem nos envolver em
intrigas e malquerenças, de intrigar o Governador do Rio Grande do Sul com o povo paulista, de
intrigar o Governador do Rio Grande do Sul com o Governador de São Paulo, de intrigar o povo
paulista com o povo gaúcho. (Palmas). A honra que representa o vosso convite não pertence a mim. Eu
a transfiro ao povo gaúcho. Só os que nos querem fazer mal, com objetivos inconfessáveis, é que desejam
criar malquerenças entre nós (Palmas). Os vínculos de fraternidade que nos unem; as tradições de
hospitalidade e a cultura política, para nós, paulistas e gaúchos, são conquistas imperecíveis, já
definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio de comunidades esclarecidas e civilizadas. Toda a
intriga é vã, diante da fraternidade da nossa convivência. Além de vã, é até ridícula a infamante
acusação que alguns espíritos de má fé nos têm feito de que somos contra São Paulo e o povo paulista.
Para mim, ser contra São Paulo seria o mesmo que ser contra as minhas origens, contra as minhas
próprias raízes. (Palmas)

O diálogo vital
Devo, porém, falar-vos. E porque não me será lícito recusar este diálogo, o tenho também
como o grande momento deste nosso encontro.
Falar à mocidade é dirigir-se ao coração palpitante do Brasil. Ao longo de toda a nossa
história, a mocidade brasileira esteve sempre na vanguarda de todos os movimentos cívicos que
empolgaram a alma da nacionalidade. As suas reservas de idealismo, o impulso generoso de suas
aspirações e o calor do seu entusiasmo, são forças morais insubstituíveis a serviço permanente da Pátria
comum. Por isso, nenhum contato é mais vital para o homem público do que o contato com os jovens.
Nossas convicções se revigoram no diálogo com a juventude; e a nossa própria visão do mundo torna-se
mais límpida graças a este convívio.
Hoje, falar aos jovens é o grande dever imposto aos homens da geração a que eu pertenço.
Vivemos, a vossa geração e a minha geração, num mundo que se transforma, e num País que procura,
com ânsia e inquietude, encontrar os rumos definitivos do seu destino.
Esta circunstância nos impõe o dever do diálogo, de troca de idéias, porque embora tenhamos
objetivos comuns, as nossas tarefas estão delimitadas pelo fato de pertencermos a gerações diferentes. À
minha geração cabe o árduo dever de abrir caminhos, de vencer resistências, de preparar o terreno no
qual a vossa geração possa iniciar os trabalhos de construção de um Brasil novo, de um país que seja
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para os seus filhos uma verdadeira Pátria, e não apenas um sítio onde milhões de brasileiros tenham de
viver a vida como um castigo, ou um rosário de sofrimentos e limitações (Muito bem!). À minha geração,
nesta hora conturbada, em que assistimos a agonia de uma ordem social injusta, toca a responsabilidade
de remover ruínas e obstáculos, a ela não sendo dado perguntar se será imolada ou glorificada nesta
tarefa. Tudo que nos cabe é realizá-la com obstinada determinação, para que os jovens, chegada sua
hora de responsabilidades, não se sintam obrigados a nos perguntar: - “Então, foi este legado, foi esta
a herança que nos transmitiram?” – Para que esta pergunta não seja feita, é que aqui estamos para
cumprir a nossa missão, hoje e amanhã. Sejam quais forem os riscos e sacrifícios.

A nossa missão e a missão da mocidade
Nossa missão, deve ser a de deixar o campo arado para que nele seja feita a semeadura das
grandes idéias e reformas, e a messe dos grandes sonhos de concórdia humana e de progresso social.
Somos um povo, mas ainda não somos uma nação na plenitude da sua soberania. A nós, homens de
minha geração, cabe guiar esse povo até o umbral de onde ele possa vislumbrar os seus grandes destinos.
A vós, jovens, cabe criar a Nação, não apenas na plenitude de sua soberania, como também projeta-la
numa estrutura social tão límpida e pura em seus ideais de justiça quanto límpidos e puros são os ideais
que inflamam o espírito da mocidade. (Palmas)

Algumas declarações da mocidade
Fixadas assim com esta nitidez, as tarefas que temos a cumprir, antes que eu seja levado a
abordar os temas desta palestra, permiti que vos fale um instante sobre mim mesmo, não por motivos
estritamente pessoais, que não está nos meus hábitos cultivar o personalismo, mas para que as referências
que desejo fazer sejam tomadas como uma advertência que considero necessária à justa apreciação de
minha posição política. Perante vós irei expor problemas, e ao expô-los terei forçosamente de fixar
convicções. Desejo-vos, de início, dizer que essas convicções não são expressões de uma atitude
circunstancial, momentânea. Antes, traduzem uma soma de experiências colhidas ao longo de sofrida e
íntima evolução. Não resultam elas apenas de uma elaboração mental, no sentido de representarem
idéias apenas adquiridas em leituras ou em estudos teóricos. São algo mais profundo e mais vivo: são
idéias, convicções, que emergiram de uma angustiada convivência com os problemas do meu País,
particularmente nestes últimos anos em que sobre mim recaíram as responsabilidades de governar um
dos grandes Estados da Federação Brasileira. São convicções formadas pela própria vivência dos
problemas do meu Estado e do nosso País.
Homem de origem humilde, procedendo das camadas mais simples da população brasileira,
pude, pela fidelidade às minhas próprias origens, desde o primeiro momento em que ingressei na vida
pública, avaliar as exatas dimensões, medir e sentir as condições reais nas quais se realiza a vida da
maioria esmagadora do povo brasileiro. Antes que a escola e Universidade me tivessem capacitado para
compreender o que de dramático existe na vida do homem brasileiro, já eu sentia o peso de todas as suas
atribulações, a angústia de sua existência cotidiana, o desesperado esforço que ele faz simplesmente para
sobreviver – e o sentia porque também percorri esse rude e áspero caminho. Como menino pobre, nascido
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em cidade do interior, eu o percorri, sem o amparo de recursos fáceis, embora com a solidariedade e afeto
de muitos, que me ajudaram no meu desejo de vir a ser útil à minha terra e à minha gente. As noções
de solidariedade social, de solidariedade humana, que sempre procurei norteassem minha vida pública,
eu as recebi na infância, e da infância à mocidade, e agora, a elas tenho procurado manter-me fiel,
porque outra coisa não desejo ser senão leal às minhas origens de homem do povo. Posso dizê-lo, agora,
com absoluta tranquilidade, porque me considero desvinculado de todos os valores que vêm realmente
inspirando a chamada política tradicional brasileira destes nossos tempos, política de habilidades,
política de acomodações, política que se revelou estéril e perniciosa, cujos mandamentos não mais
satisfazem a ninguém, cujos propósitos não mais correspondem às aspirações de ninguém, a não ser dos
que, em vez de servirem à sua pátria, só a si sabem servir e só de si sabem cuidar. (Palmas).
Esse quadro desolador que hoje se estende sob os nossos olhos, quadro de um país que,
apesar de jovem, padece dos males das civilizações decadentes, decorre da vigência entre nós de uma
concepção política voltada para atender as ambições de grupos oligárquicos, de uma crosta dominante,
esquecida dos compromissos que deveria ter com a esmagadora e espoliada maioria do povo brasileiro.
Desinteressado desta política tradicional, nada desejo para mim. Estou imunizado para os seus
atrativos. Para qualquer um na minha situação seria fácil fazer uma acomodação com os grupos
dominantes e conseguir muitos privilégios e honrarias. Tenho hoje, porém, um privilégio interior, muito
maior e mais sublime que todos os que a acomodação tem proporcionado a muitos políticos que foram
outrora esperanças do nosso povo. É o privilégio de saber que superei o estágio em que as ambições
personalistas são as forças que normalmente acionam a conduta humana. Se esta fosse uma
oportunidade para maiores confissões pessoais, eu não hesitaria em vos dizer que, do ponto de vista das
aspirações íntimas e pessoais, considero-me um homem realizado. Mas também devo dizer-vos que não
sobreponho meus sentimentos pessoais àquilo que transcende os limites da existência individual e
constitui a razão de ser da vida coletiva. Podemos considerar-nos satisfeitos muitas vezes conosco mesmo
como pessoa humana, vivendo no círculo fechado da vida familiar, por exemplo; como cidadão, porém,
como homem consciente, como homem que se considera comprometido com a sorte de seus semelhantes,
podemos muito bem estar em posição oposta, na oposição do inconformismo, na posição da revolta, na
posição da rebeldia. (Palmas)
É exatamente onde me encontro. Não tenho ilusões sobre as asperezas do caminho que
escolhi. Estou preparado para os imensos e muitas vezes dolorosos sacrifícios da jornada. E quero ser
apenas, na legião dos que não se conformam com o estágio atual da vida brasileira, um combatente, que
não escolhe trincheira, um voluntário, um lutador que unicamente faz questão de desempenhar com
rigorosa autenticidade as missões que, nessa luta, lhe forem confiadas.

Primeiro: pensar com independência
Eis porque, meus jovens patrícios, estou entre vós para, dando-vos testemunho do que vos
disse, convosco debater os problemas cruciais do nosso tempo e do nosso país, problemas cuja solução
depende dos homens que pertencem à minha geração, e problemas cuja solução faz parte da missão
pioneira dos jovens. Dirigindo-me à mocidade de meu País, aqui tão brilhantemente representada, eu
me permitiria afirmar que não conseguiremos, ambos, nós e vós, penetrar a essência mais íntima dos
problemas brasileiros, deslindá-la em toda a sua intrincada complexidade, se não tivermos a capacidade
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de pensar com independência. A emancipação intelectual é uma característica dos espíritos jovens. As
tarefas a que nos propomos só podem ser realizadas pelos homens de espírito jovem e com capacidade de
pensar com independência.
Estas duas afirmações, que correspondem a verdades inequívocas, têm como seu pressuposto
básico o princípio da independência mental, do espírito de rebeldia em face do medo de pensar, de
preconceitos, de idéias preconcebidas, tabus, e de tudo aquilo que se recebe sem exame crítico e que, por
isso mesmo, se transforma em força paralisadora do espírito de renovação, tão essencial à vida humana,
seja no âmbito individual, seja no âmbito social. Quem não se renova, perece. Esta é também uma
verdade válida para a vida social.
Pensar com independência é não se submeter às convenções e aos interesses criados, é nos
prevenir ante tudo aquilo que nos é transmitido passivamente. É reagir contra as tentativas que
pretendem domesticar as nossas mentes. (Muito bem!). E saber distinguir, no jogo das aparências, o
que é real do que é ilusório. Sobretudo, num mundo como o nosso, em que a conduta humana é plasmada
pelas informações dirigidas das agências noticiosas, pensar com independência é saber distinguir entre
um informe falso e um informe verdadeiro; entre uma notícia pré-fabricada e um fato autêntico.
(Palmas). Submetidos como estamos ao bombardeio das informações, estaremos sempre induzidos a um
erro se não usarmos o filtro de nossa capacidade crítica, para distinguir aquilo que é uma ocorrência
registrada daquilo que não é mais que uma deformação proposital, ou uma fraude preparada com
objetivos pré-determinados visando conduzir nossas mentes ou orientar nosso pensamento. Exercendo
essa capacidade de selecionar informações que nos são transmitidas, estamos em condições de contemplar,
com objetividade, a paisagem histórica em que nos movemos, seja na moldura internacional, seja na
moldura nacional. Pode variar o quadro, a perspectiva é que não pode variar; o ângulo de apreciação é
que tem de permanecer o mesmo, para que possamos formular com correção os nossos juízos e fixar a
nossa linha de ação.

Desenvolvimento e população
Enquanto testemunhamos em grandes áreas subdesenvolvidas povos inteiros caminharem
para a sua emancipação nacional – e esta segunda metade do século XX se está caracterizando
precisamente pelo aparecimento de Estados jovens – vemos, com íntima amargura, que o Brasil e o povo
brasileiro estão sendo empurrados para uma espécie de faixa de estrangulamento. A política tradicional
não oferece perspectivas, não oferece saídas, antes levanta muros à nossa inquietação, cria abismos para
o nosso espírito e como que nos imobiliza face a um espetáculo que não podemos presenciar com
indiferença ou apenas com ceticismo.
Realizamos, nos últimos anos, um esforço desmedido visando o desenvolvimento econômico
do País e, apesar do alto custo social desse esforço, pago pelas camadas mais desprotegidas do País, - os
assalariados e os agricultores -, verificamos que os resultados obtidos não foram nem proporcionais aos
sacrifícios, nem correspondem sequer ao crescimento da população brasileira, cuja taxa de expansão é
hoje das mais altas taxas do mundo. Ela, que se vinha mantendo no nível de 2,5% ao ano, atingiu
agora a mais de 3%. Isto significa que, dentro em pouco ultrapassaremos os 100 milhões de habitantes.
Além de insuficiente, de insatisfatório, este desenvolvimento foi deformado, antissocial e, em aspectos
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fundamentais, foi antinacional, como nos comprova a realidade do País. Enquanto isto, continuamos
com uma estrutura econômica e social que a cada passo se mostra incapaz de atender às necessidades
atuais da população brasileira, em matéria de oportunidade de emprego e até mesmo de alimentação. O
subdesenvolvimento não é uma fase estática. É um processo dinâmico. Quer isto dizer que se não
vencermos a sua barreira, as tensões sociais serão sempre cada vez mais crescentes no País, mas isto
ainda não seria tudo. Muito mais dramático é verificar que, se persistir o quadro atual, tenderá a crescer
em razão do próprio crescimento da pobreza nacional o desperdício de vidas humanas que hoje ocorre
em nosso País, com nítidas características de hecatombe nacional. Já se disse que o homem é a maior
riqueza de uma nação. Que perspectiva poderemos ter, porém, se a nossa estrutura econômica e social
continuar sendo o que hoje é: um atentado frontal contra os direitos do homem brasileiro à vida e à
própria dignidade?! (Palmas Prolongadas)

Marginalização e processo espoliativo
O quadro que se projeta, a persistirmos no imobilismo em que hoje nos encontramos, é de
uma distância cada vez maior entre as duas curvas: a do crescimento econômico e a do crescimento
demográfico do País. Teremos, em consequência, o aceleramento do progresso do nosso empobrecimento,
com nossa população cada vez mais sendo empurrada para níveis de vida só comparáveis aos que
possuem os mais atrasados povos da Ásia e da África, talvez mesmo, antes de iniciarem seus
movimentos de emancipação nacional. Algo contrasta com esse quadro anti-humano e antissocial,
quadro que, em si mesmo, pelo que tem de ultrajante miséria representa uma ofensa a tudo que no ser
humano merece e deve ser preservado. Com ele vemos, em contraste paralelo, como, na mesma medida e
no mesmo ritmo em que cresce o nosso empobrecimento, cresce de intensidade o processo espoliativo de
que somos vítimas, mas desumano e cruel em seus efeitos. É ele que torna mais dependente a nossa
economia, tornando, em consequência, mais vulnerável a nossa soberania nacional. Este processo
espoliativo que vem sendo imposto ao nosso povo é o responsável, é causa fundamental da elevação
crescente do custo de vida, da inflação e de todas as tensões, desequilíbrios e deformações que vêm
marcando cruelmente este ciclo da vida brasileira. É este processo que vem sustentando a estrutura
interna, injusta e semifeudal. São beneficiárias dele, porque associadas ao processo, as oligarquias
econômicas e financeiras, as chamadas classes dominantes, enquanto condena aos salários de fome os
que trabalham, quando não condena ao desemprego, ao marginalismo social e à degradação material e
espiritual, imensos contingentes da população brasileira (Muito bem! Palmas). Homens e mulheres que
não encontram oportunidades de vida, se vão brutalizando na mais implacável das misérias, açoitados
permanentemente pelas necessidades mais essenciais e prementes.

A nossa missão
Enfrentar esse quadro, eis uma tarefa. É a tarefa inadiável. É a tarefa que tem de ser
executada, custe o que custar, imponha os sacrifícios que impuser. Não pode ser mais protelada. Adiála é favorecer o crime contra a nacionalidade (Palmas). Crime de lesa-nacionalidade. Permanecer
indiferente, é consentir em que se continue agrilhoando à fome, à ignorância, às enfermidades, ao
obscurantismo e ao atraso todo um povo. (Muito bem! Palmas prolongadas).
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Não podemos ter a desonra de faltar à tão essencial e urgente missão para com o nosso povo.
Nós a escolhemos como justificativa de nossa próprias vidas, e nenhuma força humana será capaz de
deter nossa determinação, (Muito bem!) alterar o curso de nossa vontade, impedir que participemos nesta
luta, cujos frutos não serão para nós, bem o sabemos, mas nós daremos por compensados se a vossa
geração puder colhê-los.

Brasileiros comprometidos e não comprometidos
Tal é a missão que espera por todos os brasileiros. Mas, ao me referir a todos os brasileiros,
e não sem melancolia, e não sem desalento, cumpre-me fazer uma distinção essencial. Entre nós
brasileiros, que aqui nascemos, existem os brasileiros comprometidos e brasileiros não comprometidos.
Quem são os brasileiros comprometidos?
São aqueles que integram a casta dos privilegiados; são aqueles que não têm pressa para
nada, usufruem mais direitos do que os usufrui a grande maioria do povo brasileiro, embora a lei a
todos declare iguais; são aqueles que, encastelados em suas posições, não se sentem obrigados a um
mínimo de solidariedade ou dever com o povo deste País. São aqueles que, nesta altura do século,
brandem as teses do liberalismo econômico, com elas encobrindo o seu egoísmo antissocial e anticristão,
a sua ânsia anti-humana da riqueza, a sua desarvorada sede de poder econômico e político. São os que
defendem o latifúndio e, quando falam de liberdade, não estão defendendo senão a sua liberdade de
continuarem ricos num país de pobres. E quando falam de segurança, não pensam senão na estabilidade
de seus negócios, enquanto todo o resto da Nação se afunda na incerteza, no temor, no medo,
atormentado pela insegurança e a falta de perspectivas materiais. São os sócios diretos ou indiretos do
processo espoliativo. São os moralmente insensíveis. São os que fazem o seu bem-estar, mesmo vendendo
as suas consciências, como instrumentos dos que exploram o nosso povo. São os que, para resguardar
seus interesses, nesta hora prenhe de inquietações e sinais inequívocos de inconformidade popular, não
sentem qualquer escrúpulo de apelar para a interveniência estrangeira, sem quaisquer reservas ou um
mínimo de cautela, entregando o pobre povo brasileiro indefeso, de pés e mãos amarrados, ao domínio e
à exploração dos grupos econômicos e corporações internacionais (Muito bem! Palmas prolongadas. O
auditório aplaude de pé o orador).
E os brasileiros não comprometidos, quem são?
Somos nós (Palmas). Somos todos nós. Não preciso descrever, dizer quem somos. Ninguém
terá dificuldade em nos identificar. Não comprometidos são os brasileiros inconformados com o processo
de espoliação que nos é imposto. Não comprometidos são os brasileiros não conformados com as
sobrevivências feudais que dominam amplos setores da vida brasileira. São os brasileiros não
conformados com a má distribuição da riqueza social no País, concentrada em alto teor em poucas mãos,
enquanto a miséria castiga, fustiga, impede e elimina as oportunidades, deprime a quase totalidade das
populações brasileiras (Palmas). São os brasileiros não conformados com o fato de 50% da infância
brasileira em idade escolar não ter a seu dispor nenhuma oportunidade de educação (palmas). São os
brasileiros não conformados com o fato de, no Nordeste, 50% dos nossos irmãos morrerem antes de 30
anos de idade. São os brasileiros que não admitem que, neste País, a taxa de mortalidade infantil seja
em média de 400 por 1.000, maior do que as que se registram nas áreas mais empobrecidas do Sudeste
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da Ásia. São os brasileiros que se dispõem a lutar contra os grilhões do subdesenvolvimento. São os
brasileiros que não se vendem, são aqueles que preferem perder a vida a perder a razão de viver (palmas).
E razão de viver para nós, é a libertação de nosso povo da miséria, da incultura e do analfabetismo, da
doença endêmica, de todas as formas de atraso, do processo espoliativo que nos prende a essas condições
degradantes de vida, que compromete o futuro dos nossos filhos, que impossibilita a nossa prosperidade
e que leva embora as nossas magras poupanças e os frutos sagrados do nosso trabalho (muito bem!
Palmas. O auditório de pé aplaude o orador).

Duas tarefas: duas gerações
Nós, que assim somos, temos duas grandes tarefas em torno das quais nós devemos unir: as
tarefas da preparação do advento de um País novo; as tarefas de desbravamento de caminhos, de remoção
de obstáculos e as tarefas construtivas, dedicadas à edificação de uma ordem na qual todas as forças da
sociedade e da natureza sejam postas a serviço do engrandecimento espiritual do homem e de seu bemestar material. São tarefas indissociáveis em si mesmas, embora possam ser seccionadas para efeito de
distribuição de encargos. As de limpeza de terreno, de quebra da resistência, de, digamos, desbravar e
arar a terra para a semeadura, competem à minha geração: a segunda é a vossa. É a dos estudantes, é
a dos jovens. É a magnífica tarefa dos que vão incorporar a justiça, os bens essenciais, a dignidade, e a
beleza à vida de milhões de brasileiros privados até hoje de todos os direitos e de todas as alegrias. Como,
porém, de uma forma concreta, definir as tarefas que nos competem, e as que vos cabem?

As reformas
A nossa se inicia com esta pregação através do País, a mobilização de consciência. É o
trabalho de unir vontades. Ato imediato é também o da luta pelas reformas que importem na
modificação substancial da estrutura econômico-social do País, de forma que a transição entre o estágio
atual e o novo estágio de progresso e desenvolvimento se faça com o mínimo de abalos, atritos e sacrifícios,
materiais ou de vidas humanas. Reformas que sejam feitas não no sentido do entorpecimento ou do
desvio de nossa linha de evolução política, ou no sentido da consolidação de uma ordem social superada,
mas no sentido de tornar quase automática a passagem de nossa situação de povo espoliado para a de
povo emancipado, senhor de seu destino e das riquezas de seu país. (Palmas)
Não é possível, por exemplo, atingir-se razoável grau de desenvolvimento econômico se
persistirmos sendo um país de latifúndio, de populações marginalizadas, de populações condenadas a
viver em nível de subconsumo. As reformas estruturais internas que necessitamos empreender estão
condicionadas intimamente a que se operem ao mesmo tempo profundas transformações na forma e nas
condições como se vêm realizando, particularmente nestes últimos decênios, o nosso intercâmbio e relações
econômico-financeiras com o mundo exterior. São duas questões interligadas. Termos de uma equação.
A nossa estrutura interna é função daquelas relações como veremos a seguir. Ao fazer esta afirmação,
tocamos no problema crucial do nosso País e da América Latina. Desde já não podemos perder de vista
a interligação entre os nossos problemas e os problemas do nosso continente. Apesar de sermos o país
mais adiantado da América Latina, de economia melhor balanceada, inúmeros pontos de contato
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identificam a problemática brasileira com a dos povos das demais repúblicas latino-americanas. Nem
poderia ser de outra forma, pois a pobreza tem uma estrutura comum, esteja disseminada na Ásia, na
África ou em nosso continente. Esta é também uma das razões pelas quais devemos acompanhar com
emoção todos os movimentos libertários que ocorrem hoje nas áreas famintas e empobrecidas no mundo.
(Palmas). Como a América Latina, como todos os povos ainda prisioneiros do estágio semicolonial,
encontramo-nos submetidos a um mesmo processo que eu me tenho permitido chamar de processo
espoliativo.

O processo espoliativo
Mas o que significa processo espoliativo?
É um complexo de relações: umas perceptíveis, outras invisíveis. Ele pressupõe no país em
que atua, a existência de uma estrutura econômico-social modelada à sua imagem. Nas nações como o
Brasil a estrutura interna é dualista, isto é, ao lado de uma economia moderna, em contato com o
exterior, subsiste, em larga escala, uma economia semifeudal que aprofunda suas raízes aos capilares
do organismo nacional. Esse dualismo é um dos traços característicos de todas as sociedades
subdesenvolvidas, submetidas ao processo espoliativo. Uma complementa a outra.
E como age o processo espoliativo?
Ele opera da seguinte forma: através da penetração de certo tipo de capital estrangeiro
adquire o controle próprio ou remoto da faixa econômica mais desenvolvida. Como, porém, nesses países
subdesenvolvidos os empresários industriais e comerciais, os empresários das grandes empresas e os
proprietários de bancos, são também proprietários rurais e, em tais países, a sociedade rural típica é a
latifundiária, temos que o capital estrangeiro embutido nas grandes empresas modernas é também um
fator decisivo na manutenção do latifúndio.
Por que ele é interessado no latifúndio?
Porque o país de onde procede o capital estrangeiro necessita de matérias-primas que são
fornecidas pela economia monocultora, economia tipicamente latifundiária. Esta é uma verdade
universal. Então o país de onde procede – repitamos –, o capital estrangeiro compra esses produtos
primários a baixo preço e vende a alto preço os seus produtos manufaturados, ao país do qual compra
os produtos primários. Essa disparidade dos termos de comércio beneficia a quem, serve a quem? É
parte do processo espoliativo. Através dele, os países monocultores continuam reduzidos à condição de
colônias, isto é, de fornecedores de matéria-prima e de importadores de bens manufaturados. Há, além
disso, o problema da mão-de-obra barata que o latifúndio conserva e fornece em grandes contingentes à
parte mal desenvolvida da economia. É todo um sistema complexo, interligado em seus interesses, que
vai desde a monocultura e o latifúndio à exportação de matérias-primas, ao comércio de importação e
exportação, às fraudes mais incríveis, aos grupos industriais e financeiros associados ou pertencentes a
corporações econômicas internacionais.
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Estrutura interna e processo espoliativo
Apenas estas referências mostram como, na sua complexidade, a estrutura interna de um
país subdesenvolvido é plasmada, modelada à feição e de acordo com os interesses do processo espoliativo.
Tudo isto mostra também um outro fato de capital importância: não se poderá tocar na estrutura interna
de um país subdesenvolvido sem afetar os interesses do processo espoliativo.
Por outras palavras: realizar reformas internas de base num país submetido ao processo
espoliativo significa provocar repercussões muito mais amplas, internas e externas, porque as partes da
estrutura interna são também partes de todo um sistema. Isto, se se deseja realmente reformar alguma
cousa, porque muitas vezes pretende-se chamar de reformas simples paliativos, medidas que em vez de
reformar servem inclusive para manter e consolidar situações antissociais e antinacionais. (Muito bem!
Palmas).

O tempo corre contra nós
Dado o grau de consciência política das massas e o explosivo crescimento demográfico,
nenhum país subdesenvolvido pode esperar indefinidamente pelos resultados de medidas adotadas
segundo os critérios clássicos. A corrida contra o tempo é a tragédia dos países subdesenvolvidos. Até
antes da primeira Revolução Industrial, os próprios países que hoje são a vanguarda do mundo ocidental
podiam esperar por uma paciente transformação de suas estruturas econômicas. Hoje, depois da segunda
Revolução Industrial, quando ao lado do assombroso progresso técnico registra-se um não menos
vertiginoso grau de politização das grandes massas, nenhum país atrasado, pela simples pressão daquilo
que já foi chamado de efeito de demonstração, admite aguardar com resignação, soluções de maturação
a longo prazo. As revoluções nacionais, pacíficas ou não, que se estão operando em muitas partes são
nesse sentido, provas irrefutáveis.
Por que, nós brasileiros, por que, nós, da América Latina, haveríamos de discrepar desta
regra hoje universal, e afundarmos numa paciência que teria muito mais de apatia, de incapacidade, de
impotência e condenação certa do que de resignação e tolerância?
Não estamos em condições de esperar. Todos nós conhecemos a nossa realidade interna,
senão no intrincado de sua trama, pelo menos nos seus efeitos. Considero desnecessário falar a esse
respeito. Nós temos a vivência diária dos nossos problemas, e tudo que podemos pedir é que os projetos
e iniciativas visando a transformação da realidade brasileira sejam encarados com coragem e
determinação.

Contemporizar é perder
Sem coragem e sem determinação, nenhuma mudança social poderá ser feita nos países
subdesenvolvidos, porque ela provocará a implacável reação das forças que manipulam o processo
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espoliativo. Por sua vez, os países que são vítimas desse processo não têm condições para romper a barreira
do subdesenvolvimento, se o processo espoliativo não for removido.
Toda política hesitante, inclinada a concessões, predisposta a não contrariar os interesses
dos dispositivos de espoliação, agrava o quadro do subdesenvolvimento, acelerando a dinâmica da
pobreza nacional. O processo espoliativo é como uma doença insidiosa. O que se deve fazer é combatêla com energia e não contemporizar com ela, fazendo concessões à própria doença. Dir-se-á que ela
reclama muito mais uma intervenção cirúrgica do que um tratamento clínico. (Palmas).
Que significa não fazer concessões?
Significa que a nossa luta deve ser inflexível no sentido da erradicação de todos os fatores
que entorpecem o progresso nacional em qualquer dos planos em que atuem, do plano educacional ao
econômico; do plano de uma política de saúde ao de uma política agrária; do plano da atualização das
instituições que regem a vida brasileira aos fundamentos em que se assenta a existência social do País.
E mais: não basta que esta mudança seja global. Ela precisa ser atacada igualmente em todas as
frentes, a um só tempo. Precisa ser global e simultânea.
Não tenho receio de repetir, embora corra o risco da monotonia: sem a eliminação do processo
espoliativo não conseguiremos criar as condições necessárias a um desenvolvimento autônomo do Brasil.
Ou escolheremos este caminho e conquistaremos a nossa emancipação real, autêntica, ou então estaremos
condenados a testemunhar ainda por longo espaço de tempo o quadro que hoje nos enche de terror e de
revolta: o de um país novo convertendo-se rapidamente num país de favelados e marginais, num campo
de concentração disfarçado, no qual a opressão dos verdugos é substituída pelas aflições econômicas, pelo
flagelo do desemprego, pela calamidade da fome, pela degradação do analfabetismo, pelo aviltamento de
todas as qualidades humanas que ao Estado competia aprimorar mas que uma sociedade injusta e cruel
extirpa dos seus contingentes populacionais.

O processo espoliativo tem sua base nos EUA
Emancipação econômica significa em primeiro lugar fazer uma profunda revisão dos termos
de nosso intercâmbio internacional. Enquanto continuarmos exportando matérias primas a preços
aviltados e importando bens elaborados a preços continuamente valorizados, submetidos aos acordos, às
fraudes, a todo este complexo cipoal de normas e regras que rege o nosso intercâmbio com o mundo
exterior, submetidos a “uma estrutura econômico-social decorrente desse vai-e-vem do processo
espoliativo, dos juros, dos royalties, da exportação legal e ilegal de lucros extorsivos, dos investimentos
antinacionais e dos tentáculos da exploração e do colonialismo (Muito bem!), nossa economia e o homem
brasileiro estarão submetidos a um processo de esclerosamento, de desvitalização que os conduzirá
fatalmente a uma espécie de anemia profunda que arrebatará todas as possibilidades imediatas ou
futuras de crescimento, de expansão e de real prosperidade. Se alguém puder demonstrar o contrário que
o faça. Largos períodos da nossa história e da América Latina aí estão como eloquentes testemunhas.
O caso dos EUA é, também, exemplo em favor desta verdade, porque para a poderosa nação do Norte
emigrou o capitalismo internacional e nela fez sua sede; não foram simples ramificações canalizadoras
de riquezas para outros países.
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Como pertencemos ao mundo ocidental e como a nossa grande corrente de comércio
internacional e o nosso maior intercâmbio é com os Estados Unidos, não temos a dizer senão que, ou
revisaremos os termos das nossas relações com aquele país, ou continuará a se agravar o processo de
empobrecimento do Brasil (Palmas). Não se trata de dar evasão a uma sentimento de hostilidade contra
o povo americano, mesmo porque quem manipula o processo de espoliação são os grupos econômicos, as
corporações e estes são o povo dos Estados Unidos. (Palmas). Nem nossa seria a luta contra qualquer
povo, pois todos eles compõem a humanidade, por cujos direitos nos batemos. Somos, sim, contra um
sistema econômico internacional que tem sua sede nos Estados Unidos e que é a fonte, a causa dos
sofrimentos, das frustrações e de toda a sorte de deformações na vida dos povos cuja economia dominam,
como é o nosso caso e o de toda a América Latina. E temos razões de sobra para odiar esse sistema de
espoliação que nos vem tornando a vida insuportável. A causa profunda do encarecimento do custo de
vida, da inflação, das angústias crescentes deste ciclo de nossa história não é outra senão o processo
espoliativo. (Muito bem! Palmas)

Primeiro os nossos próprios problemas
Se nos fixarmos na denúncia contra um sistema que tem sua sede nos Estados Unidos não
é para omitir ou favorecer a Rússia que disputa no campo internacional, palmo a palmo, com a grande
Nação do Norte a hegemonia do mundo, cumpre dizer, porém, que se os países sob o domínio ou
influência da União Soviética possuem os mesmos problemas que nós da América Latina possuímos
com os Estados Unidos, têm também a nossa simpatia e solidariedade. (Palmas). Que lutem esses povos
por sua libertação. É um problema que a eles pertence. Nada além da nossa amizade e simpatia
podemos oferecer-lhes. Já lutamos aqui com grande desvantagem em prol da nossa própria libertação.
(Palmas). O nosso problema, eis que nós devemos empenhar e não seria lícito que dele descuidássemos
para tratar de interesses nacionais de outros países que devem saber como conduzir suas relações
externas. E aliás muito significa a posição de muitas personalidades que manifestam uma preocupação
constante com a sorte dos países da Cortina de Ferro, povos de alto padrão de vida, mas esquecem de
dispensar um mínimo de atenção ao que se passa aqui em nossa própria casa. (Palmas). Que diríamos
de uma família que ao ser assaltada em seu lar, resolvesse desatentar à defesa da sua própria casa e
passasse a se preocupar com outro assalto feito a uma outra família, a milhares de quilômetros de
distância? (Risos da assistência)
Nosso dever é ser contra qualquer forma de exploração, a do homem pelo homem, dentro
das sociedades nacionais; e de uma nação por outra, dentro da convivência internacional. Mas nosso
dever primordial é o de lutar, em primeiro lugar, contra as formas de dilapidação que atingem o nosso
próprio patrimônio. Povo que ainda não se libertou inteiramente, a si mesmo, não pode ocupar-se,
apenas com a libertação dos outros. (Muito bem! Palmas prolongadas).

Revisão indispensável
O nosso processo de libertação nacional tem sua base, como já observei, no problema da
revisão das nossas relações com os Estados Unidos. Não quero referir-me às relações culturais ou às
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simples relações diplomáticas, às relações de ordem formal, mas às relações econômicas, e, dentre estas,
a começar pelas que constituem o que se poderia designar como a parte invisível do processo espoliativo.
Ela está presente, fundamentalmente, nos termos de comércio e suas múltiplas e imensas implicações,
cada vez mais danosas para nós brasileiros. Não é necessário nenhum esforço de demonstração para
que todos saibamos que no fluxo das trocas comerciais sempre o nosso país, como de resto o nosso
continente, vêm sendo altamente lesados. É bem provável, tão grave é este problema e outros do processo
espoliativo, que o nosso país, explorado e empobrecido, tenha uma receita cambial, não contabilizada e
evadida anualmente, igual ou até maior que a receita oficialmente escriturada.
O problema das relações comerciais entre um país fornecedor de equipamentos e bens de
capital e um país como o nosso, é tão grave que, se tivermos de fazer uma escolha entre uma política de
investimentos maciços com a manutenção dos atuais termos de comércio, não hesitaremos em dizer que
é melhor não receber investimentos ou ajudas e sim alterar os termos das relações de troca. No estado
atual, toda a ajuda termina por significar uma erosão da nossa economia. As economias submetidas a
processo corrosivo não tem condições de autodesenvolvimento.
A América Latina tem uma dramática vivência desse problema. Este é o problema básico.
Desde 1945, a Conferência do México, América Latina pleiteia dos Estados Unidos, como
demonstração de seu real interesse pelo desenvolvimento do nosso continente, que consinta em viver os
termos das nossas relações de trocas. Na reunião da Conferência de Havana, em 1948; e na Conferência
de Bogotá, do mesmo ano; nas Conferências de Caracas e Quitandinha, de 1945; na de Buenos Aires,
em 1957; na de Washington de 1959 e na de Punta Del Este deste ano, - em todas as Assembléias
realizadas com o objetivo de debater o problema do nosso subdesenvolvimento as delegações latinoamericanas lutaram dramaticamente para que os Estado Unidos dispensassem, como nossos maiores
compradores e também fornecedores, tratamento mais justo aos nossos produtos de base.
Em todas essas conferências a posição do Governo americano foi efetivamente contrária ao
atendimento de reivindicações tão fundamentais. Esse fato mostra como o interesse que os governantes
daquele país apregoam ter pelo nosso desenvolvimento não é um interesse dirigido para os aspectos reais
e decisivos do problema.

Bombas de sucção
Quando uma nação economicamente forte se predispõe a fazer inversões em áreas
subdesenvolvidas sob sua influência econômica, segundo o modelo até agora adotado pelos Estados
Unidos, temos que essas inversões não visam levar o progresso às áreas atrasadas, antes representam a
instalação de bombas de sucção destinadas a carrear ainda maiores riquezas para o país investidor.
(Palmas prolongadas). A prova dessa afirmação, prova que é um verdadeiro libelo contra os processos
econômicos norte-americanos, está em que nenhum dos países em que foram feitas tais inversões de capital
norte-americano conseguiram vencer a barreira do subdesenvolvimento, do atraso, da pobreza, da
incultura. Respondam-nos, se puderem, aqueles que, aqui entre nós, apregoam a fórmula do
desenvolvimento através de inversões maciças de capital norte-americano privado, qual a nação que
conseguiu desenvolver-se por esse caminho? Vou mais longe: que país que os EUA fez desenvolvido
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pela aplicação de seu capital privado até os nossos dias? A Venezuela? As Filipinas? O Panamá? A
Guatemala? A China? (Palmas)
O exemplo de Cuba, nesse particular, é concludente. Proporcionalmente, foram gigantescas
ali as inversões de capital privado norte-americano, mas também gigantesco era o nível de miséria
dominante no país. Ao ponto que o ambiente interno daquele país era tão insuportável que só não
explodiu antes porque um ditadura sanguinária o continua. (Palmas prolongadas). Isto porque tais
investimentos obedecem à estratégia do lucro de exportação, atendem só aos imperativos do
enriquecimento e da ganância. Consiste em última análise em obter concessões e monopólios e oligopólios
dos mercados locais, montar o sistema de uma máquina de produção ou exploração de qualquer cousa,
fazer os nacionais trabalhar e exportar de qualquer forma lucros e rendimentos. A exaustão do povo e
do seu patrimônio local, pouco importa.
Há, neste sentido, em relação ao Brasil, um depoimento insuspeito. O Relatório Geral da
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos demonstrou como os lucros obtidos em nosso País, pelos
investidores estrangeiros, ultrapassavam em muitos casos, a ordem de 3.000%.
Tão astronômico percentual revela como o capital estrangeiro em tais condições está longe de
representar um instrumento de desenvolvimento econômico, serve paradoxalmente para incrementar
ainda mais o progresso das áreas de onde procede.
Por outras palavras, os países subdesenvolvidos financiam com o trabalho aviltado de seus
filhos e a dilapidação de seu patrimônio o bem-estar das áreas já altamente desenvolvidas.
Uma idéia nítida do que significa essa espoliação pode ser obtida através do seguinte informe:
uma companhia, pertencente ao consórcio Light, a Brascan, fundada em 1957, com o capital de 10
milhões de cruzeiros, e que iniciou suas operações em setembro daquele ano, já no ano seguinte, em
1958, obtinha um lucro de 197 milhões de cruzeiros. Quer isto dizer que, num ano o lucro de uma
única empresa do grupo Light foi de 1.970%. Isto não é lucro. Isto é um assalto. (Muito bem!). O
nome disto é saque. E empresas como essa dominam hoje setores básicos da economia brasileira.
(Palmas)

O processo espoliativo e o custo de vida
De nada servem reformas internas num país em que se verifica tal assalto. Encontro-me
entre os que afirmam que no processo espoliativo está a causa fundamental da inflação e, portanto, o
aumento constante do custo de vida. O processo espoliativo, como uma doença insidiosa, quanto mais
grave e intensa, maiores as tensões e deformações que organismo enfermo passa a sofrer. Os déficits
orçamentários, os desregramentos e os desequilíbrios, a decadência dos serviços em geral, as emissões em
massa do papel-moeda, a elevação constante dos preços e do custo de vida e tudo mais que tão
tragicamente conhecemos nestes últimos decênios, são efeitos que sentimos na carne e não causas dos
nossos males. Que é a inflação senão um imposto, um tributo lançado sobre o povo, uma arrecadação
de parte da renda e dos salários de cada um de nós? Os governos emitem porque necessitam aliviar uma
tensão interna, exatamente como um antitérmico para um organismo febril. A causa da inflação
brasileira como a de todos os países latino-americanos está no processo espoliativo. Todos os demais
fatores que influem na espiral inflacionária são secundários, irrelevantes ou decorrentes.
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Ainda o processo espoliativo
Sabemos todos que um dos maiores fatores de desenvolvimento econômico de um país é a sua
riqueza mineral. Os exemplos são irrespondíveis. As riquezas minerais de um país não têm preço:
valem o que vale a sua independência. Neste particular é impressionante o que ocorre no Brasil. Para
dar apenas um exemplo: a quase totalidade das jazidas brasileiras de minérios ferrosos e não-ferrosos
está concentrada em mãos de grupos estrangeiros e nacionais, esses na generalidade associados ou
dependentes daqueles.
Quando um país não pode mobilizar seus recursos minerais, ele tem vedado o seu ingresso
no estágio do desenvolvimento. Concessionários de jazidas não as exploram porque estão interessados
na importação. Importar significa comprar do estrangeiro. Portanto, torna-se clara a relação entre esse
gênero de empresário brasileiro e empresário estrangeiro, associados ambos no processo de espoliação. É
claro que donos de jazidas só podem ser membros proeminentes das classes dirigentes, das elites do poder
político e econômico. Como, portanto, fazer reformas de base sem tocar no processo espoliativo, vale
dizer, sem cortar as amarras, os vínculos, as ligações entre as corporações estrangeiras e as empresas que,
em nosso território, de brasileiras têm apenas o nome? (Muito bem!)
Como fazer as reformas sem mudar o poder político, uma vez que os grupos e oligarquias
que serão atingidos em seus privilégios pelas reformas são os que dispõem do poder público, com o
instrumento em defesa e em favor de seus interesses?
O processo espoliativo é exercido através de verdadeiras comunidades de negócios, que ora se
manifestam através do mecanismo da exportação e da importação, ora através de transferências de
lucros, royalties e dividendos. Mas essas comanditas também afirmam a sua existência através da defesa
que fazem de todas as formas obsoletas de organização econômica, como o latifúndio no setor da economia
rural. Ao setor da economia industrial o processo se manifesta através da existência de empresas
monopolistas, da reserva de mercado e de tudo quanto transforma um país, numa área de concessão
dada a grupos econômicos que fabricam determinados artigos em caráter de monopólio ou como
oligopólios. Esta é uma forma disfarçada de colonialismo e, tanto mais aberrante, quando irrompe no
mundo, no momento em que as áreas mais atrasadas fazem a sua aparição na história precisamente
através da luta contra a exploração colonial e a penetração imperialista.

Movimentos libertários em todo o mundo
A servidão no mundo é uma só. Não importando que se a batize com o nome de capitalismo,
comunismo, liberalismo, nazismo ou qualquer outra coisa que se apresente sob a forma de terror político
ou de crueldade econômica. (Palmas prolongadas)
Foi a compreensão desse fato que já acionou o processo de liquidação do latifúndio, em
muitas partes, liquidação das relações feudais, e da infiltração colonialista.
O quadro que se verifica em muitas nações hoje em convulsão é o mesmo que ocorre na
América Latina e no nosso País. A nossa luta não pode ser outra senão contra todas as formas de
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exploração, sejam as que decorrem do nosso intercâmbio comercial com os Estados Unidos, sejam as
que decorrem desta ordem social injusta a que estamos submetidos.

Um exemplo elucidativo
Não devemos ter ilusões, à hora em que nos decidirmos pela realização das reformas
estruturais internas, desencadearão contra nós a conspiração insidiosa e permanente de poderosas forças
econômicas e políticas. Sem entrar no mérito do que hoje ocorre em Cuba ou da ideologia de seus
dirigentes, ainda nesse sentido é elucidativo, para nós latino-americanos, o exemplo do que ocorreu na
desditosa ilha do Caribe. Enquanto a revolução cubana tinha caráter meramente político, como aliás
tem acontecido com todas as revoluções latino-americanas, Cuba contou inclusive com a simpatia de
grandes órgãos da imprensa norte-americana. Vitoriosa a revolução, com a queda de Batista, os
revolucionários cedo perceberam que teriam de ser consequentes em suas decisões. Compreenderam que a
simples substituição de dirigentes políticos não importaria jamais em modificações daquela ordem
econômico-social injusta e anticristã que caracterizava a sociedade cubana. As corporações econômicas
estrangeiras dominavam a vida do País, faziam o que convinha a seus interesses. Era um país ocupado.
Seu Governo era “Quisling”. E para completar o quadro: uma base militar encravada em seu território.
Aos cubanos apenas o trabalho. Sob a pressão de problemas sociais angustiantes, os revolucionários não
tiveram outro caminho, para erradicar a pobreza, tornar a sociedade mais justa e desenvolver o País,
senão nacionalizar todas as empresas que se locupletavam com o trabalho do povo cubano.
Eis o que bastou para provocar uma terrível reação promovida, financiada, estipendiada
pelas corporações econômicas estrangeiras.

Cumpriremos o nosso dever
Não tenhamos dúvida de que poderemos incidir na mesma faixa de represálias a hora em
que iniciarmos um programa real de reformas de base e de liquidação do processo espoliativo, como
indispensavelmente necessitamos fazer.
Verdade é, porém, que não podemos subordinar e condicionar a nossa luta pelo
desenvolvimento nacional ao que de nossa conduta política possam pensar de nós, nos seus escritórios de
Nova Iorque, os nossos espoliadores. (Muito bem! Palmas prolongadas). Seria estranho senão cômico
que os explorados fossem pedir aos exploradores licença para se rebelarem contra a exploração.
Temos, porém, consciência lúcida, imperturbável, de tudo quanto julgamos ser o nosso
indeclinável dever. Não temos portanto por que hesitar. Nesta espécie de luta em que nos empenhamos,
os que hesitam acabam faltando à confiança neles depositada. Hesitar quando é hora de agir equivale
a desertar.
Também há uma outra perigosa forma de hesitação. É aquela que nos leva a não dizer as
cousas como as outras são, a não dar nome aos bois, a confundir o que é claro, a tumultuar o que é
simples, a obscurecer o que é evidente, a negar ao povo a verdade que ele quer seja dita e defendida com
concisa clareza.
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A luta em que nos envolvemos não é uma luta que se trave nos moldes da política
tradicional, de simples conquista pelo poder. É uma luta muito mais profunda, porque seu objetivo final
é uma transformação radical na estrutura econômico-social brasileira. Ao enunciar este fato temos a
certeza de que contra nós as forças do obscurantismo e os interesses contrariados brandirão os slogans
do anticomunismo profissional que é hoje, neste país, uma das indústrias mais rendosas, cômodas e
convidativas.
País de formação cristã o Brasil não recusará ante a necessidade histórica de uma
transformação social profunda, apenas possam pespegar à nossa ânsia de reforma uma etiqueta que
confunda os incautos, assuste os distraídos e sirva de resposta aos que fazem do “Macartismo” mais do
que um meio de vida um meio de amealhar dólares e tê-los à farta nos bancos de Tio Sam. (Palmas).
Não nos submeteremos nem aos figurinos ou receitas de Moscou, nem aos figurinos ou
receitas de Nova Iorque. (Palmas prolongadas. O auditório de pé aplaude o orador).
Ao nos chamarem de comunistas ou de agitadores na intenção de nos imobilizar, terão que
apontar ao próprio Papa S.S. João XXIII de comunista também. Pois não é outra a nossa bandeira,
senão aquela mesma que a Igreja acaba de colocar nas mãos dos povos oprimidos e espoliados de todo o
mundo, a encíclica “Mater et Magistra”.
Nesta Carta Ideológica da Cristandade estão escritos os postulados básicos de nossa ação.
Parece ter sido escrita especialmente para o Brasil e para nós brasileiros. Ali se denunciam as ajudas
de emergência dispensadas pelas nações ricas às nações pobres precisamente porque, embora algumas
vezes generosas em seus propósitos, não representam meio eficaz de eliminar o que deve ser eliminado da
face da Terra: a miséria e a exploração. Nessa alta carta do pensamento político cristão está também
denunciada como nova forma de colonialismo, “habilmente disfarçado”, a ajuda técnico-financeira dos
países ricos aos países empobrecidos. Ajuda que quase sempre não passa de um estratagema destinado
a assegurar a tranquila continuidade do processo espoliativo.
Muitos intérpretes e doutrinadores deverão surgir, neste País, sobre esse documento histórico,
procurando invalidá-lo, complicar e tornar discutíveis suas afirmações claras e inequívocas. Outros
surgirão como seus proprietários exclusivos, esquecendo-se que são comprometidos demais no processo de
pauperização do nosso País.
A grande Encíclica não foi ditada para proteção das classes dominantes; antes, é um libelo
contra o egoísmo dos poderosos e dominadores. (Palmas).
Estamos atingindo, meus jovens patrícios, a fase culminante do ciclo histórico da vida
brasileira. Desde o fim da última guerra, passamos a viver um período de angústias crescentes que agora
parece estar se aproximando de seus instantes decisivos. A carta que o Presidente Getúlio Vargas nos
deixou, com o aval de seu sacrifício, considero ser o documento mais autêntico, o depoimento mais
autorizado e definitivo de que o nosso patriotismo, a nossa capacidade de luta pelos destinos do nosso
País estão sendo colocados à prova. (Palmas).
Dentro em pouco, com o agravamento das tensões internas e por todos os motivos que aqui
longamente debatemos, estaremos colocados diante do dilema: o poder de decidir para reformar será
exercido por homens públicos autênticos e representativos, através do processo democrático ou, mesmo
independentemente de nós, o povo brasileiro irromperá pelo caminho da insurreição, caminho que
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também é um direito quando o povo não tem outra alternativa de libertar-se, para se realizar a si
mesmo e viver com dignidade! (Palmas. O auditório de pé aplaude o orador).
A geração que vai se entregar à árdua tarefa de revolver os campos para a gloriosa
semeadura, e que é a minha geração, encontra-se hoje aqui em Presidente Prudente, com as gerações que
edificarão, neste País, uma sociedade, na qual o homem não será o lobo do próprio homem. Nela a paz,
a concórdia e a solidariedade, enfim a concepção cristã de vida a todos unirá para os dias de trabalho e
para as horas de límpida alegria.
Não é, este nosso encontro de hoje, um encontro simbólico a ocorrer em terras paulistas.
Nesta noite, meus jovens patrícios, defrontam-se a minha e a vossa geração, selando ambas o
compromisso de honra de servir ao Brasil e, servindo ao Brasil, exaltar, na nova vida que haveremos
de criar para o homem brasileiro, tudo que no ser humano seja capaz de aproximá-lo da perfeição
divina.
Esta é a nossa fé. Por esta fé, lutaremos. Lutaremos e venceremos. O nosso povo sofre. Cada
dia, maiores as nossas dificuldades. Um processo insidioso está corroendo a nossa soberania e
desvitalizando o povo brasileiro. O tempo corre contra nós. Amanhã poderemos não ter mais condições
para resistir. O Brasil precisa de nós tão decisivamente, quanto necessitou de seus filhos nos momentos
ou períodos mais críticos de sua história. E nós não faltaremos ao nosso povo. Não somos covardes,
nem comprometidos. Que venham as maldades e as intrigas. Os espoliadores e os colonialistas sempre
necessitaram dos processos mais sórdidos, da escuridão e do obscurantismo. Nada significam, porém,
diante da determinação obstinada de um povo que adquire consciência de seus direitos e de sua dignidade.
(Palmas prolongadas. A assistência de pé aplaude o orador. Assistentes cercam e cumprimentam
pessoalmente o Conferencista).
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Debate sobre “Cunhados” Fevereiro de 1963
Durante a 2º sessão preparatória da Câmara dos
Deputados, em 2 de fevereiro de 1963, o Deputado
Carvalho Sobrinho apresentou à Presidência da Casa
uma questão de ordem, ocasionando um acirrado
debate com o Deputado Leonel Brizola.
O SR. PRESIDENTE – (Ranieri Mazzilli) Com a palavra o nobre Deputado
Carvalho Sobrinho, para questão de ordem sobre matéria da pauta dos nossos trabalhos.
O SR. CARVALHO SOBRINHO (lê a seguinte questão de ordem) – Sr.
Presidente, pedi a palavra para uma questão de ordem e consequente indicação.
Minha questão de ordem se funda no art.3º, § 1º, combinado com os artigos
189, nº I, 190 e 193 do nosso Regimento.
Há de permitir e compreender V.Exa. que eu, em termos pacíficos, a situe
nesta oportunidade, pois dela decorrem, a meu ver, todas as considerações que a matéria
vai suscitar nos seus naturais desdobramentos regimentais e políticos.
Sr. Presidente, a Constituição da República estabelece:
“Art. 36. São os poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
independentes e harmônicos entre si.
§ 1º. O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de
outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição”.
“Art. 48. Os Deputados e Senadores não poderão:
b) aceitar nem exercer comissão ou emprego remunerado de pessoa jurídica
de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista, ou empresa
concessionária de serviço público.
§ 1º. A infração do disposto neste artigo, ou a falta, sem licença, às sessões
por mais de seis meses consecutivos, importa perda do mandato, declarada pela Câmara
a que pertença o Deputado ou Senador, mediante provocação de qualquer dos seus
membros, ou representação documentada de Partido Político ou Procurador-Geral da
República”.
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“Art. 50. Enquanto durar o mandato o funcionário público ficará afastado do
cargo, contando sê-lhe o tempo de serviço apenas para promoção por antiguidade e
aposentadoria”.
“Art. 51. O Deputado ou Senador investido de função de Ministro de Estado,
Interventor Federal ou Secretário de Estado não perde o mandato”.
“Art. 96. É vedado ao Juiz:
I – Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo o magistério secundário e superior e os casos previstos nesta Constituição, sob
pena de perda do cargo judiciário”.
“Art. 185. É vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto a prevista no
Art. 96, nº I, e a de dois cargos de magistério, ou a de um destes com outro técnico ou
científico, contando que haja correlação de matérias e compatibilidade de horário”.
“Art. 197. As incompatibilidades declaradas no art.48 estendem-se, no que for aplicável,
ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos
membros do Poder Judiciário”.
De igual modo, Sr. Presidente, as Câmaras do Congresso Nacional
dispuseram em seus Regimentos Internos sobre incompatibilidades de seus membros.
O regimento Interno do Senado estabelece: “Art. 30. O Senador perde o
mandato:
I – em caso de infração do Artigo 48 e seus parágrafos da Constituição
Federal.
§ 1º. A perda do mandato poderá ser processada mediante representação
documentada de qualquer Senador, de Partido Político ou do Procurador-Geral da
República.
“Art. 35. A perda de mandato de Senador penderá de pronunciamento do
Senado para os fins de convocação do suplente, ou eleição”.
§ 2º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, ocorrida a posse no cargo ou
função incompatível com o mandato, o Presidente dela dará conhecimento ao Senado,
declarando vago o respectivo lugar.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece: “Art. 189. O
Deputado perderá o mandato por:
I – infração do art. 48, números I e II da Constituição”
Art. 190. A perda de mandato de Deputado nos casos previstos nos nºs I, II,
e III do artigo anterior, dar-se-á, nos termos do § 1º do Art. 48 da Constituição, por
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provocação de qualquer Deputado, ou mediante representação documentada de Partido
político, ou do Procurador-Geral da República”.
“Art. 193. O mandato de Deputado é incompatível com o exercício de
qualquer função eletiva da União, dos Estados e dos Municípios, importando em
renúncia do mandato a inobservância dessa norma”.
As inelegibilidades para o Congresso
exclusivamente, pela Constituição Federal:

Nacional

regem-se,

hoje,

“Art. 139.IV – para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as
autoridades mencionadas nos nºs I e II nas mesmas condições em ambos estabelecidas,
se em exercício nos três meses anteriores ao pleito.
“Art. 140. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do artigo anterior, o
cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau”.
Segundo Clóvis Bevilácqua, “na (linha) colateral, os cunhados estão, como
irmãos, em segundo grau” (Código Civil Comentado, Volume II, pág. 290, item 334).
Mas a Jurisprudência da Justiça Eleitoral, Sr. Presidente, quanto à elegibilidade
para o Congresso Nacional do Governador candidato por Estado de que não é
Governador (Constituição, art.139, IV) não é pacífica. Respondendo à consulta do
então Governador de São Paulo, Sr. Ademar de Barros, quanto à sua possível
candidatura à Senatoria Federal pelo então Distrito Federal, manifestou-se pela
inelegibilidade. Posteriormente, talvez sob o prenúncio de uma visão escatológica,
admitiu a elegibilidade do Governador de São Paulo, Sr. Jânio Quadros, para deputado
federal pelo Estado do Paraná...
Sr. Presidente, neste rápido esforço de textos constitucionais e dispositivos
regimentais que conduzem a lúcido procedimento hermenêutico, de clareza meridiana,
será, desde logo, a conclusão de que a incompatibilidade no nosso direito político é a
impossibilidade legal da coexistência, ou da existência simultânea de duas situações em
um mesmo cidadão.
O problema de interpretação, para imediata e justa aplicação do nº I do Art.
48 da nossa atual Constituição, consiste em se considerar o exato valor da expressão –
“desde a expedição do diploma” das antologias da língua vernácula o excerto de Sá
Miranda que se inicia assim: “desde que o homem nasce até que morre...” Isto quer
dizer que desde que o homem vem à luz dos deslumbramentos até que se apague nas
trevas do desconhecido, houve uma continuidade de vida sob o império dos sucessos
ou insucessos da razão de ser. Assim também, no mundo do processo eleitoral a
expedição do diploma, a diplomação sua última fase, marca o início de prerrogativas,
abre luzes ao mandato até que este se apague ou nos óbvios caminhos, da morte, da
renúncia e da opção, ou sob o imperativo legal das incompatibilidades.
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E essas incompatibilidades não podem ser vistas sob o ângulo isolado dos
“que interpretam a Constituição através de sua expressão gramatical, pura e simples,
arrimando-se na tese de que as restrições, as liberdades e os direitos políticos não podem
ir além das expressas no Estatuto Fundamental da República. “O seu Art. 36 consagra
o princípio universal da divisão dos poderes e quando veda “a acumulação de mandatos
entre os três poderes da União está implicitamente compreendido que a votação é
extensiva aos mesmos poderes, nos Estados e Municípios. Em consequência, “a
circunstância de ser um mandato federal e outro estadual torna a hipótese da
acumulação mais agressiva aos princípios fundamentais do regime”.
Daí, portanto a necessidade da utilização das regras de interpretação
sistemática, do confronto das leis, e sobretudo, do conjunto de princípios
constitucionais sobre a matéria em análise.
Daí também a sábia lição de Ruy, quando proclamou:
“Debaixo da lei política de cada País, existe uma subestrutura de idéias gerais
que ela propõe: uma intimidade de relações imanentes que ela não define: uma base
comum, uma rede intrincada e sutil de princípios que a apoiam, que a orientam, mas
que ela não particulariza. Este conjunto de princípios constitui o respeito da lei
fundamental do País, a fonte superior de sua interpretação e as conclusões que dela
decorrem estão subordinadas, em sua inteligência, todas as cláusulas constitucionais”.
Sr. Presidente, o ilustre democrata Sr. Leonel Brizola, como governador do
Estado do Rio Grande do Sul, candidatou-se a deputado federal pelo Estado da
Guanabara. Em face da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral era, como serão
em casos semelhantes, duvidosa a sua elegibilidade. Simplesmente, pelo fato de ser
governador. Não o seria, porém, pelo fato de ser cunhado do Sr. Presidente da
República. É fora de dúvida, no entanto, a incompatibilidade existente entre aquela
situação de governador e a de deputado que ele o é desde a sua diplomação como tal,
sendo certo que não optou nesse exato momento pelo mandato legislativo,
permanecendo no exercício do mandato executivo.
Desde a expedição do diploma de eleito, os candidatos ao Congresso
Nacional, são considerados Senador ou Deputado (Constituição, artigo 48 I e §1º)
Em tais condições desde que o Governador, ainda admitindo-se a sua
elegibilidade, esteja diplomado como eleito para a Câmara do Congresso Nacional, não
tendo optado, por ocasião da diplomação como Senador ou Deputado, pelo mandato
legislativo, indubitavelmente não preferiu esse mandato ao executivo a que não
renunciou. E quantos, nesta Casa, Prefeitos ou Funcionários, não se afastaram de suas
funções ou cargos com a diplomação para cumprirem a orientação do melhor respeito
à nossa Constituição.
Indico, por isso, a fim de que velha pendência interpretativa se solucione
votada regimentalmente no plenário desta Casa que a Mesa da Câmara dos Deputados,
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adstringindo-se à disposição do artigo 193 de seu Regimento e na conformidade do que
dispõe o art.35, § 2º do Regimento Interno do Senado, considere em fase de processo
regimental, a partir deste instante, a declaração de vacância do lugar de Deputado a que
se candidatou o então governador Sr. Leonel Brizola, convocando-se o seu suplente.
Sr. Presidente, autor, nesta Casa, da indicação nº 6, de 1955, que é hoje o
artigo 193 do nosso Regimento Interno, não vejo, neste passo, a figura política por
muitos tão discutida do Sr. Leonel Brizola, indelicadeza que não praticaria, mas estou
vencendo até resistências de compromissos afetivos, para ver a continuidade de uma
luta que espero seja, agora, melhor compreendida e que iniciei por respeito à
Constituição, nas áreas do meu próprio Partido em 1955. (Muito bem)
O SR. LEONEL BRIZOLA – (Para uma questão de ordem) – Sr.
Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, quero que Vossa Excelência me assegure o
mesmo tempo garantido a S. Exa. O sr. Deputado Carvalho Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – o nobre Deputado não precisa
assegurar-se formalmente, porque é praxe nesta Casa conceder para contraargumentação o mesmo tempo dado para a formulação da questão de ordem. (Palmas)
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pode estar certo V.Exa. de que tenho muita
razão nesta espécie de mandato de segurança, porque em primeiro lugar, somos recémvindos e, em segundo, há bem pouco observei que V. Exa. foi muito exigente com a
assistência desta Casa quando prestava juramento modesto sargento, e não fez nenhuma
reprimenda quando Vossa Excelência foi generosamente aplaudido (Apoiados e não
apoiados. Palmas e apupos)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção! Está na Tribuna um
nobre colega, a quem a Presidência tem o dever precípuo de assegurar a palavra.
Ademais, ao Presidente desta Casa é que cumpre responder quaisquer críticas a ele
dirigidas.
O nobre Deputado Leonel Brizola sabe bem que está buscando obter efeito
que, em verdade, não tem assento no fato aqui ocorrido. (Muito bem. Palmas)
Continua com a palavra o nobre Deputado Leonel Brizola, para contraargumentar a questão de ordem. Solicito a S. Exa., que o faça na forma regimental.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero, desde logo, formular meu
agradecimento ao nobre Deputado Carvalho Sobrinho. S. Exa. trabalhou realmente
bastante, estruturou um arrazoado longo e profundo, visando enquadrar exatamente
meu caso no requerimento, e, com isso, ensejou-me a oportunidade de ocupar a tribuna
num instante tão solene e significativo para o Congresso e para a Nação.
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Não pretendo entrar no mérito, nos aspectos técnico-jurídicos da proposição
de S. Exa., mas fazer uma apreciação de ordem geral e, mais ainda, do ponto de vista
moral.
Em verdade, deploro que um homem como o Deputado Carvalho Sobrinho,
encanecido na vida pública, experiente, conhecedor da realidade brasileira, venha se
preocupar aqui neste momento – quando nosso povo sofre e tem os olhos voltados
para esta Casa – com o sexo dos anjos (Muito bem) com assuntos de “lana caprina”.
Foi para mim uma decepção, pois eu admirava tanto S. Exa., desde uma oportunidade
em que o ilustre Deputado foi liberal e generoso para comigo numa das minhas
intervenções na Câmara! Agora Sua Excelência propõe à Câmara a cassação do meu
mandato. É matéria que a Câmara irá estudar e deliberar na sua soberania. Será matéria
também para a deliberação dos Tribunais e não seria eu até a pessoa indicada para fazer
a defesa destes direitos de que sou titular. Apenas titular, Sr. Presidente, porque aqui
não está somente o cidadão: aqui estão cerca de 300 mil brasileiros que me honraram
com sua confiança. (Palmas) E destes brasileiros, existem por este País afora aos
milhões. Independentemente da minha condição de pessoa humana, esses milhões de
brasileiros mantém por todos os recantos da nossa Pátria a mesma atitude. Com isso
cassará o ilustre Deputado, a Câmara ou o Poder Judiciário, os direitos desses milhões
de brasileiros? (trocam-se apartes. Tumulto)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção, nobre Deputado
Lamartine Távora! Atenção, nobre Deputado Segismundo Andrade. Está na tribuna um
nobre colega, a quem peço prossiga na sua oração.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, quero dizer a Vossa
Excelência e a todos os integrantes desta Casa que sinto que minha vida pública é
protegida pela vontade superior de Deus. Meus passos, como os passos de todos os
homens públicos autênticos neste País, nesta hora dramática da nossa vida estão
igualmente protegidos pelo Criador. Daí esta oportunidade.
É triste, Sr. Presidente, ver um homem enfurecido surgir nesta hora com tal
proposta. Mas isto é mesmo um retrato deste clube que é a política tradicional brasileira.
(Muito bem). Vive este clube preocupado com questões de “lana caprina”, com o sexo
dos anjos convivendo, indiferentemente, com 8 milhões de crianças sem escolas e com
mais de 5 milhões que estão na escola, mas de pé no chão, maltrapilhas e famintas.
(Muito bem. Palmas)
É bem um retrato deste clube de gente bem comportada que faz a política
brasileira.
Eu pensava exatamente nisto quando prestei o meu juramento. E o fiz
sinceramente, porque, inclusive, eu me sinto com autoridade para jurar a defesa da
legalidade constitucional (muito bem. Palmas), porque enquanto se violava a
Constituição, eu no meu Estado, surgia de armas na mão para defender os direitos do
povo brasileiro. (Muito bem), quando muitos dobravam a espinha a meia dúzia de
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golpistas que afrontavam as liberdades, os direitos e a vontade do povo brasileiro.
(Muito bem. Palmas)
Jurei, Sr. Presidente, e jurei sinceramente, porque, na verdade. (Trocam-se
apartes)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção, Senhores Deputados.
A Mesa cumpre manter a palavra ao orador que está na tribuna.
Solicito aos nobres colegas que colaborem com a Mesa na manutenção da
ordem dos trabalhos no plenário.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Os inconformados estes que no plenário,
maculam a Constituição dirigindo-me insultos, demonstram, exatamente, o que é este
clube da política brasileira. (Palmas). Devolvo a esses que não se conformam com o
direito democrático que estou exercendo, os insultos que me dirigem. São os
inadaptados. São os que exatamente, representam o clube da política brasileira, formado
de privilegiados e oligarcas. (Apoiados. Protestos). Esses inconformados, se querem ter
os seus direitos respeitados, respeitem o meu. Saibam ao menos comportar-se com
distinção se querem representar o povo brasileiro. (Apoiados. Protestos).
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Peço às galerias que não se
manifestem. A Mesa será obrigada, na observância do Regimento, a impedir
manifestações das galerias.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Senhor Presidente, é lamentável ver
ocorrências como esta, exatamente quando o povo sofre, quando o povo brasileiro está
esmagado, quando o povo brasileiro está com fome, quando existem, no Brasil, famílias
sem um pedacinho de terra, neste País de latifúndios. (Apoiados e não apoiados)
SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Solicito ao plenário que facilite à
Presidência a direção dos trabalhos. Nobre Deputado Leonel Brizola, peço a V. Exa.
que contra-argumente a questão de ordem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Estou, justamente, colocando estes
argumentos de sentido moral... (Tumulto) Sr. Presidente, tentarei atingir o mandato, que
me foi conferido por 300 mil brasileiros.
Sr. Presidente, é triste ver espetáculo como este, quando iniciativa desta
natureza tem a cobertura de insultos de Deputados. Esse comportamento retrata bem
o que é esse clube da política brasileira – (Apupos).
Aí estão os inconformados. Desejo dizer mais a V. Exa., Sr. Presidente: estes
mesmos são os que agora, depois que assumiram os seus mandatos...
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SR. PRESIDENTE – Peço aos Senhores Deputados ocupem seus lugares
no plenário. Atenção, Senhores Deputados, colaborem com a presidência.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Depois de terem...
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção! Solicito aos senhores
Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Depois que os Srs. Deputados assumiram
seus mandatos, depois que aqui viemos e recebemos ou iremos receber, uma ajuda de
custo de centenas de milhares de cruzeiros, fecharmos esta Casa para entrarmos em férias,
isto realmente é um escárnio sobre o sofrimento e os dias de miséria que o nosso povo
está enfrentando. (Muito bem; não apoiados. Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzili) – Atenção. Solicito ao orador que
se atenha à matéria da questão-de-ordem suscitada. A Presidência garantirá a S. Exa. o
tempo necessário à contra-argumentação.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, estou justamente analisando
os diversos aspectos dessa argumentação.
Esperava que o Sr. Deputado Carvalho Sobrinho, com sua experiência, seus
cabelos brancos, como homem público veterano, sensível ao sofrimento do nosso
povo, apresentasse um requerimento de convocação de sessão extraordinária para
continuarmos a trabalhar amanhã. Porque o povo brasileiro está esperando desta
Câmara, desta Legislatura, decisões e não que continue o Congresso apenas a dizer
“respeitar a Constituição”, dando cobertura legal ao processo de espoliação de nosso
povo, dando cobertura legal à miséria generalizada do nosso povo, dando cobertura
legal às injustiças que aí estão transformando o nosso povo numa espécie de sub-raça
desvitalizada, inferiorizada pela indiferença e pelo comprometimento das elites
brasileiras. É exatamente isto que eu esperava de S. Exa., um homem em condições
inclusive, de me dar conselhos, de dar conselhos a todos nós, mais moços, mas que vem
tomar uma iniciativa como esta que retrata bem o que é a política brasileira e o que tem
sido até aqui numa autocrítica – porque me incluo também nesta crítica – o Congresso
brasileiro. Vivemos aqui preocupados com este cipoal de leis, com torrentes de matérias
insignificantes, que em nada vêm alterar o quadro que aí está caracterizando o nosso
País. É claro que muitos dos que aqui estão poderão responder-me com deboche como
o estão fazendo, mas não tem coragem sequer de sair daqui para uma dessas favelas que
rodeiam Brasília. (Muito bem. Palmas)
Quero dizer, Sr. Presidente, que sei, é claro, que esta linguagem é demagogia
para aqueles que estão depositando dólares na Suíça e nos Estados Unidos. É claro, Sr.
Presidente, que isto é demagogia para quem é sócio das corporações econômicas que aí
estão espoliando nosso povo e nossa Pátria. É claro que isto não agrada, que encaram
com deboche todos aqueles que baseados no latifúndio tem uma economia
principalmente baseada na submissão de milhões de brasileiros.
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção Srs. Deputados.
ESTÁ NA TRIBUNA O NOBRE Deputado a quem solicito conclua sua
contra-argumentação, porque o tempo assegurado já corresponde ao que foi conferido
ao nobre Deputado Carvalho Sobrinho.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero dizer aos Deputados que aí estão
fazendo observações, de que eu deveria me dirigir ao Sr. Presidente da República, que
não pensem que fujo a esse aspecto da questão: primeiro porque me chamo Leonel
Brizola, (muito bem) segundo, porque devem dizer a ele que tem coragem não a mim,
que nada tenho com isso.
Finalmente, Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. agradeço novamente ao nobre
Deputado Carvalho Sobrinho, porque me ensejou transmitir a esta Casa aquilo que a
generalidade do nosso povo está pensando e que realmente nós aqui não nos enganemos
a este respeito, porque o povo brasileiro quer desta Assembléia, não a vigência do
formalismo que o requerimento do Deputado Carvalho Sobrinho espelha, mas decisões.
E quero dizer-lhe, Sr. Presidente, que aqui estou para, modestamente, com humildade,
pedir, apelar, rogar com o direito que tem qualquer cidadão, mas se não for ouvido
passar a exigir deste Congresso as decisões que dele se esperam.
Do Congresso e do Governo.
Sem ser um sectário, sem ser um intransigente, aqui ficarei para empenharme a fundo por essas transformações. Aqui me encontro, Sr. Presidente, para
acompanhar todas as boas iniciativas. Mas afirmo com toda a humildade que, por trazer,
para fazer discursos com “V. Exa. para cá” e “V. Exa. para lá”, não permanecerei aqui.
Vou-me embora. (Palmas prolongadas)
Queremos decisões. Não há justificativa alguma para que 200 ou 300 projetos
de reforma agrária aí estejam dormindo nas gavetas. E não há justificativa para que nós,
Deputados, investidos nesses deveres e como tais compromissos deixemos as nossas
funções para ir cuidar das nossas indústrias, das nossas fazendas, dos nossos bancos.
Não! V. Exa. me encontrará ali naquela cadeira, permanentemente, até o dia em que
perante a minha consciência chegar à conclusão de que se realmente esta Casa não for
aquilo que o nosso povo reclama por direito, enfim, o caminho da sua própria
realização, modestamente, como um simples cidadão, também saberei deixar esta Casa
e esta tribuna para ir buscar ouros caminhos que o meu patriotismo (Palmas) e o meu
amor ao regime reclamam em prol dos direitos do povo. Porque democracia não é
subversão, não é o regime onde as classes dominantes exercem o poder para submeter
80 milhões de habitantes. (Muito bem. Palmas).
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Uma Realidade Inaceitável
Discurso proferido pelo deputado Leonel Brizola na Câmara do Deputados
em 27 de março de 1963.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nestes últimos tempos, venho notando a
insistência com que procuram apontar-me como um agente da subversão, como um
homem preocupado em subverter a ordem. Na medida das minhas possibilidades, tenho
procurado demonstrar que esses acusadores não têm nenhuma razão, não apenas
invocando meu passado, como também argumentando com os objetivos que
preocupam a mim e a milhões de brasileiros que têm suas consciências queimando,
inconformados em ter de conviver e coexistir com essa realidade inaceitável de nosso
país.
Rigorosamente, Sr. Presidente, estas acusações não me atingem, nem
tampouco a todos quantos pensam e agem da mesma forma. Quanto mais nos acusam,
mais nos fortalecem em nossas convicções, mais nos estimulam a lutar e mobilizar as
últimas reservas de nossas energias para a construção de um Brasil novo, para que nosso
País enverede finalmente por novos rumos, vencendo as angústias insuportáveis, os
sofrimentos, essas realidades que aí estão inconformando a todos nós.
Subversivos foram chamados os abolicionistas. Os senhores de escravos e
toda a nobreza, como também a intelectualidade a serviço daqueles interesses
desumanos e anticristãos, inclusive no próprio Parlamento da época, apontavam os
abolicionistas, como subversivos, como agentes da desordem que desejam a destruição
da ordem cristã, da ordem econômica e social. De subversivos, foram chamados os
propagandistas da República. As classes dominantes da época – e mesmo no seio do
Parlamento – tratavam assim àqueles que lutavam por novas dimensões para as
liberdades públicas e privadas neste País. E muito sangue, pesado tributo de sangue, foi
necessário para que pudesse o Brasil abolir a escravatura ou proclamar a República. No
meu Estado, madrugando, o povo gaúcho, nas lutas palas liberdades republicanas,
empenhou-se durante dez anos na Revolução Farroupilha – luta legendária – qualificada
como hoje nos qualificam, ainda que por nenhum motivo possamos comparar-nos
àqueles centauros que lutaram com tanto desassombro pelas liberdades humanas.
Por tudo isso, Sr. Presidente, não nos impressionam essas injustiças e essas
incompreensões. Bastaria que houvesse um pouco de compreensão neste País, por parte
de alguns poucos, e estaríamos resolvendo amplamente as nossas dificuldades. Mas é
justamente este egoísmo, estes sentimentos desumanos, talvez de menos de 500 mil
brasileiros que estão altamente colocados nos escalões da nossa vida econômica e social
e que enfeixam em suas mãos o poder de decisão, que tudo dificulta. A esta altura, não
nos iludimos mais, inclusive com este poder potencialmente colocado nas mãos de
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muitos nós através do voto popular; o poder real neste país está nas mãos dos titulares
do poder econômico.
O SR. MAX DA COSTA SANTOS – Nobre Deputado, também foi
chamado de subversivo, de amante da desordem, de pregador de caos, do enganador da
humanidade, de mistificador do povo, o grande norte-americano George Washington.
E assim foi chamado, nobre Deputado, pelos distintos senhores das colônias britânicas;
nascidos nelas próprias. Eram as elites da época que guardavam esses objetivos para
George Washington e assim também para Thomaz Jefferson, no momento em que os
Estados Unidos da América do Norte, àquela época ainda colônia britânica, procuravam
libertar-se dos vínculos que os ligavam à Coroa Britânica e à economia da Grã-Bretanha.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado, nobre Deputado, pela sua
contribuição.
Não nos impressionam estas acusações e estas injustiças. Quando nos
chamam de comunistas e quando apontam a todos os inconformados com esta ordem
social e econômica injusta, ultrapassada, desumana, anticristã como esquerdistas,
demagogos, comunistas – não que tenha necessidade de fazer esta declaração – mas
cumpro o dever de, mais uma vez, prevenir aqueles que pensam que irão deter-nos em
nossa luta pela construção de um Brasil novo, que perdem o seu tempo, não apenas em
relação a nós, mas também ao nosso próprio povo, que cada dia adquire uma maior
consciência e compreensão da realidade em que vive, das possibilidades que tem de
tornar o seu país uma grande nação e de organizar uma sociedade mais justa e mais
humana.
Sr. Presidente, incluo-me entre aqueles que nada têm com o comunismo nem
com a Rússia, mas que nem por isso consideram um galardão, um ato de coragem
combater o comunismo. Consideramos até, Sr. Presidente, nesta época, que combater
o comunismo – para muitos indústria rendosa – é quase um ato de covardia. Combater
o capitalismo, isso sim, é um ato para o qual se requer muita coragem. Aqueles que se
devotam ao combate, à luta contra o liberalismo econômico, contra o capitalismo, estes
sim, escolhem o caminho do sacrifício, de vencer, de lutar contra as dificuldades, mas
sobretudo uma atitude de coragem. Não nos impressionam essas acusações, ainda mais
quando se referem a mim, porque tenho como poucos talvez serviços prestados à
ordem democrática e às liberdades públicas neste país, serviços prestados à defesa da
Constituição, à defesa deste direito, que aqui estamos vivendo, de nos reunir livremente
nesta Casa. Quando faço certas afirmações num chamamento à responsabilidade deste
Congresso, das classes dominantes, dos que detém o poder real deste país nas mãos,
dos que com um pouco de generosidade apenas poderiam encaminhar a nossa realidade
para outros rumos, outras perspectivas, eu o faço vivendo esta autenticidade. Não estou
aqui reivindicando para mim serviços maiores do que os prestados por muitos dos meus
patrícios, mas quis a Providência, a bondade de Deus que, em determinado momento,
expressão e eco da vontade e da rebeldia do nosso povo, contribuísse eu para que este
Congresso continuasse a funcionar, como funcionando está no dia de hoje. (Palmas).
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O SR. ADOLFO DE OLIVEIRA – Permite um aparte, nobre Deputado?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria ao nobre Deputado e colega, seja
rápido e concludente em seu aparte, para que eu possa desenvolver minhas
considerações.
O SR. ADOLFO DE OLIVEIRA – Nobre colega, tenho acompanhado as
palestras que V. Exa. vem realizando através do rádio, da televisão. E quero dizer que
no meu entendimento, no meu julgamento, Vossa Excelência é um patriota. Quero
dizer isso, porque vejo e sinto nas expressões que V. Exa. transmite aquela
intranquilidade e aquela preocupação que não constitui privilégio ou monopólio desta
ou daquela agremiação política, desta ou daquela coletividade. Apenas eu me permitiria
lembrar a Vossa Excelência que, dentro deste regime democrático, em que existem
tantas injustiças, tantos privilégios e tantas coisas que precisam, urgentemente, ser
renovadas, nós conseguimos – digo “nós”, o povo brasileiro – o monopólio estatal do
petróleo, a lei da remessa de lucros, enfim, uma série de providências que há 20 anos
atrás seriam classificadas como comunistas, para utilizarmos o jargão que cobre a todos
que querem renovar ou modificar este país. Eu ponderaria neste aparte, apenas o grande
risco que tanto V. Exa. Quanto todos nós corremos de, uma vez desfechado um
movimento violento neste país, dele vierem a se aproveitar elementos estranhos ao
Brasil: cubanos, americanos, russos, argentinos, todos lutando aqui dentro, porque a
revolução por armas no Brasil, nobre colega, Deputados Leonel Brizola, não seria uma
revolução nossa, uma revolução brasileira; seria uma revolução de estrangeiros, lutando,
aqui, para derramar nosso sangue; seria uma luta em que seríamos aqueles que mais
teriam a perder. Sou favorável à revolução democrática através da reforma das nossas
leis e da politização das nossas massas. (muito bem; palmas).
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço o aparte do ilustre Deputado.
Comungo em parte de suas observações e discordo de alguns aspectos. Mas, queria
dizer, Senhor Presidente, que a minha contribuição – a contribuição que muitos
brasileiros estão procurando dar à solução das angústias que aí estão atormentando o
nosso povo e a todos os seus homens públicos autênticos – é sincera. Se eu quisesse
acomodar-me, como tantas vezes afirmo, neste clube amável que é a política brasileira,
vivendo as suas vantagens, para mim seria muito fácil, mas prefiro seguir os
mandamentos de minha consciência, certo que a despeito dos sacrifícios que nos
aguardam é esse o caminho autêntico para a prestação de serviços ao nosso povo. Essa
incompreensão há de ser passageira, porque não demora a formação de uma expressiva
unidade neste país em torno das causas verdadeiras, autênticas dos nossos males, do
diagnóstico das doenças que aí estão gerando tantas sequelas, como também dos
remédios da terapêutica que devemos adotar.
Vejo, Sr. Presidente, inconformado por exemplo, esta contradição
fundamental, que se formou entre os interesses das classes dominantes, que vem
empolgando, sucessivamente, os governos neste País, e os interesses legítimos do nosso
povo, de modo direto ou indireto... As classes econômicas particularmente se
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engajaram, na intensidade deste cruel processo de espoliação que se desencadeou sobre
o nosso país, sobre o nosso povo, sobre este continente. Enquanto não nos unirmos
em torno da compreensão desta causa, as soluções serão como estas que aí estão no
Plano Trienal, na política econômica e financeira do Senhor Santiago Dantas, os artigos
do Senhor Gudin, nos planos do Senhor Lucas Lopes, do Sr. Láfer, do Senhor Mariani,
enfim, como nestes últimos 18 ou 20 anos, tratando dos efeitos, tratando da febre, em
vez de cuidar da doença. Formou-se esta contradição fundamental, Senhor Presidente.
Multidões espoliadas, como governos empolgados pelas classes dominantes, na maioria
dos seus continentes, associados ao processo de espoliação, com interesse na dinâmica
da espoliação. Quando nos convencemos deste quadro, quando constatamos, através
dessa realidade que está aí dos números dos dados, das estatísticas, dos fatos concretos,
é isto ser a alguma ideologia? Entendo que para um patriota autêntico ocorre até uma
espécie de superação do problema ideológico para nos atermos aos interesses concretos
e objetivos do povo. É ser comunista ou esquerdista ou ser filiado a esta ou aquela
ideologia proclamar que o mal deste Continente, deste país, é o cruel processo de
descapitalização que está sangrando a nossa economia, que está determinando,
consolidando, aprofundando uma estrutura econômico-social injusta, desumana, cada
dia mais cruel? É ser realista lutar contra o processo de espoliação e ir às causas, ir à
profundidade, ir à doença para tratar desse grande enfermo?
Concedo aparte ao nobre Deputado Cid Carvalho, a quem peço seja breve.
Temos todos incorrido no erro dos apartes longos, inclusive eu. Com este apelo,
prometo seguir o seu exemplo.
O SR. CID CARVALHO – A respeito de V. Exa., como contribuição, quero
ler pequeno trecho que retrata bem as coisas deste País. Trata-se de relatório de
comissão da SUDENE sobre uma parte do interior do Maranhão. Diz: “Condições de
saúde” – completa ausência de assistência médico-sanitária, pois há apenas um médico
do SESP na cidade de Pindaré-Mirim para atender a uma população total de
aproximadamente 150 mil pessoas. Condições higiênico-sanitárias praticamente
inexistentes. Cerca de 80% das habitações são do tipo choupana, toscas edificações
cobertas de palha, piso de terra, oferecendo precaríssima proteção contra as
enfermidades; móveis e utensílios elementares e até primitivos, abrigando
promiscuamente em seus dois ou três aposentos pessoas, coisas e, frequentemente,
animais domésticos – cachorros, porcos, galinhas, etc. Regime dietético insuficiente
qualitativamente e inadequado quantitativamente. Média para adultos 1.500 a 2.000
calorias, tendo como base o arroz, o feijão e a farinha de mandioca. Índice de
analfabetismo: 80% de analfabetos. Idade média de vida; 28 anos. Mortalidade infantil:
60%; tracoma na população, em geral, 54,7%; dados reais 8.500 exames; população
escolar, 67%; real – 800 exames; verminose – 100% da população; malária 42% da
população”. Nobre Deputado, se é subversão clamar a essa massa para que se liberte
dessa situação, então sejamos todos da subversão.
O SR. BRITO VELHO – Permita-me um aparte telegráfico. Em primeiro
lugar, quero lembrar a Vossa Excelência que e à Casa que fui sempre oposicionista e V.
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Exa. Vinculado tem estado sempre, nestes últimos quase vinte anos, senão
permanentemente, quase que permanentemente a todos os dominadores da política
nacional. Em segundo lugar, quero formular uma pergunta a V. Exa. que fala tanto e
enigmaticamente declara e reiteradamente o afirma que seus ideais reformistas, que seu
sonho de uma pátria melhor e obstaculizado por forças evidentemente existentes dentro
desta Casa. E eu queria que V. Exa. Houvesse por bem, com bravura, indicar
exatamente quais essas forças, quais esses elementos que estão a impedir a regeneração
deste País. Em terceiro lugar, para completar, quero dizer a V. Exa. e à Casa que
madruguei muito mais que V. Exa. Em matéria de defesa dos interesses deste País.
Muito antes que V. Exa. Lutasse por qualquer espécie de reforma agrária, já era eu, lá
por volta do ano de 1948, pregoeiro de medidas fundamentais para que se iniciasse uma
das tarefas que estão a exigir profundas medidas por todos aqueles que tenham olhos
de ver, e ouvidos de ouvir.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria a V. Exa. que fizesse a gentileza de
ser concludente.
O SR. BRITO VELHO – O telegrama é um pouco longo, mas será
certamente menor que o relatório do nobre Deputado que me antecedeu. No ano de
1958, quando V. Exa. era candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, minha
campanha para o Senado da República teve como uma das notas marcantes exatamente
a reforma agrária no Rio Grande do Sul e neste País. E acrescento: V. Exa., ao que me
lembro, silenciou, em todas as línguas que conhece e nas que desconhece a respeito do
problema da reforma agrária. V. Exa. foi eleito e é bem provável que uma das causas,
entre outras, da minha derrota para o Senado da República tenha sido exatamente esta,
de ter tido a coragem e a honestidade de dizer ao povo aquilo que achava devesse ser
feito a bem dele, a bem do meu Estado e a bem do Brasil. Quero, por isto, declarar que
V. Exa. não está em condições de dar lições a muitos dos que estão nesta Casa. Não
poderei afirmar quanto à universidade dos membros desta Câmara, mas a homens como
eu, V. Exa. não está em condições de dar lições, porque, muito antes de V. Exa. iniciar
seus pretensos movimentos reformistas, estava eu, sim, a sugerir reformas e profundas
reformas. E, para completar...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sou obrigado a cortar V. Exa., Vossa
Excelência está sendo até desatencioso para comigo. Pedi a V. Exa. que desse um aparte
e outros – para mim, seria uma honra receber apartes de V. Exa. – mas que fossem
concludentes.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Peço ao nobre Deputado que
conclua seu aparte.
O SR. BRITO VELHO – O aparte é absolutamente concludente. Peço
desculpas à Casa se feri o Regulamento. Encerro, chamando a atenção da Câmara para
o quanto de exagerado, para quanto de imaginário existe nas declarações do nobre
Deputado que está na tribuna. (Dão-se apartes paralelos)
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção, Srs. Deputados. Peço
aos nobres que aparteiem com consentimento do orador.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, acabamos de ouvir o aparte
do ilustre Deputado. A Casa o observou atentamente. Não vou responder, porque é,
evidentemente, uma provocação inspirada nos azedumes da política local.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção! Solicito aos Srs.
Deputados que mantenham o debate à altura das tradições da Casa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Os ilustres colegas têm merecido de todos
nós o máximo respeito.
O SR. DOUTEL DE ANDRADE – Permita-me o nobre Deputado um
aparte. Nobre colega Leonel Brizola, é V. Exa., no Brasil, hoje em dia, líder de uma forte
corrente do pensamento nacional. Chegou V. Exa. a esta Casa, vindo de sucessos os
mais palpitantes dos últimos anos da política brasileira, trazendo uma liderança de fato,
a qual ninguém pode desconhecer, liderança que assenta suas raízes, talvez, no próprio
espírito de rebelião das massas nacionais. Nesta tarde, esta Câmara, de ordinário tão
turbulenta, ouve V. Exa. com muita atenção. Há, inquestionavelmente, uma grande,
uma vibrante expectativa em todos quantos aqui têm assento, para saber a que veio V.
Exa. ao Parlamento Nacional. Estava V. Exa., neste instante a definir, com elevação,
com patriotismo (muito bem; muito bem. Palmas) e, sobretudo, com cortesia, a sua
posição no intrincado cenário político nacional.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido a V. Exa.
O SR. DOUTEL DE ANDRADE – Fazemos um apelo a V. Exa., prossiga
neste diapasão, deixando à margem o varejo, as tricas e futricas das esquinas do Rio
Grande do Sul.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, na verdade eu sei o que
significo. Absolutamente não estou aqui convencido de que represento algo de maior
importância ou significação neste País. Considero-me, hoje, um homem realizado,
inteiramente realizado, sob o ponto de vista de uma carreira clássica da política
brasileira. Quero apenas dar a minha contribuição – e sabe Deus com que determinação
pretendo contribuir com a minha pedra – para a construção deste Brasil novo. Somente
isso é que me empolga e que anima os meus passos e o meu espírito.
Não quero, neste momento, entrar no mérito de nenhuma decisão específica
a que esta Casa será chamada muitas vezes, mas apenas fazer algumas referências gerais
de ordem política, e de ordem moral para nós. Quando clamo por decisões imediatas, é
claro que procuro transmitir as preocupações, as inquietações da minha própria
consciência, procuro interpretar as aspirações mais justas do nosso povo.
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Realmente, este quadro que aí está cria para nós um dilema: quem, neste País,
tiver responsabilidade de decidir e não estiver vivendo uma consciência revolucionária,
disposto a fazer uma tomada de posição revolucionária, não há dúvida de que deixou
de ser autêntica em relação às aspirações e aos mais sagrados interesses do nosso povo.
Revolução, Sr. Presidente, que necessariamente não precisa ser violenta e tudo devemos
fazer para evitar que ela se desenvolva com violência, com derramamento de sangue.
Não é outra coisa que tenho pedido, por que tenho clamado e como eu, sei, muitos dos
que aqui estão ouvindo-nos e muitos milhões por este Brasil afora. Porque o nosso
povo rigorosamente não deseja a eclosão de uma revolução violenta. Não deseja. (Muito
bem). Mas não apenas ele, mas nós que representamos a sua vontade, os seus direitos e
as suas aspirações, devemos insistir, exigir decisões imediatas, decisões revolucionárias,
medidas tomadas através de processos verdadeiramente revolucionários pela sua
profundidade, pela sua extensão, pela sua rapidez. Quando reclamamos Sr. Presidente,
decisões rápidas, a curto prazo, deste Congresso, não estamos procurando coagi-lo, não
estamos procurando pressiona-lo; estamos, sim, procurando aproximar a representação
popular do próprio povo, fazendo com que a vontade do nosso povo realmente se faça
sentir, através de decisões que se identifiquem com os seus direitos. É exatamente isto,
Sr. Presidente. Realmente, esta Câmara e o Senado – o Congresso – como também o
executivo, os poderes públicos, os poderes governamentais deste País, que, não há
dúvidas, são empolgados nos seus maiores contingentes, pelas classes dominantes, pelas
camadas da população que têm o poder econômico, o poder de decisão e, sobretudo,
condições culturais para orientar, para abrir os caminhos, estão colocados dentro de um
dilema. Ou decidem correspondendo às aspirações, e os direitos do nosso povo a curto
prazo, ou procederão, então sem nenhuma autenticidade e arcarão com as
responsabilidades do que poderá acontecer neste País.
Eu demonstro a minha afirmativa, Sr. Presidente e devemos viver, aqui nesta
Casa, um pouco com o espírito cristão, a fim de compreender esta realidade. Esta Casa
e o Senado reunidos, numa madrugada alteraram um regime. Não quero entrar nesta
discussão, se deviam ou não fazê-lo, mas o fato é que em horas, numa madrugada, o
regime vigente foi modificado. Pergunto: não devemos ser sensíveis à compreensão, à
vontade, ao pensamento de milhões de brasileiros que estão com fome, lutando para
sobreviver e que não compreendem por que motivos esta Casa não vota a reforma
agrária numa semana? É impossível alterar o regime, Senhor Presidente. E ele foi
alterado em poucas horas.
Então este povo humilde na sua simplicidade, – povo do qual temos a
obrigação de ser o intérprete – formula também este raciocínio: por que o Congresso
decidiu alterar a estrutura do regime em poucas horas, numa madrugada? Porque
estávamos na iminência do desencadeamento da guerra civil; porque precisávamos
vencer uma crise. São razões respeitáveis. O pais se encontrava sob o tacão da bota
militar golpista e apenas uma réstia de liberdade se levantava contra a estrutura
deflagradora do golpe.
O SR. LAERTE VIEIRA – Permite-me V. Exa. o aparte?
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Em seguida.
Então este nosso povo que sofre, que não compreende como somos tão
indiferentes à sua sorte, pergunta por que as decisões se procrastinam, por que tantos
governos, tantos deputados e tantos senadores são eleitos e as suas aspirações são
frustradas; cada dia é maior o marginalismo, mais elevado o custo de vida, maior o
número de crianças sem escolas, maiores as áreas de subemprego. Então passam os
nossos patrícios, na sua simplicidade e singeleza, a raciocinar: precisamos criar as
condições, as mesmas condições de agosto de 1961 para que o Congresso tome as
decisões. Creiam que é este o raciocínio que está lá fora. O povo precisa sair às ruas,
precisa ir à greve, precisa exigir para que se vote a reforma agrária, para que o Executivo,
em colaboração com o Congresso, resolva construir, espargir escolas por esse interior
distante, para que nenhuma criança neste País fique sem o direito assegurado de
aprender a ler e de educar-se.
É esta a compreensão, é este o pensamento dos nossos irmãos humildes, que
sofrem submetidos. Quando procuramos, quando pedimos a esta Casa decisões rápidas,
não apenas fazemos eco a estas aspirações, a estes direitos do nosso povo, como
também transmitimos nosso próprio pensamento.
Eu sou um deles Sr. Presidente. Perante minha consciência não posso mais
conviver com este quadro. Não poderei ficar aqui em Brasília, por exemplo, 4 anos,
com meu apartamento, com automóvel, aqui no ar condicionado, ganhando os
vencimentos que ganhamos e com isso não quero dizer que sejam desnecessários, mas
grandes são. Não poderei ficar na grandeza da nova Capital, coexistindo com 160 mil
favelados, multidão faminta, maltrapilha, sedenta de justiça social. Dirão os Srs.
Deputados que não é culpa do Congresso, mas do Executivo. É culpa de ambos. Tudo
isso é decorrência dessa ordem jurídica que, consagrando tantas conquistas da maior
significação e importância para nós, também, não apenas pelos seus defeitos, quanto
pelas suas omissões, dá cobertura legal a essas injustiças. E ainda mais com a nossa
presença num Congresso que funciona para a própria espoliação do nosso povo e do
nosso País.
O SR. LAERTE VIEIRA – Vossa Excelência deve ter percebido que estou
há meia hora solicitando um aparte.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lamento, mas V. Exa. viu que as apartes me
tomaram muito tempo. Vou pedir mais alguns minutos de tolerância para conceder o
aparte.
O SR. LAERTE VIEIRA – V. Exa. havia dirigido uma interpelação a esta
Casa e eu modestamente queria responder. V. Exa. perguntava como se transformou
um regime em poucas horas. Responderia a Vossa Excelência que os problemas
políticos podem ser solucionados em alguns instantes, alguns minutos, em algumas
horas, mas que não se pode transformar o aspecto social e econômico desta Nação no
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mesmo prazo, nem encontrar soluções econômicas que sejam tão breves como as
soluções de V. Exa. E eu, que respondi modestamente a uma pergunta de Vossa
Excelência, gostaria que me respondesse àquela que vou formular. V. Exa. se referiu ao
Plano Trienal e à missão Santiago Dantas, quase com desprezo. Perguntaria,
objetivamente a V. Exa., se aprova o Plano Trienal, se acha que ele melhorará as
condições de vida do povo, a situação das classes famintas, analfabetas, sofredoras? Ou
V. Exa. não acredita no plano que o Governo realizou? Acredita Vossa Excelência ou
não na missão Santiago Dantas, que foi aos Estados Unidos a mando do Presidente?
Era a pergunta que, objetivamente, desejava fazer a Vossa Excelência, agradecendo a
gentileza e a bondade de ter concedido a um Deputado desconhecido o aparte com que
fui honrado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Isto é outra matéria que iremos debater.
Creio que não tenho motivo para esconder o meu pensamento ou tergiversar em relação
à matéria. Quanto às decisões, não sou intransigente nem sectário, desde que haja gestos
de boa vontade do Congresso, mas incisivos, concretos, que representem a abertura de
novas perspectivas para o povo, mesmo que não revelem decisões de grande
profundidade, mas que signifiquem um passo, para outro, a um ser dado amanhã. Não
poderíamos ter deixado de reconhecer, inclusive de levar ao povo a compreensão
necessária para o acolhimento, para a criação de um ambiente de harmonia e de
fraternidade. As alterações da ordem jurídica e constitucional, ponto de partida para as
reformas, este Congresso poderá faze-las também em poucas horas, exatamente como
alterou a estrutura do regime constitucional, na ordem jurídica, porque depois é tudo
uma programação, um conjunto de atividades que terá de vencer etapa por etapa para
que não se destrua, inclusive, um sistema econômico, ainda que arcaico, ainda que
inconveniente, ainda que ultrapassado, mas que não deve ser destruído enquanto outro
não for construído progressivamente para substituí-lo.
Esta é a minha posição, Senhores Deputados, e peço aqueles que continuam
insistindo, que ainda se enganam com as minhas posições, peço a eles compreensão
porque, Sr. Presidente, nem eu, nem milhões de brasileiros que pensam como eu e
muitos aqui dentro desta Casa, nós não temos culpa de possuir os nossos corações
sensíveis; não temos culpa de pensar e de agir desta forma. É que não aceitamos mais
essa convivência; não haveria dignidade para nós nem para este Congresso continuar
convivendo com a favela, com o rancho, com os alagados, convivendo com oito
milhões de crianças sem escola, convivendo com este quadro de injustiça que aí está
neste País imenso que se transformou, que se consolidou como um verdadeiro paraíso
do latifúndio, com milhões de famílias de agricultores legítimos que não têm um palmo
de terra, que não têm o mínimo de um lote de terra para plantar, para produzir, para
subsistir com a sua família. Não! Não aceitamos mais essa convivência e aqui estamos,
nesta fase da vida do Congresso que considero histórica, com o propósito de prestigiar
esta instituição. Se quiséssemos derrota-la, desmoraliza-la, desprestigia-la não
estaríamos aqui aceitando essa convivência livremente consentida, autenticamente
democrática, porque desejamos no fundo da nossa alma que haja nesta Casa
Compreensão, que os representantes do povo sejam sensíveis, acorram ao direito de
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nossa gente com rapidez, como realmente, Senhor Presidente, temos o dever de fazêlo. Atravessamos uma fase anormal de nossa vida. Não foi com o propósito de
desprestigiar esta Casa que me rebelei, que condenei o procedimento que tivemos aqui
há cerca de 60 dias, quando nos reunimos, recebemos uma ajuda de custo vultuosa e
nos declaramos em férias remuneradas por 45 dias! Não condenei, absolutamente, não
afirmei que aquelas importâncias fossem desnecessárias. Afirmei até que são necessárias,
porque isto aqui é uma caridade artificial, onde tudo é difícil para os que vêm para cá
trabalhar no Congresso ou noutros setores de serviço público. Não aceitei, isto sim, é
que nos declarássemos em férias remuneradas, quando vivemos uma situação anormal,
uma situação inteiramente anormal. Pode ser que estas palavras doam em alguns
ouvidos, mas é a afirmação sincera de uma posição. Tenho serviços prestados a este
regime. Não desejo vê-lo garroteado. Creiam que, como todos aqueles que se
consideram democratas sinceros, estou pronto a dar o meu tributo para defender as
nossas conquistas democráticas. Mas não aceitamos mais é que esta convivência
democrática assim continue como uma espécie de sociedade limitada, onde apenas as
camadas mais bem situadas da sociedade brasileira vivem a plenitude das nossas
liberdades. Precisamos dar nova dimensão aos direitos humanos, sociais, políticos do
nosso povo. Este quadro que aí está, cada dia mais se agravando, não é aceitável para
nós.
Nem dignidade, como há pouco afirmamos, haverá para esta Casa, para
qualquer um de nós, na vida pública, em conviver, em coexistir com esse quadro. Por
isso é que clamamos, Sr. Presidente, é que pedimos, é que rogamos por decisões
imediatas, por decisões revolucionárias, por medidas que venham abrir novas
perspectivas para o nosso povo. Aí está uma delas, a reforma agrária, colocada sob o
exame desta Casa. Hoje, Sr. Presidente, é o terceiro dia. Faz três dias, realmente, que
esta Casa tomou conhecimento oficial, através do debate, da iniciativa do Presidente da
República. A proposição agora deverá tramitar nesta Casa, mas não pode ir para as
gavetas, não pode sofrer delongas. O nosso povo tem o direito de exigir de nós decisões
imediatas, e quando falamos que se essas decisões não vierem nós iremos buscar outros
caminhos, o fazemos sinceramente, porque, se nosso sistema democrático não permite
que o povo se liberte deste quadro que aí está – pois até Nosso Senhor Jesus Cristo, se
aqui viesse novamente, nos apontaria, a todos nós, como colaboradores dos romanos,
como elementos vendidos às classes dominantes, que lá estavam de mãos dadas ao seu
tempo, com os espoliadores romanos – então esse regime estará sendo instrumento de
submissão. Quero dizer a Vossa Excelência, Senhor Presidente, justamente neste
instante, quando uso pela segunda vez desta tribuna, que serei um dos que não
conseguirão permanecer nesta Casa se dentro de um período razoável...
Assim pensamos nós, que estamos aqui para colaborar. Com aqueles que se
preocupam com minha atuação e me consideram elemento perturbador da vida política
brasileira, assumo um compromisso – tomem essas decisões, a curto prazo, não todas
as que reclamamos, algumas poucas que já estão colocadas ou o serão nestes próximos
dias por mim e tantos outros, irei embora para minha casa cuidar de minha família e
não voltarei mais à política. Mas, se essas decisões não vierem. Sr. Presidente, então
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teremos o direito de buscar outros caminhos, a que nós temos referido. Que caminhos
serão esses? Não sei, falo, com sinceridade, mas esses caminhos existem. Aqueles que
lutaram pela libertação de nosso País do jugo português souberam seguir esses
caminhos; os republicanos os seguiram. E quanto tributo de sangue foi necessário! Nós
também, para libertar 60 milhões de brasileiros da submissão, daremos nosso tributo de
sangue, como o deram nossos antepassados para as conquistas alcançadas pelo nosso
povo, através da história. Para as cinco reformas fundamentais que aí estão, foi dado
um tributo de sangue. Não fizemos por menos a nossa independência, nem a abolição
da escravatura, nem a proclamação da República, nem ainda a instituição do voto
secreto. E também com tributo de sangue, foi elaborada a legislação que veio dar maior
dignidade ao trabalho neste País.
Pedimos, assim, que estas classes dominantes, que as maiorias do Congresso
sejam humanas, não sejam tão anticristãs, apegadas aos seus lucros e interesses. Que
façam estas transformações, para que o nosso povo não seja jogado na guerra civil e
para que não vejamos o derramamento de sangue, a luta de irmãos contra irmãos.
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Reforma Agrária e Educação
Discurso proferido pelo deputado Leonel Brizola, na Câmara dos Deputados,
em 18 de abril de 1963. (Incluído os textos sugerindo mudanças no projeto do
Executivo para a realização da reforma agrária e o “Esquema Básico para o Plano
Nacional de Escolarização”.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, em primeiro lugar desejo pedir desculpas a
V. Exas. E ao nosso povo pelos momentos de exaltação que hoje, pela manhã, muitos
de nós vivemos, particularmente em relação ao que ocorreu com minha pessoa. Motivos
existiram para isso. Mas a verdade, Senhor Presidente, é que vim para esta Casa não
para ofender, não para agredir ou fazer ataques pessoais a quem quer que seja, muito
menos a qualquer Deputado, mas para trabalhar, para cumprir um dever, senão mesmo
uma missão. Só penso no cumprimento do meu dever. Não tenho outros propósitos
ou objetivos. Estou mesmo disposto, como vem ocorrendo até agora, de minha cadeira,
desta tribuna, participando dos debate, a encarar com humildade, com resignação, os
ataques, ofensas e até insultos a mim dirigidos, a não aceitar provocações para que não
me venha a desviar do meu caminho, dos meus deveres. Foram momentos que desejo
fiquem para o passado. Estes dias todos que aqui passamos mais de 30, tenho ouvido e
presenciado pacientemente inúmeras afirmações, increpações, referências as mais
injustas à minha pessoa. Deploro sinceramente possam existir tantas pessoas, não só
aqui, mas principalmente fora, que não reconheçam a mim como tantos brasileiros –
refiro-me particularmente a mim – o direito de ser um patriota autêntico, sincero,
determinado a prestar serviços ao seu País e ao seu povo.
Mas nada disso nos desviará do nosso caminho. Tenho ouvido, por exemplo,
ataques, os mais candentes, pela circunstância de comparecer eu perante estações de
televisão, de rádio, ou por fazer, de vez em quando, uma publicação, como matéria paga.
Por que não posso fazer isso? Por que não podemos nós, do Partido Trabalhista, fazer
isso, quando não podemos frente a este poder econômico, ao controle das agências de
publicidade ter um jornal. Não sou um homem só; somos muitos neste País.
Particularmente, considero-me um homem público representativo de amplos, de
imensos contingentes do nosso povo. Sem nenhuma vaidade declaro que votação
parecida com a que tive no Estado da Guanabara teria no meu Estado, como noutros
Estados da Federação.
Por que não podemos utilizar os meios de divulgação, mesmo pagando, sem
vender a nossa consciência, reunindo companheiros e integrantes da nossa causa, que
se identificam no mesmo pensamento, para cobrir essas despesas? Por que nos acusam
de que temos amplos meios de divulgação, quando aí está todo um sistema, toda uma
estrutura de publicidade e divulgação, com jornais e transmissoras de rádio e televisão,
exclusivamente ao serviço dos interesses do poder econômico, das classes dominantes,
das classes privilegiadas, que têm – devemos reconhecer com toda a lealdade – nesta
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Casa e no Senado identidade, afinidade, integração com as maiorias conservadoras? A
todo momento ouvimos as notícias, as notas mais disparatadas, mais injustas
caminharem por este País a fora, não nos sobrando, sequer, uma oportunidade para
corrigi-las.
Ainda ontem mesmo, li em diversos jornais brasileiros uma declaração do
Deputado Último de Carvalho, – declaração a ele atribuída, porque não acredito tenha
aquele Deputado feito semelhante referência – de que falto às sessões, quando a minha
conduta tem sido irrepreensível a esse respeito. Praticamente não faltei a nenhuma
sessão. Tenho procurado ser um dos primeiros a chegar à Câmara e dos últimos a sair.
No entanto, tudo isso foi espalhado.
O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – V. Exa. permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria a V. Exa. que fosse breve no seu
aparte.
O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – Vossa Excelência sabe da simpatia
que sempre nos uniu neste Parlamento, desde 1954. Considero a causa de V. Exa. nossa
também, incontestavelmente. A causa dos nacionalistas do centro, não dos nacionalistas
da esquerda. Mas Vossa Excelência há de convir comigo. Ao chegar a um programa de
televisão, o speaker, o jornalista se dirige a mim e declara que V. Exa. ali dissera que
tinha os bolsos empanturrados com mais de um milhão de cruzeiros, recebidos em dois
meses nesta Casa. Ora, sendo eu representante do povo, como Vossa Excelência, não
com tanto brilho, não com essa mentalidade ensolarada, como diz o Deputado Tenório
Cavalcanti...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria a V. Exa. a gentileza de ser breve no
seu aparte.
O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – Não! O Presidente há de tolerar.
Tenho de dizer que Vossa Excelência faltou à verdade, Vossa Excelência que hoje
declarou que um Deputado não pode mentir. Devo dizer que Vossa Excelência nesse
trabalho contra o regime e contra o Parlamento, ou está louco ou então é um carbonário,
porque torpedeia o barco que o regime e o Presidente da República, o Partido de Vossa
Excelência e o meu Partido ocupam.
O SR LEONEL BRIZOLA – Lamento, mas sou obrigado a cortar o aparte
de Vossa Excelência. Vou cortar, porque V. Exa. me insultou.
O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – V. Exa. quer cortar o nosso mandato,
quanto mais o meu aparte!
O SR. LEONEL BRIZOLA – Vou cortar, porque Vossa Excelência, em
primeiro lugar, me insultou. Mas esse insulto Vossa Excelência pode crer que à minha
pessoa não atingiu. Há de fazer mal é aos cabelos brancos de Vossa Excelência.
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O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – Meus cabelos brancos nada têm com
isso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Têm, porque um homem de cabelos
brancos, não pode dizer que seu colega está mentindo, que está faltando com a verdade.
Declarei que Vossa Excelência, certamente, estava sofrendo de um esquecimento, que
o levou a fazer essa afirmativa. Tenho comparecido a todas as sessões. Este assunto está
realmente encerrado, porque, falta a retificação em nome da verdade.
O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO – Pergunto a V. Exa. se me permite...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não, não permito, porque Vossa Excelência
me insultou. Não lhe dou aparte. Vossa Excelência me insultou, quando eu, inclusive,
o estava tratando com toda a delicadeza.
(O Sr. Último de Carvalho continua aparteando)
Sr. Presidente, peço-lhe a gentileza de aplicar o Regimento ao Deputado
Último de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Aniz Badra) – Atenção, Deputado Último de
Carvalho! Informo ao nobre Deputado Leonel Brizola que, havendo Sua Excelência
negado ao Deputado Último de Carvalho, a Presidência desligará os microfones. O
discurso pertence a V. Exa. exclusivamente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Peço desculpas ao plenário. Desejo um
debate cordial com todos, mas não fui correspondido. A propósito, vou encaminhar à
Taquigrafia, para que conste do meu discurso, a nota publicada nos principais jornais
brasileiros sobre a declaração do Deputado Último de Carvalho.
Este aparte, como outras referências que ouvimos ontem nesta Casa, nada
disso nos afastará do nosso caminho. As ofensas, as dúvidas lançadas sobre a honra e a
dignidade, de um homem público, inatacável sob todos os títulos, como é o Dr. João
Caruso, é assunto esclarecido, bem como aquelas durante longo tempo assacadas contra
o Sr. Santos Vahlis. Pretendem dessa forma condicionar ou disciplinar as amizades das
pessoas. Sobre isto, apenas quero dizer, de passagem, que não reconheço em ninguém
esse direito. Declaro a esta Casa que me considero amigo pessoal do Sr. Santos Vahlis.
Até hoje não tenho nenhum elemento, nenhum motivo para dizer que o Sr. Santos
Vahlis desmereceu da minha amizade. Absolutamente, não! E ainda mais agora que está
sendo atacado na sua honra e dignidade. Tenho frequentado sua casa, como ele também
a minha. A ele nada devo, a não ser atenções, que recebeu de mim igualmente. Nunca
me pediu nada, nenhum favor, como eu, também nunca lhe pedi.
E não sou só eu, Senhor Presidente, que frequento a Casa do Sr. Santos
Vahlis, que tenho relações de amizade com ele. Cito aqui, dentre suas melhores relações
de amizade, o General Nelson de Melo e excelentíssima esposa, o General Anápio
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Gomes, que frequentam a casa do Senhor Santos Vahlis. Frequentaram-na muitas vezes
o Sr. Nascimento Brito, dirigente do “Jornal do Brasil”; o Sr. José Velasco e Austregésilo
de Atayde, dos Diários Associados; o Sr. Pedro Calmon, Reitor da Universidade; o
Marechal Eurico Gaspar Dutra, o Ministro Luiz Galloti, o Sr. Herbert Moses, o
Deputado Tancredo Neves, que nos honra com a sua presença neste Plenário; o Sr.
Arthur Santos, Diretor do Banco do Brasil e que, aliás, costuma declarar que o Sr. Santos
Vahlis é um dos poucos capitalistas deste País que nunca passaram pelo Banco e a ele
nada devem; o Embaixador Negrão de Lima, jornalista Alberto Bahia e Antonio Calado,
Senhor Rui Carneiro, Deputado Arruda Câmara, Sr. Almirante Amaral Peixoto e outros.
Continua sendo seu amigo o Sr. Victor Bouças, inclusive seu padrinho de casamento.
Não posso reconhecer em ninguém autoridade moral para condicionar minhas
amizades.
Quanto a essas acusações, certamente o Sr. Santos Vahlis se defenderá, na
oportunidade e com os meios ao seu alcance. Relativamente a provas de que nasceu
aqui ou ali, convém que neste País e neste Continente, não se investigue muito a origem
das pessoas (risos), porque muitas delas estão na cozinha ou no mato. (riso). Assim
também as investidas, através de ataques pessoais, por parte do Governador da
Guanabara, prestigiado por fortes contingentes das classes privilegiadas. É o terror
ideológico que aí está instaurado: tudo é comunismo, todos são comunistas. Basta
defender as transformações, basta ser contra o americano, espoliador deste pobre país,
e passa a ser comunista; basta ser contra as corporações americanas para ser comunista
e estar ao lado da Rússia. Como se precisássemos de patrões. Mesmo alguns setores da
Igreja, algumas altas autoridades eclesiásticas têm sido sumamente injustas em seus
pronunciamentos. Mas nada disso nos desviará do nosso caminho. E cabe aqui lembrar
que amplos setores da Igreja, pelos seus maiores expoentes, eram também contra a
República. Os propagandistas da República, porém, não se desviaram do caminho, e aí
estão as liberdades republicanas. O último estágio desses processos diversionistas e
reacionários é o golpe, é a supressão das liberdades públicas, é o modernamente
chamado, gorilismo, já instaurado em alguns países da América Latina.
Importa o gorilismo? Para as classes privilegiadas, não, pois elas não estão
sequer queixosas quanto ao que acontece na Argentina, no Peru, no Equador, na
Guatemala. Ninguém fala sobre nada disso. Só se comentam as ocorrências em Cuba,
parecendo que somente lá é que as liberdades públicas foram suprimidas. Consideram
as classes privilegiadas que o regime está muito bem naqueles países porque há liberdade
de lucrar.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO – Temo que V. Exa. esteja sendo neste
instante inexato, em relação à Igreja e a História. (Muito bem) Há um fato documentado
pelos anais da Câmara, no tempo da Monarquia, de que, em Plenário, um Deputado
Padre, ergueu, com escândalo, um viva à República. (Muito bem).
O SR. LEONEL BRIZOLA – Há exceções, como essa que o ilustre
Deputado Baleeiro vêm justamente citar, em confirmação à regra.
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Mas, como dizia, nada disso nos desviará do caminho. Tivemos, há pouco, os
episódios escandalosamente divulgados sobre as diferentes posições do General Osvino
e do General Kruel. É interessante observar que as classes privilegiadas e seus portavozes, como as correntes políticas vinculadas a essas classes, mantiveram-se não só em
silêncio, mas até em apoio a uma das correntes as desancarem, a acusarem um dos mais
ilustres e dignos oficiais do nosso Exército, o General Osvino Ferreira Alves, a quem o
regime deve grandes serviços. (Palmas). Sei e posso informar que o regime deve mais
serviços a ele do que ao General Kruel. E esta Casa também não ignora isso. Tenho
elementos para fazer esta afirmativa: as prerrogativas do Congresso devem mais serviços
ao General Osvino do que ao General Kruel. Agora, aquele eminente Chefe Militar está
sendo atacado todos os dias. Os jornais publicam extensas notas e editoriais contra a
sua pessoa. E ele passa a ser acusado porque ele defende, porque resolve replicar.
Mas é o caso de perguntar: porque os regulamentos do Exército não
defendem o General Osvino Ferreira Alves dos insultos, dos ataques grosseiros, das
ofensas de certa imprensa e de certos políticos, contra a sua honorabilidade, a sua honra
e a sua dignidade pessoal? Por quê? É uma pergunta que faço, mais dirigida a Sua
Excelência o Senhor Ministro da Guerra, porque entendo que Sua Excelência também
em nome dos regulamentos militares que impedem o General Osvino de defender-se
publicamente, deveria desagravar aquele ilustre militar das ofensas e dos insultos que
vem recebendo de diversos setores.
O SR. BRITO VELHO – Queria declarar a Vossa Excelência, inicialmente,
que não deve ver em minhas palavras qualquer intuito de provocação. Toda vez que
tento entabular um diálogo com Vossa Excelência neste Plenário, Vossa Excelência
tangencia e declara que não responde porque está sendo provocado. Vossa Excelência
me conhece perfeitamente bem, e sabe que sou absolutamente incapaz de provocar
qualquer pessoa, especialmente no Plenário da Câmara. Por conseguinte, não deve ver
em minhas próximas palavras uma provocação.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Perfeito, nobre Deputado. Apenas pediria
que colaborasse comigo, sendo breve em seu aparte.
O SR. BRITO VELHO – Vossa Excelência, se arreceia de que eu seja longo,
como Vossa Excelência o é: mas serei sintético.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu mesmo me tenho penitenciado desse
erro, que tem quebrado inclusive, a eficiência dos debates na Câmara.
O SR. BRITO VELHO – Queria declarar a Vossa Excelência que nada
tenho a ver com “gorilas”, que jamais tive ligação com “gorilas”, que tenho antipatia
por “gorilas”, que não suporto gorilismo. Mas ouça bem V. Exa.: desconheço qualquer
organização de “gorilas” que esteja realmente empenhada em dar um golpe contra a
democracia. Até hoje não vi ninguém indicar nominalmente os “gorilas”. De uma coisa
sei: há uma conspiração de orangotangos. Estes, sim, estão empenhados em golpear a
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República. Vossa Excelência, homem lúcido, homem de apreciável inteligência, sabe
que há forças tentando desmoronar a democracia, pelo menos a democracia como nós
a entendemos. Para que não se diga que estou falando por enigmas – gosto de dar nome
às coisas – afirmo a Vossa Excelência que os orangotangos são por exemplo, o
Comando Geral das Greves, neste País, determinados setores de estudantes e
determinados setores da política nacional. Esses orangotangos estão certamente
empenhados em golpear a democracia. Quanto aos “gorilas” gostaria que fossem
indicados seus nomes, para que eu os combatesse, como o faço aos orangotangos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, recolho o aparte do
Deputado Brito Velho como uma contribuição. Sobre ela, não tenho outro comentário
a fazer, a não ser para desagravar dessa injustiça lançada por Sua Excelência o Comando
da Greve, o grupo de dirigentes sindicais que procura coordenar a política sindical,
como também a UNE, a que certamente se referiu S. Exa....
O SR. BRITO VELHO – Exatamente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A verdade é que esses setores a democracia
deve grandes serviços, não a democracia das classes privilegiadas, não a democracia dos
oligarcas, não a democracia que funciona como uma espécie de sociedade limitada, mas
realmente, a democracia ampla, no seu verdadeiro sentido como regime do povo pelo
povo e para o povo. Foi assim na crise de agosto, quando nos insurgimos, lá no Rio
Grande, como uma réstea de liberdade; foram os sindicatos, os comandos de greve, os
estudantes da UNE que por toda parte irromperam lutando pela manutenção da
legalidade constitucional – (Muito bem).
O SR. GIORDANO ALVES – Nobre Deputado, serei rápido. Apenas
desejo sustentar neste instante, a defesa dos trabalhadores, que se organizam em todo o
país através de seus sindicatos de classe, através de seus comandos de greve. Devo dizer
aos Senhores Deputados e à Nação Brasileira que, se sou Deputado, se tenho a honra
de me encontrar aqui neste instante devo – e nisto não vai nenhuma alusão ao fato de
ser V. Exa. do meu Partido, poderia ser de qualquer outro – devo a minha presença
aqui, como creio, todos os Senhores Deputados, à virilidade, à dignidade, à coragem
cívica, à magnífica ação democrática de V. Exa., então Governador do Rio Grande do
Sul, e dos trabalhadores de nossa terra, que foram às ruas e fizeram coro com V. Exa.,
com o III Exército e todos os nossos irmãos do grande Exército brasileiro, para
defender a Constituição da República, para defender a situação em que nos
encontramos hoje, para defender o povo brasileiro. Não fosse V. Exa. com a coragem
que teve de convocar o povo e de modo especial os trabalhadores, não fosse a sua ação
no meio das ruas e o apoio do Exército Brasileiro, pelo que há de mais digno e nós
Deputados, não estaríamos hoje aqui, muito embora mereçam respeito e defesa
também, a dignidade de muitos que nesta Casa, àquela época, souberam levantar-se em
defesa do regime.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado, nobre Deputado, a quem
rendo minhas homenagens, extensivas ao povo de Santos e aos seus trabalhadores, pela
solidariedade naqueles momentos.
Quero, ainda, Sr. Presidente, dizer à Casa que para aqui vim com os melhores
propósitos, iguais aos de muitos dos Senhores Deputados, vivendo intensamente esta
fase crucial da nossa vida. E desde o primeiro instante pedimos ao Congresso decisões
dentro de um prazo razoável – prazo razoável para o nosso povo, na situação em que
está, é prazo curto – decisões que pudessem permitir ao nosso povo e ao nosso País
uma saída. Vim para cá convencido de que só os insensíveis, só os desumanos poderiam
procrastinar, impedir, criar dificuldades a essas decisões. E que decisões, Senhor
Presidente? Todos sabem que me refiro particularmente, especialmente, às reformas de
base. E quem deveria tomar a iniciativa dessas reformas? O Presidente da República,
algumas; nós, Deputados, outras, e ambos, algumas outras. Vim, por conseguinte, com
estas intenções, portanto algumas iniciativas, oriundas da experiência, como certamente
outros deputados também vieram. Fiz apelos aqui e, também junto ao Sr. Presidente da
República. Dez dias após a data em que se iniciou o funcionamento desta Casa tomou
o Senhor Presidente da República a sua primeira iniciativa, enviando para cá dois
anteprojetos, um de emenda constitucional e outro de legislação ordinária, sobre
reforma agrária. Quis, de minha parte, aguardar que a primeira iniciativa partisse
exatamente do Presidente. A seguir, passei a fazer proposições concretas, através de
uma carta que dirigi ao ilustre e eficiente Líder da minha Bancada, Deputado Bocayuva
Cunha, e a intervir intensamente nas reuniões da mesma, procurando, dessa forma,
conciliar os deveres do meu mandato com a minha condição de Deputado do PTB.
Contei para essas iniciativas com a assistência do Líder da minha bancada e com a
colaboração dos meus companheiros de representação, inclusive, também, com a do
ilustre Deputado Oliveira Brito, Líder da Maioria.
Peço desculpas ao Deputado Paulo de Tarso por não lhe haver ainda
concedido o aparte. Faço-o agora.
O SR. PAULO DE TARSO – Não pude, infelizmente, ouvir o início do
discurso de Vossa Excelência, como eu desejava. Ao chegar à Câmara fiquei sabendo
que Vossa Excelência, logo no início da sua exposição, fez uma ponderação sobre a
atitude da Igreja em face das reformas...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu me referi a contingentes da Igreja.
O SR. PAULO DE TARSO – ... lembrando, segundo o relatório que me
fizeram, que alguns representantes da Igreja...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Tenho certeza de que se Vossa Excelência
estivesse presente concordaria comigo.
O SR. PAULO DE TARSO – ... estariam...
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O SR. MEDEIROS NETTO – Responderei ao discurso de Vossa
Excelência.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Espero que Vossa Excelência tire a batina
para não me intrigar aí fora.
O SR. PAULO DE TARSO – Pediria a V. Exa. que me permitisse concluir
o aparte... que alguns representantes da Igreja, dizia, estariam considerando comunistas
todos aqueles que se empenham da luta de vanguarda para a realização das reformas,
entre nós. Pensei em aparteá-lo, pedindo desculpas por estar repisando ponto já
superado, mas para dar a Vossa Excelência oportunidade de explicar o seu pensamento,
a fim de que fique claro que a Igreja, que inclui Vossa Excelência, que tem profissão de
fé católica pública, que inclui Dom Helder Câmara, que inclui o Cardeal de São Paulo,
o Padre Melo, do Maranhão, e que o Brasil não tem sequer razões de ordem temporal
para ser contra as reformas, porque é sabido que a Igreja, em verdade, através de seus
representantes mais categorizados, está na vanguarda, hoje, da luta pelas reformas. Sei
que esse é o pensamento de Vossa Excelência. Eu o aparteei apenas para lhe dar a
oportunidade de explicar a tese que sustenta de modo a não deixar dúvidas, para que
apareça toda a verdade.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Perfeitamente.
O SR. PAULO DE TARSO – Ambos temos sustentado nesta Casa a
legitimidade da pressão popular para levar o Congresso a decisões certas e rápidas. Com
a mesma lealdade concordamos com Vossa Excelência neste ponto.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, o ilustre Deputado Paulo de
Tarso confirma o quanto eu tinha razão na minha afirmativa. É um assunto sobre o
qual não pretendia me deter. Eu me referia a contingentes, e eles existem. Aqui mesmo
está um representante pedindo um aparte a mim. Aqui está o Padre Vidigal, que é um
desses resistentes. (risos). O padre Vidigal chegou a afirmar que na zona dele ninguém
quer reforma agrária.
O SR. PADRE VIDIGAL – Ninguém pede reforma agrária.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lá certamente, é uma área como os
“polders” da Holanda. Tudo está arrumadinho, ninguém está de pé no chão, ninguém
é desdentado, ninguém é analfabeto, todos têm uma propriedade, como manda a Igreja,
arranjada, naturalmente, pelo Padre Vidigal, por S. Exa., por seus cuidados. Ninguém
quer reforma agrária.
O SR. PADRE VIDIGAL – Sr. Deputado, o que a Igreja Católica tem feito
pelo Brasil, o povo brasileiro todo sabe, quer no Brasil-Colônia, quer no Brasil-Império,
quer no Brasil-República. Quanto a este particular, no Brasil-República, recomendaria
a V. Exa. que lesse os discursos do ex-Presidente Getúlio Vargas – não sei se V. Exa.
se lembra dele – publicados nos volumes de “A nova Política do Brasil”. Em tais
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volumes há lições magistrais, sobre o que tem sido o papel da Igreja no Brasil-República.
Se há uma corrente na Igreja que chega a acusar de comunistas certos elementos da
política nacional, não é por causa das suas idéias sobre reformas de base, mas sim porque
defendem aqui Fidel Castro, a política de Cuba e a República marxista-leninista de Cuba.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, eu não poderia esperar
argumento diferente do ilustre Deputado Padre Vidigal. S. Exa. tem idéia fixa a respeito
de Cuba. Eu mesmo, quando no Governo do Rio Grande do Sul, tive ensejo de ler
alguns discursos e pronunciamentos de S. Exa. Desde então, tive curiosidade em
conhecer o Padre Vidigal. Passei a acompanha-lo, porque me pareceu um homem
estranho padre, sacerdote: - para quem tudo deveria ser amor, deveria ser generosidade
– com aquele ímpeto de mau, das suas afirmações, dos seus apartes.
O SR. PADRE VIDIGAL – Contra o erro, Deputado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agora tenho observado que S. Exa. vai lá
para o canto e de lá nos dá uns apartes extra-regimentais que confirmam as impressões
que recolhi das suas manifestações. Não podia ser diferente. S. Exa. tem idéia fixa.
Quero dizer ao nobre Deputado Padre Vidigal que ele tem sido profundamente injusto
comigo. Se ele me conhecesse melhor não faria o conceito que tem feito da minha
pessoa. Espero que ainda possa reconhecer-me melhor...
O SR. PADRE VIDIGAL – Daqui a pouco V. Exa. vai querer que eu o
canoniza.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não, Também não quero chegar a dizer que
se eu fora autoridade eclesiástica, com esses pronunciamentos e esta posição de V. Exa.,
não lhe permitiria usar batina, de forma alguma. Não desejo, porém, que este
pensamento permaneça na minha mente.
O SR. PADRE VIDIGAL – Permita-me V. Exa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero apenas concluir as observações a
respeito de seu aparte, no que se refere a Cuba, embora tenha outros assuntos de que
preciso tratar. V. Exa. sabe que o que me empolga é este chão, é este País. (Palmas).
Comigo não formam interesses estrangeiros de quem quer que seja nem de americanos,
nem de russos. Preocupo-me mais com os americanos porque eles é que nos estão
liquidando. Os americanos é que estão sugando, fazendo a desgraça do nosso povo e
do nosso País. Não é o povo americano, não. São as suas corporações econômicas, os
trustes, os monopólios, todas as organizações econômicas internacionais que tem lá sua
sede e que estão, inclusive, tendo a cobertura oficial do Estado americano. Contra tudo
isto é que me volto. Como é natural, um chefe de família que está defendendo sua casa
não se vai preocupar com assaltantes que estão a 200 quilômetros de distância, deixando
de lado aquele que está arrombando sua porta. O povo húngaro pode preocupar-se com
os russos, e tem a nossa solidariedade moral. Mas nós nos temos que preocupar com os
americanos, que estão liquidando a nossa vida, (palmas), que estão desgraçando este
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País e toda a América Latina, que estão nos causando todas essas sequelas, este quadro
que aí está. Quanto à Cuba, confesso que tenho admiração pela coragem daqueles
barbudos. Eles tem coragem, porque suportar o que eles tem suportado não é
brincadeira. Fico, em relação a Cuba, ao lado do Santo Padre, que, de vez em quando,
manda até santinhos ao Sr. Darticóz. (risos). Sua Santidade não rompeu relações com
cuba e eu fico com o Santo Padre, que é particularmente, neste momento, na pessoa de
S.S. João XXIII, uma santa criatura. (muito bem. Palmas), que está realmente deixando
muitos padres vidigais neste Brasil mal colocados. (riso).
O SR. PADRE VIDIGAL – Quando V. Exa. critica tanto os americanos,
ficamos a pensar que o Presidente da República e o chefe da sua política financeira, Sr.
San Tiago Dantas, realmente não podem concordar com V. Exa. Quanto a fazer
espírito, referindo-se a “santinhos” que S. S. o papa manda ao Chefe de Estado Cubano,
gostaria de reavivar sua memória: tendo Cuba representantes na Santa Sé e a Santa Sé
embaixador em Cuba, o que há são cortesias de um Chefe de Estado para outro Chefe
de Estado, simples homenagens. Gostaria que V. Exa., quando se referisse à Autoridade
Máxima da Igreja e à crença do povo brasileiro, quando a troca de cortesias, não usasse
sua ironia sublinhada com seu sorrizinho, dizendo que S. S. João XXIII envia
“santinhos” ao Sr. Dorticóz, Chefe de Estado de Cuba. É preciso ter mais respeito com
a Suprema Autoridade da Igreja e com tudo que se relaciona com a fé da maioria do
povo brasileiro. (palmas).
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, o Padre Vidigal, está agora,
usando de uma estratégia que – tenha paciência – não corresponde à lealdade com que
estamos tratando aqui desses problemas. Não posso dizer a Sua Excelência que sou
católico praticante, que comungo. Não! Mesmo porque tenho muito receio, no meu
amor a Cristo, no meu cristianismo, de me parecer com esses falsos cristãos que, todos
os dias, vendem Nosso Senhor Jesus Cristo. São esses que lavam a alma no
confessionário, como se possuíssem uma tinturaria... Mas os meus filhos, as minhas
crianças, todos fizeram a primeira comunhão, e minha mulher é católica praticante.
Tenho esse receio... Deus há de me livrar disso. Tenho receio de me parecer com esses
falsos cristãos que aí andam enchendo as igrejas, os quais, se Nosso Senhor Jesus Cristo
voltasse à terra, não tenho dúvida, o crucificariam novamente. Tenho receio de me
parecer com eles...
Volto, Sr. Presidente, ao nosso problema.
Referia-me à Reforma agrária. Sugeri, com relação ao projeto enviado por S.
Exa. o Sr. Presidente da República à Câmara, se desse prioridade à reforma agrária,
sobre todas as demais reformas, tramitando sob forma de emenda constitucional. Sugeri
a inclusão de um dispositivo que institui a propriedade familiar, o chamado mínimo vital
e a isenção de impostos para as operações da reforma:
“a) Substituir o item IV do artigo 147, pelo seguinte texto:
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§ 1º. São isentos de quaisquer tributos federais, estaduais e municipais, por
prazos que a lei determinar, as terras, os bens e os atos que se relacionem com a
execução das reformas agrária e urbana.
b) Acrescente-se mais o seguinte parágrafo no art. 147:
§ 2º. A cada família será assegurada uma propriedade, rural ou urbana, que
satisfaça o mínimo vital que a lei estabelecer”.
Segundo, proposição para que ao instituto da desapropriação por interesse
social fosse dado um sentido genérico, de tal forma que pudesse abranger a reforma
urbana e outros setores de sua vida econômico-social, como é o caso específico que
temos, por exemplo, da indústria farmacêutica; este verdadeiro crime, este atentado que
se vem fazendo contra nosso povo e nosso País.
Terceiro, anteprojeto de emenda constitucional, instituindo a Justiça Agrária,
para dirimir os conflitos e litígios que certamente irão ocorrer, e muitos, durante a
reforma agrária.
“Instituição da Justiça Agrária – (Emenda Constitucional) nas seguintes bases:
Art.... – O Art. 94 da Constituição fica acrescido do inciso VI que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“VI – Juízes e Tribunais Agrários”.
Art.... – O capítulo IV da Constituição – do Poder Judiciário – fica acrescido
da Seção VII, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“SECÇÃO VII” Dos Juízes e Tribunais Agrários
Art.... – Os órgãos da Justiça Agrária são os seguintes: I – Tribunal Superior
Agrário.
II – Tribunais Regionais Agrários.
III – Juntas ou Juízes de Conciliação e Julgamento.
§ 1º. O Tribunal Superior Agrário tem sede na Capital Federal.
§ 2º. A lei fixará o número dos Tribunais Regionais Agrários e as respectivas
sedes.
§ 3º. A Lei instituirá as juntas de Conciliação e Julgamento, podendo, nas
comarcas onde elas não forem criadas, atribuir as suas funções aos juízes de direito.
§ 4º. Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça Agrária.
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§ 5º. A constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e
condições de exercício dos órgãos da Justiça Agrária serão reguladas por lei ficando
assegurada, com igualdade, a representação dos órgãos federais executivos da política
agrária, dos proprietários de terras e dos trabalhadores rurais.
Art.... Compete à Justiça Agrária conciliar, arbitrar e julgar as indenizações
decorrentes de desapropriações por interesse social, processar e julgar todas as
respectivas ações expropriatórias e as demais controvérsias oriundas de relações entre a
União e os Estados, e, ainda, com os proprietários e os ocupantes das terras declaradas
de interesse social.
§ 1º. A lei especificará os casos em que as decisões da Justiça Agrária poderão
estabelecer normas e condições para a fiel aplicação da Reforma Agrária.
§ 2º. Prescreverão em dois anos quaisquer reclamações decorrentes dos atos
de aplicação da Reforma Agrária”.
Ainda algumas iniciativas visando à reforma legislativa, que desejo ler e
comentar perante esta Casa, dando mais responsabilidade e cada Deputado e a cada
Senador individualmente, como também maior interferência na elaboração legislativa e
estabelecendo normas contra o emperramento e a procrastinação nas decisões do
Congresso. Porque atualmente a única interferência pessoal do Deputado na Câmara é
falar no Pequeno Expediente. A primeira delas, seria incluir, na Constituição, através de
emenda, o seguinte dispositivo:
“Transcorridos 30 dias do recebimento de um projeto de lei, excluído o do
Orçamento, em qualquer das duas Casas do Congresso, o seu Presidente, a
requerimento de um Senador ou Deputado, mandará incluí-lo na Ordem do Dia para
ser discutido, independentemente de parecer, e, neste caso, votado até sua redação final
num prazo improrrogável de 20 dias”.

Outros dispositivos:
“O parágrafo 3º. Do artigo 67 e o artigo 69 da Constituição Federal passam a
ter a seguinte redação:
“Art. 67...
§ 3º. A discussão do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República
começará na Câmara dos Deputados, considerando-se o mesmo aprovado caso não
tenha ultimado sua tramitação dentro do prazo improrrogável de 60 dias. A partir desta
data, se não apreciado em igual prazo pelo Senado Federal, o Presidente da República
o sancionará desde logo.
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Art. 69. Se o projeto de uma Câmara for emendado na outra, volverá à
primeira para que se pronuncie acerca da modificação, aprovando-a ou não. Não sendo
a mesma apreciada dentro do prazo improrrogável de 20 dias, ter-se-á como aprovada.”
O artigo 70, parágrafo 3º., da Constituição Federal passa a ter a seguinte
redação:
“Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal, este convocará as duas
Câmaras para, em sessão conjunta, dele conhecerem, considerando-se aprovado o
projeto que obtiver o voto de 2/3 dos Deputados e Senadores presentes ou aceito o
veto se não tiver sido apreciado dentro do prazo improrrogável de 20 dias”.
Emenda à Constituição permitindo a redução do quórum para a votação das
reformas (artigo 217, parágrafo 3º., que exigem o quórum de 2/3 para aprovação de
emenda constitucional na mesma sessão legislativa)”.
Quarto, emenda constitucional visando à democratização do voto, incluindo
o voto do analfabeto e das praças de pré:
“Art.... O artigo 132 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 132. Não podem alistar-se eleitores:
I – os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
II – os que estejam privados, temporárias ou definitivamente, dos direitos
políticos”.
Parágrafo único. O voto do analfabeto terá garantido o seu sigilo através do
processo que a lei estabelecer.
Art.... O artigo 138 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 138. Os inalistáveis não inelegíveis!”.
Proposição no sentido de que façam alterações regimentais que permitam a
tramitação das emendas à Constituição nas mesmas condições em que foi discutido e
votado o Ato Adicional nº 4 que instituiu o parlamentarismo sobre tramitação, emendas,
prazo, etc.
Apenas estas iniciativas, Sr. Presidente, são as reformas? Todos sabem que
não. São preliminares. Há imensa, extensa e complexa legislação ordinária consequente
dessas próprias reformas, e outras inúmeras decisões de grande importância e urgência,
particularmente aquelas que se referem ao processo de espoliação econômica de nosso
País e de nosso povo. Tenho sido acusado inclusive de procurar responsabilizar este
Congresso apenas e de não fazer referência alguma ao Executivo. Tenho, em diversas
oportunidades, esclarecido a minha posição. Mas, hoje, quando pretendo justificar um
comportamento, desejo comunicar à Casa que tive ensejo de apresentar a S. Exa. o Sr.
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Presidente da República esquema básico para a realização de projeto denominado Plano
Nacional de Escolarização. É o resultado de minhas experiências no Rio Grande do Sul.
Efetivamente, quando assumi o governo do meu Estado, encontrei um déficit de
matrículas no ensino primário de 288.916 e, num período de quatro anos, conseguimos
construir 5.537 novas escolas, para 607.176 novas matrículas, com o concurso de 24.231
novos professores e auxiliares de ensino. Inspirando-me nessa experiência, tive ensejo,
repito, de sugerir a Sua Excelência o Sr. Presidente da República esse esquema básico
de um Plano Nacional de Escolarização, que teria o objetivo de construir e fazer
funcionar no País, nestes próximos três anos, 100 mil novas escolas primárias, para 12
milhões de novas matrículas e colocar em exercício 220 mil novos professores e
auxiliares de ensino, dessa forma vencendo o déficit de matrículas, que se estimam em
torno de 8 milhões de crianças, escolarizando, por consequência, todas as crianças
brasileiras. O Governo da União realizaria esse programa através de um grupo executivo
atuante, embora tendo planejamento e controle centralizados, descentralizando a
realização do Plano, mobilizando particularmente as administrações municipais e outras
instituições. As inversões poderiam ser resumidas nos seguintes números, já levando
em conta os efeitos da inflação: 1963 – 8,8 bilhões; 1964 – 34,5 bilhões; 1965 – 54,2
bilhões.
Eis o texto de minha sugestão ao Presidente da República:
“ESQUEMA BÁSICO PARA O PLANO NACIONAL DE
ESCOLARIZAÇÃO”
(Projeto sugerido pelo Dep. Leonel Brizola ao Exmo. Sr. Presidente João
Goulart)
I – Objetivos:
- Construir e fazer funcionar, no País, 100 mil novas escolas primárias para
12 milhões de novas matrículas e colocar em exercício 220 mil novos professores e
auxiliares de ensino (alunas-mestras, AM).
- Vencer o déficit de matrículas, no ensino primário, existente no País.
Potencialmente, a “escolarização de todas as crianças brasileiras”.
II – O Plano Nacional de escolarização (PNE), deverá ser realizado em 3
anos; pelo Ministério da Educação e Cultura ou SENAM, através dos municípios
(descentralizado) que serão os agentes executores do Plano e em íntima colaboração
com as Secretarias de Educação dos Estados.
III – O Governo Federal, por decreto, instituirá o “Grupo Executivo para a
Expansão do Ensino Primário” (GEEDEP), grupo técnico e administrativo para
planejar, administrar, coordenar, executar e fiscalizar o PNE. (A experiência do R. G.
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Sul demonstrou que é necessário um número mínimo de pessoal. No R. G. Sul o grupo
executivo contava apenas 12 pessoas e implantou, neste programa específico, mais de
3.500 escolas).
IV – O GEEDEP realizará amplo levantamento de dados e detalhado
planejamento, adotando normas e projetos padronizados segundo as conveniências e
indicações para os diversos ambientes, regiões e áreas do País.
V – O PNE terá o seu planejamento e controle centralizado e a execução
descentralizada.
VI – O PNE será realizado através da mobilização dos prefeitos e colaboração
da Secretaria de Educação dos Estados. Com os prefeitos o GEEDEP firmará
convênios, cujos termos essenciais serão os seguintes:
1. Assinado pelo chefe do GEEDEP e o prefeito.
2. Organização em cada município de uma Junta, de três membros: o prefeito,
uma professora estadual (Coordenadora, gratificada pelo GEEDEP) e presidida por um
cidadão respeitável da localidade, como representante do Presidente da República ou
do Ministro da Educação (função honorífica, uma espécie de desempatador nas
decisões) Esta Junta deverá, com o auxílio da estrutura administrativa municipal, em
prazo determinado, localizar todas as escolas necessárias à escolarização de todas as
crianças na área do respectivo município.
3. O projeto para o município “X” uma vez concluído, deverá subir à
apreciação do GEEDEP que, ao aprova-lo, adiantará ao prefeito 50% do orçamento
para construção das escolas previstas. À medida que o prefeito for concluindo as
escolas, receberá o restante 50% e correspondente às unidades concluídas.
4. O prefeito deverá obrigar-se a mobilizar o auxílio da população local
(terreno, mão-de-obra, materiais, etc.)
5. A professora-coordenadora, em cada município, deverá participar,
ativamente dos estudos e prospecções para localizar as escolas visando, particularmente,
a escolha de pessoa ou pessoas com habilitação mínima (conforme estabelecer o
regulamento), residente no local, para assumir o ensino naquela unidade, como alunamestra (simultaneamente e após treinamento e cursos intensivos).
6. A professora-coordenadora, em cada município, auxiliada pelo prefeito e
autoridades municipais, organizará junto de cada escola uma Associação de Pais
Moradores das proximidades, com a finalidade de zelar pela conservação e consolidação
da escola ali localizada.
7. As alunas-mestras não serão funcionárias federais nem estaduais e sim
gratificadas pelos municípios, até que concluam o curso especial de formação de
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professores que passam a realizar. Depois de formadas, deverão integrar um quadro
especial de professores do respectivo município. A remuneração, enquanto alunasmestras, deverá ser igual à das atuais professoras municipais ou conforme a realidade de
cada município. O Governo Federal assumirá o compromisso de entregar mensalmente
aos municípios as importâncias correspondentes às despesas que terão com as alunasmestras, admitidas após seleção feita pelas professoras-coordenadoras.
8. As coordenadoras, com o concurso de outras professoras assistentes,
remuneradas por serviços temporários, realizarão cursos especiais (3 a 5 anos) para as
alunas-mestras (cursos intensivos, cursos por correspondência, treinamento direto na
própria aula em que leciona) e também para o restante do magistério municipal visando
a elevar o nível do ensino na região. O material didático deverá ser padronizado.
VII – Convênios especiais, dentro dos objetivos do PNE, poderão ser feitos
com entidades particulares.
VIII – As escolas serão de tipos padronizados, de material, madeira ou mistas,
conforme as necessidades e conveniências regionais. O tipo padrão principal será de 2
salas. Outros tipos de 1 ou de 3 mais salas poderão ser adotados, conforme situações
específicas.
IX – Deverá ser solicitada a colaboração da Secretaria de Educação dos
Estados, muito embora o PNE deva ser levado a efeito diretamente com o município.
X – Orçamento:
a) 100 mil escolas ao custo médio de Cr$ 504.100,00 importam numa inversão
de 50,4 bilhões de cruzeiros, cuja aplicação distribuir-se-á da seguinte forma:
1963 – 8,8 bilhões; 1964 – 24,9 bilhões; 1965 – 16,7 bilhões. No custo
unitário, estão incluídas todas as despesas com a administração, estudos, planejamento,
implantação e controle de execução do PNE, permitindo ainda em cada prédio a
montagem de uma pequena cozinha para a reparação de alimentos. Idem, idem,
despesas com todo o pessoal técnico e administrativo necessário.
b) Admitindo que a aluna-mestra deva ganhar a média de 18,4 mil cruzeiros
mensais (na realidade será menos, dado que as gratificações serão fixadas pelos
municípios em igualdade com os salários de suas professoras), teremos que somente em
1966 a despesa da União atingirá o total de 57,6 bilhões por ano (com as 100 mil escolas
em funcionamento). Com efeito: para 100 mil escolas, em média de 2 salas, serão
necessárias 200 mil alunas-mestras (AM) e com mais 20% (férias, licença, etc.) totalizam
220 mil. Para 1964 estima-se em 9,6 bilhões as despesas com as AM; em 1965, em 37,5
bilhões; e, só em 1966, a despesa total de 57,6 bilhões. (Neste cálculo global do
montante das gratificações para professoras e AM, estão incluídas as despesas com
administração e gratificação de professoras-coordenadoras e assistentes, em cada
município).
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c) Assim as inversações se distribuiriam por exercício:
1963 8,8 bilhões
1964 34,5 bilhões
1965 54,2 bilhões
1966 57,6 bilhões
(Apenas para as AM) Total até 1965

97,5 bilhões

(Nos valores unitários médios estão considerados os efeitos da inflação, nos
termos previstos oficialmente pelo Governo Federal)
XI – Matrícula potencial – 100 mil unidades, em média de 2 salas representam
200 mil salas. Cada sala para 30 alunos (podendo comportar até 40) em 2 turnos,
teremos 120 matrículas disponíveis em cada unidade. Portanto, 100 mil escolas com 120
matrículas por unidade, totalizam 12.000.000 (doze milhões) de matrículas.
Observação:
Como se pode verificar, o que torna possível atingir esse número é a redução
a um mínimo compatível dos índices da relação “aluno-professor-cruzeiro” (Custo
médio por escola: Cr$ 504.100,00; despesa mensal e média no triênio 1964, 1965, 1966:
Cr$ 18.400,00; custo unitário por matrícula (investimento): Cr$ 4.200,00; custo unitário
por matrícula (manutenção): Cr$ 4.064,00. As escolas serão modestas, mas em
condições higiênicas e de padrão muito superior, assim mesmo, à média, existente no
País. O Plano deverá absorver todos os professores ou professoras formados existentes
no País, embora se saiba que este número é reduzidíssimo, face às necessidades. O
recrutamento maciço será feito entre pessoas, geralmente senhoras e moças, com
habilitação aceitável, pessoal que atualmente está inteiramente ocioso e que passará a
ter uma oportunidade excepcional para o meio em que vivem e, dessa forma, uma ativa
participação em nosso processo de desenvolvimento. Além do objetivo principal que é
o ensino primário para a criança, a mobilização de 220 mil pessoas, em todos os recantos
do País, sua integração no Plano, o treinamento e cursos que irão realizar representam
impulsos e efeitos de dinamização e elevação social de valor e resultado de imensa
significação nacional”.
O SR. OLIVEIRA BRITO – Nobre Deputado, queria dizer à Casa que, na
função de Ministro da Educação, pude testemunhar que, entre os raros governadores –
raros, repito – que estavam realmente interessados no problema da educação, V. Exa.,
sem nenhum favor, ocupava o primeiro lugar, realizando uma obra para cujo julgamento
só o passar dos anos terá serenidade mas, na realidade, com recursos próprios, sem
recorrer ao Governo Federal, V. Exa. realizou no seu Estado um plano não apenas
corajoso mas um plano que realmente correspondia à gritante necessidade do momento.
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Sr. Deputado, não é possível que criemos universidade e não as aparelhemos
tecnicamente: criamos universidades somente para aumentar os vencimentos dos
professores e dar gratuidade aos alunos e desprezamos, como temos feito até agora, o
ensino primário. Sobe, neste País, a 95.000 o número de professoras leigas das quais
80% não tem sequer o curso primário. Que ensino essas moças, sem conhecimento,
poderão dar? E não é só, Srs. Deputados: o salário dessas professoras varia, em 80%
dos Estados, entre Cr$ 600,00 a Cr$ 5.000,00 mensais. Tentei no Ministério da
Educação fazer um plano, lutando com deficiências de material, uma vez que nem
pesquisa durante anos fizemos. Não sabíamos sequer de quantas salas de aula
precisaríamos para em cinco ou dez anos resolver o problema da construção escolar.
Não sabia o Ministério da Educação quantas professoras primárias leigas existiam neste
País. Fez-se depois um plano de emergência que nada mais é do que a transferência de
recursos para os Governos dos Estados, mas, a não ser raros Estados, Sr. Deputado,
sobretudo o de V. Exa., o vizinho Estado de Goiás, raros Estados estão em condições
de fazer plano algum como o Ministério da Educação desgraçadamente não está.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço as referências do Líder da Maioria,
o nobre Deputado Oliveira Brito.
O SR. ARNALDO NOGUEIRA – Permita-me V. Exa. um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Mota) – Nobre Deputado, a Mesa solicita a
V. Exa. não conceda mais apartes, em virtude de seu tempo se haver esgotado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Gostaria de ouvir o nobre Deputado
Arnaldo Nogueira, mas...
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Mota) – V. Exa. poderá fazê-lo desde que já
fora solicitado o aparte.
O SR. ARNALDO NOGUEIRA – Será um aparte muito rápido, que se
ajusta ao que acaba de dizer o Sr. Líder da Maioria, Deputado Oliveira Brito.
Inicialmente, desejo declarar que V. Exa., como qualquer outra autoridade, merecerá de
todos os bons cidadãos os maiores aplausos pelos cuidados que dispensar ao problema
da educação.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido a V. Exa.
O SR. ARNALDO NOGUEIRA – Gostaria apenas de dizer que deste
plano educacional que V. Exa. acaba de enunciar deve-se excluir o Estado da
Guanabara. Como representante – e com orgulho o sou – daquele Estado afirmo que
lá está resolvido o problema da educação primária. Fui vereador durante vários anos e
testemunhei as filas, as dificuldades de matrículas. Hoje toda a imprensa proclama o
superávit de vagas. Cerca de 30 mil estão à disposição dos pais que já não tem esse
problema. Façamos justiça ao Governo Estadual.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – O que posso dizer é que o meu Estado, pelo
número de escolas construídas e em funcionamento, se encontra na situação que acabei
de descrever.
Desejo pedir a um dos nossos auxiliares que distribua aos Srs. Deputados
estas fotografias de prédios e escolas que podem dar uma idéia sobre o plano executado
no meu Estado de pequenas e modestas escolas mas não são casebres aqui
denominados, levianamente, num dado momento.
Agora, Sr. Presidente, ao concluir minhas palavras, desejo dizer que nos
encontramos numa fase que podemos afirmar, pelo que vimos e assistimos, que se o
Presidente da República e a maioria do Congresso quisessem enfrentar a realidade,
tirariam o nosso povo da situação em que se encontra. Bastariam medidas de
organização de defesa do nosso País contra a espoliação econômica, decisões que
viessem dar novo conteúdo, novas dimensões à nossa ordem jurídica, imobilizando,
dinamizando a administração, enfim, decisões e processos verdadeiramente
revolucionários.
Na verdade, quero referir-me ao problema do Congresso, Poder ao qual
pertenço...
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – O Presidente da República quer, Sr.
Deputado?
O SR. LEONEL BRIZOLA – V. Exa. deve perguntar a ele, ou ao Líder da
Maioria.
Estamos aqui há 77 dias como Deputados e Senadores e há 33 dias com esta
Casa em funcionamento, mais de um mês. Não vou enunciar daqui para que alguns dos
Srs. Deputados não se sintam constrangidos, ou digam que estou fazendo campanha de
desmerecimento contra o Congresso, o quanto ganhamos durante estes dois meses e
meio. Mas, Sr. Presidente, e o rendimento das nossas atividades?
O SR. BRITO VELHO – Enorme.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sejamos francos e sinceros em declarar:
praticamente nulo.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Qual é a Comissão que V. Exa.
integra?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Já relatei longamente as minhas atividades...
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Qual a Comissão?
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Pertenço a inúmeras comissões internas,
dentro da Bancada. Estou aguardando as comissões especiais; porque estou interessado
nas decisões e não na rotina.
O SR. PRESIDENTE (Aniz Badra) – A Presidência informa a V. Exa. que
já ultrapassou o tempo que lhe era destinado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, estou concluindo o meu
discurso.
Quero informar à Casa que com toda essa disposição, concluí uma etapa de
minhas atividades. Aqui vim pacientemente, querendo colaborar, insistindo por essas
decisões, reclamando mesmo.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Nós também.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Confesso-me, sou franco em dize-lo, muito
decepcionado com o funcionamento do Congresso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero dizer, Sr. Presidente, que não
pretendo afastar-me desta linha de conduta, insistindo pelas decisões. Mas afirmo a V.
Exa. que vou, a partir de hoje, alargar o meu campo de ação, que agora não se restringirá,
como até aqui irrepreensivelmente o foi, na minha insistência, aos apelos, às
reclamações aqui dentro desta Casa. Vou, Sr. Presidente, para o contato dessas
multidões esquecidas da justiça social, famintas e maltrapilhas. Vou para o contato delas,
vou relatar como está funcionando o Congresso, porque não estamos funcionando aqui
escondidos, sem o conhecimento público. Poderão acusar-me de falta de ética. Devo
dizer que quem tem fome, quem não tem o que comer, nem onde morar, como ocorre
com milhões de brasileiros, não pode pensar em ética. Vou para o contato do povo,
sem abandonar essa missão que procuro e procurarei desempenhar com o máximo de
dedicação nesta Casa, mas vou alterar o nosso povo, porque estou convencido de que
não sairá decisão alguma do Congresso, se o povo não se mobilizar nas ruas, por toda
parte. Não há como negar que há uma correlação entre a maioria da Câmara e do Senado
com as classes dominantes e privilegiadas. De modo, Sr. Presidente, que dada a
contradição de interesses entre as classes privilegiadas e dominantes deste País e o nosso
povo – porque as classes privilegiadas estão engajadas na espoliação econômica como
sócias desse processo – será muito difícil, quase um milagre, como vi, como observei,
que daqui saiam decisões autênticas. Poderão sair, assim, normalmente, decisões não
autênticas, meias decisões. Iremos para essa mobilização, porque, se mobilizarmos o
nosso povo, teremos essas decisões. Quero dizer que não nos afastaremos do nosso
caminho. Queremos as decisões dentro da paz, queremos as decisões dentro da ordem,
queremos as decisões dentro dos princípios que aí estão estabelecidos pela própria
Constituição. Podem colocar, como o tem feito, quantos obstáculos quiserem, podem
usar processos diversionistas ou impedimentos. Esta Casa, Sr. Presidente, se quiser
sobreviver, terá que dar essas decisões ao nosso povo. Não é ameaça, porque
independentemente de mim, independentemente de qualquer de nós, o nosso povo – e
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só Deus sabe a sua determinação – já considera que uma ordem social justa e humana
constitui-se num direito seu. E o nosso povo irá buscar esse direito, irá buscar esse
direito inclusive pelos caminhos anormais, se a ele negarem essas decisões, esses direitos
pelos caminhos normais. De minha parte, aqui quero fazer esta declaração: podem
acusar-me de estar pressionando o Congresso – e quem sou eu para pressionar o
Congresso, quem sou eu? – podem fazer quantas comissões de inquérito quiserem, não
só sobre este como sobre tudo o mais. Se quiserem – quem sabe? – investigar a minha
vida, podem fazê-lo, podem fazer as manobras diversionistas que quiserem, e se o
fizerem será porque não sabem avaliar minha própria determinação. Que irei fazer?
Respondo: o que um homem determinado puder fazer, eu farei. E ninguém pode negarme o direito de ser patriota, no meu País. Não o nego a ninguém: mas também não
aceito que alguém possa recusar-me a condição de patriota. Somo a isso a libertação de
quaisquer outros interesses, principalmente dos interesses materiais, míseros interesses
que impedem o nosso povo de realizar-se a si mesmo.
Assim, procurarei cumprir com meu dever, fazendo-o irrepreensivelmente.
Estou certo de que devemos mobilizar o nosso povo. E quando falo em povo, refirome a civis e militares, sem querer chamar os militares para um ato de força, mas porque
eles têm o direito, inclusive dentro dos sindicatos e Assembléias populares, de discutir
os problemas nacionais, como se faz nas associações comerciais. Andam, sobretudo
eles, muito preocupados por sentir que o nosso povo está sendo vítima de imensa
injustiça pelas classes privilegiadas e dominantes, que vem empolgando os sucessivos
governos e representações do Congresso, e estão procedendo desumanamente,
insensivelmente, não apenas sacrificando o povo, mas principalmente comprometendo
os destinos e a soberania deste País, que eles, militares, têm o dever de defender até com
o sacrifício da própria vida.

582

Discurso em Maio de 1963
Discurso proferido pelo Deputado Leonel Brizola na Câmara dos Deputados
em 30 de maio de 1963.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, venho procurando cumprir
com a minha missão. Insultos – e, inclusive, alguns a mim tem sido dirigidos nesta Casa
– não me atingem: devolvo-os sempre a seus autores, mais dignos deles do que quem
procura cumprir com seu dever.
Vou ao problema que me traz à tribuna. Venho tratar deste delicado e
escabroso assunto referente aos processos de compra das subsidiárias de holdings
internacionais, concessionárias, em nosso País, de serviços públicos.
Assisti, ainda há pouco, a diversas referências neste plenário sobre a matéria.
Tenho lido pela imprensa também observações e pronunciamentos a respeito. Para
mim, o que há neste assunto é a concorrência, uma espécie de atropelamento entre duas
correntes, uma, no momento, liderada pelo Governo do Estado da Guanabara, outra,
também no momento, liderada por Sua Excelência o Senhor Ministro da Fazenda. Duas
correntes que se atropelam para se entender com os espoliadores, para negociar, para
transacionar, para acomodar interesses nesses entendimentos. Ambas as correntes
querem resolver o gravíssimo problema das concessionárias do serviço público através
de entendimentos, através de procedimentos marginais da ordem jurídica do nosso País.
Ambas as correntes procuram encaminhar e resolver este problema à margem da lei.
Isto é o que há. Fala-se em nacionalização. É possível nacionalizar uma
empresa estrangeira através da compra.
Para nacionalizar empresas estrangeiras não é necessário sejam
concessionárias de serviço público. Mas, quando se trata de concessionária de serviço
público e, particularmente, no campo de energia elétrica, terreno onde o nosso País
possui vasta legislação, nacionalizar através da compra não há dúvida que o processo
marginal da ordem jurídica do País. A verdadeira, a autêntica nacionalização dessas
empresas somente se pode fazer através da encampação, da retomada dos serviços e da
desapropriação dos bens das concessionárias. É o que prescreve e o que determina a
legislação brasileira. Nem o que o Governador do Estado da Guanabara quis fazer, nem
o que está pretendendo, ou fazendo, o Governo Federal, configuram uma encampação.
É falsa nacionalização. Nacionalizar empresas estrangeiras concessionárias de serviço
público somente é possível através de ato encampatório, retomando os serviços e
expropriando os bens da concessionária, repito.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Permite um aparte, Excelência?
O SR. LEONEL BRIZOLA – A seguir darei o aparte a V. Exa.
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Ambas as correntes continuam, assim, atropelando-se para realizar
entendimentos com essas empresas espoliativas.
Encampação é exatamente aquilo que fez o Governo do Rio Grande do Sul,
quando retomou os serviços e desapropriou os bens das empresas concessionárias dos
serviços de energia elétrica, de comunicações, de telecomunicações. É um procedimento
muito diferente, absolutamente diverso do que se pretende denominar de
nacionalização. Trata-se, simplesmente, de uma compra. E o que quis o Governo do
Estado da Guanabara fazer foi uma transação, um entendimento, uma solução
conciliando interesses e não encampação, não nacionalização autêntica, porque tanto o
Governo do Estado da Guanabara quanto o Governo da União, neste momento, estão
abrindo mão de direitos sagrados do povo brasileiro, precisamente aqueles especificados
em nossa ordem jurídica.
Argumenta-se que isto seria espantar o capital estrangeiro, seria desagradar ao
Império Romano do mundo moderno, particularmente ao Imperador Kennedy e ao seu
Governo, tão cuidadoso dos interesses das empresas norte-americanas no exterior, e,
também, fundamentalmente, ao Senado romano do mundo moderno, que é o
Congresso dos Estados Unidos, hoje transformado numa corporação, representando,
por isso mesmo, mais uma espécie de federação de corporações econômicas do que
aquela federação sonhada por Jefferson, por Hamilton, pelos fundadores da Nação
norte-americana. Exatamente isto.
Encampamos as duas empresas procedendo rigorosamente dentro da
legislação brasileira: Tombamento físico-contábil; desapropriação dos bens; retomada
dos serviços; depósito em juízo adequado e em valor correspondente ao verificado no
tombamento; autorização do Poder Judiciário para imissão na posse dos bens.
Adotando-se aquilo que a legislação brasileira prescreve, Senhor Presidente,
deixa de prevalecer o argumento do Sr. Ministro Santiago Dantas de que seria necessário
o pagamento à vista de grande quantia, porque, feito o tombamento físico-contábil,
chegaremos à conclusão de que praticamente essas empresas têm de entregar-nos os
seus acervos e ainda indenizar o nosso povo pela remessa de lucros indevidos e ilegais.
Foi a conclusão dos tombamentos feitos por comissões federais no Recife e
em Porto Alegre. Não foram comissões do Governo do Rio Grande do Sul nem do
Governo de Pernambuco.
Em Porto Alegre chegamos a este resultado: a Bond & Share deveria entregarnos todo aquele acervo e ainda indenizar o Estado de mais de 180 milhões de cruzeiros.
Em Recife, deveria entregar todo o acervo e indenizar o Estado em cerca de 500 milhões
de cruzeiros.
Todos esses atos do Governo do Rio Grande do Sul foram juridicamente
perfeitos e reconhecidos pelos nossos Tribunais. Recentemente, há poucos dias, a
Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, rechaçou uma iniciativa judicial da
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empresa encampada, que procurava anular o ato do Governo do Rio Grande do Sul
desapropriando os livros e os documentos da empresa, porque o poder público pode,
não apenas desapropriar bens e encampar, retomar serviços, como também
desapropriar os próprios livros e a documentação dessas empresas, que nos irão permitir
pleitear em juízo, dessas empresas, outras indenizações que não foram incluídas nos
levantamentos das comissões de tombamento.
Portanto, Sr. Presidente, toda esta azoada, de um lado ou de outro, nada tem
que ver com encampação. Trata-se de processos de compra ou de transação. O
Governador da Guanabara, se quisesse, já o teria encampado a CTB - Cia. Telefônica
Brasileira (muito bem) – porque ele era o poder concedente e ainda é. Não prevalece,
no meu modo de ver – estou, evidentemente, transmitindo meu pensamento – qualquer
ato de intervenção do Governo Federal, qualquer decreto que inclua a União como litis
consortis. A Constituição é clara a este respeito. O poder concedente, em matéria de
telecomunicação e de serviços básicos locais e o Estado.
Aí estão os julgados do Poder Judiciário. Por que não encampou antes da
intervenção, por que não encampou antes destas medidas do Governo Federal? Não
encampou porque estava realizando entendimentos. Querem realizar entendimentos.
Então, estas correntes estão se atropelando e, na hora de realizarem entendimentos,
também se reuniram entre quatro paredes com os nossos espoliadores.
Não estou condenando os entendimentos. O Governo gaúcho também
realizou entendimentos, porque desejava resolver o problema num clima de boa
vontade. Lamentavelmente chegamos à conclusão de que eles não desejavam solução
alguma que pudesse resguardar os interesses do povo gaúcho. Então, vencida essa
experiência dolorosa, mas profundamente rica de ensinamentos, fomos a encampação.
O que se impõe, Sr. Presidente, são as lições que a experiência nos deu, é a
encampação dessas empresas. E o poder público praticamente nada tem que despender
no caso da Bond and Share. Talvez alguma coisa com Usina de Peixotos, exatamente a
companhia paulista de força e luz. Mas o que terá de gastar indenizando a Usina de
Peixotos estará compensado pelo que tem que receber das demais subsidiárias da Bond
and Share. Assim também quanto à Companhia Telefônica Brasileira.
Os atos do governo gaúcho foram acolhidos pelo Poder Judiciário, não
realizamos nenhuma violência, agimos de acordo com a lei, de acordo com nossa ordem
jurídica, defendemos os interesses do povo brasileiro, aqueles direitos consagrados na
sua ordem jurídica.
É claro que isso não agradou aos nossos espoliadores, não agradou também
a muitos setores das classes dirigentes e privilegiadas deste País, que acusaram o
Governo gaúcho de ter feito um confisco. Muitas vozes de setores políticos ouvimos a
esse respeito.
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Não tive sequer uma palavra de apoio dessas correntes que hoje andam
atropelando-se para fazer a falsa nacionalização, para fazer a compra, para fazer a
entrega dos frutos do trabalho do nosso povo a essas corporações internacionais.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Nobre Deputado Leonel Brizola, sou dos
que aplaudiram V. Exa. e tenho certeza de que assim fez grande massa do povo
brasileiro...
O SR. LEONEL BRIZOLA – Confirmo a declaração de Vossa Excelência.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – ... pela medida que tomou no Rio Grande
do Sul, desapropriando essas empresas. Sou, portanto, insuspeito para falar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido a V. Exa.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Acho que V. Exa. agiu patrioticamente.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Só pediria a V. Exa. que fosse breve no
aparte.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Vou ser rápido, Excelência.
Não quero perder esse discurso, que considero muito importante. Falou V.
Exa. em duas correntes que se digladiam para comprar e não encampar as empresas.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Exatamente.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Essas correntes, entretanto, poderiam ter
um transformador que as conciliasse. E creio que o transformador poderia ser o Sr.
Presidente da República. Quero crer que, se o seu Secretário das Finanças, no Rio
Grande do Sul, ao invés de querer encampar, desejasse comprar essas companhias, V.
Exa., como Governador, não iria permitir. Quero crer que, se V. Exa. fosse o Presidente
da República neste instante, não permitiria que o Ministro da Fazenda fosse comprar
aquilo que se deve ser encampado. De forma que me congratulo com V. Exa. pela sua
inteligência, porque, embora delicadamente, V. Exa. está lançando críticas das mais
veementes ao Senhor João Goulart, que é o responsável, pois é o Presidente da
República, e não o Sr. Ministro Santiago Dantas. (Muito bem). A ele cumpriria, nesse
instante, dizer: “Ministro, pare. Comprar não, porque isto é prejudicial à Nação. O
Senhor vai cumprir a minha orientação, a minha ordem, como Leonel Brizola no Rio
Grande do Sul, vai encampar essa companhia”. (Muito bem. Palmas).
O SR. DOUTEL DE ANDRADE – Para um breve esclarecimento, queria
lembrar à Casa que ainda ontem o Sr. Presidente da República emitiu nota oficial através
da qual esclareceu a Nação que a operação a ser consumada não o será sem prévio
conhecimento do povo e do Congresso.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, o que posso dizer a respeito
desses dois apartes é que, se eu fora poder, encamparia. (Muito bem). Só isso.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Se não encampasse, não cumpriria o seu
dever.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quanto ao mais, devemos esperar, todos,
um pronunciamento do Senhor Presidente da República. Agora, reportando-me ao
aparte do nobre Deputado Doutel de Andrade, cumpro o dever de acrescentar que S.
Exa. o Sr. Presidente da República não tinha assumido posição pública sobre o
problema em caráter definitivo. O fato é que Ministros de Estado, diversos Ministros,
o da Fazenda, o da Guerra, o da Indústria e Comércio e outros integrantes da chamada
Comissão Inter-Ministerial, estão comprometidos nesse problema, porque aprovaram
um esquema de compra, esquema e condições de compra desse acervo, uma operação
lesiva aos interesses nacionais que eu qualifiquei, e continuarei qualificando, como um
crime de lesa-pátria, como vou demonstrar. (Muito bem). Procurei dar ênfase especial
à presença do Ministro da Guerra. Não deixa de ser uma autoridade política, mas não
deixa, também, de representar as nossas Forças Armadas, as quais, no caso, não
representou porque as Forças Armadas do nosso País têm uma tradição nacionalista,
que jamais poderia servir de cobertura para esta operação ruinosa, antissocial e
antieconômica.
Algumas referências a este problema, estou certo, serão uma contribuição
modesta, despretensiosa, ao Plenário e à Casa.
(Lê:)
“A American Foreign and Power é um “holding” com sede nos Estados
Unidos da América do Norte, comandando inúmeras subsidiárias em vários países do
mundo. No Brasil, ela opera através do “holding” denominado Empresas Elétricas
Brasileiras que, por sua vez, controlam onze subsidiárias, sediadas em diversos Estados
brasileiros: a Companhia Paulista de Força e Luz, a Companhia Força e Luz de Minas
Gerais, a Força e Luz do Paraná, a Cia. Brasileira de Energia Elétrica, a Energia Elétrica
da Bahia, a Pernambuco Tranway and Power, a Central Brasileira de Força Elétrica de
Vitória, Rio Grandense Light and Power, de Pelotas, a Força e Luz do Nordeste, Força
e Luz de Maceió e a de Natal.
A de Porto Alegre está excluída, porque é do Estado. E é interessante que
esta compra inclua a de Porto Alegre. Não sei como o Governo da União poderia
comprar o que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul e a Bond and Share vender à
União aquilo que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul.
Assim também o caso de Recife. Vejam estes dados.
“Este conjunto de subsidiárias dispõe de uma potência instalada, de força de
mil quilowatts.
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A produção, em 62, foi de 2 bilhões 655 milhões Kwh, o que equivale a 10%
da população nacional”.
Esclareço também que a Light Rio-São Paulo é responsável por uma
produção equivalente a mais de 55 por cento da nossa potência instalada de nossa
produção de energia.
“A situação das diversas subsidiárias, no que tange à capacidade produtiva,
pode ser assim esquematizada; a subsidiária de Porto Alegre, que só supria um terço das
necessidades daquela cidade, foi encampada em 13 de maio de 1959. A de Recife, que
ultimamente só distribuía energia elétrica gerada pela Usina de Paulo Afonso, empresa
estatal, já está com o contrato de concessão vencido. Segundo a cláusula 44 do contrato
de concessão, uma vez concluído o prazo, dar-se-á a reversão gratuita ao poder
concedente, ou seja, ao Governo de Pernambuco. E igualmente quanto à concessionária
da Bahia. Estas duas subsidiárias, a de Pernambuco e de Natal, praticamente só
distribuem energia fornecida pela Usina de Paulo Afonso. A subsidiária de Belo
Horizonte recebe energia da Cemig, entidade estatal do Governo de Minas Gerais.
Praticamente, a única subsidiária que opera como empresa, gerando e distribuindo
energia é a Companhia Paulista de Força e Luz, a qual conta, principalmente, com a
Usina Hidrelétrica de Peixotos, no Rio Grande. As demais contam, exclusivamente,
com usinas térmicas, exaustas, em estado de obsolência, resumindo-se sua atividade em
distribuir energia que lhes é fornecida por empresas estatais. A subsidiária de Porto
Alegre foi encampada pelo Governo gaúcho. A encampação foi precedida de
tombamento físico-contábil, realizado por uma comissão estadual, de acordo com a
legislação brasileira. A concessionária distribui energia elétrica e lhe é assegurado o
direito à percepção de um lucro equivalente a 10% dos seus investimentos – nem mais,
nem menos. Os lucros auferidos acima ou abaixo desse limite são compensados no ano
seguinte, através do aumento ou diminuição das tarifas, conforme o caso. A subsidiária
de Porto Alegre vinha obtendo e remetendo para o exterior lucros que excediam esse
limite legal. De acordo com o tombamento, os lucros assim remetidos ilegalmente
excediam em 180 milhões de cruzeiros ao valor do investimento realizado pela
subsidiária. A encampação foi realizada através de medida judicial recentemente objeto
de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade e a
legalidade da medida tomada pelo Governo do Rio Grande do Sul”.
O SR. PEDRO BRAGA – Muito bem!
O SR. LEONEL BRIZOLA – “Uma outra Comissão Federal concluiu o
tombamento da subsidiária de Recife, tendo apresentado relatório em 8 de junho de
1961, ao então Ministro de Minas e Energia, Sr. João Agripino. De acordo com os
resultados do referido tombamento, aquela subsidiária – peço a atenção de V. Exas.
Para este ponto – também vinha obtendo lucros ilegais, que ultrapassaram em cerca de
500 milhões de cruzeiros o valor dos investimentos realizados pela subsidiária. As
subsidiárias de Belo Horizonte e São Paulo estão sendo tombadas por Comissões
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Federais. Segundo os tombamentos até agora feitos, não serão diferentes os resultados
finais: ambas vêm obtendo lucros que excedem o limite legal.”
De forma que não é exagero afirmar-se que todas essas companhias da
American Foreign Power já se cobraram do valor dos investimentos feitos em nosso País,
através dos excessos de lucros auferidos.
O SR. PEDRO BRAGA – Muito bem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – “Por certo que os resultados desses
tombamentos deixavam essas companhias em situação difícil perante as autorizadas
responsáveis pela fiscalização do serviço de energia elétrica no País. Por força de
influência passaram elas a construir pontos de atrito nas relações entre o Brasil e os
Estados Unidos, tanto que esse assunto foi objeto de conversações por ocasião da visita
que o Presidente João Goulart fez ao Presidente Kennedy em Washington, no mês de
abril de 1962. A fim de evitar que as autoridades brasileiras tivessem que encampar esses
serviços mediante aplicação da legislação brasileira, estabeleceram-se esses
entendimentos no sentido de transferir essas empresas ao Governo Brasileiro mediante
compra. Segundo a legislação brasileira, a forma de transferir o controle das
concessionárias do serviço público para o poder concedente, no caso Governos dos
Estados, é a encampação mediante desapropriação ou, então, reversão gratuita ou
onerosa ao término do contrato. A compra pode ser utilizada como forma de
nacionalização, mas marginalmente às nossas leis, porque não está prevista na nossa
ordem jurídica, nem se poderia condenar esse nacionalismo, se realizado o levantamento
necessário a uma exata determinação do valor da compra, realizada por consequência
do necessário tombamento físico-contábil e que obrigatoriamente iria conduzir à
desapropriação pela discordância da empresa concessionária. Em consequência dos
referidos entendimentos, o Presidente do Conselho de Ministros baixou decreto, em 30
de maio de 1962, criando a Comissão Nacional das Empresas Concessionárias do
Serviço público – CONESP – com a atribuição de relacionar os serviços, negociar as
condições e formas de indenização, organizando planos dessas negociações.”
Cumpre aqui fazer o registro de que nenhum protesto se fez neste País por
parte destes mesmos círculos que hoje se voltam, atropelando-se com os negociadores
do Governo Federal, em torno desse problema. Quem protestou, Senhor Presidente,
desde o início, foi o Governo do Rio Grande do Sul....
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Muito bem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... em pronunciamentos públicos, acusando
o regime parlamentar, acusando o Gabinete como responsáveis por essas iniciativas,
acusações que dirigi muitas vezes ao Governo Federal, globalmente, sem fazer,
inclusive, uma distinção especial do Presidente da República e do Gabinete de
Ministros. E fomos a uma atitude de protesto, quando o Governo brasileiro submeteuse às exigências do Governo norte-americano naquela violência feita no Banco do
Brasil, aos Regulamentos do B. do Brasil concedendo o empréstimo de 1 bilhão e 300
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milhões de cruzeiros à Standard Eletric, subsidiária da I.T. & T. no Brasil. Foi um ato
de submissão e uma irregularidade em pronunciamentos públicos, em publicação feita
no Rio de Janeiro, nos maiores órgãos de nossa imprensa. O Governo gaúcho protestou
contra aquela submissão e aquela irregularidade. E assim por diante, tem sido coerente
a nossa posição. Venho formulando protestos, dirigindo-me ao responsável por
gabinete de Ministros, esses atos, depois restaurados os poderes ao Presidente João
Goulart, em pronunciamentos públicos, logo nos primeiros dias do seu Governo,
denunciei essas negociações, acusando o Ministro Santiago Dantas como seu principal
articulador.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Dá licença para um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – A seguir concederei o aparte a V. Exa.
Procurei o Sr. João Goulart expondo-lhe minhas razões e dele ouvi, ainda há cerca de
20 dias, a declaração enfática de que ele próprio havia determinado que esse assunto
não prosseguisse, fosse sobrestado, que essas negociações não mais se realizassem.
Há pouco, passados alguns dias, fui surpreendido com essa reunião da
comissão interministerial; reunião feita num sábado, à noite, na residência do Ministro
da Guerra, na sua residência oficial. Lá, reuniram-se os Ministros e lavraram uma ata,
aprovando um esquema de condições de compra da subsidiária da Bond and Share e da
Companhia Telefônica Brasileira, subsidiária, também, de um holding internacional.
Diante da surpresa dessa notícia, assumi atitude que se constituía como um imperativo
do meu dever. Fui à denúncia pública; fiz veemente apelo ao Presidente da República,
para que, usando da sua autoridade, pusesse um fim àquele processo; àquelas
negociações, aquele programa de compras, que eu apontava na ocasião, como crime de
lesa-pátria. Fiz apelo e, ao mesmo tempo, como me competia, condenei veemente o
procedimento dos Senhores Ministros que, para mim, estão irremediavelmente
comprometidos nesse assunto, porque lavraram uma ata...
O SR. PEDRO BRAGA – Muito bem.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... aprovaram esse esquema de compra ou
operação e, inclusive, verifiquei que parte das recomendações já haviam até sido
executadas, como seja, a assinatura de um memorando por parte do Embaixador
Roberto Campos, em Washington, firmando um compromisso preliminar de compra
das subsidiárias da Bond and Share em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Antes do término do horário
normal da sessão, devo prorroga-la, para que possa prosseguir o seu discurso, no tempo
regimental, o nobre Deputado Leonel Brizola, e ainda para falar, na qualidade de Líder
de bloco, o nobre Deputado Paulo de Tarso.
Está sobre a Mesa requerimento do nobre Deputado Paulo de Tarso de
prorrogação da sessão por uma hora.
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Os Srs. Deputados que aprovam a prorrogação solicitada queiram
permanecer como se encontram. (Pausa). Aprovada.
V. Exa. pode prosseguir em seu discurso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria aos Srs. Deputados que me pedem
apartes que aguardem um pouco, a fim de que possa concluir estas considerações. Logo
a seguir concederei os apartes que me são solicitados.
Vejam, senhor Presidente, Senhores Deputados, o caráter lesivo da operação!
É incrível que se possa chegar a estas conclusões e a estas decisões.
Argumenta-se que o Governo brasileiro se encontra em face de uma lei
americana que cria condições, constrangedoras para todos os países que recebem ajudas
e auxílios dos Estados Unidos. Ora, o Governo dos Estados Unidos, neste momento,
promulgando essa lei, quebrou aquela linha de entendimentos feitos entre os dois
governos através de um ato unilateral. Por conseguinte, está o Governo brasileiro
inteiramente livre, como sempre esteve, para defender os interesses do nosso País. É
inaceitável, é incrível que autoridades públicas possam chegar a estas conclusões.
Segundo os balanços levantados em Dezembro de 1962, o investimento total
da subsidiária American Foreing Power somava 25 bilhões de cruzeiros, feita a correção
monetária correspondente – dados dos balanços dessas empresas – de acordo com os
levantamentos da CONESP, tomando por base os dados fornecidos pelas subsidiárias
e feitas as reavaliações nas bases dos índices do Conselho Nacional de Economia, os
investimentos sobre as subsidiárias somavam 46 bilhões de dólares.
Posteriormente, a Eletrobrás atualizou esses investimentos, fazendo a
respectiva correção monetária, atingindo o total de 57 bilhões de dólares. Este é o
montante em torno do qual deveriam processar-se as negociações, como teto, no caso
de compra do acervo das subsidiárias. Sugerido esse montante ao representante da
American Foreign Power para base das negociações chefiadas pelo Senhor Henry Sargent,
às reuniões compareceu também o Embaixador Roberto Campos, foi ele recusado, sob
alegação de que os índices do Conselho Nacional de Economia, continuam graves
distorções. Nesta oportunidade, a representação da American Foreign and Power formulou
a seguinte contraproposta: Preço global: 138,6 milhões de dólares;
Juros de 6 a 6,5 por cento.
Crédito do holding das subsidiárias de 10,4 milhões de dólares. Empréstimos
contraídos ao Eximbank e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – 38
milhões de dólares e 7,4 milhões de dólares respectivamente.
Em reuniões sucessivas com os representantes da AMFOR permitiram a
modificação, por parte daqueles representantes, das condições inicialmente propostas.
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Preço global, 135 milhões de dólares a créditos, empréstimos mais 7,7 e mais
45,4, totalizando 188,1 milhões de dólares, fora os juros.
A CONESP, comissão brasileira, apresentou relatório ao Sr. Presidente da
República e por determinação de S. Exa., encaminhou o relatório ao Ministro da
Fazenda, segundo documentos todos em meu poder. Expunha a CONESP as diferentes
parcelas que poderiam ser consideradas para efeito das consignações, sem no entanto,
pronunciar a respeito.
A CONESP foi extinta, sem aviso prévio aos seus membros. Foi instituída
uma Comissão Interministerial, que se reuniu e optou, ela própria por uma das fórmulas
ventiladas nas diversas reuniões. E que fórmula era esta, Sr. Presidente? Exatamente a
última proposta da “Bond and Share”.
Quer dizer que uma Comissão de Ministros aprovou um esquema de compra
destas empresas, à base da proposta feita pela Bond and Share, exatamente nos termos
propostos.
Essa Comissão de ministros e a própria comissão técnica CONESP,
realizavam algum levantamento na contabilidade da empresa? Não! Realizaram algum
levantamento, mesmo para demonstração do patrimônio da empresa? Não! Os dados
em que se baseiam foram exatamente aqueles fornecidos pelos vendedores estrangeiros,
uma contabilidade fraudulenta, Sr. Presidente. As contabilidades destas empresas são
fraudulentas, e exatamente nessas condições o Governo da União aprova essa compra,
através da decisão inconteste dos seus ministros, coordenados pelo Ministro da Fazenda
e com assistência especial, altamente significativa, de S. Exa. o Ministro da Guerra. Por
que não incluíram o Ministro da Justiça nessa comissão? Estavam lá os Ministros do
Trabalho, da Indústria e Comércio, da Viação e Obras Públicas.
O SR. PEDRO BRAGA – É um ministério traidor!
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Peço um pouco de paciência ao ilustre
Deputado. Por incrível que pareça, essa reunião se realizou sábado, à noite, e na
segunda-feira, o Sr. Embaixador Roberto Campos, de tão decantadas qualidades, já
assinava o memorando de compromisso. Como andam as coisas rapidamente quando
se trata de entregar ao estrangeiro os direitos, os interesses do nosso povo! E nós,
brasileiros, fomos tomar conhecimento de tudo isso por um comunicado de Mister
Sargent, em telegrama da United Press. A seguir, um pronunciamento do Sr. Santiago
Dantas em Minas Gerais, confirmando que a operação havia sido aprovada. E quais as
consequências de tudo isso? A Eletrobrás está obrigada perante a legislação brasileira –
e atendem bem, senhores Deputados, para este detalhe que é o mais grave em matéria
de efeitos ruinosos para nosso país e nosso povo – a escriturar como valor do ativo
correspondente a este patrimônio somente até o limite de 57 bilhões de cruzeiros. É o
que permite a legislação brasileira. No entanto, a Eletrobrás terá de resgatar
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compromissos que correspondem a uma compra no valor de 118 milhões de cruzeiros,
o que quer dizer que a Eletrobrás, através dessa compra, estará condenada como uma
empresa falida. (muito bem). Ocorre ainda que a Eletrobrás, escriturando essa
importância de 57 bilhões de cruzeiros e fazendo um aumento de tarifas, que a ata dos
senhores Ministros já determinou, em torno de 30 por cento, assim mesmo não
conseguirá cobrir esse compromisso. Isso só será possível com um aumento de tarifas
de 60 por cento. Pois bem, se a Eletrobrás elevar tarifas nessa base, o Governo brasileiro
estará obrigado a conceder aumento nas mesmas bases à Light que representa mais de
55% de nossa potência instalada e a Light fará uma arrecadação, a mais, acima de 20
bilhões de cruzeiros por ano. Além disso, tornar-se-á absolutamente incomparável
através de quaisquer processos de entendimentos, porque neste caso estará firmada uma
doutrina que terá de ser estendida à Light. Será como um verdadeiro seguro, uma apólice
de seguro para a Light e, a compra da salvação desse ferro velho do incêndio que se
processa em toda a América Latina, maravilhoso incêndio que está levando tão longe o
seu clarão nas consciências das multidões latino-americanas. Elas acabaram de
compreender que estão sendo espoliadas e que estas empresas têm que prestar contas a
todos nós, de acordo com a nossa ordem jurídica, de acordo com os nossos direitos.
(Palmas). Por conseguinte, Sr. Presidente...
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... quando nacionalizadas, impõe-se a
prestação destas contas...
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... e dessa forma a entrega desses acervos a
quem legitimamente pertencem, que é o nosso povo.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Permitirei. Pediria apenas que aguardasse.
Vou concluir rapidamente minha exposição e concederei a V. Exa. o aparte.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – É para estar de acordo com V. Exa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Agradeço muito, mas pediria a gentileza de
ter um pouco mais de paciência. Já vou concluir minha exposição e depois me colocarei
à disposição dos nobres Deputados.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Vossa Excelência me concederá o
aparte, antes de concluir seu discurso?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Concederei.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Lembro ao nobre orador que só
dispõe de 10 minutos.

593

O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero dizer a V. Exa. que me considero
com autoridade em tudo isto. E não venham com intrigas, intriguinhas ou intrigalhadas,
para satisfação desses processos conhecidos, que são os processos adotados por esse
clube amável que é a política Brasileira: “Rompeu o Deputado Leonel Brizola com o
Presidente. Está em oposição. Acusa pessoalmente o Presidente”.
Essas acusações devem ser dirigidas a esse ou àquele. A mim, Sr. Presidente,
isso não interessa. Aliás, essa fórmula velha da política liberal, embolorada de Oposição
e Governo, há muito tempo está superada. (Muito bem) ... Hoje o que se impõe é uma
tomada de atitude e de posição (muito bem) diante da espoliação de nosso povo (muito
bem. Palmas), diante do imperialismo que está sugando o nosso povo.
E é interessante notar-se, senhor Presidente, que aqui mesmo, dentro do
plenário, áreas que se consideram, uma do Governo outra da Oposição, na hora em que
são feridos esses interesses, se unem e parece que não são mais Oposições e Governo.
Aí está o caso da reforma agrária, aí está o caso da encampação.
Duvido que homens como o Senhor Herbert Levy, por exemplo, subscrevam
os atos juridicamente perfeitos do Governo do Rio Grande do Sul. Dentro de nossa
ordem jurídica, duvido que o Governador da Guanabara subscreva os atos do Governo
do Rio Grande. Não subscrevem, porque não podem subscrever Sr. Presidente. Estão
presos, sob o ponto de vista de suas situações políticas, de seus engajamentos a uma
ordem, a uma estrutura que, rigorosamente, neste país vem dando cobertura, aos
espoliadores, vem sendo instrumento, vem sendo aliados e também vem sendo sócia
dos nossos espoliadores neste processo de esmagamento das multidões brasileiras. Aí é
que está a diferença.
Quando o Governador da Guanabara disse que subia comigo ao mesmo
palanque, eu até achei graça, porque ele jamais poderá subir ao mesmo palanque. Ele
está combatendo este procedimento do Governo Federal por outro motivo muito
diferente. Ele se está atropelando com esse grupo que está dentro do Governo Federal
– não é todo o Governo Federal – é um setor que está sendo coordenado pelo chamado
tripé, antirreformista, o tripé entreguista do Governo Federal e que, estou convencido,
levará o Governo do Presidente João Goulart à ruína (muito bem, muito bem. Palmas)
levará nosso povo ao desespero se em relação a ele não forem tomadas medidas e
providências adequadas. (muito bem). E o que se impõe, neste momento, no meu modo
de entender a esses Ministros, diante desse crime de lesa-pátria, é um ato moral: devem
eles apresentar seus pedidos de demissão e prestar contas ao povo brasileiro. (palmas).
Esta é a minha opinião, Senhor Presidente. É o meu modo de pensar.
Veja, Sr. Presidente, o quanto estão interessados os Deputados da Oposição,
especialmente estes aqui desta área onde a IBADE é tão defendido! Como estão
interessados em que eu aqui fale a respeito do Presidente. E estou convencido de que
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algumas vozes são daquelas que costumam frequentar as rodas oficiais. Muitos
gostariam de frequentar as rodas oficiais.
Falo de cadeira por que praticamente não as frequento.
O SR. OSCAR CORREA – V. Exa. não precisa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero dizer Sr. Presidente, que não apenas
eu, mas muitos nesta Casa, e eu estou certo a maioria esmagadora do nosso povo, está
esperando uma definição do Presidente João Goulart a este respeito. (Muito bem). O
que estou aqui procurando, Senhor Presidente, é definir o meu pensamento.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Permite V. Exa. um aparte agora?
O SR. LEONEL BRIZOLA – O meu pensamento sobre aquilo que
documento e que as minhas convicções permitem. Todo o povo brasileiro espera esta
definição do Presidente João Goulart a este respeito. Eu mesmo tive ocasião de declarar,
se os Senhores Deputados aqui desta ala do plenário têm tanto interesse a esse respeito:
se isto for consumado criar-se-á para mim uma situação de discordância insanável com
o governo federal, porque conheço este problema. Tenho autoridade para tratar dele,
pois quando tive uma parcela de poder sobre meus ombros tomei medidas adequadas.
Não tem autoridade o Governador da Guanabara para discutir esse problema porque,
deixou de tomar as medidas quando podia. Muito antes, já no governo do Presidente
Jânio Quadros, poderia tê-las tomado. E por que não as tomou durante os 7 meses em
que esteve na presidência o Sr. Jânio Quadros? Não as tomou, Sr. Presidente, porque
não podia desagradar aos seus amigos norte-americanos e não poderá tomar agora
porque está mais interessado nas verbas da Aliança para o Progresso do que em
defender os legítimos interesses do povo brasileiro. (Palmas), e o recebimento desse
benefício é incompatível com qualquer ato desta natureza, de legítima defesa das
grandes causas nacionais.
Ouço o aparte do nobre Deputado Cantídio Sampaio, pedindo a S. Exa. a
gentileza de ser rápido.
O SR. CANTÍDIO SAMPAIO – Nobre Deputado. V. Exa. colocou a
questão em termos que me parecem precisos. Esta é uma hora de atitude, de firmar
posição. Este País tem a sua estrutura legal, que está sendo negada e transgredida. Sabe
V. Exa. que não há autoridade na República que esteja acima das leis. O discurso de V.
Exa. é um libelo dos mais graves que se têm ouvido nesta Casa. Esperemos que o Sr.
Presidente da República não homologue este crime de lesa-pátria. Mas se o fizer,
permito-me nobre Deputado, formular aqui uma acusação de crime de responsabilidade
contra os Ministros e de propor impeachment do Presidente da República (muito bem),
e a justificação será o discurso de V. Exa. transcrito ao pé do meu requerimento. Tenho
a certeza de que contarei com o apoiamento de V. Exa. que é, eu sei, um homem sincero,
patriota e de atitude.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Senhor Presidente, acolho o aparte do ilustre
deputado e registro também o agrado desta ala do plenário com os seus termos. (risos).
A solução do problema de se fazer justiça às esmagadas, espoliadas multidões
deste interior, que estão esperando uma decisão do Congresso, permitindo nova
estrutura agrária que venha salvar o povo da miséria, do sofrimento, está nas mãos deste
Congresso; à base desse mesmo aparte, Senhor Presidente, foram negadas as
providências que se impõem. Poderemos levantar contra ele uma acusação imensa, de
desídia, de desinteresse, de insensibilidade, de falta de autenticidade, na representação
do povo. (Muito bem).
O SR. BRITTO VELHO – Permite um aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Assim dividindo responsabilidades é que
devemos encarar os graves problemas que pesam sobre nossos ombros. Agora mesmo
o noticiário diz que se processam nesta Casa os tradicionais entendimentos para a
elaboração de fórmulas visando à reforma agrária. Desde já quero informar à Casa que
estou alertando o povo brasileiro, e ele despertou para o problema das reformas, está
muito mais atento à situação do que aqueles céticos e negativistas possam imaginar. Já
estou alertando o povo para o que se elabora nos escaninhos do Congresso: uma falsa
reforma agrária.
O SR. BRITTO VELHO – Isso é falso. (Trocam-se apartes)
O SR. LEONEL BRIZOLA – É uma meia reforma agrária.
Sr. Presidente, estou ouvindo aqui uma voz que não sei se é um aparte.
O SR. BRITTO VELHO – É a voz de um homem que V. Exa... (Tumulto).
O SR. LEONEL BRIZOLA – É a voz de alguém de cuja existência não
tomo conhecimento.
O SR. BRITTO VELHO – Não toma por covardia.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção! Nobre Deputado Britto
Velho, peço a V. Exa. atender a palavra da Presidência.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Senhor Presidente, não me assusto. Isso é
um insulto. Está aí o professor católico, o mestre cristão. É um difamador. Está aí
lançando insultos.
O SR. BRITO VELHO – Pedi o aparte a V. Exa. a meia hora.
O SR. LEONEL BRIZOLA – E eu não concedi. V. Exa. deve ficar quieto.
O SR. BRITTO VELHO – V. Exa. tem de ouvir a verdade quando a falseia.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Quando estou na tribuna sou eu o juiz da
concessão de apartes.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Nobre Deputado Britto Velho.
V. Exa. nunca desatendeu às solicitações da Mesa. Peço-lhe continue com a tradição de
obediência ao Regimento.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero conceder aparte ao ilustre Deputado
Tenório Cavalcanti, e, a seguir, ao Deputado Afrânio de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Lembro ao nobre orador que
não disporá mais de tempo para apartes.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Esperei muito, mas serei breve, nobre
orador. O discurso que V. Exa. está pronunciando serve para demonstrar à Casa e à
Nação que a corrupção do setor econômico da vida brasileira está concluindo a sua
obra. V. Exa. no entanto, deixa transparecer que há certos setores desta Casa que
deslizam pelos corredores atapetados dos Palácios presidenciais. Sou dos que visitam o
Sr. Presidente da República, como líder de partido, a fim de tratar com S. Exa. de
assuntos de interesse do povo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não me referi a V. Exa. mas alguns outros
Deputados.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Permita-me concluir.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pediria a gentileza de ser conclusivo. É o
apelo que faço ao prezado amigo.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Vossa Excelência deixa transparecer
a acusação. Sou homem público com responsabilidade de liderança, que apoia o
Governo Federal, o Presidente João Goulart, e só o procuro para tratar de assuntos de
interesse do povo que a minha bancada representa. Não estou impedido, por isso
mesmo, de endossar as palavras de V. Exa. naquilo que tem de acerto.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito agradecido.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – ... nem de citar nomes que também o
apoiam, que V. Exa. conhece e não citou. Porém, eu já os apontei dessa tribuna. Por
conseguinte o meu aparte tem o objetivo de situar minha posição de homem tão
honrado quanto V. Exa., embora procurando o Sr. Presidente da República, a quem
considero também um homem honrado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Muito obrigado.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Deputado Leonel Brizola,
inicialmente, quero rememorar a V. Exa. e à Casa que a denúncia realmente de uma
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negociata sórdida não está sendo feita aqui, em primeiro lugar, por V. Exa. Ela já foi
feita antes pelo Sr. Amaral Neto.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Se há negociata, eu não chego a tanto.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Vossa Excelência declarou que é
crime de lesa-pátria.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Para que houvesse negociata entendo que
deveria ocorrer propina, ganho ilícito dos negociadores. Até aí não vou. Mas que a
forma como os entendimentos se estão processando configura uma grave suspeita, não
há dúvida. Vejo deste lado, à minha frente, surgirem uns oh! Quero ver, no entanto,
qual dos senhores assume a responsabilidade em juízo de acusar o Senhor Santiago
Dantas de negocista neste caso.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI – Eu já o acusei.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Quero configurar responsabilidades. Neste
Caso, V. Exa. acusa o Sr. Santiago Dantas? Mas não é aqui que quero ver V. Exa. se
pronunciar e, sim, em juízo, despido de imunidades. Ouvi uns oh aqui à minha frente.
No entanto ninguém se apresenta.
O SR. BRITTO VELHO – Eu fiz oh, Senhor Deputado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Não concedi aparte a V. Exa.
O SR. BRITTO VELHO – V. Exa. não aceita meu aparte porque me teme.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Os que fizeram oh devem assumir em juízo
essa responsabilidade. De minha parte não tenho elementos ainda de provas. Mas, no
momento em que os tenha, assumirei a atitude de acusação.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA – Em segundo lugar, quero repetir as
acusações levianas e falsas que V. Exa. fez dessa tribuna sem que exibisse provas, contra
homens do meu partido, contra um cidadão honesto como o Deputado Herbert Levy,
que procurou colaborar com o Presidente João Goulart, só não o conseguindo porque
este Governo a que V. Exa. faz acusações na tribuna é um governo podre, que não
merece a nossa confiança. Por isso, não daremos a ele nenhuma reforma constitucional.
Estou de acordo com o discurso de V. Exa. Conte comigo para lutar contra isto.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Peço aos Srs. Deputados que
colaborem com a Presidência da manutenção da ordem necessária para a conclusão
destes debates. O nobre orador já não dispõe mais de tempo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Onde se encontra o decantado moralismo
da UDN? Estou lutando publicamente contra este processo de compra e os chamados
moralistas da UDN em silêncio. Só agora surgiram algumas vozes. Esta é a verdade.
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O SR. SÉRGIO MAGALHÃES – Permite V. Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – O orador já não dispõe de tempo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Só o aparte do Deputado Sérgio Magalhães,
que será rápido, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE – V. Exa. já concedeu o tempo, e já o declarou.
Pediria que concluísse sua oração.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Então, Sr. Presidente, lamento não poder
conceder o aparte ao nobre Deputado Sérgio Magalhães. Sua Excelência há de
compreender.
Sr. Presidente, finalizo estas minhas palavras, dizendo, para acalmar a
sofreguidão da política brasileira.
O SR. OSCAR CORRÊA – V. Exa. não deve insultar o Congresso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Mas eu não falei em Congresso, Senhor
Presidente. Não estou falando em Congresso...
O SR. OSCAR CORRÊA – V. Exa. recua...
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção, nobre Deputado Oscar
Corrêa. O orador não pode mais ser aparteado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Eu não falei em Congresso, Senhor
Presidente. Falei em clube da política brasileira.
O SR. OSCAR CORRÊA – V. Exa. recua, como faz sempre. Recua desde
que ingressou nesta Câmara.
O SR PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) – Atenção, nobre Deputado Oscar
Corrêa. Peço a Vossa Excelência que não mais intervenha. O orador não dispõe mais
de tempo.
O SR. OSCAR CORRÊA – Mas, Senhor Presidente, o orador acusa o meu
Partido e não concede aparte ao seu líder para defende-lo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Senhor Presidente, eu não me referi ao
Congresso, mas que ofensa haveria se a ele me referisse e dissesse que o Congresso
brasileiro é um clube amável? (Protestos e não apoiados). É amável. Todos aqui parecem
ser muito educados. Os dias vão passando, e nós todos aqui. V. Exa., Pará cá. V. Exa.
para lá (Risos). Exatamente isso, Senhor Presidente, não há no que eu disse nenhuma
ofensa. Não nos devemos sentir ofendidos, mesmo quando se pratiquem injustiças
contra o Congresso. O Congresso, Srs. Deputados, é um poder aberto, é o poder

599

desarmado, aquele que deve receber todas as críticas e delas se deve defender, e não
reagir com a exasperação do ilustre bacharel udenista.
O SR. OSCAR CORRÊA – Bacharel, sim, para respeitar a lei!
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sua Excelência não deve esquecer que é um
professor de Direito Constitucional, segundo dizem.
O SR. OSCAR CORRÊA – Por concurso!
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ora, Sr. Presidente, não é aceitável para um
homem tão educado, tão culto, tão versado das ciências jurídicas e sociais, Professor de
Direito Constitucional, pessoa que tinha por dever acima de seus compromissos
políticos, de ser homem liberal, liberalíssimo, com todas as franquias democráticas...
O SR. AMARAL NETO – E é.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ...estar ali a exasperar-se, a gritar.
O SR. OSCAR CORRÊA – Grito apenas quando V. Exa. injuria o
Congresso!
O SR. LEONEL BRIZOLA – Toma-se de iras, mostrando que a
intolerância é maior que a convicção e que sua cultura é de verniz, pois no fundo de sua
alma está a intolerância.
O SR. OSCAR CORRÊA – Intolerância contra os abusos de V. Exa.!
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... e a incapacidade de convivência
democrática. Sr. Presidente, retiro-me da tribuna, satisfazendo aquela sofreguidão a que
me referi, com a afirmação de que entre a minha despretensiosa pessoa e a do Presidente
João Goulart existe um elo. Este elo é a carta de Vargas. Enquanto a carta estiver
presidindo, orientando os nossos caminhos, nós estaremos juntos, como juntos
estaremos todos nós, os que estão devotados a esta jornada pela libertação do nosso
povo.
E quem quiser saber o que sou politicamente, já direi. A essas acusações de
comunista, subversivo, de agitador inconformado, de incapaz de convivência
democrática, a todas essas acusações, essas increpações, essas injustiças, a esses agravos
e até insultos eu respondo: com a minha indiferença. E quem quiser saber onde estou,
respondo: junto à carta de Vargas, junto à mensagem que selou com sua própria vida,
com seu próprio sangue, com o pensamento conclusivo de um homem que foi sereno,
que viveu a maior experiência da vida pública brasileira de todos os tempos. E o que
contém a carta de Vargas? Contém uma palavra de Vargas, de afeto e de despedida, e a
referência a um só problema: o processo espoliativo que está liquidando, esmagando o
nosso povo e o nosso País. E o que nos pede ele na sua carta? Exatamente isso que
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talvez com tanta imperfeição eu venha procurando fazer: que nós, brasileiros, sejamos
daqui por diante insubmissos, sejamos rebeldes contra toda essa ordem de coisas (muito
bem) que está aí, queimando as nossas consciências. Sua Carta nada mais é do que um
grito de rebeldia, um libelo, uma denúncia contra o processo de espoliação do povo
brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas).
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Discurso em Junho de 1963
Discurso proferido pelo Deputado Leonel Brizola, na 81ª Sessão da Câmara
dos Deputados, em 26 de junho de 1963.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Lamento, Senhor Presidente, nesta primeira
parte do meu despretensioso pronunciamento, não poder conceder apartes aos meus
colegas que pretendem solicitá-los. Mas, no último período disponível, concedê-los-ei
com todo prazer.
Ouvi, Senhor Presidente, com acatamento e respeito, o final do discurso que
proferiu o ilustre colega que me antecedeu na tribuna. Também penso como ele. Mas,
Sua Excelência não pode negar a mim ou a qualquer um de nós o direito de revide, de
acordo com a nossa dignidade e princípios de honra – e revide a agressões e insultos
como dirigidos a mim nesta Casa e aí afora, através de órgãos de divulgação.
Na minha atuação, tenho sido candente, até mesmo agressivo em muitas das
minhas críticas, mas jamais desci ao insulto pessoal, ao ataque à dignidade pessoal, à
honra, à vida privada de quem quer que seja, como também jamais proclamei ou fiz
difamações, calúnias, contra quem quer que seja. Insisto em dizer: tenho sido candente,
até mesmo agressivo nas minhas críticas, mas sempre focalizando um problema, muitas
vezes envolvendo pessoas que atuam e são responsáveis diretos ou indiretos pela
decisão desse problema.
Tenho algumas explicações preliminares a dar.
Todos, neste País, Senhor Presidente, conhecem os “Diários Associados”,
cujos órgãos se espalham por todo o Brasil. É uma monstruosa cadeia, um “trust” de
rádios, de jornais, de revistas e de televisões, totalizando 40 ou 50 órgãos de divulgação.
Toda essa cadeia foi construída, de uma parte, pelo trabalho honesto e
sacrificado de uma multidão de brasileiros – servidores que trabalham nessas
organizações – e, de outro lado, à custa de golpes, de espertezas, à custa do Banco do
Brasil, dos Institutos de Previdência, de Caixas Econômicas, de favores e fraudes
cambiais e fiscais.
Esse grupo que controla, que manda e é proprietário desse “trust”, vem-se
alimentando, há anos, dos cofres públicos e da Carteira de Câmbio.
Só ao Banco do Brasil, Senhor Presidente – ao que consegui apurar, e posso
dizer desde logo que é muito mais, – esse grupo está devendo neste momento Cr$
604.000.000,00. Arrancaram do Banco do Brasil Cr$ 604.000.000,00, e a culpa não é
somente desses espertalhões, mas, também, das autoridades que concederam esses
créditos. São inadimplentes no Banco do Brasil e estão, cada dia, sacando mais. Estão
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lá com diversos processos e petições, propondo arranjos e novas fórmulas para arrancar
mais dinheiro. Não falo nos Institutos de Previdência, nas Caixas, nas manobras e
golpes que conseguem dar ao mundo das empresas, dos bancos particulares e no
redesconto. Só no Banco do Brasil, em operações diretas, Cr$ 604.000.000,00.
E, o que é isso? O que são esses “Diários Associados”?
Para mim, nada mais do que uma montagem, do que um dispositivo de
submissão aplicado contra nosso país, contra o nosso povo para defesa e bom viver dos
grupos privilegiados. Servem de instrumento de penetração, de cobertura para os “trust”
e corporações internacionais que espoliam e exploram o nosso povo.
Esta é, para mim, a definição dos “Diários Associados”.
Qualquer patriota, qualquer bom brasileiro que acompanhar a vida dessa
organização, de seus órgãos de divulgação, lendo seus editoriais, suas notícias, verão que
é exatamente assim.
Invocam prestações de um ou outro serviçozinho, mas, em verdade, isso é
para encobrir a sua verdadeira finalidade. Não é imprensa. É um dispositivo para
domesticar os reclamos do povo. Imprensa não é isto. Não tem um mínimo de
autenticidade como imprensa. Desde que, no Governo do Rio Grande do Sul, procedi
à encampação da subsidiária local Bond and Share, notei que os “Diários Associados” se
modificaram em relação a mim pessoalmente e como homem público. Eu era até
distinguido com muita atenção. Depois disso passaram a mover contra mim uma
campanha insidiosa, ainda que não tão violenta. Os órgãos dos “Diários Associados”,
no Rio Grande, porém, não acompanharam a cadeia nacional. Lá estão o “Diário de
Notícias”, a Televisão Piratini, a Rádio Farroupilha e “A Razão”, diário de Santa Maria.
Ficaram à margem, até colaborando com a minha administração, sem maior apoio ou
sem maior aproximação, mas numa orientação discreta. Mas eu saí do Governo. No dia
imediato, passaram esses órgãos a desencadear uma campanha de infâmias, de mentiras,
de mistificação, visando destruir-me, desacreditar-me politicamente e até pessoalmente.
Compreendi. Revendo aquele passado, verifiquei que lá não se adotou desde logo a
orientação geral, porque aquelas organizações necessitavam manter um clima de
relações com o Governo do Estado, em virtude de problemas de receita. Precisavam
manter relações adequadas com o Governo do Estado, para poderem continuar
auferindo das verbas de divulgação e publicidade do Governo do Estado, normalmente
distribuídas à imprensa e principalmente para ter acesso ao Governo, às Secretarias do
Estado, para tentativa de alguns golpes financeiros, como os que procuraram dar ao Rio
G. do Sul, no que não foram bem sucedidos. Viviam os dirigentes dos “Diários
Associados” junto a mim como verdadeira sarna, pressionando por recursos de ordem
de milhões de cruzeiros. Estão, agora, na última fase, derramando uma torrente de
mentiras, de calúnias, de infâmias contra a minha pessoa, contra a administração que
tive a honra de exercer no meu Estado. Divulgam por todo o Brasil, através do rádio,
da televisão, de jornais e revistas, as maiores falsidades, as mais deslavadas mentiras.
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Gastam toneladas de papel e rios de tinta para imprimir infâmias e mentiras por todo o
Brasil. Maços de informações inverídicas, de notas, de notícias improcedentes.
Pretendem com isso meu desmerecimento, desmoralizar-me, desacreditar-me? Sim,
pretendem. Mas, essencialmente, o que desejam através disso é atingir a causa que
procuro, modestamente, mas com patriotismo, defender. É isto que eles pretendem
atingir.
Há dois ou três dias, fui vítima de uma agressão, de um conjunto de agressões,
por parte do dirigente maior desses trustes de imprensa, aqueles que manipula, de
acordo com seus interesses, essa estrutura de ataques feitos através da televisão, dessa
cadeia de jornais e de rádios.
A propósito, quero ler carta que dirigi a todos os jornais a meu alcance e que,
infelizmente, foi apenas publicada pela “Gazeta de Notícias” do Rio de Janeiro e por
um dos jornais diários de Brasília.
É o seguinte o texto desta carta, que desejo fique constando dos Anais desta
Casa. É verdade que dela constam algumas palavras fortes, mas eu, que já ouvi nesta
Casa os maiores insultos, inclusive alguém chamar de canalhas os nacionalistas, sintome inteiramente à vontade de fazer a leitura desta carta.
É o seguinte:
“Rio, 25 de junho de 1963. Senhor Diretor:
Não me surpreendem os ataques pessoais, as infâmias e os insultos que estão
me dirigindo. Quando me tracei a missão de servir, com autenticidade, ao meu País e
ao nosso povo injustiçado, sabia que uma torrente de calúnias e de mentiras desabaria
sobre mim. Preparei-me, espiritualmente, para tudo isto. Sou um homem determinado
e nada me afastará do meu caminho. Tenho confiança em mim mesmo e sinto que Deus
protege os meus passos. Estou seguro que, em breve, ajustaremos contas com os
exploradores do nosso povo, seus sócios e instrumentos que aqui os representam, estes
vendilhões da Pátria, que aí andam cevados pelo dólar sujo e pelos cofres do Banco do
Brasil. De minha parte podem até se reunirem em bloco todos esses pelegos de luxo,
agentes dos nossos espoliadores, tais como “davids nasseres”, marinhos, etc. Não temo
os arreganhos de quaisquer deles ou de todos juntos se quiserem. A luta é o meu clima
preferido. A mistificação e a mentira podem prevalecer por algum tempo mas acabam
se dissolvendo como uma pedra de gelo diante da verdade e da justiça. Podem vasculhar
a minha vida como quiserem. Nada fiz em toda a minha existência de que me possa
envergonhar. Massacraram o Presidente Vargas com esses processos, como
conseguiram fazer, de outros lutadores, homens aterrorizados e temerosos de enfrentar
a crosta de interesses desta camarilha de privilegiados. Podem fazer o que quiserem ou
puderem com tais processos. Nada se salvará de prestarem contas a estas multidões
maltrapilhas e injustiçadas, maioria esmagadora de nosso povo, contra as quais estes
grupos egoístas têm sido verdadeiros feitores.
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Ontem à noite, foi a uma das inúmeras estações de televisão que manipulam
para os interesses dos privilegiados, este, o Deputado João Calmon, para agredir-me e
difamar-me. Só do Banco Oficial, Calmon conseguiu arrebanhar mais de Cr$ 604
milhões de cruzeiros, fora o que ainda não consegui saber. Onde está a autoridade moral
de um tipo dessa condição para lançar-me increpações dessa ordem?
Não é a ele e nem aos meus apaniguados que dou explicações e sim ao povo
brasileiro.
Jamais comprei fazendas. Das terras que herdou minha esposa e companheira
(propriedade que pertencia ao Senhor João Goulart e que foi a ela destinada, em virtude
de herança) oferecemos praticamente a metade, por preço irrisório, a 15 anos de prazo,
sem juros, aos camponeses sem terra da região. Não doamos para não fazer
paternalismo e pela recusa dos próprios camponeses.
Com este exemplo, apelamos para que outros fizessem o mesmo, e, afora dois
ou três casos, ninguém mais nos acompanhou. Até agora não recebemos um tostão dos
camponeses. Mesmo assim, demos-lhes quitação, passando-lhes escritura definitiva e
fazendo constar como recebida toda a importância correspondente, para que eles
pudessem obter financiamento na Carteira Agrícola, para as suas lavouras.
Exploram, sem poupar inclusive a minha própria esposa, que teríamos
comprado essa área e revendido à vista, com lucros, aos camponeses. Tudo mentira e
mistificação. Foram terras provenientes de herança, praticamente doadas aos
camponeses e, disto nenhuma vantagem auferimos, a não ser o bem interior que nos
trazem todos os gestos de fraternidade humana. Fizemos o bem e estamos sendo
injuriados por isto. Que importa, se as injúrias partem de quem nada mais pode oferecer
senão isto mesmo?
Sobre este assunto e ainda sobre as outras mistificações do Deputado
Calmon, quando se referiu a minha Administração no Governo gaúcho, pretendo tratar
na mesma emissora, a estação de televisão Tupi, segunda-feira próxima, no mesmo
horário. É um direito que a lei me assegura.
Solicito a deferência da publicação desta. Deputado Leonel Brizola.
Espalharam por aí, Senhor Presidente, que nós fizemos um negócio agrário.
Num dado momento da minha Administração, quando era candente o problema agrário
e aumentavam as tensões, fizemos uma campanha – romântica, é verdade – apelando
para que cada proprietário de uma determinada área para cima oferecesse 10% das suas
glebas, para que fossem distribuídos aos camponeses sem terra.
Como governador, eu e minha esposa demos o primeiro passo. Oferecemos
45% de toda a área que minha esposa herdou para a realização de um projeto de
comunidade agrária, para os camponeses daquela área.
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Para não fazer paternalismo, entregamos essas terras, que se dividiram em 30
glebas, num projeto técnico; 34 hectares para cada família, a 15 anos de prazo, sem juros.
O preço: menos de 1/3 dos preços correntes na região.
Estes indignos e mentirosos afirmam que fizemos um negócio agrário e que
a terra foi comprada. Sobre isso, quem tem de falar e já espontaneamente se ofereceu,
é o próprio Sr. João Goulart, que orientou a execução da partilha da família Goulart,
por morte do saudoso Vicente Goulart, um dos homens mais estimados de toda aquela
região, pelo seu caráter, pela sua honra, pela sua dignidade. Ele é que terá de dar, o
Senhor João Goulart, a prova disso porque eu, rigorosamente, Senhor Presidente, nunca
tratei desse problema, nunca cogitei do que minha esposa herdou ou já possuía. Jamais
em momento algum cogitei disso. Ainda afirmam esses – gostei da palavra, Senhor
Presidente, é bem aplicada para esse setor – canalhas, que cobramos à vista 10 milhões
de cruzeiros. Fizemos constar da escritura, demos quitação àquela pobre gente para que,
com o título na mão, pudesse ir ao Banco do Brasil obter financiamento para a sua
lavoura, e todos eles nos ficaram devendo de boca. Não recebemos um cruzeiro. Há
uma cooperativa organizada; basta olhar em seus livros a aplicação escriturada de todos
os recursos recebidos: da Caixa Econômica Estadual, para casas e galpões; do IRGA,
para os levantes, irrigação, canais e outros serviços, como adiantamento do
financiamento do Banco do Brasil já concedido; e assim por diante. Tudo isso foi
focalizado de má-fé, no desejo de infamar-me, de caluniar-me. Fui até ingênuo, quando,
num debate pela televisão, tratei esse Deputado João Calmon com certa consideração,
como realmente me parecia merecer, mas fui verificar mesmo que me enganei, pois
pretende infamar-me, sem poupar sequer minha família; estamos sendo difamados,
atirados à execração pública, porque tivemos um gesto de generosidade, de fraternidade
humana, porque quisemos resolver o problema da reforma agrária através da
compreensão, da bondade, da fraternidade. Esse problema se resolveria, se os
proprietários de terras, num dado momento, resolvessem tomar uma atitude e colocar,
por exemplo, 50% das suas terras à disposição do Governo para que este as pagasse
quando pudesse e isso numa campanha inspirada na fraternidade e na compreensão.
Recolho as lições de tudo isso. Pretendem os “Diários Associados” desmerecer a causa
da reforma agrária, aponta-la por todo o Brasil como algo desorganizado, impraticável,
capaz de trazer o caos a nossa estrutura agrária, e depois, querem infamar-me,
desacreditar-me. E por que querem desacreditar-me, Senhor Presidente?
Não é pela reforma agrária. De uma parte, porque cometi o crime de
denunciar que eles arrancaram 604 milhões de cruzeiros do Banco do Brasil, fora o que
vêm retirando da previdência social e de outros setores. Não me perdoam ter cometido
esse crime. Enquanto o nosso povo aí está com fome, vivendo em favelas, ranchos,
mocambos, num País de mais de 30 milhões de marginalizados, uma organização como
essa, uma pandilha de gangsters arranca 604 milhões de cruzeiros do Banco do Brasil.
Mas não é este o motivo principal. Sendo os “Diários Associados” um dispositivo de
submissão, precisam destruir-me, porque sabem que eu sou uma lança, modesta,
despretensiosa, simples, mas determinada, como milhões de brasileiros o são, uma lança
contra os grupos, contra os trustes, contra os monopólios que exploram nosso povo,
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dos quais essa pandilha vive a recolher vantagens para, através delas, fazer seu
negocismo. Escribas, como os Násseres, os Teófilos e outros, toda esta camorra de
mercenários, todos esses aproveitadores do trabalho de milhares de funcionários destas
empresas, que são mal pagos e espoliados, esses nada conseguirão contra mim. Primeiro,
porque não sou homem só; tenho muitos companheiros por este Brasil afora; (muito
bem) segundo, porque a luta é o meu clima; tenho até mais saúde quando estou lutando;
terceiro, porque tenho vida limpa e honrada, a despeito das infâmias de alguns espíritos
de má-fé, de alguns maledicentes, de alguns injustos; quarto, porque toda esta camorra
dos “Diários Associados” é uma pandilha de negociatas; quinto, porque parto, na causa
que defendo, de princípios de verdade e justiça; sexto, porque não ando atrás de
interesses. E enganam-se os que pensam que ando atrás de poder. Não ando atrás de
riquezas. Só desejo servir ao meu País, mesmo que isto represente o sacrifício da minha
vida. A única preocupação que tenho são os meus deveres de chefe de família.
Não ando também atrás de poder. Dou, por escrito e na hora em que
quiserem, esta garantia. Assumo este compromisso: tomem as decisões que o País e o
povo estão reclamando com tanto direito e eu me retirarei – assumo este compromisso,
repito – de toda atividade pública.
Assim, também, para com esta Câmara. A Câmara tome as decisões. Não
precisam ser todas – não sou exigente – podem ser algumas – quatro, cinco decisões
apenas -, e eu me retirarei e asseguro que nunca mais darei uma opinião sobre nada,
Senhor Presidente. Porque só desejo ver meu País sair desta situação degradante em que
se encontra. Sei que muitos não acreditam no que vou fazer, mas é assim exatamente
que penso e sinto.
Mas, Senhor Presidente, estou inteiramente pronto para um confronto com
este grupo de assaltantes do nosso povo. Estou reunindo tudo que possa para este fim.
Hoje, Senhor Presidente, publicamos num jornal do Rio de Janeiro o seguinte anúncio:
“Atenção, meus patrícios! Estou convencido de que a poderosa cadeia de
jornais, rádios, revistas e estações de televisão, que vem sendo manipulada por esse
devedor do Banco do Brasil chamado João Calmon, é um instrumento à submissão do
nosso povo e do nosso País aos grupos privilegiados, aos trustes internacionais. Apelo
a todos os brasileiros para que me auxiliem com informações, com documentos e com
recursos para enfrentarmos essa campanha de mistificações e de calúnias que visa,
menos desacreditar-me do que deter a causa a que procuramos servir, das reformas e da
libertação do nosso povo, Deputado Leonel Brizola”.
A seguir:
“Dirijam-se ao escritório do advogado José Levental, Avenida Graça Aranha,
606, sala 307, telefone nº tal. Guardaremos sigilo, caso necessário, quanto às fontes de
informação.”
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Posso, desde logo, dizer a Vossa Excelência que a quantidade de informações
e documentos chegados esta manhã já constitui o suficiente para desmascararmos esse
grupo de gangsters que aí se apresentam como democratas, como defensores da livre
iniciativa, da livre empresa e das liberdades.
Na segunda-feira, estarei na própria televisão, onde fui agredido, segundo
direito que a lei me assegura.
Mas não é só, Sr. Presidente, esse grupo dos “Diários Associados”, esse grupo
– vamos usar a palavra, porque ela foi aceita por esta Casa – de cafajestes e de canalhas,
que mantém essa cadeia das Associadas, é apenas um ramo. Existem outros. Aí está o
IBAD, um ramo mais subdesenvolvido, mas é um ramo. Lá está o corvo da Guanabara,
apoiado pelo dólar sujo. Toda essa gente atiçada contra nós, corvos e vice-corvos...
O SR. GIL VELOZO – V. Exa. deve lembrar os morcegos que vivem
sugando a Nação.
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Motta) – Lembro ao plenário que o nobre
Deputado Leonel Brizola avisou que na primeira parte de seu discurso não permitiria
apartes. S. Exa. ainda não anunciou a segunda parte e mesmo então a Mesa só poderia
consentir apartes dados ao microfone.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... contra nós, Sr. Presidente, que
defendemos os interesses nacionais, chamando-nos de comunistas, procurando
excluiros da vida pública, quando nos chamam de comunistas. Eu tenho vontade,
Senhor Presidente, de dizer o que penso dessa gente, o que eu penso que é o comunismo
para essa canalha. Mas, esses, sim, são termos antirregimentais, não poderei pronunciálos aqui. (risos). Atiçam toda essa gente esses instrumentos, atiçam contra nós, como
quando atiçam os cães, a cachorrada na estrada. O ilustre Deputado Marcial Terra, do
Rio Grande, antigo tropeiro, sabe que, quando se passa pela estrada, atiçam a cachorrada
contra nós, mas o tropeiro deve continuar. Atiçam especialmente um cachorro lanudo,
coberto de lã sobre a cabeça, que aí anda furioso, porque não lhe demos confiança,
porque é realmente um tipo desprezível, criminoso. Já coloquei na cadeia um sujeito só
porque transcreveu o que esse tipo humano desprezível publicou numa revista
criminosa, até já pouco existente, um tipo humano desprezível, um amoral nato, amoral
por natureza, que deveria estar na cadeia porque é criminoso.
O SR. GIL VELOZO – Não apoiado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Atacou a honra do Marechal Lott, atacou a
honra do Presidente Vargas, atacou a honra de quase todos os homens públicos, e se
houvesse justiça neste País, ele estaria na cadeia. (muito bem) (palmas).
O SR. GIL VELOZO –Não sei quem estaria na cadeia.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – E ele furioso, murcho de ódio, porque não
damos confiança a esse tipo desprezível, vem para a tribuna, no seu papel de vice-corvo,
abrir a garganta, mostrando aquela matéria podre da criança, de que ele vive exalando o
mau cheiro do que se alimenta, e vem dizer: Ibad, Ibad, Ibad, com aquela vozinha
efeminada (riso); a mala, a mala, a mala! A mala, Senhor Presidente, para carregar os
crimes desse tipo humano que há muito tempo devia estar pagando na cadeia por aquilo
que ele tem feito. Mala do IBAD na qual ele vive mamando. Mala para carregar os
bilhões que roubaram na Guanabara e do seu povo, com aquele caso do café, do jogo
do bicho e de tudo o mais que se sabe, que a imprensa está noticiando todos os dias.
Jamais, Sr. Presidente, pensei de um dia ter que pronunciar estas palavras. Mas
também jamais quero – que Deus me tire a vida nesse dia – carregar desaforos, insultos,
como os que ouvi da minha cadeira, porque me voltei ao sacerdócio de servir nesta Casa
aos interesses do nosso povo. E aqui fiquei, durante seis meses ouvindo insultos.
Eu não sei quando voltarei a esta Casa, e por isso, quero aqui deixar os
desaforos que aqui ouvi.
Tenho mais a dizer, Sr. Presidente. Que fez esta Casa, até agora? Não
conseguiu votar, sequer, o aumento do funcionalismo. (vozes – oh!)
O SR. LEONEL BRIZOLA – Retifico – Congresso brasileiro. Esta Casa é
parte inseparável do Congresso. Não adiantam essas manifestaçõeszinhas de “oh, oh!...”,
como costumam fazer. A Câmara é parte integrante, inseparável do Congresso, e
quando falo em “Casa”, falo em Congresso, porque não posso separar a Câmara do
Senado.
Tudo está na mesma: o nosso povo em piores condições. É a diferença
daquela situação em que se encontrava o povo quando instalamos o Congresso, aqui, a
primeiro de fevereiro deste ano.
No regime em que vivemos, Senhor Presidente, se o Executivo, através do
Senhor Presidente da República e dos seus Ministros e as maiorias da Câmara e do
Senado quisessem, já teriam sido tomadas todas as decisões. Todas as decisões que o
nosso povo está reclamando, e se a força armada resistisse, veríamos prevalecer, contra
ela, o nosso próprio povo.
Mas não é essa a tradição. Votássemos e decidíssemos, Executivo e
Legislativo, eu estou certo de que os nossos irmãos das Forças Armadas seriam os
primeiros a aplaudir-nos e a prestigiar o cumprimento dessas decisões. Há mais de seis
meses o nosso povo foi às eleições e ao plebiscito. Prestigiou os poderes constituídos e
neles depositou as suas esperanças. No Executivo, através do plebiscito e anteriormente,
de fuzil na mão, para que fossem restaurados os poderes, na pessoa do Presidente João
Goulart. No Legislativo, elegendo novos Deputados e Senadores. Pois bem, mais de
seis meses se passaram. Estamos aqui desde o dia 15 de março, e o Executivo, desde
janeiro, com seus poderes restaurados. Analisemos: que fez infelizmente, o Executivo,
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quando o nosso povo esperava um Governo dinâmico e progressista, um Governo
atuante em relação às reformas, que formassem equipes humanas atuantes em todo o
País, um Governo de luta sistemática contra a espoliação internacional, que está fazendo
a desgraça do nosso povo, com a inflação, a elevação do custo de vida? O que aconteceu,
infelizmente?
Emaranhou-se o Governo no monetarismo, numa política econômicofinanceira reacionária e clássica, simples dose concentrada do que se vem fazendo neste
País há mais de 18 anos, desde o após-guerra; política econômico-financeira sobre a
qual tive oportunidade de fazer pronunciamentos, como também muitos outros
brasileiros, diretamente, junto ao Presidente, aos seus Ministros e à opinião pública;
política econômico-financeira que significa o antipovo, o controle da febre em lugar do
ataque à doença; política impopular, política que apenas em quatro meses nos levou à
situação que estamos vivendo. A administração federal com esta política passou a sofrer
um processo de exaustão e paralisia. Concentração de poderes excessivos nas mãos do
Ministro da Fazenda, sacrifícios para o nosso povo. E o monetarismo, a política de
coelação com os interesses dos nossos espoliadores nos levou ao constrangimento que
está vivendo nossa Pátria, de tentar e procurar comprar esse ferro velho da Bond and
Share, levando os interesses do nosso povo, enfim, a este quadro...
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Motta) – Atenção! V. Exa. dispõe de 5
minutos para concluir.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... melancólico: a transferência do poder para
os grupos e classes dominantes, quando logo após o plebiscito o poder estava
exatamente nas mãos do povo, através de suas lideranças. Levou finalmente o Ministério
à ruína. E aí está o novo Ministério. Sobre ele o que nos cumpre dizer neste momento
é que devemos aguardar seus atos concretos. E este Congresso? E as reformas? Estamos
aqui há três meses e meio, há mais de 100 dias. Já ganhamos cerca de dois milhões de
cruzeiros cada um. E o que decidimos? Faço justiça a uma minoria da Câmara e do
Senado, pois, se dependesse dela, já teríamos tomado todas essas decisões. Onde estão
as reformas, Srs. Congressistas?
Ainda há pouco ouvi aqui praticamente a acusação de que tinha criado
dificuldades. Pois vou sair daqui agora. Vou caminhar aí pelo nosso País, vou relatar
tudo e os Senhores terão ocasião por conseguinte de tomar decisões sem os
impedimentos da minha pessoa.
O SR. BRITTO VELHO – V. Exa. permite agora o aparte? Já chegou na
segunda parte do discurso?
O SR. LEONEL BRIZOLA – Vou dar em seguida o aparte a V. Exa. Para
aqui vim colaborar, para aqui vim trabalhar e quero dizer que hoje estou convencido de
que as maiorias da Câmara e do Senado não querem nada com as reformas.
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O povo brasileiro – e nesta acusação eu não distinguo partidos, para ser justo
-, o povo brasileiro não deve esperar deste Congresso reforma alguma. E é isso que eu
vou dizer aí fora.
O SR. BRITTO VELHO – Falso.
O SR. NEIVA MOREIRA – Verdadeiro.
O SR. LEONEL BRIZOLA – A que outra conclusão devemos chegar?
Então o tempo irá dizer se eu tenho razão ou não. Esta é a minha convicção.
Quanto a mim, Sr. Presidente, vou fazer aí por fora, no contato com o nosso
povo, o que eu puder, o que estiver ao meu alcance. E vou dizer ao povo que este
Congresso nem sequer está sendo sincero com o povo. Este Congresso não, as suas
maiorias.
E não digam que eu sou contra a legalidade. Não! Absolutamente. Eu sou
contra essa meia legalidade, essa meia legalidade dominada pelas oligarquias, dominada
pelos grupos e classes privilegiadas, egoístas e insensíveis. Eu quero, Senhor Presidente,
é a legalidade em toda a sua plenitude, é a outra metade que está faltando e que,
justamente, essa minoria que enfeixa o poder de decisões nas suas mãos, não quer criar,
por que, então, estaria perdendo os seus privilégios.
Quero conceder o aparte que me foi solicitado, não me lembro por quem.
Por V. Exa., Sr. Deputado?
O SR. BRITTO VELHO – Eu pedi o aparte.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pode dar o aparte.
O SR. BRITTO VELHO – O nobre Deputado que antecedeu V. Exa. de
forma muito gentil, declarou que V. Exa. estava prejudicando a marcha, o progresso, a
evolução das transformações que estão sendo pedidas, exigidas pelo nosso País. E V.
Exa. acrescentou, comentando este tópico, que daqui sairia exatamente para não
dificultar as reformas. Ora, se bem entendi o discurso do eminente Deputado Adolpho
Oliveira, Sua Excelência havia declarado precisamente o contrário: que o lugar de V.
Exa. é exatamente aqui dentro, trabalhando conosco dia a dia, hora à hora, minuto a
minuto. E exatamente V. Exa. tem faltado a este plenário, tem faltado com a sua
colaboração ao trabalho exaustivo que muitos dos colegas de V. Exa. vêm realizando
(palmas), fazendo jus, assim, aos subsídios que percebem. Logo, não será, nobre
Deputado, saindo desta Casa que V. Exa. cooperará. É ficando aqui. Este o pensamento
do Senhor Adolpho Oliveira. Este o pensamento de toda a Casa.
O SR. ROGÊ FERREIRA – V. Exa. não tem razão.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, tenho sido um dos
Deputados muito assíduos. Passei, inclusive, os primeiros trinta dias sendo dos
primeiros Deputados a chegar a esta Casa...
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Motta) – Atenção, Srs. Deputados, há um
orador na tribuna. Solicito do plenário a atenção que nos merece o nobre colega.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... e dos últimos a sair. Fiz questão de uma
assiduidade irrepreensível nos primeiros trinta dias, o suficiente para me convencer de
que nós dificilmente conseguiríamos alguma decisão desta Câmara como também do
Senado. Passei, então, a uma frequência ajustada às necessidades da minha presença
nesta Casa. Assim mesmo muito acima da frequência de dois terços dos demais
membros da Câmara. Agora estou convencido de que eu auxiliarei muito mais o nosso
povo lá fora. Quanto aos subsídios, usarei da minha própria consciência a esse respeito.
Mas a verdade é que esta Casa não quer nada com reformas.
O SR. BRITTO VELHO – Não apoiado.
O SR. LEONEL BRIZOLA – ... não houve trabalho exaustivo.
O SR. BRITTO VELHO – Houve. A afirmação de V. Exa. é falsa.
O SR. LEONEL BRIZOLA – E mais, com respeito ao aparte do nobre
Deputado Britto Velho, que também pode considerar-me um elemento que tenha
prejudicado a marcha das reformas, digo de Sua Excelência exatamente isto: acho que
é um homem que prejudica a compreensão da verdadeira fraternidade cristã, porque se
proclama um cristão modelo.
O SR. BRITTO VELHO – É falso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – E no entanto é um homem agressivo.
O SR. BRITTO VELHO – É falso. V. Exa. falseou a verdade. Jamais me
apresentei como modelo.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ai está a confirmação. (riso).
O SR. BRITTO VELHO – Está falseando a verdade.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Ai está a confirmação, repito. Como é que
um cristão pode ser assim, se um cristão verdadeiro é aquele que tem em nosso Senhor
Jesus Cristo seu modelo ético! E qual dos Senhores imaginaria que o nobre Deputado
Britto Velho, se recebesse, por exemplo, uma ofensa num dos lados da face, seria capaz
de dar a outra?
O SR. BRITTO VELHO – Se o agressor fosse V. Exa., certamente que
não.
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O SR. LEONEL BRIZOLA – Aí estão as provas da minha afirmação.
Mas eu quero dizer, com relação a este ilustre Deputado, que nem tudo de
minha parte para com S. Exa. são diferenças dessa ordem. Nem tudo. No fundo da
minha alma eu lhe tenho um grande apreço, porque sei que, na maior parte das suas
atividades, ele é um homem que age de acordo com as suas próprias convicções. Estou
convencido de que, se dependesse de um homem como ele, já teria saído a reforma
agrária desta Câmara. (palmas; muito bem).
Agora, estou convencido de que serei mais útil lá fora e vou dizer por todo
este País que o nosso povo não deve esperar decisões deste congresso.
Concedo o aparte a V. Exa.
O SR. ADAUTO CARDOSO – Não desejo apartear V. Exa., mas apenas
formular uma questão de ordem, quando V. Exa. terminar.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Pensei que V. Exa., quisesse um aparte,
colocou-se em frente ao microfone e deu-me então essa impressão. Mas quero dizer
que V. Exa. me causou um bem-estar muito especial em não estar interessado realmente
em apartear.
O SR. SÉRGIO MAGALHÃES – Senhor Deputado, não desejo apartear,
vou apenas contraditar o nobre Deputado Adauto Cardoso.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que eu
não neguei apartes a ninguém, até os ofereci.
O SR. PRESIDENTE (Clóvis Motta) – Com a benevolência da Mesa,
porque V. Exa. já ultrapassou seu tempo em 6 minutos.
O SR. LEONEL BRIZOLA – Concluo então as minhas palavras para dizer
a este Congresso que, com a sua vontade ou contra a sua vontade, com as resistências
ou sem as resistências das maiorias reacionárias e insensíveis que aqui tem assento, as
reformas vão sair e o nosso País vai se libertar da espoliação internacional. Se os
governantes e legisladores, os responsáveis pelos nossos destinos, continuarem
indiferentes, insensíveis, como até agora, comprometidos, - porque não dizer? – com
esse quadro de desgraça, de espoliação e de domínio estrangeiro, então,
inexoravelmente, como está escrito na Carta de Vargas, o nosso povo há de fazer tudo
isso em nome dos seus destinos, dos destinos eternos da nacionalidade, pelas suas
próprias mãos e iniciativas e eu, como milhões, estarei ao seu lado. (muito bem; muito
bem; palmas; o orador é cumprimentado).
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“Estamos Cumprindo a Grande Missão que
Getúlio Vargas nos Delegou”
O último discurso feito por Leonel Brizola, no dia
04.06.2004
Leonel Brizola, presidente nacional do PDT, fez dois pronunciamentos no
Encontro Nacional do PDT. Um, pela manhã, na abertura do evento, quando saudou
os 1.123 delegados reunidos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e da
Força Sindical – um prédio de 14 andares na rua Galvão Bueno 762, no bairro da
Liberdade, em São Paulo - e outro, ao final da tarde, no lançamento da candidatura de
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, como pré-candidato a prefeito de São Paulo,
pelo PDT.
Brizola foi recebido com carinho pela plateia que lotava o auditório de mais
de mil lugares e foi interrompido algumas vezes por gritos e palavras de ordem. O
Encontro começou por volta das nove horas da manhã, com pronunciamentos de
sindicalistas, militantes e dirigentes do partido, sob a condução de Carlos Lupi –
enquanto, no térreo, ocorria o credenciamento das delegações procedentes de todas as
regiões do Brasil.
Com a chegada de Brizola ao plenário, por volta das 11 da manhã, começou
a parte oficial do evento após a execução, por violeiros, do Hino Nacional –
aplaudidíssimos pela plateia e pelos componentes da mesa. Os oradores se sucederam,
destacando-se as boas-vindas aos pedetistas por parte do presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, e de Paulinho, pela Força Sindical, anfitriões do encontro.
Ainda na abertura dos trabalhos - antes da entrevista coletiva de Brizola e de
Paulinho, às 14 horas, acompanhados por todos os dirigentes nacionais do PDT, e da
instalação dos 12 grupos de trabalho para a elaboração do Projeto Brasil Trabalhista –
Brizola fez seu primeiro pronunciamento no plenário, tendo ao seu lado a direção
nacional do partido.
Um pouco antes, em ato conduzido por Lupi e por Paulinho, dezenas de
sindicalistas ligados à Força assinaram ficha de filiação no PDT, movimento de adesão
que, segundo Paulinho, deve chegar, num primeiro momento, a 500 sindicalistas, dos
1.800 presidentes de entidades filiados à Força.
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Discurso de Brizola na abertura do Encontro
Nacional
“Companheiras e companheiros, minha saudação muito especial às nossas companheiras e
companheiros de São Paulo e a essa instituição que já está em nosso coração, que é a Força Sindical,
saudação que faço na pessoa do Paulinho, brevemente prefeito de SP. Faço também minha saudação a
todos os dirigentes sindicais filiados à Força Sindical aqui da cidade de São Paulo, no interior de São
Paulo e em todos os estados da federação.
“Quero dizer a vocês que, neste ato que acabamos de concluir, quando o nosso Paulinho e
o companheiro Lupi anunciavam as filiações, que fiz a minha parte como dirigente deste partido. Quero
destacar que fiz isto como alguém que está procurando, modestamente, continuar os passos daqueles
homens que estão ali naquele cartaz afixado no fundo do auditório: os presidentes Getúlio Vargas e
João Goulart, e de um outro grande trabalhista que não está ali (apontando para a faixa) - Marcondes
Filho. Um grande homem que a ditadura tentou apagar da memória dos brasileiros, o paulista que
construiu com Getúlio Vargas toda essa estrutura legal que dá garantias sociais ao trabalhador
brasileiro.
Aproveito este momento especial para homenagear não só a esses grandes homens, como a
todos os companheiros e companheiras que não estão mais aqui conosco, mas que prestaram grandes
serviços ao povo trabalhador e que nós, neste momento, vivemos inspirados neles. Não posso deixar de
homenagear também a essa figura jovem, cheia de energia, que é o Paulinho, juntamente com seus
companheiros. Quero dizer que vivi intensamente esses atos de filiação: eles foram muito especiais porque
nós estamos aqui no coração de uma das principais trincheiras de luta do povo trabalhador, a Força
Sindical – que reforça nosso partido com a militância de seus principais dirigentes, não só aqui em São
Paulo, como em vários outros estados da federação.
Nós sabemos perfeitamente separar as lutas, os deveres e os compromissos de nosso partido;
das obrigações dos sindicatos de trabalhadores. Porque somos um partido político que tem força cívica,
patriótica – que não se vende e nem se entrega enquanto existir trabalhismo organizado neste país. E
enquanto existir trabalhismo não haverá força estranha no mundo que consiga firmar o pé sobre a nossa
soberania. O que representamos para o povo brasileiro, a Força Sindical representa para os
trabalhadores. As coisas estão ficando mais claras porque estão desaparecendo as imposturas. Agora
que tudo começa a ficar claro, o povo brasileiro sente-se mais certo e seguro porque enxerga seus caminhos.
Para nós, essas filiações têm importância muito grande porque, com elas, virão outras, virão milhares.
Estamos cumprindo a missão que nosso grande chefe inspirador, Getúlio Vargas - o maior
de todos os brasileiros, porque foi simples, humilde e sábio – delegou. Getúlio veio de longe para terminar
a sua vida com um ato de grande coragem para defender o povo brasileiro. Estamos fazendo algo que
ele aprovaria. Ele, que foi obrigado a criar aquele regime um tanto quanto exótico, como ele próprio
considerava, porque não havia outra forma de arredar do poder políticos aproveitadores, ladrões, políticos
que vendiam o Brasil. Getúlio foi obrigado a fazer com que existisse aquele regime, porque só assim
conseguiria abrir os caminhos para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Pois, estamos continuando
com os rumos que ele nos ensinou a despeito das dificuldades, a despeito dos obstáculos que colocaram e
colocam em nosso caminho. Hoje, estamos aqui para dizer ao Brasil que enquanto este partido e as
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idéias do Trabalhismo continuarem a influir na vida brasileira, estaremos garantindo o futuro de nosso
povo com desenvolvimento e soberania.
Quando aquele regime terminou, em 1945, e se reorganizaram os partidos políticos no
Brasil, podem crer, não houve nenhum plano malicioso de Getúlio para criar um partido conservador e
um partido trabalhista. Seu interesse não era manejar a vida política brasileira como quem tem as
rédeas do poder nas mãos. Não. Ele apenas queria que o Brasil avançasse com um partido de
trabalhadores, um verdadeiro partido trabalhista, quando criou-se o nosso antigo PTB, tão verdadeiro
que eles precisaram nos roubar a sigla verdadeira e histórica. Isto para poder fazer crescer uma espécie
de grande cogumelo que iria tornando nosso país ingovernável. A intenção do presidente Vargas - quero
dizer a vocês que tive a honra, como muitos aqui, de conviver alguns minutos, algumas horas, alguns
dias com ele - era de que este partido que tivemos que recriar depois do golpe perverso para nossa sigla
histórica, o PTB histórico, atuasse sob a influência dos trabalhadores e dos seus sindicatos.
É por isso que hoje, aqui, estamos dando esse grande passo, oficialmente. É por isso que
sem nenhuma intenção prévia, vou me filiar ao sindicato a que devo pertencer daqui por diante: quero
que tragam a ficha para eu assinar, quero assinar a ficha na frente de vocês, dirigindo-me ao povo
brasileiro. Quero aceitar a convocação de vocês e assinar esta ficha perante o povo brasileiro me filiando
ao Sindicato Nacional dos Aposentados. Sinto-me honrado e feliz de estar com eles, lutando em defesa
dos trabalhadores. Mas, ao me integrar a este sindicato e honrar seus dirigentes, quero dizer a todos
vocês que estou me filiando, mas não estou guardando o meu boné e indo para casa...
Sindicatos são trincheiras e o que estou fazendo, junto com minha trincheira partidária, que
é o PDT, é o que o velho Getúlio queria: além da trincheira partidária, estou entrando para a minha
trincheira sindical.
Companheiros, nós temos uma grande responsabilidade. Tudo isto que tem acontecido desde
o dia em que impuseram a ditadura, o regime da força, e desde que surgiu essa democracia meio
mambembe manobrada pelo poder econômico, nosso país não conseguiu realizar-se a si mesmo. E as
provas estão aí, quando passamos os acontecimentos que vivemos, um a um. Primeiro, os graúdos de
sempre se juntaram com os militares que, por sua vez, ficaram segurando o povo como se fosse uma vaca
leiteira para que eles pudessem ordenhá-la. Depois, nós fomos para as ruas, na campanha das Diretas
Já! que carregou muita gente falsa nas costas. Mas isso, hoje, não tem importância porque o povo foi
para a rua e derrubou a ditadura. Assim como derrubamos Hitler e Mussolini, dando nosso sangue,
participando da guerra cheios de sonhos para depois ter a decepção que tivemos.
O mundo caiu nas mãos de uma Nação controlada por gente que absolutamente está
comprovando que não é preparada para dirigir os destinos da humanidade, como é o caso dos Estados
Unidos. Quem ganhou a guerra? Nem ingleses, nem franceses, nem ninguém mais. Eles apenas! Agora
estão aí, conclamando como quem quisesse comprar um automóvel. Eles não tinham tanto dinheiro, nós
entramos com um pouquinho, derramamos o nosso sangue. Vencemos. Compramos o automóvel, só que
é para eles dirigirem e passearem. E todos os demais só servem para lavar o automóvel, para cuidar do
automóvel. Agora, eles estão sozinhos no mundo pretendendo fazer o quê? Construir um império como
o romano? Para dominar e explorar a humanidade?
Eles se consideravam os arautos dos direitos humanos, os arautos da soberania, quando
combatiam o autoritarismo. Mas o que fizeram recentemente, para não falar das outras situações todas
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a que assistimos. Invadiram sem declarar guerra, sem nada, num total desrespeito às Nações Unidas.
Agora, estão lá, ameaçando o mundo. O que os Estados Unidos fazem, com este governo que está aí,
representa uma ameaça à humanidade e nós precisamos, em toda parte, ter muita atenção sobre o que
eles pretendem fazer!
Outros exemplos de melhor expressão estão aí. Quantas vezes nós ajudamos a construir
este partido que está no governo? Quanta colaboração nós demos? Eu próprio cheguei a concordar em
concorrer como vice-presidente visando alavancar a candidatura do líder deles. Praticamente transferimos
os nossos votos, porque eles eram um partido menor do que o nosso até bem pouco tempo. Acho que,
hoje, o PT tem menos municípios do que nós. Mas eles, de jogada em jogada, foram avançando e,
finalmente, chegaram ao governo. Chegaram ao governo para quê? Para servir, finalmente, a todo este
esquema de dominação que está ameaçando a humanidade? Isto é tão verdade que eles, colocados diante
da parede, lá na comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, tiveram esta atitude triste e
deplorável de votar contra Cuba. O governo brasileiro, o presidente Lula e algumas correntes que se
proclamam de esquerda, e estão lá como carrapatos agarrados na teta do governo, votaram contra Cuba!
Muitos deles foram matar a fome em Cuba durante a ditadura, como é o caso do senhor
José Dirceu, e foram tratados lá com todo carinho. Por que se escusaram de votar? Negar o voto positivo
em defesa de Cuba foi o mesmo que votar contra Cuba, naquela comissão das Nações Unidas!
Onde estão nossos jornaizinhos, Lupi? Quem é que tem o Jornal do PDT? Vocês estão
vendo esta fotografia na primeira página? (exibe o jornal) Está aqui toda a macacada! Estão eles aqui,
rindo, debochando, quando protestavam falsamente, cinicamente, contra a decisão de Fernando
Henrique de dar aquele salário mínimo miserável. Estão eles aqui, rindo, quando deviam estar com a
fisionomia grave. O José Dirceu, de tanto rir, chegou a botar a língua para fora. Estavam fazendo um
deboche porque, no fundo, é uma afronta ao sofrimento e à humilhação dos trabalhadores. Eles, que
fizeram isso há anos, o que estarão fazendo hoje diante da repetição do ato de Fernando Henrique pelo
governo que apoiam? Será que, agora, consideram esses míseros 260 reais um salário digno? Salário
digno foi o que Getúlio Vargas deu, a primeira vez. Salário mínimo com a intenção de fazer crescer a
economia. Esta é a verdade: quem não deu, está diminuindo. Cadê o Collares? Quando o presidente
Vargas deu este salário pela primeira vez, fez isto para que o salário crescesse com a economia, não é,
Collares? E sabem quanto aquele salário seria hoje? Oitocentos reais. É bom que nós tenhamos isto
sempre presente. Oitocentos reais, este foi o salário que o presidente Getúlio deu pela primeira vez aos
trabalhadores.
E assim também é a dívida. Eles, que protestavam contra a dívida, agora só fazem
aumentar dívida. Esta vergonha, este verdadeiro capuz que colocaram sobre a cabeça do Brasil para
levarem o nosso país para onde quiserem, para nos explorarem, para espoliarem a nossa nação rica.
Enfim, companheiros, quem pode nesta hora representar a esperança para o povo brasileiro somos nós,
o nosso partido, o trabalhismo.
Porque nós estamos com a verdade. A base da nossa doutrina, do nosso pensamento, das
nossas idéias, é a verdade irrefutável. Nós não acreditamos no capital estrangeiro que vem para cá
dizendo que traz progresso e o desenvolvimento. Só acreditamos quando ele chega aqui trazendo suas
máquinas e suas famílias para morar aqui - e não uma malinha com dinheiro escorada nos bancos
interessados em explorar nosso país. Nós precisamos de fábricas, de fontes de produção, precisamos de
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desenvolvimento e de tecnologia. Se necessário, até pagamos. O que não queremos é a bomba de sucção
que eles trazem e ainda nos enchem de dívidas.
Nosso partido pensa desta forma. Não rejeita a colaboração do capital estrangeiro, mas sob
nosso controle e não sob o controle deles. Também não damos mais importância ao capital estrangeiro
do que ao nosso. Isto porque nosso verdadeiro capital é o trabalho. Nós só acreditamos no trabalho do
povo brasileiro. Por isto é que nós apontamos todo este quadro como uma grande injustiça. Copiamos
tudo do estrangeiro e eles até concordam, batem palmas, elogiam o governo. Mas, o principal, ele não
nos dá: um bom salário. Lá, na terra deles, eles pagam grandes salários para seus trabalhadores. Aqui,
pagam a exploração e a miséria para nossos trabalhadores.
Vocês que estão atuando em sindicatos, sabem que é assim. Se é para copiar tudo dos
trabalhadores estrangeiros, por que não copiar os salários? É o que interessa ao maior número de pessoas.
É o que fazem os países que tem uma soberania relativa como é o caso da Austrália. Eu estive lá e vi
com os meus olhos. Vi um peão rural que não só tem as garantias que têm aqui os trabalhadores
brasileiros, como ainda ganha duzentos dólares por semana. Um peão rural. Imaginem o que ganha
quem trabalha na indústria, nos escritórios, na parte mais avançada da economia. Uma vez perguntei
a um grande dirigente, a um homem que foi alto dirigente norte-americano, um tipo amável para
conversar: por que tratavam a Austrália com juros tão fáceis, emprestavam aos australianos o que eles
queriam. Por que lá pagavam tão bem aos trabalhadores e os organismos internacionais não se metiam
com o salário mínimo deles? Ele parou, me olhou e disse em inglês, traduzido por um brasileiro: Senhor
Brizola, é que eles falam inglês.
É por isto, meus amigos, que o PDT é a força brasileira. É o partido trabalhista de
Vargas, o verdadeiro partido trabalhista brasileiro e dos trabalhadores. E não o desses politiqueiros
que andam por aí, vendendo a nossa legenda. E só seremos verdadeiros como partido se tivermos os
sindicatos aqui, ombro a ombro conosco. Se tivermos os trabalhadores de todas as categorias, porque
não excluímos os empresários que tenham o mesmo pensamento social que cultivamos. Ao contrário,
precisamos das experiências deles, da oportunidade que eles tiveram de aprender, que muitos
trabalhadores não tiveram. Essa união fraterna se chama Trabalhismo. Na verdade, todas as doutrinas
que estão aí, inclusive alguns que se apresentam como socialistas, não passam de transplantes vindos de
fora. Pegaram mudas de algumas árvores e plantaram aqui. O trabalhismo, não, ele é autóctone, ele
nasceu aqui no Brasil”. (palmas)

Trechos do discurso no encerramento do primeiro
dia do Encontro Nacional
Vejam bem, companheiros: quando cheguei do exílio, desci em Foz do Iguaçu, fui lá em
São Borja para atender vontade da minha querida Neusa, fui me persignar nos túmulos de Vargas e
de João Goulart.
E depois vim vindo, queriam que fosse pra cá, fosse pra lá. Eu disse não: vou a São Paulo,
vou ao ABC, vou ver o Lula. A primeira visita que quero fazer mesmo é ao Lula. Quero ir lá na toca
onde ele está. Acabei chegando lá, mas quero confessar a vocês... Não sei se cheguei a te contar isto,
Paulinho...
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Quando cheguei lá, me senti chocado da forma com que Lula me recebeu. Vi que tinham
mexido na sua cabeça. Vi que não era a cabeça de um trabalhador, porque estava numa atitude de
arrogância... Me olhava assim, de cima para baixo... Aí me perguntei: por que será? Afinal, depois de
tantos anos no exílio, não voltei para o Brasil para tirar o lugar de ninguém... Trocamos algumas
palavras, mas foi o suficiente para ele dizer: “Estamos aqui, lutando, para acabar com a ‘pelegagem’
que dominava o sindicalismo”. E eu ainda argumentei: Mas Lula, você já não encontrou o sindicalismo
feito? Assim, com uma arrogância que eu... Acabei encerrando logo, agradeci, mas senti que havia uma
intriga profunda junto a ele e junto a todos os demais que estavam no seu entorno, pensando em construir
um partido. Havia toda uma argumentação de estruturas, mas continuei pensando da mesma maneira.
Tempos depois ele foi ao Rio de Janeiro, pensei que ele fosse retribuir a visita, mas não. Ele
foi lá, num ato, disse: ‘E o Brizola? Este pisa no pescoço da mãe pra ser presidente da República’.
Minha mãezinha já estava morta... Como ele pode me agredir assim? Pois ainda não respondi, porque
minha preocupação é outra, minha preocupação é com o nosso povo, é salvar nossas crianças. Cheguei à
conclusão de que Lula deveria crescer para aprender isto. Aí nós iríamos discutir, sentar, caminhar. Se
ele mudar e pensar na gente como deve pensar de verdade, e não apenas nos comícios, está tudo bem.
Mas ele não mudando, ele vai acabar dando com os burros na água.
Digo isto porque dei a nossa colaboração até ele se eleger e, agora, no segundo turno, nós
votamos nele. Ele chamou todo mundo, mas nosso partido foi o único que fechou apoio. Nós fomos lá e
ele disse na frente da imprensa: “Meu querido Brizola, nós precisamos do PDT que tem experiência
de governo, que já governou dois estados da federação. Nós precisamos trabalhar juntos, precisamos que
nos ajudem e que venham para o governo conosco”. Eu disse a ele: “olha, não precisa dizer duas vezes,
mas o que estamos interessados mesmo não é nos cargos, nós queremos pertencer ao grupo que discute as
políticas públicas do governo”. Saímos dali satisfeitos, fomos até comer uma pizza...
Mas logo depois ele chamou para a presidência do Banco Central um homem do Banco de
Boston e nós perguntamos: será que ele ficou louco? O que é isto? E mais uma nomeação, mais uma...
Ele fez cada nomeação! Finalmente nos chamou, mas já fomos sem muita esperança. Não tenho dúvida
de que entre a eleição dele e a decisão de formar seu governo, aconteceu alguma coisa. Lula levou um apertão
na moleira tão grande que alterou a linha de pensamento dele. Vocês não acham que é isto? Ali
aconteceu alguma coisa. Eu, então, digo o seguinte: passei a observar o governo e não tem maneira,
tem que baixar o porrete...
Não há a menor dúvida de que temos que dizer a esta gente toda, de todo o país, que não
só nos opomos, mas estamos denunciando este governo que já está aí há quase dois anos e dá o que deu
como salário mínimo! Onde está o entusiasmo do governo pela reforma agrária? Só tem feito ocupações
e não uma reforma agrária verdadeira, como sonha o nosso trabalhador do campo. Digo isto com
autoridade, porque fui eu, Leonel Brizola, quem criou o MST. Veio a ditadura, nos botaram pra fora
e eles, vupt, pularam em cima dos nossos acampamentos, protegidos pela Igreja.
Então, companheiros, nós que viemos de longe, podemos avaliar o que está acontecendo.
Nós temos que firmar as nossas posições. Não para fazer oposição destrutiva, oposição sistemática. Se
propuserem alguma coisa boa no Congresso, eles sabem que estão autorizados a procurar o nosso líder.
Mas, que não venham com enganação e com tentativas de comprar nossos companheiros, porque serão
denunciados como corruptores. Até o nosso próprio líder (Miro Teixeira), que chegou ao governo,
mostrou-se fraco.
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Mas, temos lá gente de valor que está resistindo. Estou me referindo aos deputados e
senadores que estão lá, resistindo. Estou dizendo a verdade. Ainda ontem estive lá com eles em Brasília,
fizemos uma excelente reunião e verifiquei que eles estão com a bandeira de nosso partido erguida e não
se entregam. Ontem mesmo, na discussão do salário mínimo, votaram contra o governo. E, aqui, nós
prestamos nossa homenagem a eles.
Companheiros, desculpem minhas palavras, não preparei nenhum discurso. A direção
nacional do PDT vai organizar um governo paralelo. As nossas lideranças sindicais já podem ir se
preparando para nos ajudar. Vamos organizar um governo paralelo e se, entre eles, aparecer um
Waldomiro, eles vão se ver conosco! Não é nem com a polícia! Vamos acompanhar tudo passo a passo!
Se pretendem vir com manobras de propaganda, com ajuda de profissionais, serão desmoralizados. Nós
é que vamos desmoralizá-los e preciso da colaboração de vocês. Enquanto tivermos forças e razões, que
Deus lá em cima nos lance as suas bênçãos, precisamos ser incansáveis e proteger nossas crianças. Meu
abraço e muito obrigado”. (palmas)
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E

xistiu um homem ...

Faz muito que não encontramos nas lideranças políticas exemplos
a seguir. Faz muito que os cidadãos de bem não encontram motivações para a
militância política. Faz muito que nos falta um Guia a mostrar caminhos.

Hoje nos deparamos com um vazio substancial na política brasileira! Faltam
políticos com posições definidas e com projetos em defesa do povo brasileiro. A cidadania agoniza
frente à realidade social e à ausência de ação do Estado.
Nossa declaração, neste livro, é muito mais do que uma referência histórica, é uma
demonstração de saudades, de amor e de crença.
Queremos manifestar que entre nós viveu, deixou marcas indeléveis e inúmeros
ensinamentos, um homem comum, como qualquer outro, mas dotado de uma devoção sem
medidas: em fazer pelo seu povo o que nenhum outro jamais pensou fazer!
Este homem existiu e viveu entre nós!
Foi um homem que defendeu uma nação livre das amarras do capitalismo de
Estado, da exploração do indivíduo e da submissão das políticas econômicas ditadas pelo
imperialismo, que lutou pela liberdade como supressão de qualquer forma de exploração, de
dominação e de limitação aos direitos individuais e coletivos. Que defendeu a educação como
única forma de construção de uma sociedade igualitária e que afirmava que homens e mulheres
somente serão livres através da conquista do conhecimento.
Entre nós viveu um homem que pelo voto livre e popular se tornou força política em
dois Estados; que ainda estudante - em 1947, ousou ser Deputado Constituinte; que ousou
fazer a Reforma Agrária em um Estado dominado e dirigido pelo latifúndio; que ousou
estatizar empresas de capital internacional, que exploravam a economia gaúcha; que ousou ver
o Estado como indutor do crescimento e formulador de políticas públicas em favor dos
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desfavorecidos; que ousou pegar em armas na defesa e garantia dos preceitos constitucionais; que
quando lhe tiraram a Sigla histórica, ousou construir um Partido nacional sem compras de
listas; que ousou proibir que as forças ideológicas e de repressão do Estado atentassem contra
inocentes nos morros cariocas; que ousou levantar a voz na defesa do Petróleo e da Amazônia
do Brasil, da Soberania Nacional; que ousou falar, pela primeira vez, nos direitos e defesa dos
índios, mulheres, negros, velhos e crianças; que ousou construir uma Universidade Popular e
que ousou reinventar a escola pública, os CIEPs – Centros Integrados de Educação Pública,
construindo-os para os filhos do povo.
Este mesmo homem abriu ruas e avenidas, construiu estradas e modernizou a
ferrovia para escoar a produção. Construiu hidroelétricas e termoelétricas, produzindo energia
para sustentar o desenvolvimento. Construiu moradias populares para abrigar o povo pobre.
Construiu parques, jardins e zoológicos para lazer, entretenimento e transmissão de
conhecimentos na preservação do meio ambiente. Construiu Bancos públicos para financiar e
alavancar a produção e a poupança popular. Construiu hospitais e Postos de atendimentos,
para atender moléstias do povo desatendido. Construiu teatros e o sambódromo para ensinar e
cultuar a sabedoria popular.
E, mais do que tudo, ousou construir um sonho de liberdade. Construiu mais de 6
mil Escolas no Rio Grande do Sul e 500 Escolas de Tempo Integral no Rio de Janeiro.
Neste ano de 2014, no dia 21 de junho, completam-se 10 anos que este homem,
que andou entre nós, nos deixou. Nasceu em 22 de janeiro de 1922, no município de
Carazinho, interior do nosso Rio Grande. Seu nome: LEONEL DE MOURA
BRIZOLA.
Por isso, consignamos uma saudação muito especial à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa que reedita essa publicação da série Perfis Parlamentares, no Projeto Memória do
Parlamento, contribuindo para que a vida e a história de um dos maiores homens do Rio
Grande do Sul, possa chegar às mãos de milhares de gaúchos e brasileiros.
Escrevemos em nome de seus seguidores. Integramos o Parlamento, somos seus
familiares, somos das vilas e dos bairros, somos do fundo dos rincões, somos estudantes, somos
trabalhadores, somos desempregados, somos profissionais liberais, comerciantes, empresários e
produtores. Enfim, somos homens e mulheres comprometidos com um sonho, com o sonho de
Leonel Brizola: Um Brasil para os Brasileiros!
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Nosso registro é muito mais do que uma obrigação. É uma homenagem para aquele
que soube – como ninguém - transmitir ao seu povo a esperança de um novo Brasil. Nesta
publicação comprovamos que homens como Brizola não passam com a morte. Eles ficam entre
nós e suas pregações fazem parte do nosso cotidiano e de nossas lutas.

Viva Leonel de Moura Brizola e todos os Brizolistas. Viva o Povo
Brasileiro!

Brizola Vive!
Juliana Brizola
Deputada Estadual
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