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INTRODUÇÃO
O Golpe Militar ou Revolução de 1964, que está completando meio século,
teve o seu prelúdio dez anos antes, com o suicídio do presidente Getúlio
Vargas, em 1954, que aflorou o anseio militar, já indisfarçável, pela deflagração
de um golpe de estado no Brasil. Mesmo assim, apesar de todo um ambiente
pró-Golpe, Juscelino Kubitschek (JK) se elegeu presidente do Brasil em 1955,
tendo como vice João Goulart.
Nos primeiros anos do governo JK, houve tentativa de golpe por parte
da UDN – partido de oposição – e dos militares. Entretanto, o presidente foi
ágil: pôs em ação o Plano de Metas e a construção de Brasília, transferindo a
capital do Brasil, do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Isso contribuiu para
arrefecer o ímpeto golpista.
JK abriu a economia do País para o capital internacional e industrializou
as principais capitais brasileiras, mas descuidou do campo, o que concorreu
para um enorme êxodo rural e prejuízo à produção agrícola nacional. Seu
governo teve início em 31 de janeiro de 1956 e terminou em 31 de janeiro de
1961, quando passou o cargo para Jânio Quadros, legitimamente eleito pelo
voto popular, cujo vice-presidente também foi João Goulart.
O governo de Jânio durou apenas sete meses, pois ele renunciou ao
cargo em 25 de agosto de 1961. Durante a sua administração, tomou medidas
antipáticas e irrelevantes. Além disso, afastou-se das forças políticas tradicionais,
numa tentativa de se desvincular de compromissos com os partidos políticos.
Essa atitude, nada ortodoxa, mereceu críticas e desarmonia com o Congresso
Nacional. Sua popularidade despencou, principalmente, graças ao aumento
da crise econômica, em decorrência do aumento da dívida externa e inflação,
fruto dos arroubos do governo JK.
Na política externa, Jânio tentou se livrar da dependência dos Estados
Unidos, criticou a política norte-americana em relação a Cuba, decidiu
condecorar Che Guevara com a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do
Sul e flertou com os movimentos nacionalistas e de esquerda. Como se não
bastasse, tratou da reaproximação diplomática com a União Soviética e enviou
João Goulart, o Jango, em missão oficial para a China – a União Soviética era
socialista e a China seguidora do socialismo.
Em decisão intempestiva e até hoje não esclarecida, no dia 25 de agosto
de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Se o suicídio
de Vargas (1954) foi o prelúdio, a renúncia de Jânio foi a confirmação de uma
gestação que duraria dois anos e sete meses: no dia 1º de abril de 1964, os
coturnos substituíram os sapatos de cromo alemão, e o verde do pavilhão
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nacional ganhou matiz oliva. O golpe militar finalmente se instalava e tomava
as rédeas dos destinos do Brasil.
A esta altura da introdução, o amigo leitor deve estar a questionar
o porquê da publicação deste livro e da escolha do corte histórico de 61
dias, já que esse hiato de tempo produzirá um filme sem introdução e
sem final. A motivação para a organização desta obra foi a dinâmica dos
acontecimentos que precederam e procederam o “Golpe de 64”, o xadrez
político, o resultado final do jogo. O livro traz isso, o dia a dia, as mudanças,
a velocidade com que as informações se processavam, como ocorreu e
como isso era percebido pela elite.
A própria relevância e a marca histórica desse evento vão incentivar
a publicação de far to material em 2014, abordando tão palpitante
assunto, e cada obra terá um motivo, um viés. O deste é o de trazer a
tensão diária daqueles acontecimentos, tão bem captada pelos textos de
alguns dos principais jornalistas de política da época: Wilson Figueiredo
e Carlos Castello Branco (Jornal do Brasil), Flávio Tavares e Paulo Francis
(Última Hora) e Eugênio Gudin (O Globo).
Assim é o livro “61 Dias em 64”, que reúne a transcrição dos ar tigos
escritos por esses profissionais, entre os dias 1º de março e 30 de abril
de 1964, daí o nome da obra. Um livro que, além de resgatar aquele
impor tante momento da história brasileira, faz uma homenagem aos
colunistas de opinião, que sempre trouxeram e trazem ao público o
cotidiano da atividade política brasileira.
A escolha dos veículos e dos profissionais se deu, principalmente,
pela acessibilidade e disponibilidade do material jornalístico e pela
periodicidade em que foram escritas essas colunas. Outros jornais como
O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, tão impor tantes quanto os eleitos
para compor este livro, não foram incluídos, porque as suas colunas de
opinião não eram assinadas, uma característica também obser vada nos
jornais locais.
Ao todo, são 196 ar tigos que serão apresentados em sequência
cronológica. Haverá dias em que alguns desses ar ticulistas não aparecerão,
seja porque o jornal não circulava aos domingos (como é o caso do
Última Hora), ou porque não houve edição em uma data específica ou,
simplesmente, em razão de a coluna não ter sido publicada. Ressalte -se
também que todos os textos transcritos receberam algumas adaptações
or tográficas atuais. Porém, a essência do material publicado foi mantida.
Ao longo desta obra, o amigo leitor poderá obser var nitidamente
as diversas razões que levaram ao Golpe que derrubou o presidente
João Goular t, qual a instabilidade reinante no seio das Forças Armadas,
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a enorme pressão política exercida pela oposição ao seu governo, as
constantes ameaças de rebelião; um ambiente de tensão permanente,
como se o Golpe pudesse ocorrer a qualquer momento.
Goulart era tão malquisto pelos militares, que Odílio Denis,
desempenhando as funções de Ministro da Guerra, deu conhecimento
público que o retorno de Jango ao Brasil – ele se encontrava em viagem
oficial à China – e sua posse na presidência da República seria vetada pelos
militares. O Congresso Nacional sequer aguardou seu regresso e empossou
o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili. Ranieri era o
presidente de direito, mas de fato quem havia assumido o comando da
Nação foram os ministros militares Sílvio Heck, da Marinha, Odílio Denis, do
Exército, e Gabriel Grum Moss, da Aeronáutica.
Pesava contra Jango o fato de ser oriundo do getulismo e herdeiro
político do trabalhismo. Incomodava, sobremaneira, o cordão umbilical
que o ligava ao movimento sindical pelego. Para os militares, era tido como
mentor de uma república sindicalista. Numa época em que a cartilha militar
continha pregações exclusivamente anticomunistas e a influencia norteamericana se materializava na Escola Superior de Guerra (ESG), o pavor de
uma “cubanização” tirava o sono dos americanos, e Jango era uma ameaça
para eles.
Apesar desse clima desfavorável, em 28 de agosto de 1961, em
represália aos generais golpistas, Leonel Brizola – governador do Rio Grande
do Sul e cunhado de Jango – tomou os transmissores da Rádio Guaíba, em
Porto Alegre, e, de metralhadora em punho, conclamou o povo gaúcho a
defender a legalidade em vibrantes pronunciamentos. Outras rádios do Rio
Grande aderiram e passaram a retransmitir os discursos de Brizola, evento
que foi denominado Cadeia da Legalidade.
A resistência aos anseios de Golpe militar se espargiu por todo o País,
inclusive dentro dos quartéis, com o Terceiro Exército (sediado em Porto Alegre)
aderindo a ela e fazendo os militares recuarem, ou melhor, adiarem o novo e
definitivo Golpe. O expediente golpista para contornar tamanha oposição foi
o parlamentarismo, que reduziu os poderes do presidente, mas assegurou a
posse de Jango, ocorrida no dia 7 de setembro de 1961. E ao convocar um
plebiscito no ano seguinte, Jango restabeleceu o presidencialismo.
João Goulart teve enormes dificuldades em governar o Brasil, pois
a crise econômica e a oposição dos militares o desgastavam. Julgando ser
uma estratégia que o fortaleceria, optou por participar de manifestações e
comícios favoráveis às suas propostas. Queria reformar a Constituição Federal,
estendendo direito a voto aos analfabetos e militares de baixa patente.
Também passou a criticar seus opositores, acusando-os de representarem
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grandes companhias internacionais e de estarem contra o povo. No entanto,
sob o pretexto de que Jango transgredia a ordem constitucional, os militares,
finalmente, conseguiram dar o Golpe.
A passividade de Goulart, aliada à sua opção de não resistir para que
não houvesse derramamento de sangue, facilitou a tomada do poder pelos
militares. Ressalte-se que a mobilização militar que culminou com o Golpe
de 1964 também contou com parte da sociedade civil, que rejeitava e temia
a aproximação do presidente com a esquerda, o que a levou a conspirar a sua
queda.
Fica claro, nos textos dos articulistas, que os militares não eram exatamente
o que se imagina de um segmento homogêneo, pois, dentro da caserna, tanto
havia conspiradores quanto fiéis a Jango. Outro fato interessante, comprovado
por este acompanhamento diário dos artigos desses profissionais, é que o
Golpe, definitivamente, não se deu na data que é ensinada nas escolas.
É bom frisar que este livro não tem por objetivo analisar o conteúdo das
opiniões emitidas pelos jornalistas, mas sim, proporcionar ao leitor, por meio
dos textos publicados diariamente, uma compreensão mais suave e simples
do Brasil daquele período. Se em dado momento houver uma tendência próGolpe, é válido lembrar que a imprensa brasileira da década de 1960 não tinha
tantos pudores em revelar sua parcialidade pelos grupos dominantes. Mas,
essa é uma questão que fica a cargo da leitura e interpretação de cada um.
Quem ler esta obra se deliciará com os textos como os de Paulo Francis,
que tinham um sabor especial. Um cara que escrevia com a acidez na ponta
dos dedos, principalmente quando ele tratava, por exemplo, Carlos Lacerda,
governador da Guanabara, de Herr Carlos. É realmente emocionante, uma
viagem rica e imperdível num campo novo e diferente, um campo sedutor,
fértil e fascinante.
A comparação deste livro a um filme sem início nem fim ocorre
pela delimitação do período de abordagem dos articulistas eleitos para
protagonizarem esses “61 dias de 64”. Entretanto, ao fim e ao cabo, chega-se
à conclusão de que o que parecia incompleto estava completo. Incompleto
estaria se o pretendesse completo.
Boa leitura!
Durango Duarte
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Domingo

1º de março de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Goulart pressiona credores do Brasil com alarde otimista
Já existe a explicação para a pressa do governo brasileiro em dar por bem sucedidas as
conversações sobre o reescalonamento da dívida externa brasileira: foi a forma que o presidente Goulart
e patrocinadores do esquema de entendimento franco com os credores acharam mais conveniente,
para fazer uso da opinião pública brasileira como instrumento de pressão. Se os entendimentos se
frustrarem, ficará evidente que a intransigência não foi do Brasil, mas dos credores, pouco sensíveis às
particularidades da crise brasileira.
Por essa via o governo pretende também alcançar os credores americanos, submetendo-os ao
mesmo efeito otimista das negociações europeias, já que os EUA se colocam como segunda etapa. O
sentimento de segurança que inspira Goulart se funda na troca de cartas com o presidente Lyndon
Johnson e na disputa da liderança ocidental pelo general De Gaulle.
Para a hipótese de malogro nas negociações, o governo tem também um dispositivo drástico,
configurado na moratória unilateral. O Brasil terá dado a medida de sua vontade de dialogar.
Internamente, ficará nas mãos de Goulart a possibilidade de lançar uma parte da culpa sobre os
setores nacionais que se proclamaram céticos e não procuraram ajudar as conversações. Não hesitará
mesmo em apresentar essa posição como forma consciente de prejudicar os entendimentos.
O governo, entretanto, está seguro de que esta é a hora externa do Brasil. Conta certo com o
reescalonamento. A moldura sombria dos céticos servirá para ressaltar os efeitos positivos que espera,
empurrando no plano interno a campanha das reformas num novo lance.
Emissão para o futuro
Sentindo aproximar-se uma fase de caixa baixa, o grupo radical da esquerda bolou, preparou e
vai lançar nas ruas agora uma emissão de bônus populares com o objetivo de arrecadar fundos para
manter no ar a Rádio Mairink Veiga e em circulação a revista Panfleto. “O povo financia a verdade do
povo”, é o que diz o slogan que começará a ganhar as paredes, para motivar os setores de opinião
sensíveis ao radical nacionalismo. Notas que vão de cem a mil cruzeiros já estão impressas e entrarão
esta semana no meio circulante, com assinaturas dos srs. Leonel Brizola, Max da Costa Santos e Neiva
Moreira. O cálculo político é o seguinte: enquanto o cruzeiro vale cada vez menos, os bônus radicais
valerão cada vez mais.
Tato cambial
O fato de ter o presidente da República, e não o ministro da Fazenda, anunciado as recentes
medidas cambiais, lembra um episódio entre os srs. Clemente Mariani e José Maria Alkmin, ao
tempo da 204 [Resolução editada pela então Superintendência da Moeda e do Crédito em
março de 1961, no sentido de unificar a taxa de câmbio]. Alkmin censurava na 204, inclusive, a
circunstância de ter sido endossada pessoalmente pelo presidente da República, assumindo o
encargo de anunciá-la à Nação, quando a matéria de política cambial é tão delicada que deve
restar sempre ao presidente, num caso de erro, a alternativa de responsabilizar o seu ministro da
Fazenda e demiti-lo por isso. Mariani alegou, na oportunidade, que o problema era de ter ou não
ter o ministro confiança no seu presidente. Não tendo, o melhor caminho deveria ser mesmo o
de entregar-lhe em mãos a batata quente.
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Seta vermelha
O embaixador da União Soviética e o presidente do IBC tiveram fôlego para noventa minutos
de prosa corrida, durante a visita que o sr. Andrei Fomin fez ao sr. Nélson Maculan. À saída, o secretário
do presidente do IBC, sr. Tertuliano Passos, acompanhou o embaixador Fomin ao elevador. Em cima da
porta do elevador estava aceso o sinal vermelho. Tertuliano (entre frívolo e peralta, como no soneto)
impediu que o diplomata soviético entrasse, advertindo-o:
— Vermelho quer dizer para baixo.
Receita brasileira
Na hora final o estilo brasileiro de resolver a dificuldade sem violência funcionará de novo para
a crise que está esboçando para este ano. Foi esta a opinião do jornalista Hermano Alves, a quem
Gilson Amado ofereceu tempo na televisão. Hermano Alves prevê para a sucessão presidencial outro
encaminhamento, em termos diferentes dos já lançados: pressente o desencadeamento de pressões
populares em favor do plebiscito para as Reformas de Base (inclusive da Constituição), habilitando o
sr. João Goulart a ser candidato das esquerdas em 65. Esse quadro parece inexorável e independente
da vontade do sr. João Goulart, lançado na liderança radical a contragosto e violentando seu
temperamento, por culpa e cegueira de seus adversários. Hermano aponta exemplos: CGT, Ligas
Camponesas e outros movimentos institucionalizaram-se apesar do bloqueio das forças do centro.
Tudo seguirá, portanto, a mesma sequência inexorável.
Quadro maranhense
O deputado Renato Archer não faz fé na permanência da candidatura do sr. Ademar de Barros à
Presidência da República. Chama a atenção para o clima de frieza, declaradamente artificial, que cercou
o lançamento oficial dessa candidatura, no Rio. Mas acredita, por outro lado, que o episódio influirá
pelo menos no Maranhão, onde o PSP se sentirá estimulado a ter candidato próprio, reivindicando
prevalência na aliança com a UDN. E pode acontecer que sejam dois os seus adversários na sucessão
estadual, o que lhe facilita ainda mais o caminho para o Palácio do Governo.
Loteria ameaçada
É bastante real a ameaça da volta da Loteria Federal à exploração particular. O processo nesse
sentido já venceu todas as metas do Ministério da Fazenda, teve parecer favorável do sr. Fernando
Gomes Calaza, e está hoje no Gabinete Militar da Presidência da República, aguardando momento
propício para receber a assinatura do sr. João Goulart. Nos termos da minuta do decreto, o serviço da
Loteria Federal passa a ser administrado por um serviço autárquico federal, diretamente vinculado
ao gabinete do ministro da Fazenda, mas essa autarquia tem poderes para conceder a exploração
a particulares, mediante concorrência. A Loteria Federal atualmente é administrada pelas Caixas
Econômicas e os lucros aplicados no financiamento de serviços públicos municipais e outros fins de
utilidade social. Além disso, têm contribuído sensivelmente para o reequilíbrio financeiro das Caixas.
Mais Excelsior
A Televisão Excelsior vai inaugurar em março a sua torre do Sumaré. Isso significa que a emissora
vai poder, só agora, atingir toda a cidade, ao contrário do que ocorria com a torre do Pão de Açúcar.
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Suas emissões vão chegar também a muitas cidades fluminenses e mineiras até aqui incluídas na
zona opaca. A propósito, é corrente que o sr. Samuel Wainer está pensando em comprar a TV Excelsior.

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Coluna do Castello – Interino
Juscelino entre as prévias e Goulart
Brasília — O sr. Juscelino Kubitschek vive, nestes dias que antecedem o lançamento oficial de
sua candidatura pelo PSD o dramático conflito que se registra entre os resultados sempre favoráveis das
pesquisas de opinião e as dificuldades de natureza partidária nascidas das dúvidas ideológicas em que se
consome o candidato.
A grande questão, para o sr. Kubitschek, está em definir suas relações com o presidente da República.
Romper ou não romper. O esquema que montou para voltar ao poder inclui, ainda agora, e como peça
fundamental, o apoio do sr. João Goulart à sua candidatura. Para assegurá-lo, o ex-presidente tem (...)
engolir quantos sapos lhe foram (...) frente e ainda não se mostrou saciado.
O mesmo não acontece com o PSD, partido que, embora também afeito à dieta de batráquios,
começa a sofrer sintomas de indigestão no organismo que a velhice torna menos (...).
Como deseja o sr. Kubitschek esse rompimento, mesmo sabendo procedente a previsão do sr. João
Pinheiro Neto de que será “o penúltimo candidato” a receber o apoio do sr. João Goulart. Não por causa
das reformas, pois que a elas já aderiu, e nem mesmo pelo tom que imprima a essa adesão. O obstáculo é
a posteridade. O atual presidente não apreciaria ficar espremido entre as páginas da História que venham
a tratar do sr. Kubitschek, como um mero suplente a preencher o vazio de cinco anos imposto pela
Constituição. Mas o candidato acredita que esse motivo íntimo não seja suficientemente forte para privá-lo
da solidariedade presidencial, na medida em que a sua candidatura resista bem aos atuais impactos e seja,
mesmo, a alternativa para evitar a eleição do sr. Carlos Lacerda. Nesse, caso, o penúltimo será o primeiro, a
menos que o problema sucessório seja ultrapassado.
A sorte das relações dos srs. Kubitschek e Goulart poderá ser lançada na semana que separará o
comício da Central da Convenção do PSD. Pois no comício será assinado o decreto da Supra e, ainda que
ele não produza consequências imediatas na vida rural, agitará as bases pessedistas o suficiente para talvez
transformar a Convenção, de uma festa cívica de aclamação do candidato, numa reunião polêmica da
qual pode resultar a exigência partidária de uma tomada de posição que o candidato sabe contrária à
orientação do chefe do Governo e, o que é pior, às tendências da opinião pública.
Os adeptos do sr. Juscelino Kubitschek esperam, entretanto, que o imobilismo pessedista não
se venha a mostrar tão intransigente. Confiam, para isso, no susto produzido pelas manifestações de
odiosidade desta semana, em Belo Horizonte. Em favor da posição moderada que o ex-presidente
preferiria pilotar, acreditam eles poder contar com a reprimenda eclesiástica passada aos manifestantes
que procuram escudar-se na Igreja para defender seus interesses materiais.
E depois, do jeito que as coisas, vão, é possível que o PSD prefira afrouxar a corda a vê-la arrebentar.
As prévias estimulam
Se as perspectivas se apresentam sombrias para o sr. Juscelino Kubitschek no nível das
negociações de cúpula, o mesmo não acontece nas suas bases populares, a dar-se crédito às
pesquisas feitas pelos organismos especializados.
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A última, encomendada ao Ibope, realizou-se em São Paulo e em Santa Catarina, em ambos
os Estados apresentando resultados bastante favoráveis ao ex-presidente. Em Santa Catarina, 41,8%
preferem Juscelino, 24% Carlos Lacerda, 8,3% Ademar e 2,9% Carvalho Pinto. Do eleitorado que votou
em 1960, Juscelino teria 71% dos eleitores de Lott, 22% dos de Jânio e 33% dos de Ademar. O próprio
Ademar teria apenas 28% dos que lhe deram o voto há três anos e pouco.
Em São Paulo, as indagações se fazem tendo em vista o número decrescente de candidatos.
Se forem sete, distribuem-se assim: JK, 28%; Carvalho Pinto, 25%; Carlos Lacerda, 15%; Ademar, 13%;
Arraes, 2%; Magalhães Pinto, 2%; e Zarur, 1%.
Com cinco candidatos (excluindo-se Carvalho Pinto e Arraes), Juscelino sobe para 37%, Carlos
Lacerda desce estranhamente para 21%, Ademar fica nos 15%, melhorando Magalhães Pinto e Zarur,
respectivamente, para 6% e 3%.
Saindo Zarur, seus 3% se dividem em partes iguais entre JK, Carlos Lacerda e os que não
votam em nenhum dos citados. E saindo Ademar, Juscelino fica com 44%, Carlos Lacerda com 26% e
Magalhães Pinto com 10%.
O PSD contra o comitê
O PSD está a favor da Frente Ampla, mas contra o seu programa mínimo. Logo, o PSD está a
favor da Frente Ampla desde que ela não ameace produzir qualquer consequência legislativa. Como
é da índole pessedista, entretanto, não vai o partido assumir a responsabilidade pela liquidação da
Frente. Isso explica os sucessivos “esclarecimentos”, no último dos quais se verifica que o PSD não é
contra a presença do CGT na Frente Ampla, mas sim contra a existência de um Comitê do qual faria
parte o CGT.
Gera-se o Comitê, mata-se o Comitê — e é resolvida a questão.
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SEGUNDA
2 de março de 1964

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Um comício e dois nomes podem alterar a sucessão
É neste março, que se iniciou com os brasileiros atrasando seus relógios, que poderá se adiantar
o quadro da sucessão presidencial. Três fatos fundamentais já estão alinhados e, em torno deles, a
situação político-eleitoral vai funcionar como um pêndulo: o comício do dia 13 na Guanabara, que
marca o reaparecimento do presidente João Goulart nas grandes concentrações populares, e as
posições dos srs. Magalhães Pinto e Leonel Brizola e os acontecimentos que, em torno delas, surgirão.
A concentração popular do dia 13 não é uma simples reivindicação, em praça pública, em
favor das reformas, da qual participe o presidente da República. A sequência de atos administrativos
iniciada ainda no ano passado com o monopólio da importação de petróleo e, posteriormente, com
a regulamentação da remessa de lucros e completada nos últimos dez dias com o salário mínimo e
as providências contra a especulação a seu pretexto, colocaram o sr. João Goulart, outra vez, como “o
grande eleitor de 1965”. O comício é um teste demonstrativo dessa liderança de Jango na área popular.
Através dele, marca-se, novamente, a intimidade com as organizações sindicais e estudantis, em que o
presidente se apoiará — acima dos partidos que não lhe deram, até aqui, a emenda constitucional de
reforma agrária — para a assinatura do decreto da Supra. Deslocando as lideranças convencionais da
política, da área partidária para a popular, o sr. João Goulart arma um “esquema eleitoral próprio”. Não
nos termos, porém, de que o acusa a oposição udenista, em que estivesse encobrindo uma manobra
continuísta ou preparando um Golpe Militar. Jango passa à ação clara, compondo um dispositivo
popular — independente dos partidos, mas integrado, indiretamente, no esquema do PTB — em
torno do qual aglutinará a força decisiva da luta eleitoral de 65.
O presidente vai em busca da grande massa eleitoral, organizando-a em apoio das medidas de
seu governo capazes de dar ao pleito o colorido reformista que o diferenciará de todos os antecedentes.
Serão muito menos o chefe da Nação ou o presidente da República que estarão na praça pública, mas
o líder popular, disposto a organizar uma “Frente Ampla”, somando todos os setores progressistas para
a luta eleitoral.
Magalhães e Brizola
De outro lado, os srs. Magalhães Pinto e Leonel Brizola, em faixas diferentes, reservam surpresas
decisivas. O pronunciamento do governador mineiro é um rompimento tácito com a UDN ou, pelo
menos, com a linha “gorila”, de extrema direita, do aspirante a candidato sr. Carlos Lacerda. Magalhães
não apenas lhe rejeita apoio, como denuncia “o sistema político que gerou a candidatura que a
Convenção Udenista vai antecipar” como perniciosa ao sistema democrático, por radicalizar os ódios
e encarnar a insegurança antirreformista.
Para que lado irá o sr. Magalhães Pinto? Caso se adapte à candidatura Juscelino Kubitschek,
superando as divergências locais do PSD e da UDN mineira poderá abrir caminho a que JK venha a
representar, no pleito, o “caminho incruento” da situação política, levando-o à condição de antítese do
ódio característico da já nascente campanha do sr. Lacerda.
Resta o deputado Leonel Brizola (LB), cuja candidatura à Presidência vem sendo anunciada
pelo PTB do Rio Grande do Sul e por alguns setores da Frente de Mobilização Popular. Brizola é
inelegível em termos da letra fria da Constituição, por seu parentesco com o presidente da República.
Não se acredita que o Congresso — que não concedeu a emenda constitucional para a reforma
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agrária — reforme o capítulo das elegibilidades. Mas a campanha LB-65 poderá ameaçar ir às ruas,
como um fato consumado, independente de o nome do candidato figurar na cédula única eleitoral.
A mobilização em torno do ex-governador gaúcho poderia atuar, junto ao Congresso, como o êmulo
para a Reforma Eleitoral, em que — deixando-se intactas as atuais inelegibilidades — se concedesse
o direito de voto ao analfabeto. Na área chamada brizolista chega-se a admitir essa situação. A
campanha LB-65 se reduziria, ao final, a um movimento de pressão para apressar e votar a extensão
do voto ao analfabeto, ampliando o colégio eleitoral brasileiro numa tal monta capaz de suplantar o
atual esquema convencional dos partidos.
O Problema é a 264
Em setores de esquerda, apontam-se restrições, agora, não exatamente à Instrução 263 [que
previa que o mercado cambial seria dividido em apenas dois segmentos: “especial” (com taxas fixas) e
“livre” (com taxas flutuantes)]. Visava à unificação do mercado cambial da Sumoc, mas à 264 [Instrução
que burlava, de certa forma, a Lei da Remessa de Lucros e sua então recente regulamentação e,
ao mesmo tempo, decretava que o novo salário mínimo deveria ficar em vigor durante três anos].
Seria ela o “flanco à descoberta” para burlar a regulamentação da remessa de lucros ao exterior.
Também em círculos do Governo surgiram temores quanto à instrução e o próprio chefe da Casa
Civil da Presidência da República chegou a comunicar essas apreensões ao sr. João Goulart. Já existe,
inclusive, a determinação presidencial para a exegese pormenorizada dos efeitos da Instrução 264, a
ser concluída esta semana.
Prieto desiste
O deputado César Prieto comunicou ao Diretório Regional do PTB gaúcho que, caso convidado,
não aceitará o posto de ministro extraordinário para Assuntos de Arrecadação. Diz que, nesta semana,
enviará carta ao presidente João Goulart, “desistindo” da indicação para a qual fora sugerido pela
bancada trabalhista na Câmara.

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O Quinto Exército em ação
Em artigo aqui publicado sob o título “A Linha Maginot”, eu mostrava que enquanto o movimento
subversivo se alastra pelo país afora, com o evidente objetivo de substituir as instituições vigentes por
uma República Sindical Totalitária, o Congresso e as Forças Armadas se mantêm tranquilos e apáticos
por amor a uma legalidade puramente formal.
Quanto ao Congresso, diz o eminente deputado Raul Pilla que “o que dificulta e verdadeiramente
impede a aplicação do “impeachment” é o desmedido poder pessoal de que o regime presidencialista
investe o presidente da República”. Realmente o poder de gastar e o poder de nomear são duas armas
de um tremendo potencial de sedução e de corrupção. Mas para que eles funcionem, é preciso que
haja os que se deixam seduzir e corromper.
Quanto às Forças Armadas, às quais cabe por dispositivo constitucional a defesa da ordem e da
lei, parece dominar a convicção de que sua função é passiva, a saber, que se limita a impedir o Golpe
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com a derrubada violenta das instituições. O fato de que essas instituições possam ser solapadas por
meios outros que não o do clássico “Golpe” não parece ter penetrado no entendimento dos militares.
É o fenômeno da Linha Maginot, a que eu me referi. Apesar dos inúmeros exemplos, que registra
a história política deste século, de derrubada das instituições sem Golpe Militar direto, as Forças
Armadas se obstinam em desconhecê-los. Por carência de visão? Por comodismo? É difícil dizer.
Mas a subversão prossegue a olhos vistos. Se não, vejamos:
A Petrobras acaba de dar ao país o espetáculo de um dos mais rumorosos e patentes escândalos
da nossa história administrativa. O que fez o Governo? Além de procurar entorpecer e dificultar a
tarefa das duas comissões de inquérito, a principal providência foi a de nomear para a presidência
da empresa o marechal Osvino Ferreira Alves. É de supor que esse marechal tenha dado provas, no
decorrer de sua carreira, da especial capacidade administrativa requerida para a complexa tarefa,
não só de sanear a empresa pela eliminação de seus elementos espúrios, como de reorganizar sua
estrutura para torná-la eficiente.
Qual foi, entretanto, a primeira providência sugerida pelo marechal? Encampar as refinarias
particulares, algumas das quais, como Capuava, constituem sabidamente verdadeiro padrão de
eficiência técnica e administrativa!
Qual pode ser o objetivo dessa política? Eliminar o modelo pelo qual se pode melhor aferir da
ineficiência da Petrobras e da incapacidade de seus dirigentes? Vingar-se de Capuava, para satisfação
dos sindicatos, por ter essa empresa continuado a funcionar e a suprir São Paulo, por ocasião da
última greve deflagrada pelos elementos da subversão?
Tudo isso é possível. Mas o principal objetivo é concentrar nas mãos de Goulart, Osvino, CGT &
Cia. O poder de paralisar o Brasil, quando assim lhes convier. Porque tanto o Rio de Janeiro como São
Paulo não tem estoques de combustível líquido para uma semana sequer de consumo. Suspenso o
suprimento do combustível, paralisa-se a Nação. Com que fonte de energia se poderão movimentar
os transportes urbanos? Com que força contarão as locomotivas diesel ou os caminhões de carga?
Com que combustível disporão nesse dia os tanques do Exército para se movimentar ou os caminhões
para o transporte de tropas?
Nesse dia, as Forças Armadas compreenderão como se pode derrubar as instituições sem
assaltar os quartéis à mão armada e sem dar “Golpe” militar.
Dentro ainda do mais aparente respeito às instituições, como é possível derrubá-las? Pelo
simples mecanismo da “alfabetização” que o sr. Goulart está promovendo através de seus prepostos
no MEC.
Já são bem conhecidos os métodos e as cartilhas destinados a “alfabetizar ideologicamente” os
milhões de brasileiros iletrados.
Para avaliar o efeito quantitativo dessa campanha de alfabetização política, basta tomar o
exemplo do Estado da Guanabara, para o qual estão sendo convocados dois mil indivíduos. Como pelo
método adotado à alfabetização não requer mais de quarenta horas de aula, cada “professor” pode
alfabetizar seis turmas por ano. A trinta alunos por turma são 2.000 x 6 x 30 = 360.000 alfabetizados
por ano, só na Guanabara. No Brasil inteiro e em ano e meio poderão ter sido “alfabetizados” cerca de
cinco milhões de eleitores preparados para votar em 1965 nos candidatos da subversão.
Nesse dia terão talvez percebido, Congresso e Forças Armadas, como se pode executar uma
revolução comunista, sem Golpe aparente!
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Brizola denuncia a direita em ação por culpa de Goulart
O recrudescimento da conspiração de direita foi assinalado sexta-feira pelo deputado Leonel Brizola,
no seu comparecimento semanal à Rádio Mayrink Veiga, para dar sentido de urgência ao apelo nacional
que objetiva a intensificar a criação dos Grupos de 11, a tempo de impedir o Golpe Reacionário.
Os acontecimentos em Belo Horizonte foram interpretados por Brizola como sinal de gravidade e
alinhados juntamente com o fortalecimento do sr. Carlos Lacerda como resultado da política de conciliação
do sr. João Goulart. Do governador Magalhães Pinto, Brizola disse que é um governo fraco e sem pulso,
incapaz de garantir em Minas a liberdade de reunião.
Em seu alongado e sinuoso estilo oratório, Brizola anunciou também que é dentro do PTB que
fará oposição a Goulart, em quem aponta o vício da conciliação como fonte do agravamento da situação
política, em que a direita já aparece em ofensiva. Lembrou que nos últimos tempos, por duas vezes, a
direita foi esmagada: na vitória da legalidade em agosto/setembro de 61 e na campanha do plebiscito. A
conciliação de Goulart permitiu a rearticulação da direita, em moldes agressivos e radicais.
O pronunciamento de Brizola foi feito na sede do PTB gaúcho em Porto Alegre e transmitido pelas
emissoras que fazem com a Mayrink a cadeia da legalidade. Disse que o Rio Grande do Sul já se levantou
várias vezes no passado e se levantará de novo contra o Golpe da direita, se ela chegar a tanto.
Plano de Gabinete
A portas fechadas, por mais de uma hora, o general Jair Dantas Ribeiro, o general Assis Brasil e o
general Nicolau Fico estiveram reunidos ontem no gabinete do ministro da Guerra. Ninguém ouviu a
conversa do ministro da Guerra com o chefe da Casa Militar e o comandante da Décima Primeira Região
Militar, mas a convicção generalizada entre os oficiais que servem ao Gabinete em Brasília é que ali foram
traçados os planos para a ação militar antes, durante e depois do comício do dia 13 no Rio. A reunião
começou às quinze horas e terminou quase às dezessete.
Mineiras
t 0BDBTPJNQFEJVRVFPTTST.BHBMIÍFT1JOUPF$BSMPT-BDFSEBTFBWJTUBTTFNEVSBOUFBSFVOJÍPEF
governadores em Salvador. A ordem natural dos trabalhos não fez cruzar nenhuma vez o caminho dos dois
candidatos udenistas.
t 4FNIPTUJMJEBEF PDIFGFEB$BTB$JWJMEB1SFTJEÐODJBEB3FQÞCMJDBDIFHPVPOUFNQFMBNBOIÍ
a Belo Horizonte. Almoçou na casa do presidente do Diretório Municipal do PSD, sr. Antônio Caran, exjuscelinista, que lhe preparou um cardápio árabe. À noite, Darcy Ribeiro deu a aula inaugural da UMG.
t 3FUPNBB4FDSFUBSJBEP*OUFSJPSEPHPWFSOPNJOFJSP IPKF PTS0TWBMEP1JFSVDFUUJ/BSFVOJÍPEP
diretório, que por 32 votos contra quatro ficou contra a convivência pacífica entre o clube e a Convenção
Udenista agora, Pierucetti declarou-se incondicionalmente ao lado de Magalhães Pinto, até mesmo em
caso de romper com a UDN. Pouco depois, sem ligar uma coisa à outra, Magalhães o nomeava para a Pasta
política.
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Antes e depois
Depois de transmitir ao chanceler Araújo Castro as impressões que ouviu do marechal Tito a
respeito do Brasil, o embaixador Bariste anunciou com entusiasmo que a Iugoslávia quer aumentar
progressivamente seu intercâmbio com o Brasil. Bariste fala o português, que aprendeu rapidamente, com
desembaraço. Quando partiu de férias, ninguém esperava mais vê-lo de volta. Agora consta que Tito está
satisfeitíssimo com sua atuação e vai mantê-lo no posto.
Ponte aérea
As companhias que fazem a ponte aérea Rio-São Paulo aboliram o direito que os passageiros
tinham de escolher o tipo de avião. A ponte se nega a informar o tipo do aparelho para o qual se compra
a passagem e esta só vale para voo estipulado. Quer dizer: quem não arrisca a embarcar num bimotor
obsoleto, simplesmente perde a passagem. A medida, que é de mau caráter monopolista, está provocando
uma avalancha de protestos nos balcões da ponte aérea.
Coexistência
O comodoro do Marimbás, João Henrique Fonseca, desconhece a lenda de uma luta de classes
entre os pescadores da colônia do posto seis e o clube do terminal da avenida Atlântica. Garante que
“não há nem nunca houve nada entre o Marimbás e os pescadores, já habituados a consertar motores
na garagem do clube e íntimos do depósito de gelo, onde se abastecem nas emergências”. O comodoro
ilustra a colônia: até o peixe que o governador Carlos Lacerda almoçou ali, um carnudo badejo, é um
exemplo da cooperação entre pescadores e o Marimbás. No corre-corre do almoço, ele foi comprado
aos pescadores em cima da hora. No clube ninguém tem queixa contra a colônia, localizada ao pé do
Marimbás, que descortina o horizonte por sobre a cabeça dos pescadores. Os sócios do clube são velhos
conhecidos dos homens da colônia, reunidos todos pela perspectiva da mesma rota de mar alto, rumo às
Cagarras e às Tijucas.
Resistência à proibição
Na próxima sexta-feira o Movimento de Resistência Nacionalista vai fazer sua primeira prova de
fôlego: programou um cortejo de automóveis, solução cômoda de propaganda eleitoral da candidatura
Sérgio Magalhães à Guanabara, mas como em outra tentativa não obteve consentimento para o programa,
decidiu pôr os carros em movimento, de qualquer jeito. O ponto inicial é na rua General Roca, 402. O resto
é segredo.
Equiparações em cadeia
Para estancar o êxodo dos engenheiros que passam do serviço público para a área particular, o presidente João
Goulart autorizou a equiparação dos vencimentos pagos aos engenheiros das autarquias na área do Ministério da
Viação aos níveis dos procuradores do serviço público. O advogado Leoni Dória Machado entrou na Justiça com um
mandado de segurança, em nome de três engenheiros da administração do Porto do Rio, para conseguir para eles as
vantagens concedidas aos seus colegas da Viação. Sua base de raciocínio é a Lei 3.780, que regulamenta o Plano de
Classificação de Cargos no Serviço Público.
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Invasões previstas no Norte e no Estado do Rio
Brasília — Fontes ligadas ao Governo admitem a possibilidade da transferência de data do comício
convocado para sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro. Dificuldades relativas à segurança do presidente da
República e cautelas referentes à repercussão da iniciativa nos meios militares estariam aconselhando
uma revisão do assunto, tratado como um tema explosivo nas intenções e nas reações não de todo
previsíveis.
Em altas esferas militares, causou preocupação o fato de estar a manifestação popular em que
falará o presidente da República sendo elaborada ostensivamente por elementos graduados do Partido
Comunista, sempre presentes em arregimentações desse tipo, mas com as cautelas que não foram
tomadas na atual oportunidade.
O presidente continua decidido a anunciar na ocasião a assinatura do decreto da Supra, mas teria
recuado da intenção de anunciar a encampação das refinarias particulares, limitando-se, quanto a esse
item, a comunicar a designação de comissão técnica para levantar o acervo das referidas empresas,
ganhando tempo, portanto, contra as pressões que partem do comando da Petrobras e dos setores
esquerdistas radicais.
Não resta dúvida, em setores vinculados ao Governo, de que o discurso do presidente, com a
assinatura do decreto da Supra, desencadeará invasões em massa em propriedades rurais, as quais, de
acordo com os levantamentos feitos, ocorrerão principalmente em Pernambuco, na Paraíba e no Estado
do Rio. Emissários credenciados correram recentemente os focos de intranquilidade no Norte do País e
trouxeram a quem os mandou informações precisas sobre o êxito da operação invasão, a qual somente
poderia ser sustada a essa altura por uma intervenção direta do próprio presidente da República.
Com relação à situação militar, apesar da tranquila segurança que alardeia o sr. João Goulart,
sucedem-se os indícios de que todo o dispositivo de cúpula se une para a eventualidade de ações
preventivas de resguardo da ordem constituída e da legalidade democrática. Isso poderá ser um dado
novo a incidir sobre os preparativos do comício, que tanta preocupação já vai causando a todos os
setores políticos.
Juscelino contra Auro
O sr. Juscelino Kubitschek, que virá amanhã a Brasília, tomou posição na luta que o Governo trava
no Senado contra a recondução do sr. Auro Moura Andrade à Presidência da Casa. O ex-presidente da
República, como senador do PSD, apoiou a tese do rodízio, isto é, ficou contra o sr. Moura Andrade e a
favor do sr. João Goulart.
Com essa atitude, ganhou força a atuação do líder pessedista, senador Benedito Valadares, e com
ela se afirmaram as possibilidades de êxito de outro disputante do posto, o senador Jeﬀerson de Aguiar.
O sr. Jeﬀerson de Aguiar já no ano passado obteve dez dos 22 votos pessedistas. Este ano,
amparado pelo sistema governamental, voltará a disputar a indicação do seu nome dentro da bancada
pessedista, na expectativa de obter pelo menos igualdade de condições com o sr. Moura Andrade. De
qualquer forma, o sr. Jeﬀerson de Aguiar disputará no plenário os votos da maioria, contando com seus
votos pessedistas, o apoio de toda a bancada do PTB e, ao que pensa, com alguns votos da UDN.
No plenário, o trabalho do Governo esboça-se mais fácil do que dentro da bancada pessedista,
onde existem compromissos assumidos com o sr. Moura de Andrade. O sr. João Goulart teria condições
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de trabalhar com êxito alguns senadores udenistas, bem como de atrair pessedistas que já se teriam
desobrigado com o sr. Moura Andrade no simples escrutínio partidário.
Linhas sem usina
Ao deputado Oscar Correia, que falava nas suas atividades de candidato a candidato udenista
ao Governo de Minas, o deputado Guilherme Machado observou: “Vocês, candidatos em Minas, estão
estendendo as linhas de transmissão sem saber se contam com a usina geradora”.
Mais oito deputados para o PTB
A bancada do PTB ganhará mais oito deputados: três do PDC e cinco do PSP. Os democratas
cristãos que programam sua transferência para o partido do Governo são os srs. Paulo de Tarso, João
Dória e Plínio Sampaio, todos três invocando como motivo de sua decisão a determinação do PDC que
proíbe seus correligionários de participarem de frentes parlamentares (no caso, a Frente Parlamentar
Nacionalista).
Os pessedistas que irão para o PTB são o srs. Neiva Moreira, Silvio Braga, Adão Pereira Nunes,
Emanuel Waissmann e Janari Nunes.
O PDC perderá ainda um quarto deputado, o sr. Odilon Ribeiro Coutinho, de malas prontas para
se transferir para a UDN.
A posição de Pedro Gondim
O governador da Paraíba, sr. Pedro Gondim, não acompanhará o senador João Agripino, no
apoio que este deu à candidatura presidencial do sr. Carlos Lacerda. O sr. Gondim ainda não decidiu
o rumo a tomar.
João Mangabeira e a reforma agrária
O sr. João Mangabeira perguntou a um amigo quantos hectares de terra possuía. “Menos de um
hectare”, respondeu-lhe o amigo tranquilo. “Se tem menos de um hectare”, retrucou-lhe o ex-ministro
da Justiça, “Você está ameaçado. Só não vai sofrer com essa reforma quem possuir muita terra”.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Cisão da UDN toma forma: dissidência é inevitável
O calendário passou a ser o grande adversário da UDN. À medida que se aproxima a data
da Convenção Nacional antecipada para abril, a rebelião contra a imposição da candidatura do sr.
Carlos Lacerda se transforma de um desorganizado protesto a um estruturado movimento de opinião
interna no partido contra a manobra das cúpulas. O pronunciamento do governador Magalhães Pinto
formalizou a inevitabilidade de uma dissidência, cujas consequências desde ontem começam a trazer
pânico ao sr. Bilac Pinto e a todo o grupo comprometido com o governador da Guanabara.
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A direção udenista quer impedir que a vitória aparente obtida na decisão do Diretório
Nacional, na semana passada, se converta numa derrota a longo prazo no seio do partido, pelo
esvaziamento progressivo da “linha oficial”. Já se cogita do envio de emissários especiais aos
Estados onde a rebeldia está à mostra e tende a se acentuar. Nos bastidores, fora da encenação
de virtual tranquilidade demonstrada pelo sr. Bilac Pinto, fala-se na necessidade de impedir que “a
discórdia tome conta das bases estaduais do partido”, não só em Minas Gerais, mas também nas
regiões Centro, Norte e Nordeste do País. Apenas no Sul — de São Paulo para o extremo meridional
— há segurança de “unanimidade incondicional” em torno da candidatura a ser indicada pela
convenção de abril. A Guanabara passou a ser considerada, pela direção udenista, como “um
caso à parte”, complicado e perigoso, onde o jogo das divergências locais de Amaral Neto como
governador pela indicação do nome à sucessão estadual poderá desestimular o movimento
lacerdista, levando-o a uma esclerose interna no partido que, até aqui, fora homogêneo ao redor
do seu novo “fuchrer”.
Existem já dois caminhos traçados para conter a dissidência. Primeiro a tentativa de
persuasão, com apelos aos anjos rebeldes da “bossa nova”, no sentido de “união sem fronteiras
pela conquista da Presidência da República a um nome udenista”. Se os srs. Bilac Pinto, Pedro
Aleixo e Adauto Cardoso creem na “utilidade de método”, dele discorda o sr. Carlos Lacerda que
defende a “linha dura”, disposto a usar de todas as sanções contra os descrentes da fé imposta.
Para este segundo rumo, chega-se a apontar, desde agora, a expulsão sumária da UDN de uma
lista de nomes recolhidos, principalmente, entre parlamentares da “bossa nova”.
Também o “index” está feito. A pretendida expulsão do deputado Ferro Costa, em pleno
andamento, abriria as portas à tentativa de exclusão de outros, como os mineiros José Aparecido,
Celso Passos e Simão da Cunha, o mato-grossense Edison Garcia e mais o deputado Pereira Lúcio.
Os srs. José Carlos Guerra e Flávio Costa Lima, ao aceitarem um convite do Governo da Alemanha
Oriental para visitar, neste mês, a Feira de Leipzig, estão na iminência de passar à primeira página
do “Livro Branco” da pena máxima.
A cisão que já é aberta desespera a cúpula udenista e o candidato da convenção
antecipada. Para contê-la e impedir que a dissidência acabe com o partido, a UDN é capaz de
passar à repressão policial interna.
Prieto escreve a Jango
O deputado César Prieto divulgou ontem a carta — escrita, mas ainda não entregue ao
presidente João Goulart — em que resolve “desistir” da sua indicação ao posto de ministro
extraordinário para a arrecadação, e fiscalização das rendas na União, sugerida pela bancada
trabalhista na Câmara. O parlamentar gaúcho critica a organização do Ministério da Fazenda,
apontando como “estático ao invés de se ter tornado dinâmico” e descreve, circunstanciadamente,
a sonegação e o contrabando, há dezenas de anos “institucionalizados no País”.
Considera que sua nomeação, que ele próprio anuncia como “marcada para março”, quando
da reforma ministerial, “seria intempestiva”. Conclui comunicando que requererá a constituição
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a situação do aparelho arrecadador.
Ultras do PSD confabulam
Os “ultras” da bancada pessedista na Câmara têm reunião marcada para hoje, em que
pretendem fixar uma posição unitária a ser seguida na Convenção Nacional que indicará o sr. Juscelino
Kubitschek. A chegada do sr. João Calmon a Brasília, ontem, precipitou o encontro, no qual os srs.
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Peracchi Barcelos, Benedito Vaz, Olavo Costa e outros desejam, além de tudo, manifestar-se contra a
participação pessedista na “Frente Ampla”.
Trégua no Senado
A aparente trégua do fim de semana na disputa para a Presidência do Senado será quebrada,
novamente, a partir de hoje. O sr. Auro Moura Andrade voltou de seu giro a São Paulo preocupado
com a situação de sua candidatura, pedindo a seu “staﬀ” um balanço dos números na bancada do PSD,
onde a receptividade a seu nome diminuiu ostensivamente com a definição do senador Benedito
Valadares. Quer o sr. Auro Moura Andrade, agora, envolver o senador Gilberto Marinho no apoio à sua
reeleição, temeroso de que o representante carioca se imponha, naturalmente, como o candidato
natural de conciliação no bloco da maioria.
Réplica de Uruguaiana
O PTB gaúcho promoverá dia 28 na cidade de Uruguaiana uma concentração monstro pelas
reformas, como réplica ao comício que lá realizou o sr. Carlos Lacerda, há dias. Cogita-se do lançamento
público, na ocasião, da campanha Brizola-65, numa contestação ostensiva à candidatura da UDN.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Um discurso e várias intrigas
“As reformas que se querem fazer já são a revolução. O que nós queremos fazer é a revolução
através das reformas”. O estilo impreciso e prolixo apoiado no jogo de palavras sem base em fatos é
a marca comercial de Herr Carlos. Ouvi-lo é um tédio. Suas leituras nunca ultrapassaram Sacha Guitry
(o velho) e Rui Barbosa. A “graça” é do primeiro, a cascata de adjetivos, do segundo. Pensar que esse
cavalheiro já gozou da fama de intelectual político. Robert Welch, o chefe da John Birch Society, é mais
histórico do que Herr Carlos. Welch ao menos cita Spengler, enquanto o governador da Guanabara
limita-se a papaguear os boletins da Otan, via Madame Labin.
Mais adiante, ficamos sabendo que o Governo Federal planeja uma reforma agrária idêntica
à soviética. Esta expropriou a terra e coletivizou-a. O governo brasileiro pretende transformar doze
milhões de camponeses em pequenos proprietários. A confiança de Herr Carlos na ignorância de seu
eleitorado é, entretanto, ilimitada, e daí a potocagem visceral que serve em seus discursos. Quanto
mais estúpida a simplificação, mais aceitável será para as “massas”. Herr Carlos assimilou à perfeição os
ensinamentos de Herr Hitler sobre propaganda política, esmiuçados no “Minha Luta”.
Interessante em seu visceralismo é o que chamo os demônios do dia. Dois exemplos: “E já não
apenas os comunistas que tem o livro único, mas também, os progressistas católicos, que adotaram
cartilhas ensinando desprezo à lei e ódio entre classes”. O clero esclarecido no Brasil está pedindo um
Auschwitz, no entender de Herr Carlos, pois adotou cartilhas ensinando desprezo à lei do latifúndio
e do imperialismo, lei de que Herr Carlos e o “anjo Gabriel” (pronuncia-se “gueibriel”). Ele tem Dom
Helder, Dom Távora e, agora, Dom João de Rezende Costa (arcebispo coadjutor de Minas) atravessados
na garganta, pois esses prelados não admitem o atrelamento da Igreja ao Ibad. Em seguida: “Os juízes
já não são os que interpretam as leis, e sim os generais”. Tradução: Herr Carlos está indignado com a
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ação da Supra para dar fim às avaliações” territoriais por certos juízes de Comarca. A Supra calcula as
desapropriações pelo imposto territorial pago pelos proprietários, o que é lógico e legal. Certos juízes
de Comarca, entretanto, meros besteirinhas de “coronéis” do interior, invariavelmente aumentam esse
cálculo em 1.000% (estimativa conservadora), o que torna inexequível a desapropriação. Com as Forças
Armadas participando dos levantamentos de latifúndios desapropriáveis, essa prática escandalosa
tende a desaparecer ou ter consequências perigosas para seus beneficiários. Daí a indignação de Herr
Carlos e sua intriga de Exército com o Judiciário. Para encerrar: “(os generais) da mesma forma como
os aprendizes de caudilho (que português! P.F) são, agora, cultores de legalidades”. É o Golpe puro e
simples, sempre nos pensamentos de Herr Carlos.
Ninguém pode dizer que o candidato a “fuchrer” não está falando claro, Hitler, depois do
fracassado Golpe de Munique: anunciou que iria ao poder pelas urnas, estabelecendo depois a
ditadura. Ninguém o tomou a sério, com os resultados conhecidos. A história se repetirá no Brasil
com Herr Carlos que, em 1951, 1955, 1961, proclamou a necessidade da ditadura do imperialismo e
do latifúndio?
Gerais
Os funcionários do Banco do Brasil que furaram a última greve de reivindicação salarial dos
bancários foram premiados com gratificações extras e tiveram menção especial em suas fés de ofício.
É um fato que chamo à atenção do presidente da República, que reconheceu a justiça da greve e
derrubou a decisão do Tribunal do Trabalho que não atendia às necessidades dos bancários. É bastante
provável que Nélson Rockefeller vença a prévia republicana de New Hampshire. Ele vem subindo nas
pesquisas, enquanto Goldwater desce. Aliás, acredito que o Partido Republicano escolha um candidato
da chamada ala liberal, pois Lyndon Johnson ainda não goza da confiança do eleitorado trabalhista e
das grandes cidades, que, em geral, vota nos candidatos de rótulo progressista. Assim, Goldwater será
preterido por Rockefeller ou William Scranton (governador de Michigan, jovem, rico e sofisticado que
pode evocar no povo americano lembranças de Kennedy). Mas a maioria dos observadores considera
certa a vitória de Johnson, a menos que haja um “revertere” grave em política internacional, como a
derrota definitiva no Vietnã do Sul. Para o Brasil, a exceção de Goldwater (que, a levar-se a sério o que
ele diz, declararia a Terceira Guerra Mundial), tanto faz quem vença o pleito. As nuanças americanas
entre “liberal” (como Rockefeller) ou “centro” (como Eisenbower) só nos atingem superficialmente. A
política extrema americana em relação à América Latina, desde Franklin Delano Roosevelt, permanece
inalterada em seus fundamentos. Kennedy tentou reabrir o diálogo e passar à ação, mas, quando
morreu, ainda estávamos em palavras, palavras, palavras. Edita-se na Guanabara um pasquim fascista
intitulado Portugal em Foco patrocinado, naturalmente, pelos comendadores salazaristas. Seus
ataques ao Brasil e ao Governo são dos mais violentos, provocando inclusive protestos indignados
das associações de portugueses livres. Já é tempo que o ministro Jurema faça um levantamento
desses órgãos salazaristas. Um exame de livros bastaria para enquadrar esses veículos de propaganda
de uma ditadura estrangeira hostil ao País. O corajoso pronunciamento do governador Magalhães
Pinto, colocando a candidatura Carlos Lacerda em seus devidos termos de radicalismo direitista, teve
profunda repercussão nos meios militares. A fala de Magalhães parece indicar que os progressistas
moderados vão finalmente sair em campo contra a ascensão do fascismo.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Esquerdas denunciam Goulart e partem em defesa de Arraes
As esquerdas acordaram ontem à noite para a gravidade da situação em Pernambuco.
Seus comandos iniciaram imediatamente a convocação das forças sindicais e populares para uma
demonstração de solidariedade ao governador Miguel Arraes, que consideram ameaçado de perto
pela reação.
Os líderes das organizações sindicais e de esquerda responsabilizam o sr. João Goulart pela
situação que se agrava em Pernambuco, porque usou de omissão e protelação no caso do açúcar (da
alçada federal) e precipitou a crise com a nomeação de novo delegado do Iapi.
Acusam a coincidência de propósitos entre a posição do presidente João Goulart e o ânimo
recobrado pelos setores conservadores de Pernambuco, os quais passaram a reclamar em cima dos
fatos a intervenção federal no Estado. Durante a tarde e a noite, as esquerdas se lançaram ontem
à mobilização espetacular de suas forças, com o objetivo de pressionar o Governo Federal a aliviar
imediatamente a tensão.
Se Goulart insistir em protelar a solução, as esquerdas consideram liquidadas as possibilidades
da Frente Ampla, porque se estabelecerá definitivamente entre elas e o Governo uma nova suspeita
insuperável. Acreditam que o sr. João Goulart está criando o problema pernambucano de caso pensado.
Vão responder- lhe com a mobilização das forças populares e desencorajá-lo com a demonstração de
solidariedade a Miguel Arraes, denunciando todas as implicações que o caso comporta.
Recomendação
Instruções especiais e definitivas seguiram ontem para o embaixador Jaime de Azevedo
Rodrigues, reunido em Alta Gracia (Argentina) com representantes latino-americanos que se preparam
para a Conferência Mundial de Comércio. O presidente Goulart recomendou com a maior ênfase o
empenho que o Brasil tem no reescalonamento das dívidas com os países europeus. O interesse
brasileiro deve orientar a posição de nossa delegação à Conferência de Comércio e pautar nossos
compromissos, desde já.
Frase célebre
No fogo dos acontecimentos em Belo Horizonte, um cabo da Polícia Militar, sem se chamuscar,
ia avisando a cada soldado: “Baixa o pau só em comunista”.
Transitório
Entre os funcionários da Petrobras na Guanabara começa a circular que o marechal Osvino
Alves tem vida efêmera na Presidência: o homem definitivo seria o general Crisanto Figueiredo.
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Posição das esquerdas
Boletim da esquerda radical:
1) O comando da esquerda radical não acredita que a encampação de Capuava seja assinada
no dia 13. Não porque restem formalidades preliminares a cumprir, mas porque o Governo não teria
condições para enfrentar as resistências.
2) É provável que o deputado Leonel Brizola não participe do comício de Governador Valadares.
A tendência dominante no grupo é no sentido de deixar as coisas se acalmarem um pouco. A
experiência de Belo Horizonte criou apreensões. Às esquerdas não interessa levar a radicalização às
últimas consequências. Pelo menos, neste momento.
3) Sobre a integração das esquerdas na Frente Ampla do professor San Tiago Dantas, disse-nos
um líder do grupo: “Estamos esperando que a frente se desintegre, para cuidarmos de recompor a
nossa unidade”.
4) Sobre os acontecimentos de Belo Horizonte: o grupo acha que o governador Magalhães
Pinto demonstrou não ter o controle da polícia estadual, ao contrário do que havia afirmado aos
promotores da reunião esquerdista.
Aparecido em cobrança
O deputado José Aparecido está apresentado em Panfleto como devedor de uma explicação,
porque segundo o ponto de vista radical da revista do sr. Leonel Brizola “deixou os seus colegas e o
povo entregues à fúria da polícia, comodamente instalado no Palácio do Governo”. Até agora, registra
Panfleto, Aparecido estava “perfeitamente integrado no esquema das forças populistas”.
Em Minas, sem limite de tempo no exercício da função de secretário do Governo, o sr. José
Aparecido está em fase de opção: não sabe se é mais útil ficar no posto que Magalhães Pinto lhe
confiou ou voltar às lutas nacionais. A decisão da UDN, antecipando o lançamento do candidato à
sucessão presidencial, excita-o a dar consequência à luta que sustenta nas fileiras udenistas, onde se
identifica com a potencialidade da “bossa nova”. Aparecido sente que para ele esgotou-se o sentido
de sua presença nas montanhas: sofre a nostalgia das lutas na planície.
Festa de espuma
Já está incluído no programa do Quarto Centenário do Rio, mas para realizar-se ainda este ano,
o Primeiro Festival da Cerveja, que reunirá em disputa de consumo delegações de todo o Brasil e uma
forte representação alemã. O Festival da Espuma será montado com todo o ritual alemão, — danças,
cantorias e pileques homéricos. Do Rio para baixo, todos os Estados estarão no páreo e no porre.
A arte de esclarecer
Quem está servindo de “scort” à miss Guanabara em sua temporada paulista não é o industrial
e playboy Baby Pignatari: seu filho Julinho é quem leva Vera Lúcia Maia a jantar todas as noites na
Baiuca, esticando depois no Chez Regine. Esclarecimento importante: o interesse de Baby se volta é
para a amiga íntima de Vera Lúcia, com o nome troiano de Helena e em casa de quem se hospeda
miss Guanabara, em São Paulo.
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Durante meia hora, no Palácio Rio Branco, em Salvador, os governadores Carlos Lacerda e
Nei Braga acertaram os ponteiros. Nei reafirmou a Lacerda sua disposição inabalável de ser
candidato a vice-presidente em 65 e garantiu que Carlos Lacerda é a grande força política
no Paraná.
O nome do prof. Carvalho Pinto foi uma constância nas conversas dos governadores Aluísio
Alves e Seixas Dória em Salvador. Acham que, depois de assegurado que a sucessão terá vez
em 65, é até provável o apoio de Jango a Carvalho Pinto, como candidato pela esquerda.
Quem se recusou terminantemente a tratar temas políticos foi o governador Virgílio Távora.
Assim que pisou terra baiana, no aeroporto, disseram-lhe que a política ia predominar.
Virgílio foi categórico na sua mania telegráfica: “Voltarei para Fortaleza pt”.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Invasão cordial do Ministério da Guerra
Brasília — Chegaram informações à liderança da oposição em Brasília de que, no comício de sextafeira, 13, será permitida uma “invasão cordial” dos portões do Ministério da Guerra pelos trabalhadores que
se aglomerarão na praça fronteiriça para ouvir o presidente da República. O objetivo seria provocar uma
confraternização entre Exército e povo, de maneira a apagar a impressão de que as Forças Armadas são uma
instituição fechada, agressiva e hostil às causas populares.
A oposição não acredita, todavia, que o Exército seja, em seguida, convocado a garantir as invasões de
terra que se dariam em larga escala em vários pontos do país. No entender dos udenistas, a repressão de qualquer
ação ilegal cabe às polícias estaduais, mais do que suficientes para deterem penetrações de trabalhadores rurais
em propriedades privadas.
Embora alegando escassez de contatos na área militar, dirigentes oposicionistas admitem que se agravou
nas últimas semanas a desconfiança do Alto Comando com relação aos planos do Governo, especificamente
quanto ao que sucederia após o comício do dia 13. No entanto, a confiança da UDN na repressão aos movimentos
previstos está mais na atitude das populações civis, que, a exemplo do que ocorreu em Belo Horizonte, poderiam
ser mobilizadas para deter o que caracteriza como processo subversivo.
Essas notícias e especulações dominantes no setor oposicionista dão ideia da importância atribuída ao
comício, que o Governo procuraria caracterizar não mais como um comício, mas como uma reunião destinada à
prestação de contas do presidente ao povo. Os dirigentes da esquerda radical estarão presentes à manifestação,
mas não terão oportunidade de falar, pelo próprio caráter dado pelas autoridades ao acontecimento.
Não é certa ainda a presença do governador Miguel Arraes, o qual, contudo, programou uma viagem a
São Paulo para o próximo dia 6, devendo visitar Brasília no dia 8.
Nos círculos governamentais, dentro da mesma linha de preocupações com as reformas e o regime,
volta-se a dar curso a informações relativas ao plebiscito. O professor San Tiago Dantas teria endossado a
argumentação elaborada pelos juristas oficiais para sustentação da tese de que é possível convocar o plebiscito
por decreto do Executivo. O entusiasmo provocado por essa opinião teria levado setores do Governo a preconizar
a realização do plebiscito, com a participação do analfabeto, em maio próximo, coisa que seria suficiente para
esvaziar por largos meses a campanha presidencial que os partidos pretendem pôr na rua em março e abril com
a oficialização das candidaturas.
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No PDC até à última instância
Informa o deputado Paulo de Tarso que ele e os deputados Plínio Sampaio e João Dória, antes
de decidirem pelo ingresso do PTB, irão recorrer até à última instância contra a decisão do Diretório
do PDC que os proíbe de participar da Frente Parlamentar Nacionalista. No requerimento dirigido à
direção partidária, pedem os deputados que o partido consulte a ADCA (Associação da Democracia
Cristã das Américas) sobre o método adotado em vários países para enquadrar a participação de
democratas cristãos em frentes parlamentares.
Acredita o sr. Paulo de Tarso que a solução do caso virá com a decisão do partido em relação à
sucessão presidencial. Se o PDC ficar com o sr. Carlos Lacerda, o diretório manterá o veto à participação
na Frente; se marcharem todos para uma outra candidatura, a questão cairá num segundo plano.
Brizola para a Presidência
O PTB do Rio Grande do Sul cogita de lançar, a 28, em Uruguaiana, a candidatura do sr. Leonel
Brizola à Presidência da República, enfrentando assim os obstáculos legais. Ontem, na Câmara, o sr.
Paulo Mincarone chamava a atenção do sr. Renato Azeredo, do PSD de Minas, para o erro que o sr.
Juscelino cometeu em relação ao Rio Grande, ao optar pelo PSD. Segundo o sr. Mincarone, o expresidente preferiu um grupo de duzentos mil eleitores a um outro de quinhentos mil, e dos duzentos
mil pessedistas, pelo menos a metade já está definida pró-Lacerda.
Dificuldades para Bonifácio
A pedido dos deputados Edílson Távora e Nicolau Tuma, reúne-se hoje a bancada da UDN
para indicar o candidato do partido à Primeira-Secretaria da Câmara. O sr. Edílson Távora pedirá a
substituição do sr. José Bonifácio, há seis anos no posto — o único posto federal de importância que,
segundo ele, está nas mãos da UDN.
A indicação deverá ser feita em escrutínio secreto, sendo previsível por larga margem a vitória
do sr. José Bonifácio.
PSD abre a questão
Tendo aderido à tese da UDN, segundo a qual o Congresso deve esgotar a votação de medidas
possíveis em reformas, o PSD começou por abrir a questão em torno do projeto Aniz Badra, em regime
de urgência por solicitação da UDN. A maioria pessedista, que havia sido contida pelas negociações
em torno da emenda constitucional, já definitivamente abandonadas, inclina-se pela adoção do
projeto, que é uma refusão do antigo projeto Milton Campos. O PSD abriu questão também com
relação à anistia, a qual poderá ser votada ainda esta semana.
Adauto renunciará
O sr. Adauto Cardoso renunciará à liderança da UDN, na reunião de hoje do seu partido.
Considera o líder finda a sua missão, devendo dar lugar a alguém com a agressividade mais afinada à
atual conjuntura partidária. O novo líder deverá ser o sr. Ernâni Sátiro.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
JK tenta impedir que Auro separe PSD e PTB
Anunciando sua presença em Brasília, onde está sendo esperado esta manhã, o sr. Juscelino
Kubitschek buscará impedir que a intransigência do sr. Auro Moura Andrade em tentar reeleger-se
para a Presidência do Senado acabe separando o PSD e o PTB em dois compartimentos parlamentares
estanques e politicamente distanciados. JK volta ao Senado no momento em que os entendimentos
em torno da escolha da Mesa Diretora assumem proporções e características de crise política.
Ontem, a bancada trabalhista esteve reunida com o líder Arthur Virgílio, mantendo sua
manifestação contrária ao sr. Moura Andrade. Quase ao mesmo tempo, o líder pessedista na Câmara,
Martins Rodrigues, e o deputado Carlos Murilo conferenciavam, a portas fechadas, com o senador
Filinto Müller, que até aqui, se julgava compromissado, pessoalmente, com o atual presidente da
Casa. Os termos da conversação, cercada de sigilo e cuidados, parecem, no entanto, ter definido o
funeral da reeleição de Auro, contra a qual já se insurgiu, abertamente, o líder Benedito Valadares.
Entre os representantes pessedistas de influência na Câmara Alta, parece que apenas o sr. Vitorino
Freire mantém sua solidariedade e seu apoio integral ao senador paulista.
A eventual reeleição de Auro não interessa, nesta altura, ao esquema eleitoral do PSD. A
Convenção Nacional pessedista estará reunida no Rio, dia 19, poucos dias depois da escolha do
presidente do Senado, numa demonstração de força em torno da candidatura JK à Presidência da
República. Já se tendo lançado candidato à Vice-Presidência da Nação pela legenda do PST, o Sr. Moura
Andrade criou um problema político profundo aos seus correligionários pessedistas e, especialmente,
a Juscelino. Não esperou pelo seu próprio partido e antecedendo-se a ele, fixou-se na indicação a
vice, demonstrando que está disposto a atuar em faixa própria no pleito de 65, “catando” votos em
todas as áreas, numa situação que leva a desavença à recomposição eleitoral da aliança PSD-PTB que,
em 1955, levou JK ao poder e que em 60, elegeu o sr. João Goulart.
Para o PSD, Auro tornou-se um problema. Reelegê-lo para a Presidência do Senado significaria
um prestígio pessoal perigoso, capaz de deitar sementes à separação eleitoral definitiva dos dois
maiores partidos nacionais no pleito de 65.
PTB fica com Pinheiro Neto
O líder trabalhista Doutel de Andrade é taxativo. A Câmara Federal não possui condições para
pretender processar o sr. João Pinheiro Neto: “Foi a Câmara que se recusou a vetar a reforma agrária
que ele, como presidente da Supra agora está pregando”. Em qualquer circunstância, o PTB fica com
Pinheiro Neto, buscando impedir a tentativa de processo que, acentua o líder, é despropositada e
absurda, pois o presidente da Supra fez uma afirmativa contra parlamentares isoladamente, não
atingindo o Congresso como instituição. Ontem, o sr. Ranieri Mazzilli tropeçou nos primeiros obstáculos
ao tentar formar a comissão para estudar e dar parecer sobre o pronunciamento de Pinheiro Neto.
Dos três membros indicados, Oscar Corrêa (UDN), Taborda de Almeida (PTB) e Getúlio Moura (PSD),
o último não aceitou a incumbência e o presidente da Câmara já considera que haverá dificuldades
para a escolha de um nome pessedista.

29

Reforma mistificada
Nos círculos reformistas do PTB, PSD e pequenos partidos na Câmara não veem com bons
olhos o chamado projeto Aniz Badra, de Lei Agrária. O deputado Plínio de Arruda Sampaio anunciava,
ontem, que vai abrir baterias contra o projeto, que considera “uma mistificação da reforma agrária”.
Sustenta que dos seus oitenta artigos, 41 são absolutamente idênticos ao projeto Milton Campos,
derrotado o ano passado na Câmara. Onze artigos contêm diferenças apenas de vocabulário e outros
dez tem o sentido de enfraquecer o primitivo projeto, enquanto os restantes repetem algumas das 79
emendas a ele apresentadas, “Ora — esclarece Plínio — o projeto Milton Campos e as emendas foram
rejeitadas porque, reconhecidamente, não resolviam o problema agrário”, tornando-se o projeto
que o sr. Aniz Badra assinou apenas uma manobra regimental para fazer votar, de novo, matéria já
rejeitada. “A sua aprovação apenas servirá de pretexto aos conservadores para poderem se apresentar
à Nação que está exigindo do Congresso leis que ele se recusa a dar. Teremos o rótulo da reforma para
escamotear a verdadeira reforma agrária”.
Amaral contra Lacerda
O deputado Amaral Neto rompeu, tacitamente, com a candidatura do sr. Carlos Lacerda à
Presidência da República. Convidado, na semana passada, pelo “Movimento Popular Lacerda 65”, do
Piauí, para lançar, oficialmente, a candidatura de governador guanabarino num comício em Teresina,
recusou-se sequer a participar da manifestação. Telegrafou, salientando que não tinha mais condições
morais e políticas para defender Lacerda, depois de tudo o que vem sucedendo na Guanabara. “Não
movo mais uma palha por ele”, costuma dizer Amaral Neto, que promete, para a reunião de hoje
do Diretório Nacional da UDN, em Brasília, “dezenas de surpresas”, nas quais denunciará a traição do
governador da Guanabara.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Frente Única e Congresso
O deputado Almino Afonso esteve na televisão falando pelas esquerdas sobre a Frente Ampla,
ou Única, ou Popular: dá tudo na mesma. Ele provavelmente negaria a condição de porta-voz, mas
não há dúvida de que sua opinião expressa o consenso que vai do PC à esquerda radical. Almino
quer a Frente Ampla, mas não tanto que englobe a facção de “centro-direita”, digamos assim, do
PSD. Levantou-se uma declaração de Amaral Peixoto sobre a recusa do PSD de se unir à UNE, CGT,
PUA etc. Almino mostrou-se incerto sobre a veracidade dela. Posso assegurar aos leitores de que é
radicalmente (sem trocadilho) falsa. Quando se fabricava essa notícia (e sei quem a fabricou), Amaral
Peixoto estava em casa de San Tiago Dantas dizendo-se surpreso com a pouca resistência que
encontrara no PSD para o programa e associações da Frente. Mas isso é periférico à argumentação
de Almino. Segundo ele, uma minoria parlamentar articulada, imune a infiltrações que terminariam
por diluir a Frente, bastaria para concretizar projetos do interesse do País. A Frente deverá ser a base
da anunciada reforma ministerial, logo o excesso de amplidão em suas componentes poderia limitar
a ação progressista que se visa a dar ao Governo. Pelo que concluí, talvez erradamente, preenchidas
essas exigências, haveria a união das esquerdas e seu apoio integral ao presidente.
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Almino, para surpresa minha, citou o exemplo de Jânio Quadros, que, minoritário no
Congresso, não teria encontrado oposição da maioria (PSD-PTB). Jânio Quadros, como é público e
notório, denunciou a Câmara dos Deputados como inerte e incompetente, no que foi repudiado pelo
próprio Almino, quando este se queixou de que o ex-presidente não enviara mensagens suficientes
ao Congresso, pretendendo com isso esvaziá-lo. Logo, onde há semelhança com o presente?
Quando da posse presidencial de Jango, o deputado Adauto Lúcio Cardoso exigiu que o Executivo
determinasse a profundidade das reformas, pois a Câmara saberia votá-las, desde que Jango assumisse
a responsabilidade por elas. Veio a Mensagem sobre a emenda constitucional. Até hoje, aguardamos
a ação do Congresso.
Constituição da Câmara
Um exemplo frequentemente invocado sobre a docilidade parlamentar às pressões do Executivo
é o do plebiscito, conseguido com base nos sindicatos e Exército. Outro, o do parlamentarismo, quando
os três ministros militares de Jânio forçaram uma emenda constitucional, agora negada para a reforma
agrária.
Por mais dramáticos que tenham sido esses dois episódios, são qualitativamente diferentes das
reformas. Foram transições formais de poder, que não alteraram a estrutura econômica do País, ao
passo que a reforma agrária, para citar o exemplo mais conspícuo, visa a desmembrar o latifúndio,
um dos pilares dessa estrutura. Haja vista a desfaçatez com que a UDN rasgou sua Carta de Princípios,
decisão de Araxá etc., para inverter sua posição favorável à desapropriação de terras com títulos da
dívida pública: isto na Convenção de Curitiba, totalmente controlada pelo Ibad e teleguiada por Herr
Carlos que ameaçara “renunciar” a vida pública para dar um pano de fundo dramático à sobrevivência
do latifúndio. Da mesma forma, uma minoria articulada, como propõe Almino, será em si insuficiente
para vencer a resistência da maioria. Precisaria de complementos. O Congresso pode ser dividido
em duas minorias, vagamente definíveis como progressista e reacionária, agindo sobre uma maioria
provinciana, abúlica. Até hoje, faltou força à minoria progressista para trazer os flutuantes para seu
lado. Isto, em parte, pode ser atribuído a penetração do Ibad, em parte, ao radicalismo tempestuoso
e alienatório de alguns progressistas, mas, como estamos hoje, em estágio avançado de radicalização,
é praticamente impossível que se consiga dobrar a inércia do “centro” parlamentar para as reformas.
Esse “centro” aceitou a Lei de Remessas de Lucros, mas é sabido que em sua maioria, votou sem saber
em que, ao passo que as reformas e as vantagens existentes para seus opositores foram fartamente
divulgadas e exploradas pelo Ibad. Nessa linha de argumentação, Almino poderia responder que a
“amplidão” da Frente também resultaria negativa, uma vez que os direitistas moderados (haverá tal
coisa hoje em dia?) do PSD também não aceitariam reformas reais. Certo, mas a Frente, para sobreviver,
só pode basear-se num programa combinado “a priori” pelos seus eventuais componentes, e não no
prontuário de personalidades. Ninguém ignora que política, via de regra, mesmo em seus momentos
de importância histórica, combina uma série de fatores contraditórios do idealismo mais desinteressado
à nomeação de parentes e amigos. Rouba-se em todas as áreas, da direita à esquerda, informação
que não preciso passar a Almino, político honesto. A Frente dependerá basicamente do Executivo, do
que ele possa oferecer aos flutuantes em contrapartida do Ibad, e nunca de estéreis discussões sobre
certificados ideológicos. O deputado Almino Afonso é jovem e tem mantido uma linha ideológica
de absoluta coerência em sua carreira, mas se olhar em torno computará com facilidade inúmeras
conversões paulinas da direita para a esquerda, e vice-versa: ele próprio explicou a um dos repórteres a
possibilidade de evolução da espécie humana, mas esqueceu-se de explicar o reverso, a possibilidade
de involução. Daí a necessidade de a Frente alicerçar-se num programa, se possível, sacramentado por
todos os seus eventuais componentes. O mais me parece supérfluo, excesso de subjetivismo.
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Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
O direito à subversão
Além dos energúmenos que tentaram realizar o comício revolucionário em Belo Horizonte – no que
foram, em boa hora, impedidos pelo clamor público – têm alguns observadores ingênuos protestado em
nome do inviolável “direito de reunião”.
Mas o conceito desse direito não pode ser entendido no sentido absolutamente ilimitado que
se lhe quer emprestar, não é possível estendê-lo, por exemplo, ao caso da propaganda para fins ilícitos,
imorais ou subversivos. Não se concebe que qualquer indivíduo tenha o direito de promover um comício
diante da casa da gente, pregando o roubo e o incêndio da casa e a agressão à gente, sem que o alvo
dessas violentas ameaças possa reagir.
Ora é perfeitamente esse o caso do comício dos criptocomunistas e dos comunistas “tout-court”
que foram a Belo Horizonte. Nem se diga tratar-se de uma simples suposição: os precedentes aí estão.
É a invasão da propriedade alheia e a agressão a seus donos; é a subversão da ordem política tentando
substituir o Congresso pelos comícios de sindicatos comunistas; é o desrespeito à autonomia estadual; é a
propaganda da greve permanente; é a ameaça de paralisar o País inteiro pela suspensão do suprimento de
petróleo etc. Em suma, a revolução.
E a Constituição não permite a propaganda da revolução. Reza o Artigo 141, parágrafo 5º: “Não será
tolerada a propaganda de... processos violentos para subverter a ordem política e social”.
As senhoras e os patriotas mineiros nada mais fizeram do que chamar a si a aplicação desse preceito
constitucional, já que chegamos à triste condição de ter de substituir as fardas pelas salas.
Contam-me que de volta a Paris os deputados franceses que aqui estiveram recentemente,
perguntados pela reportagem, fizeram vários elogios ao País e à gente brasileira, mas acrescentaram que
o Brasil é um país curioso, em que os senadores trocam tiros e os generais fazem discursos e em que o
Governo prega a subversão e a oposição defende a legalidade. No pouco tempo que aqui estiveram, não
escapou aos franceses o “acharnement” com que o sr. Goulart se aplica, dia e noite, à tarefa de promover a
subversão.
Outro exemplo da propaganda à subversão é o do comício convocado pelo comunista Hércules
Corrêa para a próxima sexta-feira, 13, na praça da República, com a presença do presidente dessa mesma
República.
A lei é clara: Lei 1.802, de 1º de janeiro de 1953 (da Segurança Nacional), assinada pelo presidente
Getúlio Vargas e todo o Ministério, que “define os crimes contra o Estado e a ordem política”, reza em seu
Artigo 19:
“Art. 19º: convocar ou realizar comício ou reunião pública a céu aberto em lugar não autorizado
pela polícia ou desobedecer à determinação da autoridade competente sobre a sua dissolução quando
tumultuosa ou armada etc.
Pena: seis a dezoito meses de prisão.
§ 1º — Para os efeitos desse artigo, a autoridade policial discriminará anualmente os lugares para as
reuniões públicas a céu aberto, não podendo alterar essa indicação senão por motivo grave superveniente.”
Diz o secretário de Segurança do Estado da Guanabara, autoridade policial a que se refere a lei:
“Praça da República, local indicado em comunicação do promotor do comício e anunciado pela
imprensa, não consta, nem em tempo algum constou, das relações de lugares designados para reuniões
públicas em sucessivas portarias que desde o governo do presidente Vargas, a partir de 1950, foram
expedidas com o objetivo prescrito na lei”.
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Quem vai infringir frontalmente a lei é o presidente da República. No entender de uns pândegos
como o sr. Jurema, o sr. Evandro Lins ou o atual consultor geral da República (pau pra toda obra), estes
claros dispositivos da lei federal não se aplicam ao presidente da República. Recorri então mais uma
vez ao texto constitucional. Reza o Artigo 141, parágrafo 1º:
“Todos são iguais perante a lei”.
E por mais que procurasse, não encontrei menção de que “excetua-se o presidente da República”.
Isto, bem entendido, no chamado estado do direito. O regime que o sr. Goulart quer implantar
é a do direito à subversão.
E o que é triste é que o faça, diante do Ministério da Guerra, sob proteção da força federal,
quando o Artigo 176 da Lei Magna declara que as Forças Armadas devem respeitar a autoridade do
presidente da República dentro dos limites da lei. E o Artigo 177, que “incumbe às Forças Armadas a
garantia da lei” inclusive evidentemente a lei supracitada, que é, por sinal, a “Lei de Segurança Nacional”.
A acrescentar a infração ao Artigo 89, que responsabiliza o presidente por atentado contra os
Poderes Constitucionais do Estado.
O que vai dizer o sr. Goulart como líder sindicalista, no comício convocado pelo sr. Hércules
Corrêa? Que as “reformas de base” a serem realizadas “por bem ou por mal”, “com lei ou sem ela” etc.
Que reformas de base, ninguém sabe. Nem ele. Isto é, o presidente vai pregar a baderna e a subversão.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Crise de Pernambuco pode levar esquerdas à definição eleitoral
As esquerdas poderão encaminhar-se a passo acelerado rumo ao processo eleitoral, depois
da crise pernambucana, onde suspeitam seriamente da interferência do governo federal. Setores
isolados da esquerda davam ontem a impressão de convertidos à necessidade de colocar a sucessão
presidencial como um ponto de referência na sua programação política. Vozes ainda isoladas
externam a opinião de que a defesa do regime pode e deve ser colocada em termos eleitorais,
independentemente da luta pelas reformas de base.
Assim, continuam ao lado de Goulart, no plano da pregação reformista, mas tendem a abrir o
debate eleitoral aproveitando as circunstâncias que se mostram favoráveis ao encaminhamento de
uma candidatura autônoma, nacionalista, popular e de esquerda. As esquerdas desconfiam de que a
impressão digital do Governo Federal na crise de Pernambuco pode ser interpretada como o desejo
de reduzir a imagem política que conduz o sr. Miguel Arraes na direção das urnas.
Há quem veja no comportamento de Goulart empenho em enfraquecer todos os candidatos
que se apresentem na área popular, pois é de seu plano deixar prosperar somente o sr. Carlos Lacerda,
reservando-se a exclusividade na oposição ao candidato udenista. Depois do desgaste sofrido pela
candidatura do sr. Magalhães Pinto, nos acontecimentos de Belo Horizonte, onde o Governo Federal
fez questão de ressaltar a impossibilidade de ser assegurado o direito de reunião sem a proteção do
Exército, o episódio pernambucano é visto do mesmo ângulo. O prolongamento da tensão por mais
24 horas criaria condições para a entrada do Exército em cena, com o objetivo de manter a ordem. As
garantias da ordem e das franquias democráticas podem tornar-se exclusivas do sr. João Goulart, se as
crises continuarem pipocando aqui e ali numa sequência que parece ter pouco de casual.
Recheio agrário
Foi a galope que o sr. João Pinheiro Neto se dirigiu ontem à noite ao Palácio das Laranjeiras,
a chamado do presidente Goulart, que mandou colocar mais uma azeitona na empada da reforma
agrária: todas as terras saneadas com recursos do Governo Federal serão incluídas na faixa da
desapropriação.
A sombra de Vargas
Por cinco milhões de cruzeiros, o senador Juscelino Kubitschek adquiriu cinco cópias do filme
produzido por Jorge Ileli, O Mundo em que Getúlio Vargas viveu. Vai projetá-lo ao longo de seu roteiro
eleitoral de 65, estreitando seus laços com o povo na esperança de uma colaboração póstuma de
Vargas.
De táxi
O governador Magalhães Pinto havia recebido mensagens do presidente da República
para dispensar proteção especial à sua irmã, dona Neusa Goulart Brizola, na reunião da Frente de
Mobilização Popular em Belo Horizonte. Dona Neusa, entretanto, insistiu em colocar-se no centro
dos acontecimentos, enfrentando todos os riscos. No momento crítico dos incidentes, chegou um
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carro oficial do Estado para colocá-la em segurança. Dona Neusa recusou o auxílio, dizendo que do
governo mineiro não aceitava nada. E saiu num táxi.
Diferença de sorte
Também entre os nomeados para o Porto do Rio de Janeiro há diferenças de sorte. Foi assim
que o jovem Baldomero Barbará, noivo de Márcia Kubitscheck, e até bem pouco, residente em Paris,
não só obteve a nomeação de conferente do porto, como ainda tomou posse. Ao passo que o cantor
Jorge Veiga, tendo ganho o mesmo emprego, ficou só na nomeação: a União dos Portuários, que
também sabe distinguir prestígios, ou não gosta do estilo fanhoso de Jorge Veiga, proibiu a sua
investidura. O cantor protestou em todos os ritmos, apelou para todos os santos e musas, e não
arranjou nada. Quanto ao jovem Barbará, já se encontra em plena atividade, ou melhor, em plena
disponibilidade. O Ministério da Justiça vai requisitar a sua presença e os seus serviços.
Paulistas
t &OUSF  F  EF BCSJM  P $FOUSP "DBEÐNJDP 0O[F EF "HPTUP  EB 'BDVMEBEF EF %JSFJUP EB
Universidade de São Paulo, promoverá a Semana da Paz. Personalidades nacionais e internacionais
já foram convidadas para o ciclo de conferências. A paz será selada pelo presidente João Goulart, no
encerramento da semana.
t EPTEJSFUØSJPTNVOJDJQBJTEP14%FN4ÍP1BVMPSFTQPOEFSBNOÍPËDPOTVMUBGFJUBQFMP
deputado Cunha Bueno, que os ouviu sobre a legalização do Partido Comunista, item do programa
mínimo da Frente Ampla.
t 1PS FODPNFOEB EP TS +ÉOJP 2VBESPT  VNB FNQSFTB FTQFDJBMJ[BEB SFBMJ[PV QFTRVJTB EF
opinião para saber o estudo de espírito dos paulistas neste momento em relação à Prefeitura: Jânio
teve 61%, Laudo Natel 22% e Paulo Machado de Carvalho, 10%.
Brito candidato
O deputado Oliveira Brito se lançou praticamente candidato ao Governo da Bahia, em discurso
que fez na Associação Comercial do Estado. O governador Lomanto Júnior o havia apresentado como
“uma das grandes esperanças do povo baiano”. Brito aproveitou a deixa e fez a sua plataforma. No
hotel da Bahia, a seguir, recebeu gente até às quatro horas da madrugada.
JK e as reformas
Na Universidade de João Pessoa, o senador Juscelino Kubitschek falou sobre o problema da
reforma agrária, para declará-la necessária, desde que sob as devidas cautelas e complementada por
um programa de assistência técnica e financeira. “Ninguém deve temer as reformas que serão feitas
por mim” — disse JK. Elas serão democráticas, cristãs, realistas e sem violência e, no caso da reforma
agrária, não partirão do pressuposto de que a distribuição da propriedade é a solução de tudo.
Juscelino, na sua maratona nordestina, viajando em DC-3, chegou a Aracaju às onze horas
da noite, seguindo do aeroporto para uma reunião no Diretório do PSD. Havia um quiproquó entre o
candidato e a direção pessedista sergipana, que acabou sendo desfeito na mesma noite.
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Confiança
O banqueiro José Luís de Magalhães Lins (cuja candidatura ao Governo da Guanabara é a grande novidade
da política sucessória carioca) escreveu ao cineasta Carlos Diegues fazendo o elogio do seu filme Ganga Zumba.
Diz José Luís na carta que Ganga Zumba é uma demonstração brilhante do quadro excepcional que o
novo cinema brasileiro está atravessando.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Lacerda decretaria ponto facultativo
Brasília — O comício do dia 13 continua a centralizar as atenções e as apreensões dos meios
políticos. As novidades, a respeito do assunto, são as seguintes:
1. Rumor de que o governador da Guanabara decretaria ponto facultativo sob pretexto de
poupar ao funcionalismo estadual os riscos das agitações e da intranquilidade da sexta-feira; na
verdade, para afetar o comparecimento.
2. O deputado sargento Garcia denunciou à Frente Parlamentar Nacionalista que provocadores
e agitadores treinados em fazendas de Minas, no bojo de uma organização ligada ao almirante Silvio
Heck, se infiltrariam entre os manifestantes para ações isoladas de perturbação (garante o deputado
Garcia que há peritos estrangeiros no treinamento de pessoal para ação direta no interior mineiro,
vinculados a uma associação clandestina do tipo do Exército Secreto Francês — OES).
3. Informações chegadas aos círculos governamentais dão conta de que generais estariam
subscrevendo um documento de advertência ao general Jair Dantas Ribeiro e providências do
Ministério para prender qualquer autoridade militar que externe posições com referência ao assunto.
4. Conselhos insistentes ao presidente João Goulart para que adie a reunião ou para que a ela
não compareça.
5. Decisão da Frente de Mobilização Popular de comparecer com faixas, bandeiras, estandartes
e tudo o mais que torne ostensiva sua presença no comício.
Quem vai enterrar a Frente?
Um grupo de deputados da esquerda discutia ontem a Frente Ampla. As reservas eram gerais,
mas geral também a preocupação de não ficar com as esquerdas a tarefa de enterrar a Frente. O
sr. Neiva Moreira manifestava o receio de que uma articulação desse tipo, se for ampla, se tornará
impopular e, se não for bastante ampla, será ineficaz como sustentação de uma política legislativa. É
decididamente contra a amplitude, alegando que não é possível a esquerda voltar à idade da pedra
lascada, coisa que ocorreria sem dúvida se admitisse uma aliança com os “dinossauros” do PSD.
O sr. Paulo de Tarso definia a Frente como uma tentativa de vender à direita um programa
de esquerda, coisa que não parece de todo insensata em véspera de eleições, quando candidatos
compram coberturas. Mas por isso mesmo ela seria ineficaz como instrumento de uma política
esquerdista.
Quanto ao PTB, o deputado Doutel de Andrade reúne hoje a Comissão Especial que estudará
o programa mínimo e oferecerá um substitutivo. Pretende o líder orientar os trabalhos da Comissão
no sentido de tornar mais realista o documento, restringindo-o aos itens do programa partidário
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e abandonando tudo quanto for politicamente inviável. Com isso quer ele dizer que o programa
não deve tratar de reforma agrária, por exemplo, pois o Congresso já deu demonstrações de não
aceitar essa reforma por via de emenda constitucional. Seria acadêmico incluir no programa mínimo
qualquer acordo nesse sentido, pois o plenário da Câmara não o cumpriria. Insistirá também o líder
do PTB em amarrar o apoio do partido ao programa a um prévio compromisso escrito de todos os
partidos pactuantes, de que a adoção do esquema terá consequências legislativas. E, pergunta: “De
que vale assinarem o Amaral e o Martins Rodrigues e depois chegar o Último de Carvalho e anunciar
que não vota”?
Fixar as regras do jogo
O deputado Paulo de Tarso acha que sua corrente não deve entrar na campanha sucessória
antes de fixadas as regras do jogo. “Vamos para a campanha dos pré-requisitos”, disse: “Primeiro, voto
do analfabeto, segurança de espaço nos jornais para a publicidade de todos os candidatos etc. Só
depois poderemos examinar o mérito da questão”. E perguntando: “Vocês acham que nós vamos
legitimar esse processo que está aí? Que nós vamos aceitar previamente a vitória do Lacerda?”.
A posição Carvalho Pinto
As declarações do professor Carvalho Pinto de que não se candidatará à Prefeitura de São Paulo
foram recebidas com ceticismo em Brasília. Acredita-se que o ex-ministro da Fazenda cederá a um
pronunciamento unânime, a um apoio generalizado das correntes partidárias locais para entrar na
disputa com razoável margem de segurança.
O PTB paulista, autorizado pelo presidente João Goulart, já ofereceu apoio ao sr. Carvalho Pinto.
O sr. Ademar de Barros também autorizou a que se comunicasse ao professor que, se for lançado
candidato, terá o apoio do PSP. A UDN adotou idêntica providência. Por enquanto só o PDC, com a
candidatura Franco Montoro, está de fora do esquema.
Líder até à Convenção
O sr. Adauto Cardoso atendeu ao apelo dos srs. Bilac Pinto e Pedro Aleixo e permanecerá na
liderança da UDN até à realização da Convenção, em abril. Só nessa época a bancada se reunirá para
escolher, por eleição, o seu substituto.
O candidato articulado para a liderança é o sr. Ernâni Sátiro, com bom diálogo em todas as
áreas partidárias, ao mesmo tempo que decidido lacerdista. O sr. Oscar Correia, no entanto, poderá
entrar na disputa.
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Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
JK remove atritos e sepulta os rebeldes
Antes de qualquer tentativa de impedir que o episódio da eleição da Mesa do Senado se
transforme numa crise política que ponha em jogo a sua própria candidatura, o senador Juscelino
Kubitschek, em seu retorno a Brasília, procurou esmagar, nas entranhas, os focos de rebeldia que —
pondo em dúvida a homologação de seu nome pela Convenção Pessedista — eram claros em alguns
círculos das bancadas goiana e gaúcha na Câmara. De um a um, JK recebeu os deputados do PSD de
Goiás, integrados na facção dos “ultras”. O diálogo representava, antes de tudo, um teste à remoção
dos atritos que à noite o candidato pessedista buscava sanar na área do Senado, em reunião no
apartamento do sr. Filinto Müller.
Nos círculos da Câmara, a franqueza de JK liquidou com as tentativas de rebelião lacerdista,
lideradas pelos deputados Benedito Vaz e Peracchi Barcellos. Antecipando ao primeiro o
pronunciamento que fará na convenção do dia 19, Juscelino conseguiu aclarar as desconfianças e
sanar as discrepâncias sem abdicar da linha reformista contra a qual se insurgia o grupo direitista da
bancada de Goiás. “Reformas cristãs”, salientou JK, colocando a reivindicação como uma necessidade
do desenvolvimento, de forma a criar-se, na zona rural, um mercado interno capaz de absorver a
progressiva produção industrial do País. É esta — observou — a tese das próprias classes empresariais
do País, impossíveis de serem apontadas como subversivas ou “comunistas”.
Dos seus contatos na área do Senado, realizados em tom tão cordial quanto sigiloso, parece
evidente que JK conseguiu, pelo menos, evitar que a teimosia do sr. Auro Moura Andrade em reelegerse à Presidência da Câmara Alta se converta numa polêmica parlamentarmente inútil e politicamente
perigosa. Se não tentou impedir a candidatura Auro, evitou que ela fosse colocada em “termos de
honra” para o PSD (como queria o presidente do Senado), fazendo com que o fato se reduzisse às suas
verdadeiras proporções de uma reivindicação e uma vontade isolada.
Paz no PTB
A recondução do líder Doutel de Andrade à liderança do PTB é pacifica. Durante os dias 9
e 10, os deputados trabalhistas depositarão seus votos, acreditando-se que o atual líder não tenha
concorrente. Também quanto à indicação trabalhista do nome a ocupar a Primeira-Vice-Presidência
da Câmara não há maiores problemas e o sr. Afonso Celso se apresenta como uma espécie de
denominador comum entre os moderados e os “compactos”. Há, talvez pela primeira vez nos últimos
anos, uma virtual paz na bancada do PTB, fruto, especialmente, da posição partidária de apoio à
“Frente Ampla” e de integração com a linha de presidente João Goulart. Apenas na Quarta-Secretaria
da Câmara — também pertencente ao PTB — há divergências, com os deputados Clay Araújo, Paulo
Mincarone e Antônio Baby disputando a indicação da bancada.
Em casa de inhambú...
O líder Tancredo Neves é parcimonioso em seus comentários quanto à Presidência do Senado.
Lembrando que é deputado e não senador, observa que “em casa de inhambu, jacu não tem entrada”
e desconversa sempre que interrogado. Embora evitando qualquer tipo de influência ostensiva,
Tancredo participa da convicção de que a tentativa de reeleição do sr. Auro Moura Andrade se
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corresponde a um direito seu, não deve suplantar, no entanto, os interesses do PSD. E é especialmente
do ponto de vista eleitoral que esses interesses devem ser encarados. Em outras palavras: unidade no
nome a disputar a Presidência do Senado, mas unidade de fato, que preserve a futura aliança com o
PTB e Jango com vistas a 65.
Tarso sabotado
Apesar de toda a sabotagem pessoal de que tem sido alvo do PDC, o deputado Paulo de
Tarso evita qualquer atitude própria que o leve a abandonar o partido. O ex-ministro da Educação
foi derrubado pela liderança pedessista na Câmara de todos os postos e comissões para as quais fora
anteriormente indicado: perdeu a vice-liderança do bloco dos pequenos partidos (que foi estruturado
na Câmara por ideia sua), a Vice-Presidência da Comissão do Distrito Federal, além de condição de
membro da Comissão de Justiça.
A “Frente Ampla”
Enquanto o sr. Tancredo Neves opinava, ontem, que os acontecimentos de Pernambuco
retardariam a efetivação da “Frente Ampla” — pela radicalização lá surgida nos dois campos, dizia
— o deputado Benedito Cerqueira, interpretando o pensamento do CGT, mostrava-se confiante
na perspectiva de consolidação do esquema. As organizações sindicais iriam concluir, ontem, no
Rio, a minuta detalhada de suas sugestões ao programa mínimo, reunindo-se, na próxima semana
novamente com o sr. San Tiago Dantas. Já antes do comício do dia 13, deverá fixar-se, definitivamente
a posição dos organismos de trabalhadores, independentemente da linha a ser adorada pela Frente
da Mobilização Popular.
Guerra na UDN
O deputado Amaral Neto precipitou, na reunião de ontem do Diretório Nacional da UDN, a“guerra
revolucionária” apregoada pelo sr. Bilac Pinto. Acusou o udenismo da Guanabara (e indiretamente o
governador carioca) de ter realizado uma convenção fraudulenta, modificando o regimento interno
e aumentando o número de convencionais para cumprir os caprichos do sr. Lacerda na sucessão
estadual. Teve a concordância do sr. Pedro Aleixo, que julga a convenção “nula de pleno direito”.
Amaral promete deflagrar a “guerra” com o recurso que, na próxima semana, encaminhará à direção
nacional da UDN, denunciando a fraude.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Ibad volta à tática do Golpe
Chamei as arruaças recentes em Belo Horizonte de prelúdio da guerra civil. Os acontecimentos
em Recife vieram confirmar essa estimativa. Os governadores de Minas e Pernambuco são
extremamente incômodos para o fascismo. Daí a necessidade de desmoralizá-los e intimidá-los. O
fascismo foi ao poder na Alemanha, impedindo que os demais partidos falassem. Os camisas marrons
(SA) dissolviam pela violência qualquer movimento popular que lhes fosse antagônico, enquanto

39

a imagem de Hitler “crescia” como a única viável para restabelecer a lei e a ordem. É a posição que se
pretende criar aqui para Herr Carlos.
Em Minas, a polícia desobedeceu a ordens expressas do governador Magalhães Pinto, que garantira
o comício da Frente de Mobilização Popular. Deu livre curso à ação dos jagunços recrutados pelo Ibad
(vários identificados como pistoleiros profissionais), enquanto coibia as manifestações do povo que fora
receber os parlamentares e líderes sindicais. Deixou que a Secretaria de Saúde fosse ocupada pelo Ibad,
permitiu a depredação do auditório onde se daria o comício, mas não consentiu em que a massa favorável
à FMP penetrasse no recinto. Interrompeu o carro que conduzia Brizola, Almino, Max, Neiva e Paulo de
Tarso, avisando-lhes que não poderia garantir coisa alguma. Os deputados resolveram seguir a pé. Foram
apedrejados, apesar da cobertura física que tinham de populares. Tiros passavam por cima da cabeça
do povo, sem que a PM mineira esboçasse um gesto de contenção dos pistoleiros do Ibad. Em certo
momento, os soldados deram uma carga de cavalaria sobre os visitantes, tendo o deputado Neiva Moreira
tombado no solo. Até o momento, os participantes principais do comício não sabem como escaparam
com vida. Mas sabem que o governador Magalhães Pinto foi traído pelo chefe de polícia, Monteiro de
Castro, ex-secretário do golpista Café Filho. Esse relato dos fatos em Belo Horizonte, autêntico e irrefutável,
não atingiu, a que eu saiba, os órgãos da chamada grande imprensa.
Eliminação de Goulart
Em Recife, Miguel Arraes propôs aos usineiros que concedessem aos trabalhadores o aumento
simbólico de um cruzeiro que ele garantiria o retorno à normalidade, deixando que a questão do
reajuste salarial fosse decidida pela Justiça do Trabalho. Os usineiros responderam com a ameaça
de locaute. Sugiro aos leitores um exame das declarações de representantes das classes produtoras
pernambucanas. São declarações de guerra, de flagrante ilegalidade e subversão. A oligarquia
pernambucana não se conforma em que a polícia do Estado não seja mais um instrumento seu para
coagir os trabalhadores. Mas esse sentimento é periférico. Assistimos, isto sim, aos primeiros combates
que visam à derrubada das instituições. O alvo central não é Brizola, Arraes ou Magalhães Pinto, mas
João Goulart, pois este, evidentemente, é o que detém maior soma de poder na área popular. Os
meus leitores sabem não sou dado ao jornalismo de futricas e fantasias. Assim peço que aceitem a
enumeração de fatos que vou fazer, sem corroborá-los com provas, pois me é impossível divulgá-las.
Já houve duas tentativas certas de Golpe de Estado contra Jango. A primeira foi depois da fixação
da data do plebiscito (se bem que a manobra de Auro Moura Andrade como primeiro-ministro fazia
parte do mesmo esquema). A segunda, por ocasião da greve dos bancários na Guanabara, quando
também se cogitou de um locaute das classes produtoras. Quem entrasse nos clubes frequentados
pela oligarquia econômica local era convidado a apostar sobre a durabilidade de Jango (presumia-se
que ele resistisse até novembro). A entrevista famosa de Herr Carlos ao Los Angeles Times continha a
não menos famosa passagem em que ele dizia que as Forças Armadas não sabiam se derrubavam
Jango logo ou o tutelavam até 1965. Os diversos “mensageiros” enviados aos EUA (inclusive um
general do Estado-Maior, hoje afastado), entre os quais Júlio Mesquita Filho, foram preparar o
espírito do Conselho de Segurança Nacional dos EUA para a “ilegalidade em defesa da democracia”.
No momento, os episódios de Minas e Pernambuco são etapas de uma ação planejada em âmbito
nacional, que inclui a eliminação física de Goulart. Como essas conspirações foram até hoje abortadas
é uma história que só os serviços de segurança do Governo poderão revelar quando se julgarem
conveniente. O “dossiê” do Governo, posso assegurar aos leitores, é extenso e variado.
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Alternativa
O fascismo joga em dois campos, o legal e o ilegal. Notem que Herr Carlos se tem preservado. O
trabalho principal de arregimentação e agitação está entregue a seus espoletas, como Cid Sampaio (o
articulador do locaute em Pernambuco). Armando Falcão (que conduz as operações do Ibad na área
rural) etc. Herr Carlos limita-se a medianas (para ele) provocações. Na Bahia, onde Flávio Galvão (do
Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais – Ipes) comprou tempo nas televisões para o líder fascista, a
tecla era de que “Krushev ordenou a Jango que legalizasse o PC”. Em Petrópolis, Herr Carlos repreendeu
os militares “cultores de legalidades fictícias”, mas seu trabalho, no momento é criar uma imagem de
homem sem ódio, administrador probo etc. Sua agência de promoção verificou em pesquisa que
Herr Carlos é tido por grande parte do eleitorado como “odiento” e, assim, é necessário diluir essa
resistência. Dinheiro não falta, em particular, depois que Sérgio Lacerda voltou do Texas. Ontem
mesmo, Herr Carlos abriu várias contas de quinhentos milhões de cruzeiros (cada uma) nos principais
bancos da Guanabara.
Da mesma forma que a candidatura Juarez foi tentada em 1955, como alternativa do Golpe,
Herr Carlos não quer fechar de todo a porta à ascensão legal ao poder. Mas os últimos acontecimentos
indicam que o Ibad está disposto a incentivar a solução extralegal. Resta saber em qual das táticas se
fixará. E o que o Governo fará para contê-lo.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Guerra de nervos não assusta Goulart nem cala reformas
A uma semana do comício do dia 13, está perfeitamente caracterizado o clima de guerra
psicológica com várias frentes da batalha, mas evidentemente concentrada sobre o sr. João Goulart,
com o objetivo de desencorajá-lo a comparecer à concentração popular.
Versões fantásticas estão soltas para contagiar setores de opinião que ainda se negam a crer
na possibilidade de perturbação do comício popular. Pessoas de nervos fracos estão se deixando
apanhar ingenuamente na atmosfera sinistra que minorias fanatizadas fabricam. Não se restringe
aos conservadores o temor de atentados e relação de pessoas marcadas para morrer. Radicais de
esquerda falam (e com isso os estimulam) em grupos parafascistas que preparam uma Noite de São
Bartolomeu para a sexta-feira, 13.
Correu ontem, provocando alívio, a notícia de que se torna possível o não comparecimento do
presidente João Goulart ao comício. A conselho de altas figuras militares, Goulart estaria disposto a
não ir à concentração popular. Evidentemente, até essa notícia faz parte da guerra psicológica, porque
é impossível a Jango deixar de comparecer à praça Duque de Caxias sem ficar com os prejuízos
políticos de uma derrota. Não é verdadeira a informação.
A única hipótese que se poderá verificar é o adiamento da concentração popular, por decisão
das autoridades militares, que se dispõem, entretanto, de meios para assegurar a realização do
comício e dar todas as garantias para que os fatos transcorram dentro de toda a normalidade. A
guerra de nervos passará, por falta de receptividade na opinião pública para a importação do clima
de intolerância alcançado em Belo Horizonte.
Convenção tranquila
O deputado Armando Falcão tranquiliza o PSD juscelinista, afirmando que não criará qualquer
dificuldade à convenção que lançará a candidatura do ex-presidente. Não pretende apresentar moção
de divergência ou protesto, nem abrir dissidência. É que ao juízo do deputado Armando Falcão o
episódio da Convenção não tem maior importância: ela reflete, diz ele, uma posição de cúpula, e o
que importa é a posição das bases partidárias. Para estas é que convergem as atenções e o trabalho
do ex-ministro da Justiça e elas, na sua convicção, discordam maciçamente da orientação oficial do
partido, em termos de posição ideológica, particularmente no caso das reformas, e em termos de
candidatura. Falcão cita numerosos diretórios pessedistas que já lhe dirigiram mensagens, apoiando
a candidatura do governador Carlos Lacerda e de “repulsa à cúpula pessedista”.
Acredita o sr. Armando Falcão que os demais pessedistas que estão na sua linha também não
nutrem qualquer propósito de tumultuar a convenção do partido.
Candidatos do Espírito Santo
A candidatura do presidente João Goulart ao Senado, pelo Espírito Santo, continua sendo
intensamente articulada. O PTB capixaba trabalha também a candidatura do governador Badger
Silveira a deputado federal.
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Encampação
O processo de encampação da refinaria de Capuava, que o Governo quer adotar, tem por
modelos dois casos que só foram afinal decididos por via judicial: o da encampação da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, promovida pelo sr. Carvalho Pinto, e a do Banco Hipotecário e Agrícola
de Minas Gerais, no governo de Vargas. A expropriação se fará através do controle da maioria das
ações da empresa, pelo Governo Federal. Os atuais capitais da refinaria poderão permanecer, em
situação minoritária, mas a diretoria de Capuava será nomeada pelo Governo.
Duas economiárias
Convênio entre a Sasse e a Casa de Saúde Santa Lúcia, para melhor atendimento hospitalar aos
funcionários da Caixa Econômica Federal da Guanabara, foi assinado pelo novo delegado daquele
órgão, sr. Pedro Paulo Santos. Também estão em estudos convênios com as Casas de Saúde São José
e São Geraldo.
Outra boa notícia relativa à Caixa Econômica é a de que os processos hipotecários estão
hoje com sua tramitação consideravelmente acelerada. Já não existem problemas, por exemplo,
para a marcação das escrituras. Processo concluído significa escritura imediatamente marcada, sem
necessidade de autorização do diretor da Carteira de Hipotecas.
Bico de pena
Na intimidade da sua vida de dona de casa, dona Altina Leão encontra sempre tempo para
atender à aragem de inspiração que lhe move os dedos sobre o papel. Em traço ingênuo, de talho
doce, Tinoca para o circulo íntimo fez um acervo de desenhos que moram na avenida Atlântica. Em
61, ela compareceu ao Salão Nacional e agora está surpreendida pelo convite do Ibeu, que deseja
fazer uma exposição dos seus desenhos.
Na sua coleção, figuram como penetras algumas gravuras de sua filha Nara, que perdeu o fio
da inspiração plástica e se identificou definitivamente com o violão.
Restrições do CGT
O CGT faz restrições aos termos em que estão postos no Plano de Frente Ampla os problemas
do voto dos analfabetos e da elegibilidade dos militares. No primeiro caso, o CGT quer uma solução de
aplicação imediata, sugerindo inclusive que os analfabetos votem em cédulas contendo a fotografia
do candidato. No caso dos militares, querem que o militar eleito, inclusive os soldados, cabos
e sargentos, passe para a reserva provisória, a partir da eleição, ou seja, a manutenção do regime
vigente estendido a todos os integrantes das Forças Armadas. O professor San Tiago Dantas alega que
a posição dos chefes militares é a que está consubstanciada no seu plano e para qualquer alteração
teria que voltar a consultá-los. Os líderes sindicais assinalaram, no debate com o professor, que as altas
patentes adotam uma posição insincera para com os subalternos, de vez que sempre participaram da
atividade política e são os primeiros a levar a política para os quartéis.
O comício
A posição do Governo do Estado em relação ao comício do dia 13, na Central é a seguinte: 1)
há um decreto da ditadura que define os locais onde os comícios não podem ser realizados, entre
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os quais o escolhido pelos realizadores do comício se enquadra perfeitamente; 2) às autoridades
estaduais compete não dar licença para a realização de comícios em lugares não permitidos, como é
o caso; 3) o presidente da República tem, realmente, condições de qualidade e autoridade para passar
por cima de medidas de polícia do Governo do Estado; 4) ao tomar essa atitude, porém, tomará a si
também todas as responsabilidades decorrentes da infração deliberada. Assim, o Governo Estadual
não pretende proibir o comício, mas entregará ao Governo Federal a sorte do povo e da cidade no
dia 13 de março.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Congresso em recesso na sexta-feira, 13
Brasília — Uma nova linha de preocupações foi trazida ontem às ansiosas especulações em
torno do comício de sexta-feira, 13. Trata-se da suspeita levantada ontem na ADP, ressurgida de um
longo silêncio, de que o Governo pretende considerar o período entre 9 de março, data em que se
encerra a convocação extraordinária, e 14 de março, data da instalação da Sessão Legislativa Ordinária,
como período de recesso parlamentar. O ministro da Justiça, sr. Abelardo Jurema, aludiu recentemente
a essa interpretação governamental, a qual, uma vez estabelecida, possibilitaria ao presidente João
Goulart decretar, a 10, a 11, a 12 e na sexta-feira, 13, intervenção federal na Guanabara.
Para a ADP, a interpretação atribuída ao Governo não procede. Desde as sessões preparatórias
do dia 10 o Congresso estaria reunido normalmente, tanto que o presidente em exercício poderá
convocá-lo para deliberar em qualquer emergência. O sr. João Mendes passou a alertar as lideranças
ao seu alcance para a matéria.
Afora isso, na categoria oscilante entre o rumor e a notícia, há ainda a registrar a respeito do
comício:
1. Preocupação do sr. Juscelino Kubitschek com os rumores de que os manifestantes lançariam,
na oportunidade, a candidatura do sr. João Goulart à Presidência da República, no início de uma
campanha que transformaria a reforma política da Constituição em “pré-requisito” das reformas de
base.
2. A expectativa de invasões em larga escala, sobretudo nos Estados de Pernambuco, Paraíba,
Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, foi consolidada na reunião dos governadores realizada em
Salvador, quando vários chefes de Executivo trocaram informações muito precisas sobre preparativos
em suas áreas.
3. Indícios de que se preparam greves generalizadas, para eclosão nos dias subsequentes ao
comício, de pressão sobre o Congresso para realizar as reformas de base, (o Comando Militar parece
considerar oportuna a divulgação desses preparativos ou dessas expectativas, como meio de preparar
os dispositivos de segurança).
4. Decisão do ministro da Guerra de restringir a ação do Exército, no comício que se realizará
praticamente nas calçadas do quartel-general, à tarefa de garantir a pessoa do presidente da República.
O policiamento do comício propriamente e a segurança de outros participantes seriam atribuídos à
polícia estadual, oficialmente.
5. Contatos de chefes militares com o ministro da Guerra, em substituição a um programado,
mas evitado, pronunciamento coletivo, visando advertir das consequências do comício.
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PSD satisfeito com Juscelino
O sr. Juscelino Kubitschek, tanto na reunião com os deputados como na reunião com os
senadores do PSD, parece ter atendido à perspectiva do partido. O sr. Filinto Müller disse-lhe que
os diretórios pessedistas estavam com a candidatura do ex-presidente, mas manifestavam o desejo
de uma definição clara sobre as reformas. Outros senadores falaram no mesmo tom. O sr. Juscelino
respondeu-lhes lendo o esboço do discurso que pretende pronunciar na Convenção Nacional do PSD,
no Rio. Nesse discurso, define-se pelas reformas, mas caracterizando-as como esforço para aperfeiçoar
a ordem econômica e como instrumento de desenvolvimento, nunca como meio de subverter a
ordem existente. Perguntaram-lhe se não incluiria no seu pronunciamento uma referência à reforma
constitucional para a reforma agrária. O sr. Juscelino, que trocou a opinião dos assessores pelos dados
fornecidos por pesquisas de opinião, respondeu que as pesquisas atestam uma indecisão da opinião
pública com referência ao assunto. Em Minas, por exemplo, metade dos consultados foi favorável à
reforma constitucional e metade foi contrária. Preferia assim não tomar posição diante do problema
específico. Em seguida, perguntou aos senadores se sua definição era clara e satisfatória. A opinião foi
unânime: é satisfatória. Inclusive o sr. Auro de Moura Andrade (o caso da Presidência do Senado foi
cuidadosamente evitado na conversa) concordou, tendo até mesmo dando sugestões ao discurso.
O sr. Juscelino Kubitschek tem encomendado sucessivas pesquisas de opinião e elas o vem
esclarecendo e orientando nos seus pronunciamentos. Segundo as pesquisas mais recentes, o expresidente verificou: 1) O povo é favorável às reformas; 2) Avolumou-se o sentimento anticomunista
em todo o País, seja mesmo por receio do comunismo, seja como disfarce do combate às reformas; 3)
O povo votará (80%), quer eleições e acredita que haverá eleições.
O sr. Juscelino está disposto a solicitar apoio de toda e qualquer corrente política. “Estou
disposto”, disse, “a andar léguas para ganhar um voto, quanto mais para ganhar muitos votos”. O expresidente preocupa-se com os rumores de abandono de princípios constitucionais ou legais, coisa
que, continuada e reiterada, terminaria pela supressão do regime democrático. Essa preocupação foi
manifestada a respeito dos rumores de que o Governo convocará o plebiscito. Acha ele que o País
precisa de trabalho, de progresso, de máquinas trabalhando, de luzes acesas, de riquezas. “O que mais
me incomoda hoje em Brasília”, disse, “é esse silêncio”. Está convencido de que, se eleito, a Europa e
os Estados Unidos lhe darão recursos substanciais a somar aos recursos internos para a realização de
obras que abalem, essas sim, as estruturas do País.
Anistia para crimes de furto
No substitutivo aprovado pela Comissão de Segurança Nacional ao projeto de anistia, incluiuse um artigo que estende a medida às pessoas condenadas por infração do Artigo 198 do Código
Penal Militar. O artigo refere-se a crime de furto.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Jango é quem ainda canta o dó de peito
Sente-se o sr. Juscelino Kubitschek seguro e sólido como candidato. Em 24 horas que passou
em Brasília, de reunião em reunião, dialogando com todas as camadas de seu partido, sobre o
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pronunciamento na Convenção Nacional Pessedista de 19 de março, o ex-presidente extraiu uma
lição de otimismo. No PSD não se considera com problemas. Seus correligionários se adaptarão à
programação reformista do candidato e este “não avançará o sinal”, mantendo um equilíbrio ousado,
mas realista, que o próprio JK interpreta como “agressivamente moderado”.
Restaria o PTB. De vários círculos trabalhistas, JK recebeu apoio e solidariedade, e por eles vem
— e continuará — sendo apontado candidato. Dar, no entanto, que isto por si só não lhe garante o
apoio petebista em 65, como os pronunciamentos de outros setores do PTB, contrários ao seu nome,
não significam veto. Se a confiança dos primeiros não o sensibiliza, a desconfiança dos segundos não
o atemoriza. “O PTB — dizia-nos ontem — é como uma orquestra, com vários instrumentos, mas onde
o regente é ainda o presidente João Goulart. É ele quem canta o dó de peito e dá a nota decisiva”.
E o candidato está à espera dessa decisão. Não a exige em termos antecipados, calculando
que Jango não tem condições — como chefe de Estado — de desviar seus olhos dos problemas do
Governo para dedicar-se à sucessão. Em alguns aspectos parece aguardar pela formalização da “Frente
Ampla”, convicto de que ela abrirá caminho à estruturação de uma aliança popular em torno de seu
nome. Defende a “Frente de Apoio às Reformas de Base”, acha que o PSD deve integrá-la e lembra,
inclusive, que há alguns meses, ele próprio havia sugerido ao sr. San Tiago Dantas um esquema nesse
sentido: “Era diferente do que agora se propõe, sendo apenas uma Frente Parlamentar para votar
as reformas”. De qualquer forma, seu interesse na “Frente Ampla” parece claro, tanto que reivindica,
indiretamente, a copaternidade da ideia.
Mas o candidato não se mostra impressionado com o plebiscito para as reformas. Em nome da
“prudência jurídica” acha que ele não se torna absolutamente necessário. “A reforma agrária já passou
em julgado. Não há como negar sua necessidade e sua importância”, salienta JK, achando que as
pesquisas de opinião pública realizadas em todo o País já são suficientes para comprovar a disposição
reformista do povo. Aponta um dado, recolhido por órgãos especializados: mais de 70% do povo
brasileiro quer as reformas, inclusive os seus conterrâneos mineiros.
É nesta linha de argumentos e fatos que conclui que a baderna da direita contra a pregação
pelas reformas, em Belo Horizonte, não significa uma posição antirreformista do povo de Minas Gerais.
“Não houve repúdio às reformas”. A exploração do fantasma do anticomunismo é que pôs as beatas
temerosas ao lado dos agitadores da direita para impedir a manifestação.
O senador Juscelino Kubitschek está, progressivamente, mais e mais na linha da reforma. Quase
na “linha Jango”, diferenciando-se do presidente por ser exatamente um aspirante ao seu posto.
Mesmo assim, não cai em desgraça nos setores de centro-direita do PSD, que, ante a impossibilidade
de impedir ou retardar as conquistas populares, preferem que elas se façam com JK: o candidato. Seria
a “segurança” de que nenhum “excesso” poderia ocorrer.
Último veta Israel
O sr. Juscelino Kubitschek levou dois esboços — um moderado e outro mais agressivo — de seu
pronunciamento na Convenção Nacional do PSD ao conhecimento da bancada mineira na Câmara
Federal. Debatendo-os, visava a calejá-los, extraindo, então, a média do seu discurso. No que terminou
de ler o primeiro, o deputado Último de Carvalho pediu a palavra e disse que não concordava. Houve
espanto e ele completou: “Isto está reacionário demais. Não serve para o povo”. Juscelino sorriu e
explicou que a sugestão moderada fora redigida pelo sr. Israel Pinheiro. A outra — que iria ler — é
que lhe pertencia de fato.
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Contra Lacerda
O sr. Carlos Lacerda está preocupado com os resultados das consultas populares que o Ibope
e entidades similares vem realizando e que lhe dão, invariavelmente, uma má colocação como
candidato à Presidência da República. A partidários do sr. Amaral Neto, que servem de mediadores
na crise udenista pela sucessão da Guanabara, Lacerda pediu que o deixassem em paz, pois já tinha
bastante aborrecimentos. Comentou que não somente os efeitos psicológicos das prévias da eleição
de 65 o preocupavam: “não há nada que mais derrote a nós próprios que a realidade dos números”,
afirmou, lembrando que estes o apresentam agora na mesma situação do marechal Lott, poucos
meses antes da eleição de 1950: sem possibilidades numéricas de êxito.
Frente no comício
Tanto a FPN quanto a “Frente de Mobilização Popular” resolveram participar, oficialmente, do
comício do dia 13 no largo da Central, no Rio. Os deputados Sérgio Magalhães, presidente da FPN,
e Max da Costa Santos acordaram, ontem, que nada justifica que se ausentem da manifestação e
deixem de apoiar o ato do presidente João Goulart assinando o decreto da Supra.
Na mesma legenda
O deputado Plínio de Arruda Sampaio telegrafou, ontem, aos setores progressistas do PDC nos
vários Estados explicando que, tanto ele quanto o sr. Paulo de Tarso esgotarão todas as possibilidades
de luta no âmbito interno da democracia cristã, “não procedendo as notícias de nossa filiação a outra
legenda”.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Leite, maternidade e bandeira dos EUA
O semanário americano New Republic dedicou um tópico editorial ao Brasil, do qual traduzirei
alguns trechos para os leitores. Antes, uma informação rápida sobre o New Republic: trata-se de um
jornal de opinião, com a tiragem de cem mil exemplares, tendências progressistas e de grande
circulação nos meios políticos e intelectuais, devido a seu nível bastante acima da chamada “imprensa
popular”. Entre os seus colaboradores do passado e presente, encontramos figuras como Walter
Lippmann (o melhor analista político dos EUA), críticos de fama mundial como Edmund Wilson, Eric
Bentley e Stark Young, historiadores como Arthur Schlesinger Jr. (da equipe de Kennedy), Michael
Straight etc. Ninguém que atue em política ou artes nos EUA pode-se dar ao luxo de não ler o New
Republic.
O título do editorial é Brazil: Milk, Motherhood and the American Flag. O tema é a carreira de
Herr Carlos. Ei-lo: “Segundo grande parte da imprensa brasileira, os comunistas e outros militantes
radicais estão ocupando o poder no País. Apesar disso, a estreia política em mais rápida ascensão é o
governante conservador da Guanabara, Carlos Lacerda. Ele foi jornalista de esquerda na década de 30,
mas nos últimos anos aliou-se aos que dominam a terra e os negócios no Brasil. Seus vitriólicos ataques
aos presidentes Vargas e Quadros, horas antes do primeiro suicidar-se e o segundo renunciar, valeram-
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lhe o título de “Destruidor de Presidentes”. Os frequentes ataques ao presidente Goulart indicam
que o caçador está atrás de uma terceira presa. Desta vez, porém, Lacerda acha que encontrou um
substituto perfeito para o cargo: ele próprio. É candidato à Presidência nas eleições de 1965, fazendo
a delícia dos homens de negócio americanos que o descrevem com entusiasmo como o defensor do
“Leite, maternidade e da bandeira dos EUA” (as aspas pertencem ao original P.F). Lacerda, agradecido,
dirige-se às assembleias desses homens de negócios. Companhias americanas contribuem com
auxilio financeiro para “institutos de informação”, Ibad e Ipes. As aspas novamente são do original
P.F), que publicam e distribuem cartilhas com os entusiasmos e ódios de Lacerda. Segundo corre,
as mesmas companhias financiam parlamentares brasileiros conservadores. Lacerda vem recebendo
considerável auxilio oficial dos EUA. Com uma população de 3,5 milhões de habitantes, a Guanabara
é um dos Estados mais prósperos do Brasil. O governador conseguiu 45,1 milhões de dólares em
dinheiro da Aliança Para o Progresso entre 1º de julho de 1961 e 30 de Junho de 1963. Isso significa
que a pequena Guanabara recebeu a metade de todo o auxílio destinado ao empobrecido Nordeste
do Brasil, que é a área prioritária da Aliança Para o Progresso.
O New Republic está equivocado num ponto: segundo o governador Miguel Arraes, a
Guanabara recebeu setenta milhões de dólares da Aliança Para o Progresso, enquanto o Nordeste foi
contemplado com treze milhões de dólares. No mais, está tudo OK.
Recuo em Pernambuco
Quando o governador Miguel Arraes ia iniciar a intervenção nas empresas que haviam aderido
ao locaute contra o Estado de Pernambuco, o Ibad resolveu recuar e Recife amanheceu anteontem
normalizada. Esse fato vem sendo descrito como uma vitória das classes produtoras contra Arraes.
Nem vale a pena discutir, Arraes demonstrou: a) sua liderança absoluta das forças populares em
Pernambuco e, por implicação, a possibilidade de esticamento dessa liderança a outras áreas do País;
b) que o Ibad só entende a linguagem da autoridade (lição duramente aprendida por Magalhães
Pinto); c) a união pronta, decidida e, diria mesmo, fulminante das forças populares em todo o Brasil,
quando se trata da defesa de objetivos comuns (pena que não se obtenha o mesmo resultado na
ofensiva para objetivos comuns); d) a consciência política crescente do movimento operário, que, para
defender a integridade do Governo Arraes, suspendeu temporariamente suas justas reivindicações
salariais; e) a necessidade de haver um expurgo dos escroques do movimento popular, pois nada pior
do que um escroque “de esquerda”, mais difícil de identificar.
Ontem, escrevi que o Ibad jogava com duas táticas, alternadamente, a eleitoral e a do Golpe,
variando de acordo com as circunstâncias e revelações de poder, mas sem nunca perder de vista seu
objetivo final, que é estabelecer uma ditadura do imperialismo e latifúndio no País. O comício do dia
13, com a presença do presidente, será mais uma etapa do processo iniciado em Belo Horizonte e
estendido a Pernambuco. O decreto da Supra servirá de estopim. Será assinado impreterivelmente.
Gerais
Com a saída de Adauto Lúcio Cardoso da liderança da UDN na Câmara, o partido será oficialmente
ocupado pelo Ibad (já o era praticamente, à exceção da “bossa nova” e de alguns indiferentes da velha
guarda). Para o lugar de Adauto irá Ernâni Sátiro, ibadiano convicto e certificado. — Arraes estará no Rio
hoje às treze horas e conferenciará com Jango. Deverá comparecer ao comício do dia 13. — Jango vai
criar o Serviço Nacional da Música. — A frase de Herr Carlos: “Sou contra o voto do analfabeto, porque
sou a favor da escola para o analfabeto”, nada significa, por certo, pois o analfabeto é analfabeto em
virtude das condições desumanas em que vive, impostas pelos latifundiários e espoliadores em geral,
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dos quais Herr Carlos é o campeão. — Marques Rebêlo possui uma cópia do primeiro livro (inédito)
de A.F. Schmidt. É coisa da década de 30, quando Schmidt ainda era pobre, mas, segundo Rebêlo, já
contém no título o prenúncio da filosofia de vida do “abominável homem das areias monazíticas”. A
obra chama-se Poemas ao Portador.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
O reescalonamento das dívidas
Tratando da necessidade de ampliar os prazos de vencimento de nossas obrigações no
exterior, disse o presidente da República, em discurso irradiado e televisionado pelo País afora, que se
empenhara em restabelecer em termos altivos o diálogo com os países credores etc.
Não é fácil compreender essa atitude “de altivez” por parte de quem não pode pagar suas dívidas
nos prazos convencionados. Em primeiro lugar, porque nenhum dos governos dos países credores
adotara qualquer atitude ofensiva aos brios nacionais; ao contrário, declarou o emissário sr. Lopes
de Oliveira que fora muito cordialmente acolhido em toda parte. Em segundo lugar, porque não se
compreende “altivez” pelo fato de não poder alguém pagar suas dívidas. Assim, os “termos altivos” a
que se referiu o sr. Goulart não passam de uma fanfarronada descabida e demagógica, imprópria no
trato de negócios sócios.
Na realidade, o fato de sermos obrigados a solicitar moratória para o pagamento das
amortizações nada tem de auspicioso para prestígio nacional. É uma lamentável contingência a
que fomos conduzidos “não por culpa do governo do sr. Goulart”, seja dito desde logo, mas pela
imprevisão e incapacidade dos governos Getúlio Vargas em 1950-52 e, mais ainda, do irresponsável
sr. Kubitschek, durante todo o seu período de governo. No Governo Vargas, o endividamento por
importações excessivas atingiu, em todas as moedas, a cerca de um bilhão de dólares. Fez-se um
empréstimo de trezentos milhões com Eximbank. Eu, quando ministro da Fazenda do presidente
Café Filho, premido pelo endividamento, ainda tive de fazer outra operação de duzentos milhões, mas
mesmo assim o atraso não foi completamente ressarcido.
Veio o sr. Kubitschek, e foi o desastre que se viu: o câmbio rolou da casa dos sessenta, oitenta
cruzeiros por dólar para quatrocentos. Só de câmbio garantido para compras a prazo de empresas
nacionais, ou estrangeiras aqui estabelecidas (“suppliers credits”), empenhou o sr. Kubitschek perto
de um bilhão de dólares, segundo as relações publicadas em boletins da Sumoc. Enquanto assim
cresciam as nossas importações, os governos se apegavam a uma política cambial fictícia e prejudicial
às exportações, importava-se em 1951-53 a Cr$ 18,70 por dólar quando o câmbio real já excedia de
Cr$ 30,00 e ainda agora importávamos a Cr$ 620 quando o dólar já valia mais de Cr$ 1.000.
A Instrução 263 da Sumoc veio corrigir em boa parte esse grave erro, que já vinha sendo
atenuado pela exigência de recolhimento de cerca de 100% do valor da importação.
Pena foi que se abrisse exceção para o trigo, o petróleo e papel de imprensa, mercadorias
de consumo, que continuam a gozar de câmbio de favor. Subvencionar consumo é quase crime; a
motivação é puramente demagógica.
O sr. João Goulart pode alegar, com bom fundamento, que a culpa do excessivo acúmulo de
dívidas não lhe cabia, mas não pode escapar à responsabilidade do enorme desequilíbrio do balanço
de pagamentos oriundo da inflação (sobretudo da inflação reprimida), da qual o atual presidente
se tornou o indiscutível campeão, com a cifra de mais de 80% em 1963, depois de ter assegurado
ao povo, por ocasião do plebiscito, que com os poderes presidenciais restabeleceria a normalidade
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monetária. E a previsão de um déficit recorde superior a quinhentos bilhões de cruzeiros em 1964,
mais salário mínimo, mais novo aumento para militares e civis, mais subvenção aos Estados etc., não
dão margem a qualquer otimismo no campo inflacionário — é, portanto, no setor do balanço de
pagamentos.
Não hesitou, entretanto, o sr. Goulart em declarar, no já referido discurso, que com essas
medidas “restauraremos o crédito do Brasil no exterior”. O alívio dos compromissos externos poderia
contribuir para melhoria de nosso crédito no exterior, se não fossem:
a) a desbragada inflação em que o País se encontra, sem perspectiva de solução;
b) a série de restrições impostas ao capital estrangeiro pela Lei e pelo Regulamento da Remessa
de Lucros;
c) a persistente hostilidade ao capital alienígena (capitais salafrários);
d) “last, but not least”, a precária situação social e política do País.
Dentro desse quadro, não há clima para a melhoria do crédito do País no exterior, nem para o
afluxo de capital estrangeiro.
Em outro discurso muito recente, atribui o sr. Goulart a “órgãos da mais alta autoridade no
mundo financeiro, como os órgãos técnicos do Fundo Monetário Internacional”, a opinião de que a
inflação é atribuível “a velhas estruturas econômicas e sociais”, indicando “que são necessárias reformas
de base”.
Diante dessa estranha citação voltei a ler o último relatório anual do Fundo Monetário, bem
como os discursos, inicial e final, de seu presidente, constatando que nada ali se encontra que
justifique, direta ou indiretamente, a afirmativa do presidente.
S. Exa. foi, portanto, mal informado. Quem disse estas asneiras foi um senhor moscoso que o
governo americano já substituiu no cargo de coordenador da Aliança Para o Progresso, por incapaz
e má figura.
No século XIX, os empréstimos externos gozavam da garantia específica de determinados
impostos, geralmente os impostos alfandegários, que o credor poderia arrecadar ele próprio em caso
de “default”. Hoje, como disse o Sr. Raymond Aaron, os papéis estão quase invertidos. O devedor é que
se dirige, “com altivez”, ao credor (americano), sob a ameaça implícita de bandear-se para o campo
cubano-soviético. E nas decisões dos governos credores, prevaleceu largamente o aspecto político
sobre o econômico. Mas nada disso é motivo para que o nosso Governo venha a gabar-se da façanha.

50

SABADO

7 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Goulart vai dinamizar a imagem de seu Governo no comício do dia 13
Para fazer o discurso do dia 13, o presidente João Goulart vai levar escrito apenas o roteiro dos
temas. O recheio e o tratamento correrão por conta da inspiração, de acordo com a receptividade que
pressentir na massa popular, explorando cada assunto ao sabor das circunstâncias e na medida das
necessidades. No traçado desse roteiro, Goulart tem mantido conversas demoradas e importantes.
A criação da imagem dinâmica para seu Governo será um dos ângulos em que se situará no
palanque da praça Duque de Caxias. Goulart decidiu enfrentar de peito aberto a campanha dos que
dizem que o Brasil parou em suas mãos e vai responder aos pessimistas com obras em andamento.
O presidente considera que a mobilização das atenções e da consciência popular para as reformas
também é obra de Governo e dirá que tem um acervo de realizações administrativas suas: vai alinhar
obras em execução, mas que não aparecem, como o saneamento de extensas regiões, atribuindolhes valor de infraestrutura social e humana.
No capítulo das reformas, Goulart insistirá — como procurador da opinião pública — em cobrar
ao Congresso sua votação com a maior urgência. A ênfase na cobrança será reforçada pelo lado
administrativo, onde Jango apresentará as grandes obras públicas também na dependência direta
das reformas de base. As estruturas arcaicas do País bloqueiam a iniciativa pública. Com esse enfoque,
Goulart partirá para uma linha de otimismo na prestação de contas de seu Governo e na reafirmação
do compromisso reformista, a ser realizado a curto prazo.
Perspectiva azul
Era visível no rosto do governador Miguel Arraes, quando ele chegou ontem ao Rio, o resultado
dos acontecimentos do começo da semana em Pernambuco: um gordo terçol lhe fecha o olho direito.
Manteve uma boa conversa com os líderes do CGT e acabou ganhando um par de óculos escuros, que
lhe asseguram agora uma visão azulada da realidade. O papo entre Arraes e os líderes sindicais durou
até o momento em que tomou outro avião rumo a São Paulo, onde compareceu a um programa
de televisão ontem à noite e hoje vai visitar as cidades do ABC industrial paulista: Santo André, São
Bernardo e São Caetano. No seu fim de semana paulista, o governador de Pernambuco fará às treze
horas de hoje uma visita ao cardeal Mota, seu velho amigo. Dona Madalena Arraes incorporou-se à
caravana no aeroporto: estava no Rio, de volta do Congresso da LBA em Santa Catarina.
Quer as provas
Na segunda-feira, o sr. Sérgio Lacerda entrará com uma queixa crime contra o deputado Ib
Teixeira, para que compareça de provas nas mãos à Justiça e reafirme as acusações que lhe fez quintafeira na TV Excelsior.
Sérgio Lacerda nega que em Salvador tenha havido qualquer coisa entre os governadores
Lomanto Júnior e Carlos Lacerda. Dá o seu depoimento: estava ao lado do governador da Bahia, no
programa de televisão.
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Em louvor de Borden
Fechando o pequeno volume que a Light editou em louvor e honra da passagem de Henry
Borden pela presidência executiva da empresa, dezessete anos a fio, escreve o engenheiro Otávio
Marcondes Ferraz que “é o homem que, com maior calma, maior serenidade e maior elegância,
enfrentou os raios que se desencadearam sobre o capital estrangeiro”, prenunciando a tempestade
sobre a empresa privada no Brasil, “etapa inicial para atingir a democracia e a liberdade”. Não está
sozinho o planejador e executor da hidrelétrica de Paulo Afonso, e autor do projeto Sete Quedas.
Outras vozes formam o coro de testemunhos do papel desempenhado pela Light na região em que
sua presença impulsionou a industrialização brasileira. O volume tem feição gráfica ao gosto europeu,
com opiniões e julgamentos de Assis Chateaubriand, Horácio Lafer, Apolônio Sales, João Batista
Leopoldo Figueiredo, João di Pietro, Mário Saveli, Antônio Gallotti, John Grant Glassco, Henry Borden
e o desenvolvimento industrial do Brasil oferece ainda um corte da explosão industrial brasileira, de
autoria do sociólogo José Artur Rios.
Diplomáticas
O embaixador José Jobim conversou ontem durante duas horas com o chanceler Araújo Castro
sobre agenda da missão ao Paraguai, para discutir o problema do aproveitamento de Sete Quedas.
Queimado de sol e num estado de euforia exuberante, o embaixador da Polônia era visto
ontem na sala de espera do ministro Araújo Castro, no Itamarati. O fato merece registro, por dois
motivos: 1) os embaixadores dos países socialistas quase nunca abrem mão da sisudez habitual;
2) esses embaixadores sempre demonstraram uma feroz resistência à ação bronzeadora do sol de
Copacabana.
Café e confiança
No seu depoimento à CPI do Café, o senador Maculan fez um apelo no sentido de uma atitude
tanto quanto possível discreta ao longo das investigações, para que não sejam prejudicados os
interesses da política cafeeira do Brasil no mercado internacional. O café — alertou o presidente do
IBC — é hoje o segundo negócio do mundo, só ultrapassado pelo petróleo, e está num momento
excepcional de procura e de preço. As notícias alarmistas, os boatos, o clima de suspeita e outros
fatores negativistas atingem severamente a cotação do produto e redundam, afinal, em desfalque
para a posição cambial do País. A política cafeeira requer condições de confiança junto aos setores
interessados e o cumprimento rigoroso dos compromissos internacionais. Se não atendermos a esses
itens, entornaremos o caldo.
Reforma gramatical
Panfleto desta semana traz, na última página, a convocação dos capixabas para o novo tipo de
luta anti-imperialista, lançando o calote como arma de libertação nacional: “A ordem é não pagar até
a encampação”. Arrolando as razões pelas quais os capixabas não devem pagar as contas de consumo
de luz elétrica, para forçar encampação da empresa, a convocação prega que “o truste deve ser ferido
no que tem de mais sensível — os lucros”. Mas preliminarmente a nota atinge o patrimônio gramatical
brasileiro, no que ele tem de mais sensível, que é a concordância do sujeito com o verbo: “Assim — diz
o documento — patriotas, tome parte ativa...”
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Espaço vazio
Firma especializada na construção e venda de apartamento está aperfeiçoando um plano
para revolucionar as relações no mercado imobiliário: quer eliminar a zona de indecisão que separa
o comprador do objeto, simplificando o processo de escolha. A ideia central em desenvolvimento,
elaborada pela Nobre S.A., elimina tudo que separa o comprador do apartamento que ele tem de
procurar: passará a oferecer apartamento depois que o prédio já estiver construído. Quem compra
adquire também o direito de dividir o espaço de acordo com as suas necessidades e as imposições
de seu gosto.
Revolucionária no Rio
Desembarcou ontem no Rio uma revolucionária perigosa. Seu trabalho subversivo já apresenta
efeitos em toda a América Latina, exceção apenas do Brasil. Seu nome de guerra é Brunckne, mas na
verdade tem outro, muito mais doce — simplesmente Paloma. Revelou-se uma revolucionária na
produção da televisão na Argentina, onde seus programas alcançam até 95% dos espectadores. Está
sendo tramada uma homenagem a Paloma, no Bacará.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Goulart otimista: testado dispositivo
Brasília — Porta-vozes do Governo, reafirmando a decisão do presidente João Goulart de
comparecer ao comício do dia 13, admitem a veracidade das informações amplamente registradas
de que se cogitou em Palácio, seja do adiamento do “meeting”, seja do não comparecimento do chefe
do Governo. O presidente foi muito aconselhado num sentido e no outro e, só quando venceu as
hesitações, é que seus assessores se animaram a inspirar desmentidos a respeito.
O presidente João Goulart convidou ontem pela manha o líder do PTB, sr. Doutel de Andrade, a
acompanhá-lo ao palanque da praça da República, mas os deputados dificilmente poderão afastar-se
de Brasília naquela data, em vista das eleições para a Mesa da Câmara que estarão em processo.
Chegando a Brasília, o chefe do Governo revelou-se satisfeito com as comunicações que
recebeu, no Rio e aqui, de que todo o dispositivo de segurança civil e militar está testado, podendo
ele, assim, correr os riscos que julgar convenientes na mobilização psicológica das massas para a
pressão em favor da votação das reformas de base.
Corria ontem nos bastidores do Movimento Nacionalista Parlamentar cópia do relatório do
deputado sargento Garcia referente às atividades de grupos mineiros de direita, que obedeceriam ao
comando do almirante Heck, os quais pretenderiam deslocar elementos de Corinto e outras cidades
de Minas para ações provocativas durante o comício.
Esse relatório, no entanto, preocupava menos as esquerdas do que os indícios de que o
comício coincidirá com o lançamento de uma campanha pela “candidatura” do sr. João Goulart às
eleições de 65. Deputados com posição de liderança no movimento esquerdista asseguravam que
a comprovação desses indícios determinaria a ausência de líderes da FMP do comício. Registravase igualmente, nesses setores, desencanto ante a confirmação da notícia de que o presidente João
Goulart não anunciará no seu discurso a encampação das refinarias particulares. Apenas o sr. Max da
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Costa Santos mostrava-se satisfeito com o fato, pois com isso ganhou cem mil cruzeiros, resultado de
apostas com correligionários em torno do assunto.
Câmara votará a reforma agrária
O sr. Martins Rodrigues, líder do PSD, designou ontem uma comissão para examinar as diversas
emendas ao projeto Aniz Badra, de Reforma Agrária, e fixar aquelas que o partido poderá recomendar
aos seus correligionários. O PSD abriu a questão, sendo livre, portanto, o trabalho de aliciamento
dentro da sua bancada, mas é o próprio líder quem registra que há uma tendência dominante em
favor da votação de um projeto de lei, de uma medida qualquer que assinale a presença do Congresso
na promoção das reformas de base.
A advertência do sr. Doutel de Andrade, de que o PTB torpedeará a votação do projeto Aniz
Badra e de que considera que o apoio pessedista a essa votação representa um ato de hostilidade ao
presidente João Goulart, não produziu até aqui efeitos políticos, pois a bancada do PSD já tem decisão
formal a respeito. Considera o comando pessedista que a possibilidade de votação de emenda
constitucional está definitivamente afastada. O próprio presidente João Goulart, partindo dessa
realidade, adotou, na esfera do Executivo, providências que lhe pareceram necessárias a assinalar a
presença do seu Governo na efetivação das reformas. Caberia, assim, aos deputados e senadores,
partindo da mesma realidade, votar uma lei que assinale igualmente sua decisão de promover as
reformas.
O sr. Doutel de Andrade explica que a votação de uma Lei Ordinária de Reforma Agrária daria
ao povo a falsa impressão de que o Congresso atendeu aos reclamos populares e agiu. Na realidade,
do ponto de vista do PTB e do sr. João Goulart, qualquer medida legislativa que não seja a emenda
da Constituição será inócua e contraproducente e contribuirá para esvaziar a bandeira política do
presidente, que é a pregação da reforma agrária. Se o PSD consumar o que o sr. Doutel de Andrade
considera um ato de hostilidade do presidente da República, pondo em risco a sobrevivência do
bloco majoritário, com a viabilização do projeto Badra, a bancada do PTB abandonará ostensivamente
o plenário.
Por iniciativa da UDN, o projeto Aniz Badra está sob regime de urgência. Será ele o primeiro
projeto, portanto, a ser votado na Sessão Legislativa Ordinária, que se instalará a 14 de março.
Presidente surpreso com o recesso
Diz o sr. Doutel de Andrade, depois de um encontro com o presidente da República, que o sr.
João Goulart mostrou-se surpreso com a apreensão oposicionista relativa aos quatro dias de recesso
parlamentar. Surpreso e divertido.
Churrasco para valer
Os oficiais da Casa Militar da Presidência da República ofereceram ontem um churrasco íntimo
ao sr. João Goulart. Foi proibida a entrada de qualquer pessoa estranha à Casa Militar, até mesmo de
fotógrafos.
Relatório pela Supra
O sr. Lisboa Carrion, que correu diversos pontos do interior averiguando, para a Presidência, as repercussões
do decreto da Supra, disse ontem ao sr. João Goulart que pode assinar sem susto o documento. Nada acontecerá.
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Tancredo também candidato
Uma nova candidatura presidencial começa a ser posta: a do sr. Tancredo Neves, cujo nome o
PTB poderia propor ao PSD para a marcha comum dos dois partidos em 65.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Jango manda dizer que não aceita “Reforminha”
O Governo não concorda com qualquer tipo de “solução pela metade” para a reforma agrária. A
emenda constitucional é imprescindível e sem ela jamais se terá em mãos o instrumento verdadeiro
da reforma. Nenhum derivativo do Congresso, consubstanciado em lei ordinária que não atinja, no
âmago, o problema rural do País, poderá ter o consentimento do Governo e das forças políticas que
o apóiam.
É este o pensamento, do presidente João Goulart sobre o chamado projeto Aniz Badra de Lei
Agrária, transmitido ontem aos líderes Tancredo Neves e Doutel de Andrade, com a incumbência de
que articulassem o dispositivo da maioria da Câmara para impedir a sua aprovação. A “reforminha” não
só não interessa politicamente (esvaziaria a luta pela indenização em títulos), como é objetivamente
perigosa, forçando o Governo — caso transformada em lei — a guiar-se por um dispositivo agrário
anacrônico e desfigurado do seu verdadeiro sentido econômico-social na execução da reforma.
Além do mais, o chamado projeto Aniz Badra nada mais é do que a repetição, e mesmo assim,
desfigurada, do projeto Milton Campos, rejeitado o ano passado na Câmara. Sua volta ao plenário
constituiria, assim desfigurado do projeto (...), ressuscitando um assunto já sepultado.
Se este é o pensamento de Jango e dos líderes do PTB e da maioria, assim não pensa, no
entanto, o líder pessedista Martins Rodrigues para quem o Congresso pode votar a “reforminha”, sem
que isto “impeça ou transfigure a futura aprovação de uma emenda constitucional agrária”. O líder
do PSD — cuja bancada já se declarou em “questão aberta” quanto ao projeto — julga impossível
colocar sua representação, agora, contra o projeto. Acha que, em última análise, o presidente da
República “poderia vetá-lo”, colocando-se numa posição rígida de não integração com o pensamento
do Governo no assunto.
Há um substitutivo do deputado trabalhista Ramon de Oliveira à “reforminha” que, embora lhe
injetando óleo canforado, não lhe retira o aspecto da meia solução. Só se abandonando o primitivo
chamado projeto Badra e se adotando, integralmente, a “posição Ramon”, haveria possibilidade de o
Governo compor-se em torno de uma lei ordinária para o problema agrário, mas que, antecipadamente,
garantisse a continuidade dos entendimentos para a emenda constitucional.
A decisão de Jango em colocar-se, formalmente, contra a “reforminha”, vinha coincidir, ontem,
com a manifestação reformista que lhe fizeram no Palácio do Planalto, o comandante e todos os
oficiais da guarnição de Brasília, ao cumprimentar o presidente pelo seu natalício. Colocando o apoio
às reformas nos termos propostos por Jango — com emenda — o general Nicolau Fico dava ao
presidente a ênfase da solidariedade das Forças Armadas, com a qual resolveu, no âmbito Legislativo,
não aceitar uma “solução” parcial e mistificada.
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Extraordinária ridícula
Com o líder Doutel de Andrade classificando a iniciativa de “ridícula” e o próprio líder da minoria,
Pedro Aleixo, considerando-a “desnecessária”, a manobra dos setores de ultradireita da UDN, de
convocar uma sessão extraordinária do Congresso de 9 a 14 deste mês, foi definitivamente sepultada.
A sessão extraordinária da Câmara e Senado encerrou-se ontem, mas já a partir de segunda-feira
se iniciam as sessões preparatórias à instalação solene do Congresso, no dia 15. A convocação
extrapretendida visava a um novo golpe publicitário da oposição contra o presidente da República,
e seria convocada sob o pretexto de “manter-se alerta o Legislativo à implantação do estado de sítio”
que, no entender dos “ultras”, “coincidirá com o comício do dia 13, no largo da Central”.
Segundo o líder do PTB, que ontem pela manhã conversou com o presidente, o sr. João Goulart
recebeu a manobra publicitária da “extra” com um bom humor indescritível. Achou graça da “data
marcada para o sítio” e levou a pretensão da oposição para o anedotário. “A história alegrou muito o
presidente — disse Doutel — pois no ambiente áspero da política essas coisas de bom humor são
como um bálsamo”.
Segurança com churrasco
O general Assis Brasil, os oficiais do Gabinete Militar e os membros do Conselho de Segurança
Nacional ofereceram ao presidente João Goulart, ontem à noite, um churrasco na Fazenda Buriti, nas
proximidades do Distrito Federal. Foi uma homenagem a Jango pelo seu aniversário, mas o encontro
serviu para a discussão de assuntos de segurança (em que não estava ausente o comício do dia 13),
num verdadeiro despacho amplo e informal de Jango com o Conselho de Segurança.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Jackie, Lúcio, Sybil e Carlos
O arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi convidado por Jacqueline Kennedy para participar do
planejamento de uma biblioteca em homenagem a John Kennedy. Há tempos, quando se tornou
pública a associação entre o subliterato Carlos Lacerda e o especulador imobiliário Doxiadis, o primeiro
declarou na televisão que Lúcio era um visionário, dado a projetar coisas inexequíveis em noites de
insônia, (interessante que Herr Carlos sofra ele próprio de insônia, emissão de uivos noturnos e outros
sintomas alarmantes, Freud explica a transferência). Jacqueline Kennedy não parece partilhar essa
opinião. Note-se que sua assessoria para assuntos culturais inclui vários doutores de Harvard que
gravitavam em torno da administração Kennedy, gente de nível intelectual muito superior ao coronel
Borges (que escreve “víncula” quando quer dizer veicula), o padroeiro das manicuras agressivas, Cecil
Borer etc.
Mas o mais chato foi a carta aberta da professora (também americana) Sybil Moholy-Nagy ao
governador, divulgada nos jornais. Diz-se que Herr Carlos já enviou um cifrado ao FBI para saber se
Sybil está registrada entre os desafetos da John Birch Society e entidades congêneres. A professora
cita os fracassos de Doxiadis em Williamsburgh, no Brooklyn, Nova York, em Eastwick, Philadelfia, no
Paquistão etc. Conheceu e analisou essas obras de Doxiadis. Chama-o de expoente da verbosidade
nula e da mediocridade prática. Descreve uma conferência de Doxiadis na Universidade de Columbia
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onde o empreiteiro grego fugiu “grotescamente dos fatores econômico e humano”. Descreve a teoria
de Doxiadis como misto de “romantismo da década de 20 com o fervor do especulador imobiliário”.
É admirável como essa intelectual americana, criticando Doxiadis, deu-nos um retrato indireto do
Governo e da pessoa de Carlos Lacerda. Ela diz mais: “Nós, da América do Norte, fazemos peregrinações
ao Brasil para ver sua arquitetura”. Mas Herr Carlos, que nasceu em Vassouras, não vê nada. Se visse, seu
estado de “beatitude” paranóica ficaria alterado, pois teria de admitir a capacidade de realização de
seus compatriotas: pensem na angústia que isso provocaria em sua alma de “quisling”.
Herr Carlos descreveu Doxiadis na televisão como um gênio, Allan Bullock, em seu Hitler,
um Estudo em Tirania, nota que o “fuehrer” original, embora semiletrado, achava-se superior em
conhecimentos urbanísticos (não é coincidência, meu caro Danilo Nunes), de pintura e música, aos
profissionais mais destacados nessas disciplinas. Não é preciso Freud para explicar, mas sim para
cuidar do paciente.
Outros americanos no Brasil
Louella Kettermann é funcionária da AID, encarregada do auxílio à educação junto à Aliança Para
o Progresso. Louella tem percorrido o Nordeste, informando aos secretários estaduais de Educação
que o Método Paulo Freire é tabu: quem utilizá-lo não receberá dinheiro do Tio Sam. O secretário
de Educação de Alagoas, José Melo, repeliu Louella, mas o do Ceará já riscou o Método Paulo Freire
do seu caderno. O fato de que o Método Paulo Freire foi aprovado oficialmente pelo Ministério de
Educação e Cultura e, portanto, pelo Governo do País, não preocupa Louella em sua faina de salvarnos do comunismo. Louella é bastante tolerante com as esquisitices dos nativos, a ingenuidade deles
ante a ameaça soviética. Bem lhe avisaram na cidade do interior dos EUA, onde nasceu, que o Brasil é
terra de iletrados, de raça fraca (muita mistura de sangue negro com português, “you know”). Logo, é
preciso tolerância e, às vezes, um pouco de intimidação para conduzir a política brasileira. Felizmente,
mais e mais as finanças do Brasil estão sob controle de corporações americanas, o que garantirá para
os nativos uma certa sanidade fiscal, em contraste com as loucuras inflacionárias de Goulart. A Recife,
Louella não foi, pois lá os comunistas poderiam roubar-lhe os cremes e, quem sabe, até o cartão do PX,
sem o qual os americanos no Exterior cometem suicídio. Para os leitores desinformados da civilização
americana e seus requintes, aviso que o PX é uma espécie de empório que o Governo dos EUA instala
no Exterior para uso de seus funcionários. Contém de tudo, desde mantimentos o papel higiênico
importado. Os nativos muitas vezes são portadores de doenças contagiosas e convém mantê-los a
uma certa distância. Aos leitores interessados num estudo profundo da instituição do PX, sugiro um
exame das conferências do historiador inglês Arnold Toynbee sobre os EUA e a Revolução na América
Latina, editadas (em português) pela Zahar.
Na Terra do Inimigo
Em Recife, as instalações da AID são superiores em luxo e espaço às da Sudene. A Praia de Boa
Viagem converteu-se num gueto americano (Toynbee tem páginas deliciosas sobre esses guetos,
que existem até na Inglaterra. Ele e sua mulher, ambos descendentes de aristocratas, já civilizados
quando os brancos estavam massacrando índios, mexicanos, cubanos etc., ficaram tiriricas quando
descobriram que um professor americano e mulher não compravam mantimentos nos armazéns de
Londres, recorrendo só ao PX). Boa Viagem, repito, tem suas vivendas alugadas a dólares, tornando
impossível a proximidade de nativos. Essas coisas todas que alguns consideram altamente ofensivas
aos brios nacionais, eu aprovo: estou convencido de que é muito difícil sensibilizar a opinião pública
em torno de temas como o monopólio estatal de câmbio (quantas pessoas no Brasil, ou no próprio
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EUA, sabem sequer o que é câmbio?) ou a regulamentação de remessas de lucros. Mas o mais
humilde brasileiro que entra em contato social com os americanos pode julgá-los com a sabedoria
das emoções e sensações. Política, como futebol ou mulher, é também uma questão de simpatia.
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DOMINGO
8 de março de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Contradição de Arraes ao explicar a crise levanta a suspeita
Entre os acontecimentos verificados em Pernambuco e a viagem que o governador Miguel
Arraes, no fim da semana, fez ao Rio e São Paulo, os observadores salientam desajustamentos nas
palavras que utiliza para explicar os fatos. O problema grave, pressentido nas relações entre o Governo
de Pernambuco e o Governo Federal, pode ser verificado, embora ainda não tenha sido reconhecido
de público.
Falando pelo rádio e pela televisão, no dia 3, em Recife, Arraes disse que, depois de prometer ir
ter com ele para uma conferência sobre as reivindicações salariais dos trabalhadores na indústria do
açúcar, o presidente do IAA, “infelizmente, por determinação superior, teve de viajar para o Rio”. A falta de
solução levou os operários à greve.
Sexta-feira à tarde, de passagem pelo Rio, Arraes declarou que “os acontecimentos de Pernambuco
foram provocados por uma minoria reacionária, cujo principal objetivo era criar um clima propício à
intervenção federal”, assinalando dedo federal na agitação, mas ressalvando que “certamente sem a
cobertura do presidente João Goulart”. A noite do mesmo dia, em São Paulo, Arraes responsabilizou
pelos fatos em Pernambuco “certos elementos oportunistas que estão no Governo”.
No pronunciamento de Recife, Miguel Arraes afirmou que “os verdadeiros empresários e não os
políticos” estavam “dispostos a debater o assunto e encontrar um caminho pacífico para a solução das
reivindicações de seus operários”. A responsabilidade recaiu sobre o Governo Federal e as aparas somente
atingiram outros setores. “E não era possível que o governador de Pernambuco, dois dias depois do
pronunciamento oficial do presidente da República (concedendo aumento do preço do açúcar no Sul),
fosse a ele solicitar aumento de preço do principal produto do Estado”.
A volta ao tema do estado de sítio é significativa, no pronunciamento de Recife: Arraes lembrou
que foi contra, “embora isso pudesse desgostar amigos nossos, embora isso se chocasse com desejos
talvez de amigos que nos poderiam ajudar. Mas acima de amigos está a nossa consciência e o desejo
de respeitar a Constituição”. Lembrou ainda que essa posição “não agrada aqueles que não querem o
caminho pacífico”. Quando passou pelo Rio, garantiu que estará no palanque, ao lado de Jango, sextafeira, 13.
Cálculo sombrio
Em conversa recente, o marechal Osvino Alves defendeu a tese de que a tensão social no Brasil
ainda é contida graças ao fator de equilíbrio que representa o presidente João Goulart, entre as classes
e tendências que se conflitam. Se esse equilíbrio for rompido — acredita o marechal — o País cairá na
guerra civil. E essa guerra civil, pelo que seus conhecimentos e experiência militares indicam, durará no
mínimo dez anos.
Fatia de esperança
Depois dos incidentes em Belo Horizonte com os grupos de esquerda, a possibilidade do apoio
do governador Magalhães Pinto à candidatura do Sr. Juscelino Kubitschek começou a ser admitida em
certos círculos. Magalhães poderia levar para JK uma boa fatia da UDN, instalando ao mesmo tempo
mais teor reformista à campanha do ex-presidente.
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Ainda não
Não será ainda na sexta-feira 13 o dia negro dos grandes proprietários de terras improdutivas.
Tudo indica que o sr. João Goulart adiará por tempo indeterminado a assinatura do decreto da Supra,
porque o presidente sente que não vivemos ainda “estado de espírito ideal”, num quadro de agitação
e inquietação alastrado pelo País. Assiná-lo agora, pensa Jango, é chegar fogo perto de barril de
pólvora.
Em área oficial circula a explicação para a inclusão de última hora das terras beneficiadas por
obras públicas na margem de desapropriação do Decreto da Supra: há concordância absoluta na área
militar, onde Goulart percebeu que ainda falta entrosamento definitivo de pontos de vista sobre a
questão agrária. Principalmente quanto à oportunidade.
JK e a reforma
Na última reunião da bancada do PSD mineiro com o senador Juscelino Kubitschek, o deputado
Guilhermino de Oliveira disse a JK que o partido não hesitava em dar ao seu candidato um voto de
confiança na interpretação e solução da questão agrária. O que importa é que o candidato pessedista
fixe uma posição capaz de aglutinar uma ampla frente partidária. Manifestou o deputado Guilhermino
de Oliveira a certeza do seu partido de que de nenhuma maneira o sr. Juscelino Kubitschek encampará,
no caso da reforma agrária, “soluções que destruam, que provoquem injustiças, que alarmem, que
paralisem o progresso”. “Nós o conhecemos muito bem — acrescentou o deputado mineiro — e
sabemos que sua solução terá em vista o progresso e a justiça social, sem prejudicar quem quer que
seja. Por isso não nos preocupam as interpretações que deem aos seus pronunciamentos sobre o
problema, pois acima delas está a nossa confiança”.
Também presente à reunião, o deputado Tancredo Neves subscreveu o ponto de vista expresso
pelo sr. Guilhermino de Oliveira.
Jeﬀerson confiante
O sr. Jeﬀerson de Aguiar admite como “muito provável” a sua eleição para a Vice-Presidência do
Senado: “eu e o Auro estamos taco a taco”, disse-nos ele. A bancada pessedista só se reunirá segundafeira para firmar a sua posição. E a eleição da Mesa será no dia seguinte.
Cadastro presidencial
O deputado Antônio Carlos Magalhães já gastou 140 mil cruzeiros em certidões de títulos de
propriedade de terra do presidente João Goulart. Pretende provar o deputado udenista que Jango é
um dos maiores proprietários rurais do País e que o seu exemplo pessoal é o oposto de tudo o que
está na sua pregação de reforma agrária.
No bolso do deputado Antônio Carlos, para quem quiser ver, há outra certidão: a de sentença
da justiça eleitoral da Bahia que negou o registro do nome João Dólar, requerido pelo deputado
João Dória. A decisão é um terrível libelo contra o pedido, considerado atentatório à dignidade do
requerente e também da justiça eleitoral. Antônio Carlos tem recebido apelos para não revelar os
termos da certidão, da tribuna da Câmara.
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Fuga do ouro
O deputado Artur Lima, do PTB pernambucano, está impressionado com o problema do
contrabando de ouro, prata e pedras preciosas, que representa um desfalque anual de duzentos
milhões de dólares na nossa receita de exportação. Recolhe, no momento, material para uma exposição
ao presidente da República e para um projeto que apresentará à Câmara. Afirma o deputado que 60%
do ouro e pedras preciosas do mercado de Amsterdã provêm do contrabando brasileiro.

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Goulart iria para “Ditadura Consentida”
Brasília — Para as esquerdas tanto quanto para a oposição liberal e conservadora, o comício
do próximo dia 13, na medida em que dá curso a política de ação direta do presidente da República
sobre as massas populares, coloca o problema da permanência do sr. João Goulart no poder.
Carecendo de esquema político e parlamentar que lhe possibilite reformar a Constituição para
esse fim, o presidente só poderia contemplar o desenvolvimento de uma ideia semelhante na base
da quebra das resistências por vias anormais ou excepcionais, para o que seria indispensável o apoio
agressivo dos movimentos populares, desde que lhe faltaria também um dispositivo militar para
ações golpistas.
Atrair as massas, portanto, mediante impactos emocionais, para colocá-las no centro das
decisões políticas, radicalizando o processo sem que o seja expressamente por estímulos diretos
do chefe do Governo, seria caminhar no rumo de soluções de fato que, dentro das dominantes
psicológicas do sr. João Goulart, se traduziria numa transação entre as correntes em choques para a
estabilização do poder naquilo que os intérpretes comunistas chamam de “ditadura consentida” do
tipo introduzido por Sukarno na Indonésia
A corrente comunista brasileira tem sua opção feita nesse sentido e seus porta-vozes habituais
não escondem que, entre as hipóteses eleitorais colocadas, o partido lutará pela fórmula que
permita a permanência do sr. João Goulart no Governo. É possível que a versão de uma conversa
do embaixador Fomin com o governador Miguel Arraes, publicada ontem num matutino de São
Paulo, seja desmentida ou sofra correções (os funcionários do Palácio do Planalto consideram-na pura
fantasia): isso, entretanto, não alterará um fato de que se toma conhecimento pelas vias normais da
informação política: a decisão do PCB de lutar pela continuação do Governo João Goulart.
O comício do dia 13 no Rio está sendo organizado popularmente na órbita das entidades,
sob influência dominante dos comunistas, o que realça a hipótese levantada de que nele se projete
o movimento continuísta. As organizações esquerdistas não ortodoxas decidiram comparecer
à manifestação, mas o sr. Leonel Brizola resiste ainda à ideia de comparecer pessoalmente, apesar
dos argumentos utilizados pelo sr. Miguel Arraes para demonstrar a necessidade da sua presença.
Entendem os brizolistas que, a esboçar-se a hipótese de quebra dos impedimentos constitucionais,
a candidatura Brizola deverá ter precedência sobre a do sr. João Goulart. Não acreditam, todavia, que
o presidente possa transitar dentro de esquema semelhante, a não ser na base golpista, o que faz o
brizolismo concentrar-se na hipótese preferida da revolução.
O presidente João Goulart, com a sua perícia habitual, vai conduzindo os preparativos do
comício de maneira a amortecer as casamatas da resistência oposicionista e a deixar indefinido o
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panorama no que se refere às decisões das chamadas forças populares. Amanhã, falará na Escola
Superior de Guerra e seu discurso deverá ser totalmente tranquilizador, à semelhança do que ocorreu
com seus mais recentes pronunciamentos. Ganhará com isso clima para um contato mais espontâneo
e vivo com as massas convocadas para o comício em que sua única mensagem será o apelo pelas
reformas de base, com a indicação de que o Congresso, representativo das forças conservadoras, dos
que detém os privilégios, se recusa a acompanhar o povo e o Governo. Esse apelo atuará diretamente,
mas terá seus desdobramentos autônomos que na aparência só remotamente se vincularão aos
planos políticos do presidente.
As forças que se opõem ao sr. João Goulart, e que identificam na sua política reformista simples
aspiração subversiva, tomaram a si o exame e a divulgação de objetivos ocultos por trás do comício
do dia 13. Era inicialmente do interesse do Governo a difusão de versões que excitassem a imaginação
popular e política em torno do “meeting”. A partir de determinado momento, no entanto, atingido o
objetivo psicológico do Governo, a oposição entrou no assunto para retirar dele os rendimentos que
considera indispensáveis na mobilização das forças conservadoras para a reação adequada, ainda
para aquelas porventura excessivas.
Não resta dúvida de que, se pudesse aliciar no Rio, como o fez em Belo Horizonte, a oposição
liberal e conservadora, tentaria ocupar a praça da República desde o amanhecer de sexta-feira
para uma espécie de rosário em família. O sr. Bilac Pinto está convencido de que só a resistência da
população civil, na base do que ocorreu na capital mineira, salvará o País envolvido pelo processo da
guerra revolucionária.
A oposição perdeu de há muito seu poder de distinguir e considera como embarcadas na
mesma canoa todas as gamas da esquerda, os revolucionários, os golpistas, os evolucionistas etc. Para
ela, o comício é continuísta e é revolucionário ao mesmo tempo, pois se recusa a atribuir um objetivo
ao sr. João Goulart e outro diferente ao sr. Leonel Brizola.
O governador Carlos Lacerda parece empenhado em que o comício se circunscreva aos limites
de uma manifestação pacífica. Candidato, sua aspiração é de chegar ao pleito. Mas a verdade é que,
nas horas de crise, o governador não costuma comandar as correntes ostensivas ou ocultas que
trabalham ao seu lado na rotina política. Elas se organizam à sua revelia e fogem ao seu controle,
preferindo sua inspiração permanente à sua palavra de ordem ocasional.
O prévio esclarecimento de todas as posições e de todas as intenções haverá, contudo, de
contribuir para quebrar a tensão armada e para que o comício seja apenas uma peça de rotina na
guerra fria entre direita e esquerda. No correr da semana, episódios políticos virão ao primeiro plano,
notadamente as eleições para a Presidência da Câmara e do Senado.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Guerra psicológica investe contra o comício da Central
Procura-se criar um clima de tensão e terror em torno do comício do dia 13. Há todo um
esquema de guerra psicológica, tão ao gosto da direita, já organizado e que — a partir de amanhã —
deve inundar a Guanabara, na tentativa de intimidar a participação popular na concentração em que
o presidente João Goulart assinará o decreto da Supra. Os órgãos de segurança do Governo Federal
já estão de posse de todo o esquema subversivo, engendrado por elementos diretamente ligados ao
governador da Guanabara e o próprio Jango está cientificado de todas as manobras.
As notícias, divulgadas em tom alarmante, sobre o dispositivo de segurança do presidente
da República, e que vem tendo acolhida franca e cotidiana em setores comprometidos da grande
imprensa, fazem parte da “guerra psicológica”. Busca-se criar a impressão de que o Rio se transformou
de súbito, numa nova Dallas, em que o comício de Jango corresponderia em ódio organizado da
população à visita fatídica de Kennedy à capital de Texas. Para o esquema “gorila” da guerra psicológica
o importante é criar um ambiente de insegurança, mesmo que falso e não correspondendo à situação
real existente entre a população carioca, de forma a evitar a participação popular na manifestação. As
declarações do coronel Horges, de que “a Secretaria de Segurança da Guanabara proibiria o comício”
não devem ser creditadas à sua inexperiência no exercício das funções ou às suas rusgas e ódios
ao Governo Federal e a Jango. O secretário de segurança do sr. Lacerda não se exporia ao ridículo
gratuitamente: sua afirmação já era parte do plano inicial de estabelecer um estremecimento em
torno do comício.
Às declarações, outros fatos ostensivos se seguirão até a sexta-feira do comício.
Multidão acolhe Arraes
Pela primeira vez em sua história, Brasília viu, ontem, uma multidão entusiasta participar de um
comício. Mais de dez mil pessoas abarrotaram o não concluído e gigantesco Teatro Nacional da capital
da República, ontem à tarde, para ouvir o governador Miguel Arraes. A manifestação, promovida pelas
entidades sindicais e estudantis, constituiu-se num desagravo às pressões que o governador sofreu
dos latifundiários e grupos econômicos em Pernambuco e que culminaram, na última semana, com
a ameaça de locaute em Recife.
Arraes foi saudado por vários oradores como candidato das forças nacionalistas à Presidência
da República. Seu discurso foi classificado como “desabafo” do governante que — como ele próprio
ressaltava — tudo fazendo para governar com o povo, se vê sabotado pelos grupos de pressão e alvo
de suas investidas.
PTB e a Mesa do Senado
Os trabalhistas consideram fundamental a continuação da aliança PSD e PTB no Senado. O
senador Arthur Virgílio, em carta ontem entregue ao sr. Benedito Valadares, expressava que esse era
também o pensamento do presidente da República e salientava a necessidade de os candidatos à
Mesa do Senado serem escolhidos de comum acordo entre os dois partidos. Sugeria, inclusive, que
para evitar a eclosão de divergência sobre eventuais candidatos, tanto o PSD como o PTB indicassem
dois nomes para os postos que lhe cabem na Mesa da Câmara Alta. Com isto, no mínimo se reduziram
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as divergências e atritos, escolhendo os trabalhistas os nomes do PSD — e vice-versa — sem qualquer
imposição de candidatura de parte a parte.
Caruso escreve a Jango
Em carta ao presidente João Goulart, o sr. João Caruso põe uma pá de cal nas supostas restrições
que o PTB gaúcho faria ao chefe da Nação. Salienta o presidente do Diretório Regional do PTB do Rio
Grande do Sul que suas manifestações críticas à política do Governo Federal não significavam, de
nenhuma forma, qualquer ato de rebeldia, mas isto sim, “um lamento ao chefe partidário e ao velho
companheiro de lutas”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Notícias da Semana
Dizem que não informo, só comento. Cedo aos críticos, por hoje: o cardeal Dom Jaime Câmara,
em A Voz do Pastor, congratulou-se com os autores do atentado contra parlamentares em Belo
Horizonte (Dona Neusa Brizola foi internada no Rio Grande do Sul em estado de choque nervoso).
Aconselhou aos fiéis o desrespeito à letra da Constituição quando se trata de combater os proponentes
das reformas de estrutura. O governador da Guanabara requereu a falência do Banco do Brasil, ou seja,
do País, no momento em que o presidente procura reescalonar o pagamento de nossa dívida externa.
Também declarou em despacho que o sr. João Goulart e as Forças Armadas são tutelados pelo Partido
Comunista Brasileiro. Coincidiu com essa afirmativa a reportagem de O Estado de São Paulo, onde o
embaixador da URSS aparece dizendo ao governador de Pernambuco que Krushev deseja conservar
Jango no poder. O Estado de São Paulo garante a autenticidade da história, pois a recebeu de um dos
ouvintes da conversa entre Fomin e Arraes, presumivelmente algum funcionário da Embaixada da
URSS ou do Governo de Pernambuco, que, terminado o encontro secreto, foi correndo contar tudo
ao sr. Júlio Mesquita Filho. O sr. Sérgio Lacerda, em carta à imprensa, mostrou-se um digno filho do
pai: não respondeu às acusações de ser beneficiário dos favores do Governo da Guanabara à CIRB
S.A., da qual via leito nupcial, é um dos diretores. Mas avisou à opinião pública que quando papai for
presidente, a existência política de gente como Ib Teixeira, seu acusador, será impossível. Conclui-se
que papai pretende governar sem oposição. Chegou ao Brasil o general O’Meara, comandante da
guarnição americana no Panamá e responsável pela morte de dezenove cidadãos daquele país, no
recente choque entre tropas dos EUA e civis panamenhos. O general O’Meara será recepcionado
pelo embaixador Lincoln Gordon em “garden party”, ao qual certamente comparecerá o autor de
Poemas ao Portador, A. E. Schmidt. Presume-se que também seja convidado a pronunciar conferência
na Escola Superior de Guerra, onde explicará que apenas um milhão de panamenhos se opõem
à presença dos EUA no canal. O governador da Guanabara afirmou em São Paulo que conta com
o apoio de Jânio Quadros à sua candidatura à Presidência, pois afinal, apoiou o ex-presidente em
1960. Espera que Jânio Quadros não se revele um ingrato. Aguarda-se para breve, (...) definitiva do
governador da Guanabara.
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Gerais
Já está no Rio a tropa de choque do Ibad, empregada para dissolver o comício da Frente de
Mobilização Popular em Belo Horizonte. Entre os visitantes, o deputado Athos Vieira Andrade, detido
pela polícia cubana quando fazia câmbio negro de dólares em Havana. Falando de câmbio negro,
causou grande hilariedade nos meios financeiros a indignação epistolar do deputado Herbert Levy ao
ser acusado pelo senador Arthur Virgílio de “agiota e negociante do câmbio negro”. O sr. Levy, como
é público e notório, empresta a 4,5% ao mês, enquanto os demais bancos fora da faixa de agiotagem
limitam-se a 3,5%. Quanto ao câmbio negro, quem não se recorda do episódio dos francos belgas,
que levou o sr. Levy a seu lugar de direito nos jornais, a página de polícia? O sr. Vincent Auld, acusado
de tentativa de suborno de um alto funcionário da Petrobras, ausentou-se do País com permissão
aparente das autoridades e evidente violação da lei. Por outro lado, chegou o sr. John McCloy
para agenciar os interesses da Hanna junto ao Ministério de Minas e Energia. O sr. McCloy parece
desinteressado dos rumos de comissão de alto nível, que investiga a morte de John Kennedy, a qual
ele pertence. Foi decretada a guerra psicológica contra o comício de sexta-feira 13, ou melhor, contra
a assinatura do decreto da Supra naquela data. O “encontro” entre Fomin e Arraes deve ser entendido
nesse contexto, assim como a ameaça do PSD votar o projeto Aniz Badra, um simples negócio agrário.
Está com os dias contados o subsecretário de Estado dos EUA, Averell Harriman. Motivo: foi favorável à
derrubada do Governo Diem no Vietnã do Sul. O presidente Johnson considerava Diem o “Churchill da
Ásia”. Primeiro caiu Roger Hillsman, homem de Harriman, representante do Departamento de Estado
no Sudeste da Ásia. A dificuldade de afastar Harriman já é que seu nome está associado com o Tratado
de Moscou contra os testes atômicos na atmosfera. Alguém informou ao meu colega Carlos Castello
Branco que Jango pretende seguir o exemplo de Sukarno, estabelecendo uma “ditadura consentida”
no País. Esse alguém precisa alfabetizar-se em História. Sukarno tornou o poder da Indonésia (aliás,
criou a Indonésia) depois de uma violenta e longa revolução em que enfrentou holandeses de um lado
e comunistas de outro. O Partido Comunista Brasileiro considera o decreto da Supra excessivamente
radical. Acha que o sr. João Pinheiro Neto deveria restringir as desapropriações a terras com mais
de quinhentos alqueires (a Supra estabeleceu o limite de cem alqueires). O PCB julga que assim o
capitalismo no campo se uniria ao Governo na luta contra o latifúndio, pois este é feudal pré-capitalista.
O deputado Amaral Neto ronca mil ameaças contra Herr Carlos em conversas “confidenciais” com
jornalistas, para de público, comportar-se como disciplinado e obediente udenista. Será possível que
pensa impressionar Herr Carlos com essa tática? Aprendeu-a de Herr Carlos e quer voltá-la contra o
mestre. Sugiro a Amaral a leitura de livros sobre a ascensão do nazismo na Alemanha para inteirar-se
do destino de um certo Röhm. Como vão as coisas, Herr Carlos já está reservando (...) um apartamento
para Amaral na invernada de Olaria.
Aviso ao Leitor
Tudo que for publicado pela imprensa “conservadora” até sexta-feira, 13, deve ser, em princípio,
ignorado ou só aceito mediante confirmação da imprensa livre do Ibad (no sentido de não estar a
serviço do Ibad). Para impedir a assinatura do decreto da Supra, o Ibad usará de todos os recursos,
inclusive de mulheres, como escudo, a exemplo do que aconteceu em Belo Horizonte. Mas a “guerra
psicológica” terá primazia tática. Leremos manchetes alarmistas. Informações “confidenciais” de
alianças surpreendentes, de rompimentos sensacionais etc. A Secretaria de Segurança da Guanabara
vai dar expediente de 24 horas por dia preparando os “fatos” de acordo com os interesses políticos do
líder da Nova Ordem.

65

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O empreiteiro da demolição
Esse é o título de um livro de León Blois que se ajusta como uma luva ao caso do atual presidente
da República do Brasil. Foi esse, aliás, o juízo que, segundo me contam, manifestaram os deputados
franceses que aqui recentemente estiveram, ao dizer que o Brasil é um país curioso em que o Governo
promove a subversão e a oposição defende a legalidade e a ordem.
Na América Latina, o caso não é sem precedentes. O sr. Goulart está fazendo no Brasil
exatamente aquilo que o seu dileto amigo Juan Perón fez na Argentina. A Argentina é um país muito
bem dotado pela natureza, com planícies de extraordinária fertilidade, habitada por uma população
quase integralmente de origem europeia e com uma percentagem mínima de analfabetos. Era difícil
desmantelar esse país. Mas Perón o conseguiu. Um ilustre professor da Universidade de Virgínia, que
aqui fez conferências o ano passado, mencionou o fato de que a posição econômica da Argentina
depois da Primeira Guerra Mundial era equivalente à da Austrália e da Nova Zelândia, com uma Renda
Nacional “per capita” apenas inferior à dos Estados Unidos e do Canadá. Depois de Perón essa renda
baixou à metade da Austrália.
Visitando Buenos Aires em 1947, tive ocasião de assistir a um discurso do sr. Miranda, ministro
da Fazenda de Perón, e disse ao ilustre professor Prebisch, que então tive o prazer de conhecer, que
aqueles homens estavam demolindo o seu país.
Goulart recebeu de Kubitschek uma herança gravemente inflacionária. Se fosse um bom
brasileiro, isto é, se tivesse os interesses de sua Pátria no coração, teria dedicado um esforço heróico
a debelar o flagelo herdado do mineiro mongólico de Diamantina. Mas Goulart pensava em si e não
no Brasil.
Essa foi a nossa tragédia. O vice-presidente, levado ao poder por obra de dois acontecimentos
fortuitos (a cisão do eleitorado de Jânio no caso da Vice-Presidência e, depois, a renúncia de Jânio),
caudilho por origem e por formação, não cuida dos problemas nacionais. Só pensa em multiplicar
seus poderes.
Seu primeiro objetivo consubstanciou-se na campanha para a antecipação do plebiscito e
recuperação dos poderes do presidencialismo. Nesse episódio, prometeu mundos e fundos, inclusive
o domínio sobre a inflação. Mas, como se dizia no Ceará, “uma vez obtido, esquecido o prometido”.
Continuou a campanha por poderes ainda mais amplos, através de uma revisão constitucional que,
até hoje felizmente, não conseguiu.
Força é reconhecer, porém, sua teimosia e sua perseverança. Não escolhe os meios. Se o
Congresso não lhe dá o que pretende, ele, por caiporismo nacional, não renuncia como Jânio. Vem
para a praça pública; convoca seus pelegos, seduz uma parte da cúpula das Forças Armadas e prega,
com ameaças, a substituição da democracia representativa por um regime dos comícios sindicalistas,
à base de orgia (...), corruptora e hiperinflacionária.
Desmantelou a rede ferroviária, hoje administrada pelos sindicatos de pelegos, com um déficit
operacional que não será inferior, no ano corrente, a duzentos bilhões de cruzeiros. Para julgar da
ineficiência dos serviços, basta viajar pelas rodovias e ver mesmo as mercadorias mais pobres em
relação ao peso, como o tijolo, telha, raspas, ferro fundido etc., serem transportadas em caminhão,
a longas distâncias. Apesar da enorme despesa, a precariedade da conservação do material fixo e
rodante afere-se pelo número e gravidade dos repetidos acidentes.
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Desmantelou o transporte marítimo de cabotagem. Por dois meios: a) desorganizando
e implantando a indisciplina na navegação mercante; b) elevando por tal forma os salários dos
portuários e estivadores (príncipes da Nova República) que os portos passaram de elemento promotor
da circulação das riquezas a uma intransponível barreira ao comércio interestadual.
Que isso não é retórica, basta ver que no Porto de Santos a tonelagem de carga seca de
cabotagem caiu de cerca de seiscentas mil toneladas em 1933 a menos de duzentas mil em 1963!
Desmantelou a Previdência Social, que de organização social passou a foco de peleguismo,
acarretando para o erário um déficit de dezenas de bilhões.
Desmantelou a Petrobras, que de empresa petrolífera passou a organização de comunismo e
de ladroagem, como o demonstrou um dos mais rumorosos escândalos da história administrativa da
República, que o Governo fez o possível para abafar. Paralelamente, está destruindo as organizações
modelares de algumas refinarias de propriedade privada.
Desmantelou o IBGE, forçando a retirada do ilustre sr. Freire Alvim, dileto e probo colaborador
de Getúlio Vargas, para entregar a instituição ao PTB, isto é, à politicagem.
Desmantelou o afluxo de capital estrangeiro e sua preciosa colaboração ao progresso do País,
promovendo a votação de uma Lei e um Regulamento de Remessa de Lucros que espanta e ameaça
esse capital.
Desmantelou o Ministério da Fazenda, com a substituição de seis ministros em um ano, num
setor capital em que a continuidade de orientação e de administração é condição essencial.
Desmantelou o Ministério da Educação, implantando a anarquia e transformando-o em foco
de irradiação comunista.
Desmantelou a moeda, levando o País à beira da hiperinflação.
Desmantelou as atividades rurais e a produção agrícola e pecuária, com a ameaça de invasão
impune da propriedade alheia.
Desmantelou o progresso do Brasil, fazendo cair o incremento do produto nacional bruto “per
capita”, praticamente, a zero.
O Brasil resiste como pode à investida do Governo. No Congresso, algumas vozes se levantam.
As Forças Armadas, mau grado à degradação de suas cúpulas, resistem por seus quadros principais
aos propósitos de subversão. As forças econômicas, apesar de combalidas, tudo fazem para sobreviver.
Mas faltam ainda 688 dias para chegarmos aos 31 de janeiro de 1966!
Daqui até lá o desfecho é imprevisível.
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TERCA

10 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Preparo da delegação à Genebra na linha dura causa apreensão
A Conferência de Comércio e Desenvolvimento, no fim do mês em Genebra, vai dar muito
que falar daqui até lá, por força das duas orientações que se manifestam na delegação e na cúpula
do Ministério da Fazenda. Já se esboça um movimento para afastar o embaixador Jaime de Azevedo
Rodrigues da subchefia da delegação brasileira, constituída no Itamarati, tendo em vista que o
presidente, ministro Nei Galvão, não deverá permanecer em Genebra mais de dez dias. Não está
excluída a possibilidade de Azevedo Rodrigues não mais embarcar para Genebra.
Para render: o chefe da delegação brasileira já está de reserva feita no Hotel Intercontinental,
em Genebra, para apartamento presidencial ao preço de cem dólares por dia (1.470 mil cruzeiros, ao
câmbio de ontem). Para a chefia da delegação já estão também reservados cinco automóveis, a dois
mil dólares por mês, durante noventa dias.
O estado de espírito predominante nos membros da delegação é de dureza, particularmente
quanto à França, — segundo fontes de informação que se mostram apreensivas com as teses de
radicalização cultivadas na fase preparatória. Em vista das negociações para o reescalonamento da
parte europeia da dívida externa, aumenta o receio de que o entendimento se sujeite a riscos, se não
houver providência acauteladora.
Saco de pancadas
O presidente da UDN, deputado Bilac Pinto, considera inviável a adoção de posições
conciliatórias, de meio-termo, no quadro atual da política brasileira. As posições políticas e ideológicas
estão inevitavelmente radicalizadas e quem quer que pretenda trafegar entre os dois polos acaba
levando pancada de ambos os lados. O negócio, segundo o sr. Bilac Pinto, é tomar uma diretriz nítida,
inconfundível, e enfrentar todos os ônus e riscos daí decorrentes. Pelo menos se apanha de um lado
só.
Briga no ar
Novas complicações com a França podem surgir com o problema que se criou entre a Air
France e o governo brasileiro. A Air France deixou de ir a Montevidéu e Buenos Aires, de maneira que
os seus passageiros argentinos e uruguaios têm que vir ao Rio para o embarque. O governo brasileiro,
entretanto, não quer permitir a solução, como medida de proteção à Panair.
Diversificação
O grupo Ribeiro Coutinho (banco, açúcar, tecidos, pecuária etc.), sob a liderança do deputado
Odilon Ribeiro Coutinho e do banqueiro João Úrsulo Ribeiro Coutinho, está seriamente preocupado em
diversificar suas indústrias, libertando-as quanto possível da área açucareira. Nesse sentido o grupo está
discutindo uma proposta com a Planasa, empresa de planejamento paulista que reúne técnicos do antigo
Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, sob o comando do economista George Hori. A empresa iniciou
um amplo levantamento patrimonial do grupo Ribeiro Coutinho e ao mesmo tempo uma pesquisa para a
identificação de novas oportunidades industriais.
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Telefones
O Governo Meneghetti vai dotar Porto Alegre de um sistema telefônico moderníssimo, que
substituirá totalmente as atuais instalações, já praticamente imprestáveis. A primeira etapa constará
da instalação de 26.800 linhas. Assim, Porto Alegre vai ser a capital brasileira a possuir, em relação ao
número de seus habitantes, a maior rede telefônica do País.
Em Salvador, capital da Bahia, a renovação do sistema telefônico está sendo realizada por uma
empresa particular, a Tebasa. Montaram-se equipamentos e instalações completamente novos. A
mudança se processou com certos transtornos e um atraso imprevisto, resultante de erros técnicos,
mas os baianos já colhem hoje os bons frutos de sua revolução telefônica.
Perfil do rebelde
Como entrou, saiu: José Aparecido teve de vencer resistências poderosas para deixar o governo
mineiro, depois de quebrar a indisposição com que o recebeu uma ala do governador Magalhães
Pinto, onde se localizam sentimentos que pareciam adormecidos na UDN. Aparecido, na Secretaria do
Governo em Minas, soprou vida nova e despertou forças que estavam à margem da política: liberta-se
do condicionamento administrativo para voltar ao debate em céu aberto na cena nacional. Choveu
solidariedade sobre José Aparecido: o arcebispo coadjutor de Belo Horizonte, Dom João Resende
Costa, declarou que gostaria de vê-lo continuar no governo mineiro. Pessoalmente o vice-governador
Clóvis Salgado levou-lhe solidariedade. Forças populares explodiram numa demonstração de estima
e confiança política, 54 deputados da Assembleia Legislativa testemunharam apreço à capacidade
política de quem começou e parece ter acabado na UDN, por falta de acomodação ao imobilismo
político. Aparecido agradeceu, mas foi em frente na decisão: no Governo não pode aceitar a luva que
lhe atiram os reacionários em geral e os da UDN em particular. Vai para brigar, armado de tenacidade,
úlcera e bigodes.
Velocidade perdida
Ainda não podem ser calculados os prejuízos sofridos pela Volkswagen na operação lançamento
de seu modelo 64. O Sedan ia ser equipado com estofamento de Karmann-Ghia, material mais vistoso,
em duas cores e de melhor acabamento. A fábrica que aceitou a encomenda não teve condições de
atender aos prazos: os carros que iam saindo da linha de montagem ficavam sem estofamento. Às
pressas, a VW teve de recorrer ao antigo fornecedor de estofamentos, que foi à forra: cobrou preço de
urgência e emergência.
Não fica comodamente nos assentos o problema da Volkswagen em 64: falhou também a
operação do botão de afogador, que ia ser eliminado pela transferência de suas funções para um
mecanismo automático. Os testes aprovaram, a prática não: umas duas dezenas de VW entraram
em trânsito com o dispositivo automático. A solução resolveu pifar genialmente e os carros foram
recolhidos. A inovação fica suspensa por tempo indeterminado.
Candidato na fogueira
O sr. Hélio Beltrão começa a sofrer na pele as agruras da iniciação eleitoral, experiência
inteiramente nova na sua vida de administrador. Todas as reservas de tempo estão esgotadas:
habituado ao trabalho metódico, sujeita-se agora a todos os apelos de improvisação da tática préeleitoral. Ainda não tem sequer um estafe político, acumulando, sozinho, as grandes e as pequenas
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providências. Por outro lado, não se sente à vontade para sair fantasiado de candidato, depois do
carnaval. A 23 e 24, vai, em visita de cordialidade eleitoral, a Jacarepaguá e à Penha. Domingo, esteve
na Portela para a homenagem que lhe prestou um amigo velho de vinte anos, o presidente Nélson
Andrade.
Revolução tabelada
Procura acima das possibilidades de oferta, no mercado legal de armas, está tornando dificílimo
adquirir até as mais modestas. A escassez elevou brutalmente os preços das armas em geral e de
metralhadoras em particular. Davi Nasser acha que é hora de entrar em ação a Sunab, para conter os
vendedores de armas dentro da fórmula CLD (Custo, Lucro, Despesa) com que ela está enquadrando
os comerciantes de gêneros de primeira necessidade. Revólveres e metralhadoras estão na categoria.
Na opinião de Davi, se não houver tabelamento e fiscalização, os preços tornarão impraticável a
revolução armada. Metralhadoras já estão pela hora da morte. Um revólver 32 está muito acima das
possibilidades modestas de um homem da classe média, que acabará desengajando-se da revolução.
O deputado José Sarney, pelo seu lado, informa que, no Nordeste, ninguém mais se arma na base do
32: a legítima defesa já exige calibre 38 para cima.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Alkmim candidato surpreende Governo
Brasília — A decisão do sr. José Maria Alkmin, tomada formalmente na noite de domingo,
de permitir a apresentação da sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados, encontrou
ampla repercussão e apresentou-se como a perspectiva de uma reviravolta nos cálculos do sr. Ranieri
Mazzilli, de uma reeleição tranquila. “Meu programa”, disse o novo candidato, “é de contribuir para a
prática integral do regime democrático republicano”.
O sr. Alkmin disputa hoje as prévias na bancada do PSD. Embora a maioria dos deputados
pessedistas estivesse ontem ausente de Brasília, entre os presentes era evidente o impacto produzido
pela decisão do ex-ministro da Fazenda, político cauteloso e hábil manipulador de bastidores. O
sr. Mazzilli entregou-se à febril atividade, ligando pessoalmente o telefone para cada um dos seus
colegas, enquanto seus partidários não disfarçavam o nervosismo pela ofensiva inesperada.
O sr. Alkmin, interrogado sobre se disputará no plenário caso não ganhe dentro do PSD, limitouse a responder que a hipótese de perder será para ele “um panorama novo”, pois está certo da vitória.
A candidatura Alkmin tem vinculação muito clara com o processo que segue no Senado em
torno da eleição do presidente daquela Casa Legislativa. O Governo, advogando a adoção ali da tese
do rodízio, deu força aos deputados antigovernistas do PSD e de outras agremiações a levantarem na
Câmara a mesma tese, num ambiente aparentemente mais fácil, pois o sr. Mazzilli se candidata agora
ao posto pela sétima vez.
Se, hoje, o Senado se curvar à coordenação governista e derrotar o sr. Moura Andrade, terá
posto em risco a permanência do sr. Mazzilli na Presidência da Câmara. Se, por outro lado, o sr. Moura
Andrade for reeleito, esse fato não prejudicará necessariamente o sr. Alkmin, pois se tratará no caso
da vitória do espírito oposicionista, o mesmo que inspira a articulação da candidatura do sr. Alkmin,
bafejada pela UDN e pelo PSP.
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É o ânimo de opor ao sr. João Goulart um Congresso presidido por homens mais definidos na
linha de defesa das instituições que sustenta o senador Auro de Moura Andrade e coloca a candidatura
do sr. José Maria Alkmin. O deputado mineiro tem sido dentro do seu partido um foco de resistência
à política governamental e é notoriamente solidário com a repulsa da seção do PSD de minas à ideia
de reforma da Constituição.
As esquerdas, que apoiaram o sr. Alkmin quando foi ministro da Fazenda, estavam ontem
mobilizando rapidamente para se oporem à sua ascensão à Presidência da Câmara, aparentemente
por identificarem nele, como dizia o deputado Fernando Santana, “a contra-reforma e o espírito de
Belo Horizonte”. Na mesma corrente havia, contudo, resistência à colocação do problema nesses
termos, lembrando, por exemplo, o deputado Celso Passos que o sr. Mazzilli colaborou, em 1961, com
os chefes militares que desejavam impedir a posse do sr. João Goulart.
A frente direitista Ação Democrática Parlamentar inclina-se a votar no sr. Alkmin, tendo o sr. João
Mendes se dirigido por carta ao sr. Ranieri Mazzilli para estranhar a falta de iniciativa do presidente
da Câmara no caso das críticas do sr. João Pinheiro Neto e para condenar a afirmativa do deputado
paulista, feita no seu discurso de domingo, de que as instituições não correm perigo.
Dentro do PSD, o sr. Alkmin encontrava apoio decidido dos srs. Filadelfo Garcia, Bias Fortes
e João Meneses, observando-se que há todo um poderoso grupo de deputados tradicionalmente
vinculados ao candidato — os pessedistas de São Paulo, adversários do sr. Mazzilli, o sr. Renato Archer
a tantos outros.
O PSP e o PTN estão comprometidos com o sr. Alkmin e a UDN, vinculada a acordo com o
PSD, espera o resultado da sessão pessedista de hoje para uma definição. Sabe-se, contudo, que o
srs. Pedro Aleixo e Adauto Cardoso vêm estimulando a candidatura do ex-ministro da Fazenda e lhe
darão a cobertura necessária caso se decida ele a disputar no plenário, ainda que vencido dentro do
seu partido. Essa é, de resto, a tendência do candidato, pois os articuladores da sua corrente aliciam
dentro de todos os partidos.
A UDN reúne-se hoje também para indicar seu candidato à Primeira-Secretaria. O movimento
contra o sr. Mazzilli ameaça o sr. José Bonifácio, na medida em que reforça o grupo, ainda pequeno,
dos que pediam rodízio para todos os postos.
Na esteira dos astros
O sr. José Bonifácio dizia ontem que o sr. Alkmin se animou a disputar à Presidência da Câmara
por ter lido profecia de astrólogo de que haveria surpresa na renovação das Mesas Legislativas. “O
Alkmin”, disse, “embarcou na esteira dos astros”.
A esquerda não pode ser marginalizada
No encontro do governador Miguel Arraes com a esquerda parlamentar em Brasília, foi
sustentada por ele a tese de que a esquerda não poderá ser marginalizada daqui por diante no
processo da mudança ou fixação do poder. Os candidatos à sucessão presidencial não poderão
tomar decisões prescindindo de um dado decisivo qual seja a posição das esquerdas. Por outro
lado, nenhuma política de força se fará igualmente à revelia delas, que detém comando de massas
operárias e de massas militares. Em outras palavras, não haverá nem eleição nem Golpe sem que a
esquerda seja ouvida.
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Retorno da Capital
Informado dos rumores de que deputados articulavam em represália ao abandono da capital
pelo presidente da República, o retorno da Câmara ao Rio de Janeiro, o sr. João Goulart comentou:
“Não tem importância. Se eles vierem para cá, eu volto para lá.””

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Arraes: Reforma política com elegibilidade a todos
Em dois pontos, que consideram fundamentais para se quebrar o impasse político, e que
fez sentir nas 24 horas em que permaneceu em Brasília, o governador Miguel Arraes alicerça suas
ideias sobre a sucessão presidencial: 1) o problema de candidaturas não pode ser colocado em
termos pessoais; 2) faz-se necessário assegurar elegibilidade a todos os brasileiros. O governador
pernambucano preconiza “uma reforma política que elimine as restrições que impedem a grande
massa popular de participar do pleito ou de eleger determinados nomes”.
Não vê manobra continuísta na defesa dessa posição, mas unicamente “o alargamento do
processo democrático, dando-se voto e elegibilidade ao analfabeto”, ampliando a democracia numa
faixa tal que, na atual situação do País, “seja permitido, não só ao presidente João Goulart, mas também
a Jânio Quadros e a Leonel Brizola disputarem o voto popular como candidatos à Presidência em 65”.
“Por que marginalizá-los, pessoalmente de processo eleitoral” perguntava-nos Arraes ontem,
antes de deixar a capital da República, lembrando que se deve tentar um saída legalista para a crise
brasileira: “E esta só surgirá à medida que se aperfeiçoar a Constituição, quebrando-se os tabus e
preconceitos”. Não vislumbra nem crê no “perigo” apregoado pela direita de “continuísmo imposto”
de Jango. De sua parte, se insurgiria contra qualquer manobra — mesmo a simulada de legal — que
visasse apenas alargar, indefinidamente o mandato do atual presidente da República. Mas não teme
essa situação, exatamente porque não vê e não crê que ninguém, no Governo e nas forças populares,
esteja, efetivamente interessado na quebra da normalidade constitucional.
Crê e o divulga claramente, na imprescindibilidade dessa reforma política, “que alargue o
campo democrático”, e aponta a reforma da Constituição como instrumento para consegui-la. Nessa
ordem de fatores, acredita — também — no pleito de 65. Interroga-se sobre a sua posição pessoal
na marcha sucessória e sua resposta é objetiva: não toma uma posição isolada. “Estou integrado num
sistema de forças políticas e minha posição é a deste sistema. O candidato das forças populares deve
surgir da opinião conjunta de todos os seus integrantes. A sucessão não pode se transformar num
problema pessoal. Primeiro, precisamos definir posições, e só depois se poderá cogitar de nomes”.
De sua parte não se considera candidato à Presidência: “Não estou pleiteando minha candidatura”,
assevera, até com certa irritação quando insistem sobre o assunto. No quadro da sucessão, acha que
as forças populares não têm porque se precipitarem, apoiando ou forçando a indicação de qualquer
nome, sem um debate prévio que leve à unidade. “Não estamos na situação de uma solteirona que
anda procurando qualquer um para casar”, espira o governador.
As Armas de Bilac
Assinala o sr. Miguel Arraes o jogo de dois pesos e duas medidas em que se fundamenta a
política brasileira, ao sabor dos interessados da direita. “Se o governador de Pernambuco dissesse
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— como disse o Sr. Bilac Pinto — que o povo deva pegar em armas, já se teria pedido a intervenção
em meu Estado”. Mas ele próprio explica esse “frenesi” do presidente da UDN. “A legalidade — diz
Arraes — está encostando na parede os privilégios de muita gente. Embora precária, arrastando-se
na morosidade burocrática, a legalidade passou a desservir à reação”.
E a direita se apercebeu disto e passou à subversão aberta. Para ele, o problema se tornou claro
e a direita, dia a dia, cai num círculo vicioso antilegalista, insurge-se contra a lei, porque sente que ela
está fazendo esvaírem-se seus privilégios, e manda os seus homens se armarem e se torna assim, ré
confessa por se bater pela calda violenta do regime e de seus ocupantes legais.
Câmara: “Ultras” ameaçam
Contra a reeleição pacífica do sr. Ranieri Mazzilli à Presidência da Câmara, o grupo dos “ultras” do
PSD ameaçava, ontem, com a indicação do nome do sr. José Maria Alkmin numa manobra ostensiva
de traição aos entendimentos já anteriormente esboçados entre os vários partidos para a recondução
do atual presidente. Tenta-se transplantar para a Câmara a situação de animosidade política do
Senado, criando-se em torno de Mazzilli uma situação de desconfiança inexistente e falsa. É o próprio
Alkmin quem lidera o movimento em favor de sua eleição à Presidência, mas por traz dele se esconde
todo o jogo de interesses do grupo de extrema direita do pessedismo, intentando, através dele, jogar
o PSD contra o sr. João Goulart, quebrando ao meio o bloco da maioria e impedindo a formação de
uma possível aliança eleitoral com os trabalhistas no futuro pleito. O movimento do grupo extremado
era agitado e desusado, ontem com Alkmin trocando abraços com os deputados e seus defensores
acenando com a transferência da Câmara para o Rio de Janeiro, “caso ele venha a ser escolhido”.
Não se duvida, no entanto da recondução de Mazzilli. A bancada pessedista estará reunida
esta manhã para indicar os nomes aos postos que lhe cabem na Mesa da Câmara e o atual presidente
tem a garantia da maioria dos votos. O PTB votará maciçamente em Mazzilli que, por sua vez, obterá a
quase totalidade dos votos udenistas, que querem assegurar, com isto, a reeleição do sr. José Bonifácio
à Primeira-Secretaria.
Senado: PSD e o rodízio
Sabe-se agora que foi o próprio presidente do PSD, sr. Amaral Peixoto, com a concordância
do líder Benedito Valadares, quem sugeriu ao sr. João Goulart a fórmula da indicação de dois nomes
pessedista à Presidência do Senado para solucionar as divergências surgidas com a recondução do
sr. Moura Andrade. Seria, em última análise, a formalização do “rodízio” acertado o ano passado pelas
lideranças partidárias no Senado, com vistas à eleição da Mesa Diretora em 1964. Foi seguindo esse
pensamento, que o líder trabalhista Arthur Virgílio escreveu ao sr. Benedito Valadares propondo a
indicação, pelos dois partidos, de dois nomes a cada um dos postos que lhes cabem. Dentro deste
critério, ainda, é que a bancada do PTB no Senado se manifestava em favor do rodízio de toda a atual
Mesa.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Lacerda a favor da Emenda Constitucional
Carlos Lacerda declarou em Curitiba que quando for presidente (na intimidade deve dizer-se
Napoleão) seu primeiro ato será revogar o decreto da Supra, pois este é uma simulação. Se é uma
simulação, para quê revogá-lo? Estou pensando seriamente em enviar uns tratados de lógica para
estudo do governador.
Sabem os leitores que o decreto da Supra não substitui a reforma agrária. Esta requer a emenda
constitucional que permita ao Governo desapropriar terras, indenizando os proprietários com títulos
da dívida pública. O decreto da Supra fere o latifúndio e os especuladores: fere, mas não extingue.
Carlos Lacerda sabe disso. Já foi a favor da prévia reforma da Constituição para início da reforma
agrária. Vou prová-lo.
Na primeira sessão legislativa ordinária entre 8 e 20 de abril de 1959, encontramos nos Anais da
Câmara dos Deputados, nas páginas 468/9, um discurso do deputado Carlos Lacerda, líder da bancada
da UDN, sobre acontecimentos no Ceará, envolvendo a posse do padre Palhano como prefeito de
Sobral. O deputado Carlos Lacerda acusou violentamente o então governador do Ceará, Parsifal
Barroso (hoje, flertando, politicamente com seu inimigo daquela época), de querer impedir a posse
do padre, estendendo a espinafração ao sogro de Parsifal Barroso (interessante que é justamente a
mulher de Parsifal Barroso que está tentando aproximar Parsifal de Lacerda). Eis o texto: “O que digo,
isto sim, é que seu sogro (de Parsifal. P.F.), um soba, um oligarca, um coronel, entre aspas, do norte do
Ceará, um dos tais a quem incumbirá ao sr. San Tiago Dantas (O tempos, O costumes, P.F. via Cícero)
privar de seus latifúndios quando fizer a reforma agrária a que aludiu há dias, tirando assim a base da
vitória do PTB no Ceará, que é o latifúndio do coronel Francisco Monte, esse coronel, chefe de um clã,
chefe de um grupo político com base na propriedade da terra, com base sobre a consciência dos que
trabalham a terra, com base na propriedade sobre a desgraça e sobre a fome das vítimas do Nordeste;
é essa horrorosa conjuntura, é essa grotesca situação” etc. etc. Aí está, apesar do mau português e das
redundâncias que caracterizam o estilo de Carlos Lacerda, uma definição razoável do latifúndio e sua
ação. Em Curitiba, entretanto, Carlos Lacerda diz que reforma agrária é só aumentar a produtividade.
É o candidato dos latifundiários à Presidência.
Emenda constitucional
A melhor parte do discurso vem adiante: “O que há no Ceará é a repetição deste fenômeno que
a partir de São Paulo se alastra pelo País inteiro e que traz em seu seio, não apenas a reforma agrária em
termos de formulação jurídica e de exigência de prévias reformas constitucionais (o destaque é meu,
P.F.), mas um sentido de espírito, uma tomada de consciência na qual e dentro da qual essas reformas se
imporão, através de modelos democráticos, pela sublevação das consciências, pela tomada de posição
do povo” etc. etc. Carlos Lacerda só falta sugerir uma marcha sobre o Congresso.
Não pensem que ele foi sincero antes e é insincero agora, ou vice-versa. Carlos Lacerda não é
nada. Quer poder pura e simplesmente. Jogará com as forças que lhe derem base para chegar ao poder.
Quem leu Carreirista da Traição sabe do que estou falando. Mas o livro de Epitácio Caó é incompleto, nem
poderia deixar de sê-lo, pois se quisesse registrar todas as contradições do carreirismo de Carlos Lacerda
teria de produzir obra do tamanho da Enciclopédia Britânica (mas aquele livro que a enciclopédia edita
anualmente para atualizar os leitores com as novidades). Carlos Lacerda é um Hitler caboclo.
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Aventuras de Santa Rosa
Na semana passada, o Ministério da Educação baixou portaria criando uma comissão especial
para regulamentar as anuidades. Seu objetivo é acabar com a notória exploração dos donos do ensino
privado, encabeçada pelo secretário de Educação do Governo Carlos Lacerda, Flexa Ribeiro, Santa
Roza (do colégio do mesmo nome, onde são distribuídos aos alunos os panfletos do almirante Penna
Botto), o famoso Correia do anglo-americano e outros “racketeers”. Infelizmente, entre os membros
da comissão está o dito Santa Roza, que, até hoje, tem conseguido evitar que os trabalhos sejam
iniciados. Note-se que a portaria não foi divulgada pela imprensa “sadia”, enquanto as declarações de
Santa Roza sobre a “comunização do ensino” têm farta e custosa publicidade.
Os estudantes resolveram reagir. Vão entrar em greve, se as anuidades não forem congeladas.
Acredito que o congelamento puro e simples seja um erro, pois há colégios particulares que vivem
da mão para a boca. O importante é controlar os exploradores que citei acima. Seria esse o trabalho
da comissão criada pelo MEC: julgar cada caso de acordo com seus méritos.
Muito me impressiona, e impressiona pessimamente, que o ministro Sambaqui consinta em
que Santa Roza sabote a comissão. Santa Roza é, por certo, o chefe oficial do “sindicato” dos colégios
particulares, mas Sambaqui deveria, ele próprio, ter escolhido um comerciante mais honesto para
dialogar com professores e estudantes.
A Ames, hoje, às onze horas da manhã, inicia uma grande concentração de estudantes no MEC
para pedir ao ministro que faça a comissão andar. Se não for atendida em sua justa reivindicação, irá
à greve.
No ano passado, levantei aqui exaustivamente a exploração no ensino particular, dando nome
aos bois. Vejo com prazer que o movimento dos estudantes alastrou-se e chegou até o presidente.
Mas o importante é passar das promessas à ação.
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QUARTA

11 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
PSD vota em Montoro e PDC vai com JK para 65
O primeiro telefonema de felicitações que o sr. Franco Montoro recebeu, depois que a
Convenção do PSD da capital paulista homologou sua candidatura a prefeito, partiu do senador
Juscelino Kubitschek. Montoro já tem apoio do sr. Carvalho Pinto, que prepara uma declaração pública
a favor dele, estando previstos um pronunciamento de Kubitschek e uma definição de PSD paulista,
engajando-se na sua candidatura.
Em contrapartida, Franco Montoro está trabalhando o PDC paulista, com o objetivo de
arregimentar o eleitorado democrata cristão, que é numeroso e atuante em São Paulo, no apoio à
candidatura JK-65. Montoro considera Kubitschek um homem do centro e vê na sua candidatura
um elemento de estabilização política e de normalização democrática. É o único também que, na
sua opinião, tem condições para derrotar o sr. Carlos Lacerda. Eleito, abre possibilidades à ação dos
democratas cristãos.
Contra a tendência juscelinista liderada por Montoro insurgem-se as seções gaúcha e carioca
do PDC, nas quais é forte o sentimento lacerdista. No Paraná, não há ainda compromissos, mas de
qualquer forma tanto Kubitschek como Lacerda têm grande trânsito eleitoral. Franco Montoro foi
ministro do Trabalho no Primeiro Gabinete Parlamentarista: tem possibilidade de apoio sindical na
luta contra o sr. Jânio Quadros na disputa da Prefeitura de São Paulo.
As agrárias
t 0 HPWFSOBEPS .JHVFM "SSBFT JOGPSNPV BP TS +PÍP 1JOIFJSP /FUP  QSFTJEFOUF EB 4VQSB  UFS
desistido de desapropriar o Engenho Serra, um dos principais focos de atritos entre camponeses
e usineiros, em Pernambuco. Arraes receia que a expropriação provoque uma reação em cadeia
dos proprietários rurais em todo o Estado, instaurando uma crise de proporções imprevisíveis em
Pernambuco.
t 0TS+PÍP1JOIFJSP/FUPEFTNFOUFRVFPQSFTJEFOUFEB3FQÞCMJDBOÍPWÈBTTJOBSPEFDSFUPEB
Supra, no comício do dia 13. Explica a versão de que no comício ele se limitaria a entregar a minuta
do decreto a Jango, sem esperar sua assinatura imediata, da seguinte forma:
— O que há é que o presidente está tão firme na sua decisão de assinar o decreto, que não
deseja vê-lo outra vez senão no momento da assinatura.
t "QSØYJNBNFUBEB4VQSB TFHVOEPJOGPSNB+PÍP1JOIFJSP/FUP ÏBEPDSÏEJUPSVSBM0(PWFSOP
Federal pretende descarregar suas baterias nesse setor. Entre outras coisas, o fazendeiro que não
pagar salário mínimo aos seus empregados não poderá obter crédito dos estabelecimentos oficiais.
PSD negativo
O reforço que a tese da reeleição do presidente da República ganhou com as recentes
declarações do governador Miguel Arraes não trouxe maiores preocupações à área juscelinista.
Entende-se ali que a reeleição afinal só interessa ao próprio sr. João Goulart e que esta é ainda muito
mais difícil de obter do que a reforma agrária, um páreo já por si duríssimo. Ora, se o Congresso não
dá a reforma constitucional para o menos, não há razão que o leve a dar para o mais.
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Saldo em fumaça
As negociações realizadas entre a missão do FMI e o governo brasileiro já oferecem um saldo
razoável ao Brasil, mesmo que o reescalonamento não vá em frente. Durante as conversações no
Rio, Mr. David Finch, que há 35 anos abastece seu cachimbo com o fumo americano “Half and Half”,
converteu-se definitivamente ao produto nacional “Bulldog”. Com Finch, o aroma do fumo brasileiro
realiza a terceira conversão de personalidade estrangeira: o primeiro foi o duque de Windsor,
o segundo, também na área britânica, foi o coronel Peter Townsend, ex-namorado da princesa
Margaret. Ambos levaram várias latas na bagagem. De mansinho, vamos nos infiltrando agora na área
americana, através do Fundo Monetário Internacional.
Vai assistir
Ao organizador do comício de sexta-feira, José Gomes Talarico, que foi convidá-la para assistir à
demonstração popular, dona Maria Teresa Goulart manifestou vontade de comparecer, prometendo
não faltar.
Estrela na música
Vai ser criado o Instituto Nacional de Música, por decisão de Jango, que mandou o Ministério
da Educação acelerar os estudos. Goulart ainda recomendou que no grupo encarregado de planejar
o instituto seja incluído o nome do pianista Armando Estrela.
Interpretação
Eram tantos os assuntos a conversar que o diálogo começado ontem ao fim da manhã pelo
chanceler Araújo Castro e o embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues atravessou o almoço e invadiu
a tarde. Encerrou-se porque o chanceler teve de partir para o Palácio Laranjeiras, onde o presidente
Goulart o esperava para despacho. Azevedo Rodrigues destaca a deferência do governo argentino
para com o Brasil, evidenciada ao fim da reunião de Alta Gracia, preparatória da Conferência Mundial
de Comércio: o presidente Arturo Illia ofereceu um coquetel às delegações e, publicamente, o
chanceler argentino convidou Azevedo Rodrigues para um almoço. O Itamarati interpreta o gesto
como homenagem ao trabalho do Brasil, no sentido de harmonizar as posições continentais para
Genebra. Desabafa o embaixador Azevedo Rodrigues: se nosso trabalho não for reconhecido dentro
do Brasil, fica o gesto argentino para assinalar o reconhecimento continental.
Encampação
Na sua estreia na rota do Rio, um piloto de Air France ficou fascinado pela iluminação que
lhe apontava em noite tranquila a faixa de pouso na terra firme. Fez todos os cálculos, repassou os
instrumentos e começou a baixar, até que no meio do problema percebeu que ia entrando em solução
errada. Arremeteu com toda a pujança de seus jatos o Boeing cheio de passageiros e readquiriu a
calma necessária para distinguir que o Galeão estava um pouco além e ao lado: quase ia encampando
a refinaria de Manguinhos. O fato foi repartido em apreensões por todas as companhias e motivou
uma gestão junto à refinaria. Em dez dias, debaixo do maior segredo, o sistema de iluminação de
Manguinhos sofreu alterações definitivas, para que nenhum piloto se engane mais pela aparência de
balizamento de aeroporto.
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Rio antigo de volta
No clima do Quarto Centenário do Rio começam a florescer iniciativas: na “Coleção Mauá”,
acaba de aparecer Panorama da Cidade do Rio de Janeiro, reprodução de treze vistas do Rio de 1854,
impressas em “oﬀ-set” sobre papel apergaminhado de luxo. Os desenhos são assinados por Desmons
e o trabalho de litografia foi de Ciceri, Fichot, Aubrun, Benoist, Perjeune e Jacottet. A primeira edição
foi feita por Lemercier, em 1855 em Paris. A segunda é iniciativa do Banco do Estado da Guanabara,
sob a supervisão técnica do professor Maciel Pinheiro. Tiragem de mil exemplares, para consumo
reduzido e valorização certa e rápida.
A visita triunfal
A Venezuela está pleiteando ser incluída no mapa da peregrinação do general De Gaulle
à América Latina: Fígaro de sábado último noticiou, numa coluna, que o ministro de Assuntos
Estrangeiros da França anunciou o convite a De Gaulle, por sinal partido do sr. Raúl Leoni, novo
presidente que assume as funções hoje em Caracas. De Gaulle vem à América do Sul em Setembro.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Congresso põe-se contra o Governo
Brasília — Dois terços do Senado, reconduzindo o sr. Auro de Moura Andrade à Presidência da
Casa, enfrentaram o desafio do PTB, provavelmente interpretando a posição política do presidente
da República, e instituíram uma direção parlamentar ostensivamente hostil ao Governo Federal. A
operação oposicionista prossegue na Câmara dos Deputados, onde o sr. José Maria Alkmin deverá
pleitear hoje do plenário, com o veto do sr. João Goulart transmitido por intermédio do líder Doutel
de Andrade, à Presidência da Casa.
A bancada trabalhista do Senado, depois da rejeição, pelo PSD, da impugnação do nome do sr.
Moura Andrade, optou pelo voto em branco, de protesto, mas em nenhum momento foi oficialmente
invocada uma atitude do presidente da República contra o senador paulista. O sr. Vitorino Freire, por
exemplo, deixou de atender a um apelo do governador do Maranhão, sob o pretexto de que o sr.
João Goulart, com quem estivera pessoalmente, jamais ter lhe falado no assunto. Também o senador
socialista Aurélio Viana sentiu-se desobrigado de acompanhar o PTB, por não ter recebido qualquer
apelo pessoal do chefe do Governo.
Instigando o PTB contra o sr. Moura Andrade, mas omitindo-se pessoalmente, o sr. João
Goulart teria em vista lançar sobre o PSD toda a responsabilidade da decisão, a qual, de certo modo, o
desobriga de compromissos com o partido do sr. Juscelino Kubitschek. O senador Benedito Valadares
compreendeu os riscos da manobra e voluntariamente permitiu seu afastamento da liderança do
PSD.
Também o sr. Amaral Peixoto pareceu atento ao impacto do problema político tanto do
Senado como da Câmara sobre o futuro da candidatura Kubitschek e até mesmo sobre o regime, pois
a tese conhecida do presidente do PSD é a de que a consolidação das candidaturas presidenciais será
suficiente para a condução normal do regime até 1965.
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Fora das cúpulas políticas no Senado, sobretudo no seio da bancada pessedista, o sentimento
que estimulou a votação no sr. Moura Andrade foi o de oposição, na medida em que se identifica a
orientação geral do Governo com a “ameaça comunista”. O anticomunismo dos senadores funcionou
na decisão e foi por anticomunismo, sobretudo, que desejaram enfrentar a política do Governo
Federal.
O sr. Juscelino Kubitschek omitiu-se também na decisão do Senado. Parece ter influído na
decisão do ex-presidente da República a comunicação que lhe fez o sr. Moura Andrade de lhe ter
sido atribuído, formalmente, o papel de árbitro da atitude do PSD paulista no caso da sucessão
presidencial. Com uma carta do sr. Juvenal Rodrigues na mão, o sr. Auro de Moura Andrade fez saber
ao sr. Kubitschek que poderia lhe criar as maiores dificuldades no pessedismo paulista.
O drama do PSD na Câmara
No plenário da Câmara, deverá desenrolar-se hoje o segundo ato do drama pessedista. O sr.
Amaral Peixoto, ao chegar a Brasília, teve um diálogo pouco amistoso com o sr. José Maria Alkmin,
advertindo-o para os riscos que criava para a candidatura do sr. Juscelino Kubistchek nas vésperas
da Convenção Nacional do PSD e aludindo à possibilidade de uma cisão no partido, hipótese que,
se ocorrer, levaria o presidente do PSD à renúncia. O sr. Alkmin respondeu-lhe que não se pode
conformar com o veto do PTB e o do presidente da República ao seu nome.
A candidatura Alkmin, apesar de situada nitidamente na área oposicionista, não foi oficialmente
bafejada pela UDN, atenta aos deveres dos seus compromissos formais como o PSD. Só com a vitória
no PSD o sr. Alkmin obteria o apoio oficial da UDN e do PSP.
No entanto, sabe-se nos bastidores que ela surgiu de uma atuação de dirigentes udenistas,
notadamente os srs. Pedro Aleixo e Guilherme Machado, com o apoio imediato do sr. Carvalho
Sobrinho, do PSP. Foi o representante ademarista quem fez a primeira consulta formal ao presidente
da UDN, tendo o sr. Bilac Pinto lhe informado, na ocasião, que dois pessedistas teriam trânsito na sua
bancada, os srs. Gustavo Capanema e José Maria Alkmin. Iniciada a coordenação, há três meses, foi
ela aparentemente sustada, tendo o presidente da UDN se julgado desobrigado de compromissos
quando, no domingo, se opôs formalmente à candidatura do prócer mineiro.
O sr. Doutel de Andrade informou na segunda-feira ao presidente da República o aparecimento
do problema da Câmara, tendo o sr. Goulart lhe recomendado que mantivesse os entendimentos
com o PSD, na medida em que isso representasse um reforço da candidatura Mazzilli. Caso contrário,
o PTB reexaminaria a situação, pois a candidatura Alkmin lhe parecia intolerável.
O Governo deu uma medida do seu interesse no assunto, ao mandar ontem dois ministros
pessedistas, os srs. Expedito Machado e Oliveira Brito, à reunião da bancada para uma atuação direta,
caracterizada na hora como fisiológica, sobre seus correligionários.
Os prognósticos sobre a decisão do plenário, na hipótese de luta entre os dois candidatos, são
variáveis, exprimindo antes tendências dos prognosticadores do que um quadro real da situação. O
sr. Mazzilli, refeito da surpresa inicial, parecia ontem mais tranquilo e confiante no prestígio da sua
candidatura, mas o sr. Alkmin insistia nas suas grandes possibilidades de êxito.
O Comício
Fontes do PTB admitiram ontem que poderá surgir no comício de sexta-feira a campanha pela
reforma da Constituição no capítulo das inelegibilidades, isso é, a candidatura Goulart.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Amaral renuncia se o PSD dividir-se contra Mazzilli
Para o sr. Amaral Peixoto desde o momento em que o sr. José Maria Alkmin passou a aspirar,
objetivamente, à presidência da Câmara e se jogou, abertamente, contra a reeleição de Mazzilli, a
unidade pessedista começou a estar em jogo. O presidente do PSD, numa série de esforços infrutíferos,
tentou levar sua bancada a um caminho único.
Num esforço final, depois de reunir-se com os deputados Tancredo Neves, Último de Carvalho e
com o próprio Alkmin, diante da intransigência deste último, em concorrer à Presidência de qualquer
maneira, mesmo no caso de não obter a indicação de sua bancada, Amaral definiu a questão: o PSD
estava dando sinais de clara divisão, com os problemas pessoais se sobrepondo aos interesses políticoeleitorais e, assim, ele não teria mais condições de continuar à frente do partido. “Não posso presidir
a convenção de um partido que vai homologar seu candidato à chefia da Nação, quando não nos
entendemos sequer, na escolha da Presidência da Câmara” — afirmou — lembrando a Alkmin que
a sua irredutibilidade em concorrer — apoiada por forças estranhas ao espírito pessedista — contra
Mazzilli ponha em perigo o esquema eleitoral de Juscelino em 1965. Mesmo assim não o convenceu.
Alkmin preferiu o caminho do “blague” e, ressuscitando pequenas querelas da política local, de Minas
Gerais, respondeu que “também JK não havia se lembrado dele quando candidato a governador”.
Estava selado o caminho do atrito e da desconfiança, cujo desafio o sr. Amaral Peixoto aceitava
em seguida, ameaçando renunciar à Presidência do PSD, caso o partido se dividisse na votação do
plenário, como insinua Alkmin, se a bancada se manifestar em favor de Mazzilli.
Jogo contra JK
A preocupação do sr. Amaral Peixoto é preservar a candidatura JK dos debates pela Presidência
da Câmara. Tendo já a garantia de apoio maciço do PTB, a recondução de Mazzilli, no que se efetivasse
sem as rusgas que começam a agitar seu partido, poderia abrir caminho ao entendimento futuro das
duas maiores agremiações no esquema sucessório. A responsabilidade de chefe nacional do PSD
exige de Amaral a máxima cautela e o cuidado total de impedir um atrito antecipado nas posições
trabalhistas e pessedistas. O esquema pró-Alkmin foi forjado sem (...) preocupado de partido, desde
que o nome do parlamentar mineiro passou a ser aplaudido ostensivamente pelo grupo de direita
da Ação Democrática Parlamentar. O sr. João Mendes garante-lhe 57 votos acima dos partidos,
inclusive do PSD, e sua candidatura foi colocada, em setores da direita, como “a salvação nacional”
e o “policiamento de Jango”, passando a representar os interesses contrários à Convenção do dia 19,
em que os pessedistas homologarão JK. O interesse dos setores extremados da direita não é tanto
a eleição de Alkmin “o que se apresenta como numericamente impossível”, mas, forçar um clima de
constrangimento interno no PSD. Cenas de refletir-se na convenção.
Rusgas Udenistas
Na reunião da UDN que precedeu a votação para indicação do nome à Primeira-Secretaria da
Câmara, o sr. Onar Mendes debateu rispidamente com o sr. José Bonifácio. Em plena discussão, ao
reclamar providências da Primeira-Secretaria, Onar interrompeu-o perguntando-lhe: “V. Exa. acha que
eu sou tão imbecil assim?”. A resposta não tardou: “O tão pode ser retirado, mas, o resto está certo”.
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O sr. Edilson Távora apresentou uma plataforma de vinte pontos de atividades na PrimeiraSecretaria, onde se incluía a instalação de geladeiras nas salas das comissões, automóveis à disposição
dos deputados no Rio, inclusive, já na chegada no Aeroporto do Galeão, a construção, em Brasília, de
casas com pátio e jardim para os parlamentares, substituindo os apartamentos, a melhoria de um
pátio de estacionamento privativo da Capital Federal, “para que os carros ficassem em segurança”
quando os deputados tivessem que deslocar-se para o Rio. Mas, a bancada, afinal, preferiu reconduzir
o sr. José Bonifácio à Primeira-Secretaria.
Direito ao rodízio
O grupo que se opunha, na UDN, à reeleição do primeiro-secretário, levantou a tese do rodízio
obrigatório nos postos da Mesa da Câmara. O sr. José Bonifácio concordou, mas explicou que, sendo
a UDN um partido democrático, deverá dar oportunidade a todos: “concordo com o rodízio, mas,
podendo concorrer tanto os que têm postos como os que não os têm”.
PTB tem compromisso
Os candidatos aos postos do PTB na Mesa da Câmara firmaram um compromisso de respeitar
a decisão interna da bancada, não podendo os vencidos disputar em plenário isoladamente. As
previsões, até à noite de ontem, indicavam uma ligeira vantagem do sr. Afonso Celso contra o sr.
Clóvis Mota, para a Primeira-Vice-Presidência, estando a Quarta-Secretaria entre os srs. Clay de Araújo
e Paulo Mincarone, parecendo o sr. Antônio Baby sem maiores possibilidades.
Silêncio de Alkmin
Conta-se na Câmara que há cerca de uma semana, num almoço, no Rio, entre os srs. Amaral
Peixoto, José Maria Alkmin e Renato Archer, este reclamou pela precipitação do líder Martins Rodrigues
em considerar Mazzilli com reeleição garantida. Amaral explicou que a afirmativa procedeu porquanto
ninguém no PSD, além dele, se manifestava como candidato a Presidência. Alkmin, silencioso,
concordou com um aceno de cabeça e não se falou mais no assunto.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Política na TV: Miguel Arraes
A televisão local está progredindo no setor político, mostrando-se mais sensível às realidades
do País do que a imprensa conservadora. Assim, o público da Guanabara tem podido ver líderes
das diversas facções. Leonel Brizola e Amaral Neto permanecem os tabus, mas encontramos sem
dificuldade Arraes ou Lacerda. O veto a Leonel Brizola me parece injustificável, pois suas falas atêm-se
a assuntos gerais. Ele, Juscelino Kubitscheck, Miguel Arraes e até Ademar de Barros não descambam
para o personalismo cafajeste que caracteriza, por exemplo, Amaral Netto. É uma questão de gabarito.
Vi Miguel Arraes em Encontro Marcado na TV Excelsior, emissora que passou a comandar a
reportagem política, apesar dos esforços de Heron Domingues e equipe (Frente a Frente e Ordem
do Dia) e de programas da Rio como Território Livre (Almino Afonso e João Pinheiro apareceram nas
duas últimas semanas, sendo interrogados de maneira quase sempre inteligente). Arraes é o líder
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das forças nacionais menos provocável. Nunca invectiva pessoalmente seus adversários. Transmite
uma confiança final em seus objetivos acima de querelas individuais, que contagia entrevistadores
e, por certo, espectadores não histéricos. Brizola e Lacerda provocam pânico em muitos repórteres
(engraçado, pois Brizola, em pessoa, é tímido e delicado: quanto a Lacerda, não sei), mas Arraes força
o respeito dos inquisidores, com seu jeito tranquilo, frio (no sentido de lúcido, não de desumano) e
direto.
Perguntado, por exemplo, se era verdadeira a história de O Estado de São Paulo sobre seu
encontro com o embaixador Fomin, Arraes sorriu e respondeu que nem tudo que aquele jornal escreve
merece ser dito. Em seguida, observou que jamais admitiria a intromissão do embaixador da URSS
(ou de qualquer embaixador) em assuntos internos do País. Observou que já recebera o embaixador
Lincoln Gordon em Recife e, com ele, discutira aspectos técnicos da inflação. Conversa com todo
mundo, Arraes, aliás, é um dos políticos brasileiros mais atentos à lei e, diria mesmo, ao protocolo.
Alguns jornais divulgaram que ele não criaria impedimentos à visita de Lacerda a Pernambuco e até
enviaria um carro para receber o governador da Guanabara. Arraes é inteligente demais para prestarse ao jogo de vitimização de Lacerda.
Frente Única e esquerdas
O governador de Pernambuco considera impossível a Frente Única, se não forem revogadas
as Instruções 263 e 264, lembrando que ambas vão contra o documento submetido por San Tiago
Dantas às forças populares, onde se preconiza o monopólio estatal de câmbio e a execução rigorosa da
Lei de Remessas de Lucros. É favorável à reforma da Constituição que permitiria a reeleição de Jango,
Jânio, a eleição de Brizola, sargentos, cabos e analfabetos: ou seja, é favorável ao fim de discriminações
políticas. Existe declaração mais democrática do que essa? É evidente, entretanto, que dá primazia à
emenda constitucional que propiciaria a reforma agrária.
Arraes tem posição conhecida e inalterável diante do imperialismo e do latifúndio. Não perde a
ocasião de reiterá-la, sem, entretanto, entregar-se às orgias radicais de certas personalidades. Embora
seja socialista, sabe que o capitalismo progressista no Brasil (existe tal coisa, meninos) pode ser um
adversário poderoso contra o imperialismo e o latifúndio: esse capitalismo, entretanto, foi alienado
do processo em virtude de excessos radicais. Assistimos, no momento, a uma tentativa de recuperálo, no campo. Assim, o decreto da Supra prevê desapropriações de terras acima de cem alqueires.
No momento, busca-se fixá-las para acima de quinhentos alqueires, o que traria um sem número de
fazendeiros para o lado do Governo (ou, ao menos, os tornaria menos sensíveis ao engodo do Ibad)
na luta contra o latifúndio, pois este é feudal, anticapitalista, ou, se quiserem, pré-capitalista. Arraes,
falando de usineiros, dividiu-os entre os capitalistas, os industriais interessados na melhoria geral
das condições de Pernambuco (pois seus lucros cresceriam com isso), e os “feudais”, os latifundiários
renitentes, incapazes de adaptar-se à realidade moderna. Os últimos é que lhe criam dificuldades.
O Governo Arraes tem se preocupado em atrair capitais, em instalar indústrias, em criar empregos,
baseado no axioma econômico de que antes de dividir a riqueza é necessário produzi-la. Essa posição
nada tem em comum com o “laissez-faire” preconizando por um Lacerda ou Schmidt, pois estes não
admitem a alteração da estrutura econômica, a exclusão do imperialismo e do latifúndio e a garantia
de participação progressiva dos trabalhadores nos frutos do desenvolvimento. Essa atitude ampla de
Miguel Arraes tem lhe valido não poucas injúrias de certos radicais para quem a história se resolve no
grito, mas a meu ver, constitui uma das bases da liderança do governador de Pernambuco.
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Gerais
A Rádio Ministério da Educação lançou um novo programa político com Octávio Malta, Hermano
Alves e eu: falamos às 21 horas, cada dia um, durante cinco minutos e, aos sábados, no mesmo horário,
nos reunimos para uma resenha da semana. Também entrevistaremos personalidades dos diversos
setores. Trata-se de uma iniciativa que recomendo aos leitores, embora isso pareça propaganda em
causa própria, mas meu intuito real é prestigiar o Ministério de Educação, que pode ser um poderoso
veículo de divulgação das realidades do País. Hoje, falará Octávio Malta.
O DIP lacerdista está espalhando que o governador Nei Braga está no papo do fascismo. Não
creiam nisso: Nei pretendia fazer uma chapa com Carvalho Pinto. Se esta não sair, talvez entre em novas
composições, mas, pelo que sei a seu respeito, duvido que aceite aliança com forças antinacionais.
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QUINTA

12 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Sérgio defende emancipação nacional antes das reformas
Chama-se Prática da Emancipação Nacional o livro que o sr. Sérgio Magalhães lançará dia 20, ao
anoitecer, em ato popular na Cinelândia. Entre outros temas que figuram no livro, o líder trabalhista incluiu
a tese que defende: a luta anti-imperialista deve ter precedência sobre as reformas de base. É perfeitamente
previsível uma polêmica nas esquerdas, porque a ideia informa a programação eleitoral do sr. Sérgio
Magalhães ao Governo da Guanabara.
Noutra parte do livro, o representante trabalhista apresenta seu depoimento pessoal da pressão
militar em cima do Congresso, em agosto de 61, para impedir a posse do sr. João Goulart. Ocupou a
Presidência da Câmara, enquanto o sr. Ranieri Mazzilli estava interinamente de presidente da República:
Sérgio Magalhães conta que se recusou a receber a visita do general Cordeiro de Farias, comandante do
Emfa, rasgando a mensagem dos ministros militares que pediam ao Congresso para bloquear o acesso de
Jango ao Governo.
Também são desencavados pelo sr. Sérgio Magalhães, e trazidos ao conhecimento público, fatos
que informaram nos bastidores o lançamento da candidatura João Goulart em 60, como companheiro de
chapa do marechal Lott.
Descoberta do óleo
Enquanto os óleos comestíveis sofreram um aumento de 90% nos preços e andam desaparecidos
da praça, lá no cais do porto jazem armazenados 550 mil quilos de óleo de algodão importado dos Estados
Unidos, pela extinta Cofap. O produto se encontra em perfeito estado, precisando apenas de beneficiamento
(filtragem, refinação etc.), para adaptar-se às exigências do consumidor brasileiro. A Sunab descobriu a
pólvora e pretende agora aproveitar o óleo, através da Cobal, sua subsidiária. O lançamento do produto no
mercado está dependendo do laudo do exame a que foi submetido no laboratório bromatológico. Depois
do que o óleo será reenlatado em nova embalagem, com a marca Cobal.
Definição de Magalhães
O governador Magalhães Pinto definiu nitidamente sua posição de candidato, numa entrevista de
televisão. Disse:
1) Será candidato à Presidência da República lançado por um pequeno partido, onde possa abrigar
sem restrições a sua posição política e ideológica.
2) Vários desses pequenos partidos já lhe puseram as legendas à disposição.
3) Embora candidato por outro partido, não deixará a UDN, onde estão as suas raízes políticas e
onde encontra perfeita correspondência programática para as suas ideias.
4) Não pretende criar qualquer dificuldade à Convenção Nacional que lançará a candidatura do
governador Carlos Lacerda, embora considere um erro a atitude do partido, tanto pela antecipação
convencional como pelo candidato escolhido, que representa uma posição radicalizada. Apenas não
comparecerá à Convenção.
5) Sua candidatura à Presidência da República dirige-se a todas as áreas nacionais que não desejam
ser arrastadas na perigosa aventura da radicalização e anseiam por um clima de paz e tranquilidade
necessário ao trabalho produtivo e ao desenvolvimento do País.
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Influência de compadre
Dizem por aí que foi um artigo de Mário Martins que despertou a atenção do presidente Goulart
para as dimensões territoriais que o sr. João Pinheiro Neto estava dando à reforma agrária marginal. Mário
chamou a atenção para o fato de que em 46, ao sair da prisão, Prestes reclamava a reforma agrária com maior
generosidade do que Pinheiro Neto se propõe a fazê-lo agora. O efeito atribuído no ânimo presidencial
por Mário Martins foi resultado do tom coloquial que adotou no artigo: falou em termos de compadre. A
intimidade com o boi, evidente no artigo do ex-deputado da UDN, calou fundo na alma de fazendeiro que
Jango carrega. Os efeitos se desencadearam e vai daí Pinheiro Neto anuncia que, a conselho do deputado
Marco Antônio, vai excluir do decreto da Supra as áreas inferiores a cem hectares, na medida lembrada por
Mário Martins. O mínimo da Supra subiu para quinhentos hectares.
Cobiça
A idoneidade técnica que é a marca da Sudene está sendo cobiçada para a Civat, pelo seu
superintendente, sr. Leopoldo Freire.“A chancela da Civat em qualquer planejamento, a curto ou longo prazo,
de qualquer natureza — desenvolvimento agropecuário, estudos hidrológicos, pesquisas geoeconômicas
— equivale à segurança técnica e idoneidade”, afirma Leopoldo Freire. No Conselho Deliberativo da Civat
figuram os governadores de Goiás, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o prefeito de Brasília. A área de atuação
é vastíssima: abrange as bacias dos dois grandes rios. O objetivo é preparar a região Centro-Oeste para as
necessidades do Brasil em futuro próximo.
Marca de planejamento
A BBC está montando um grande programa em homenagem à Rádio Roquete Pinto, primeira
emissora educativa do Brasil, na passagem do seu trigésimo aniversário. Foi o que comunicou W. A. Tate,
um dos bigs da BBC, ora no Rio, em conversa com Murilo Miranda, diretor da PRD-5. Tate, que dirige os
serviços latino-americanos da grande organização radiofônica britânica, assegurou também a apresentação
semanal do Correio de Londres, através do qual os ouvintes brasileiros terão uma resenha completa das
atividades culturais na Inglaterra.
Homenagem à Roquete
O brigadeiro Gabriel Moss telegrafou ao brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, chefe
do Estado-Maior da Aeronáutica, e ao brigadeiro Prata, depositário judicial do Clube da Aeronáutica,
estranhando que não tivessem sido tributadas honras militares no sepultamento do brigadeiro Ismar Brasil.
Para grande surpresa do brigadeiro Moss, os telegramas não foram aceitos pelo funcionário dos Correios,
que alegou ter recebido ordens superiores para não transmiti-los. Moss está inconformado com a censura
e pretende tornar público o seu protesto.
Linha de montagem
Um grupo que tem boas relações com a Volkswagen do Brasil está querendo ter no Paraguai uma
fábrica para a montagem dos carros VW produzidos no Brasil. O governo paraguaio bloqueou a compra de
1.700 carros da Volkswagen alemã, na esperança de que o projeto brasileiro de montagem seja executado
com urgência: terá a vantagem de criar emprego e utilizar mão de obra paraguaia. Este é considerado um
passo certo e firme dentro do mercado comum latino-americano.
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Ação verbal
De uma posição contemplativa, um grupo de esquerda passou à ativa contra o professor Darcy
Ribeiro, denunciando-o como irreversivelmente convertido ao janguismo. A demolição do prestígio
do chefe da Casa Civil nos agrupamentos de esquerda começou depois de um encontro que ele
manteve com o governador de Pernambuco. Os contemplativos de esquerda acham que depois do
diálogo Darcy faltou ao segredo. Conceitos que atribuem ao chefe da Casa Civil do Planalto: Arraes é
figura provinciana ensaiando-se de mau jeito no plano federal. Sua grande desgraça são os assessores
que o cercam.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Frente de defesa da Constituição
Brasília — Anuncia o sr. Adauto Cardoso, líder da UDN, que está em formação no Congresso uma
Frente de Defesa da Constituição, a ser integrada por deputados de todos os partidos, antirreformistas
ou reformistas, da esquerda à direita, com o objetivo de lutar pela preservação das linhas mestras do
regime democrático.
A informação do líder udenista foi dada quando comentava o episódio da frustrada candidatura
do sr. José Maria Alkmin à Presidência da Câmara, no qual ressaltou de positivo a afirmação de uma
vocação de luta nas hostes pessedistas. “Nós, da UDN — disse — vimos há muito tempo de lanterna
na mão à procura de um homem no PSD”. Como o sr. Alkmin retirou sua candidatura, é possível que o
sr. Adauto, que não lhe deu apoio, considere agora que sua lanterna mágica focalizou em vão.
De qualquer forma, permanece a iniciativa da formação da Frente de Defesa da Constituição,
a qual de resto tem muito mais a ver com o comício de amanhã e o conjunto das atividades do
Governo Federal do que com o episódio isolado da eleição da Câmara.
Ainda na véspera, o sr. Pedro Aleixo comentava com repórteres informações que lhe haviam
chegado de que, num encontro semiclandestino do presidente da República com autoridades
militares, tinha sido examinado um esboço de Constituição a ser outorgada no momento em que as
forças que apóiam o Governo considerarem adequado.
Um deputado da esquerda advertia que essa é uma pista que não convém ser abandonada,
pois a linha mestra do pensamento do presidente da República seria, no consenso unânime dos seus
conselheiros, preparar-se para impedir a ascensão do sr. Carlos Lacerda à chefia do Governo.
De toda a série de especulações e rumores surgidos em torno dos preparativos do comício
de amanhã, no Rio de Janeiro, persistiam nos círculos autorizados previsões relativas às seguintes
possibilidades: a) assinaturas do decreto da Supra, como senha para invasões em massa no interior;
b) lançamento da campanha pela reforma política da Constituição, ou seja, fixação de pré-requisitos
para a continuação do sr. João Goulart no Poder; c) desfecho de uma ofensiva sindical e militar de
pressão sobre o Congresso.
O anúncio oficial da formação da Frente Ampla, que foi o pretexto inicial do comício, já não
poderá ser feito, pois o assunto está praticamente liquidado. O coveiro da Frente Ampla foi, finalmente,
o sr. Luís Carlos Prestes, com um artigo no semanário comunista declarando inviável a composição
preconizada pelo professor San Tiago Dantas.
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Jango aceita Brizola, mas mudo.
Para substituir a falecida Frente Ampla, as esquerdas tentam desesperadamente um
entendimento das suas diversas facções para uma apresentação oficial, no comício, da Frente Única —
versão reduzida e sectária da Frente Ampla. Para isso é essencial levar o sr. Leonel Brizola ao palanque
ao lado do sr. João Goulart.
O presidente concordou em que o sr. Brizola fosse convidado, mas informou que, se ele se
inscrever com orador, o comício muda de dono, pois João Goulart não estará presente.
O sr. Brizola, no entanto, condicionou sua presença no palanque a que lhe assegurem o direito
de falar. Quer falar para advertir o presidente de que está no caminho errado abandonando a “Carta
de Vargas’’para se compor com os interesses espoliativos.
O assunto terá sido resolvido esta madrugada no Rio, com o sr. Brizola e os deputados brizolistas
convocados. De qualquer forma, o impasse está criado, pois dois galos não cantarão no mesmo
terreiro.
UDN denuncia “farsa do atentado”
O sr. Bilac Pinto encomendou ontem ao sr. Pedro Aleixo, líder da oposição, a redação de uma
nota através da qual a UDN denunciará oficialmente a intenção dos organizadores do comício de
sexta-feira de armarem uma “farsa do atentado”. Segundo a denúncia udenista, estaria planejada
a simulação de um atentado contra o presidente de República, devendo a pessoa escalada para
desempenhar o papel ter no bolso papéis de origem udenista.
Deputados seriam isolados em Brasília.
O sr. Peracchi Barcellos colheu em fontes militares informações, que ontem transmitiu a alguns
dirigentes políticos, de que existem planos para impedir a saída de deputados de Brasília, em momento
não especificado, mas que acredita ser no momento de um “putsch” militar contra o Congresso.
Essas informações poderão incidir na preparação de um movimento retornista preconizado
ostensivamente por vinte deputados federais.
Nei Braga articula Carvalho Pinto
O governador Nei Braga esteve ontem em Brasília, dirigindo-se à noite a São Paulo, para
combinar com deputados do PDC a convocação da Convenção Nacional do seu partido que indicará
o candidato à Presidência da República. O sr. Nei Braga está empenhado em fazer do sr. Carvalho Pinto
o candidato que o PDC proporá às chamadas correntes “não alinhadas”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Retirada de Alkmin foi fortalecimento de Jango
Ao desistir de concorrer, em plenário, à Presidência da Câmara, contra Mazzilli, o sr. José Maria
Alkmin conseguiu — num golpe de astúcia — impedir a radicalização e a separação ostensiva de
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forças em governo e antigoverno, reforma e antirreforma. A fuga do embate em plenário (onde os
srs. João Mendes, Armando Falcão e Herbert Levy se preparavam para defender a candidatura do
deputado mineiro, em nome da “guerra santa contra Jango e contra a comunização do País”), não
pode esconder, no entanto, a vitória do dispositivo parlamentar reformista que, embora capenga e de
muletas, manteve firme, em torno de si, o bloco da maioria, nele integrando bem mais da metade da
bancada pessedista. Retirando-se da disputa, Alkmin e todo o grupo da direita conseguiram, apenas,
imitar as avestruzes que, perseguidas e alcançadas no campo pelos caçadores, enterram a cabeça na
areia, pensando esconder-se de seus vencedores.
Foi a sombra do “anti” em que se alimentou sua candidatura que, paradoxalmente, levou
Alkmin a retirá-la. Não foi o respeito à decisão da bancada do PSD que, por uma margem escassa de
votos havia preferido Mazzilli e levou a desistência. Em declaração escrita, distribuída à imprensa, ele
próprio salientava que se dispunha a concorrer para “oferecer uma opção a correntes políticas, além
das formadas por pessedistas”. O PSD entendido como partido da maioria governista havia ficado de
fora no esquema Alkmin. Sustentava-o o espírito da direita, enquanto do PSD é congregado na áreas
oficiais da UDN. Os eufóricos srs. João Mendes e Armando Falcão articulando de homem a homem o
apoio a Alkmin no plenário, davam a medida exata do conteúdo de sua candidatura.
Tornara-se o “anti” por excelência. Se se tivesse restringido apenas à ideia de renovação da
Mesa (este será o oitavo da consecutiva de Mazzilli), teria sido possível, até, ganhar em plenário.
Mas Alkmin quis mais e acabou se afogando nas fórmulas do grupo ativo do Ibad e começou a se
transformar no espelho mágico da “preservação democrática” do “desafio do Congresso contra Jango”,
da intangibilidade da Constituição.
Ao acordar, ontem pela manhã o hábil político mineiro já tinha compreendido que sua
candidatura se havia transformado na trombeta da extrema direita. E temeu a luta. Preferiu que o
Governo e as reformas não experimentassem a vitória no campo da batalha e deixou-o a Mazzilli. Quis
impedir a deflagração aberta da luta dos radicalismos. Mas passou recibo da derrota da direita.
E como exclamava o deputado Paulo de Tarso, ao ouvir do próprio Alkmin a desistência em
concorrer “Acabamos de assistir a uma nova batalha de Itararé”. “Mas, aquela também não impediu
que a Revolução de 30 triunfasse.”
Não Alinhados com CP
A articulação da candidatura Carvalho Pinto à Presidência da República, que se mantinha,
até aqui, nas conversações dos bastidores de esparsos setores parlamentares de esquerda (desde
homens como Almino Afonso, no PTB, ou Plínio Sampaio, no PDC, até vários elementos da “bossa nova”
udenista), começou a coordenar-se ostensivamente, a partir de ontem, quando o Diretório Nacional
do PDC decidiu enviar a São Paulo uma comissão de cinco nomes para, num trabalho preliminar,
sondar o ex-ministro da Fazenda. O governador Nei Braga, que ontem chegou a Brasília para presidir a
reunião de seu partido, tinha mantido, anteontem, no Rio, um contato com o governador Magalhães
Pinto, procurando coordenar os “não alinhados” em torno de um nome comum que, dizia ele, fugisse
tanto de Juscelino como da candidatura da UDN. Ao contato com o governador mineiro, seguiu-se
ontem, em Brasília, uma conversação do sr. Nei Braga com elementos da “bossa nova” articulada pelos
deputados José Sarney e Celso Passos e, mais tarde, com o senador Afonso Arinos.
Como preliminar desses entendimentos, o sr. Nei Braga desmentia, com todas as palavras,
que no encontro com Lacerda, em Curitiba, tivesse tratado de sua candidatura à Vice-Presidência da
República numa composição do PDC com a UDN.
Essa afirmativa levou o deputado Plínio Arruda Sampaio a propor que os diretórios regionais
pedessistas fossem estimulados a debater e lançar internamente a candidatura Carvalho Pinto. À
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medida que isso venha a se verificar, uma comissão do PDC, integrada pelos sr. Nei Braga, Franco
Monteiro Plínio Sampaio, Juarez Távora e Jeremias de Matos Fontes, já terá ouvido Carvalho Pinto e
dele recebido, objetivamente, o sinal verde para prosseguir nas conversações futuras, então numa
área mais ampla, que abarcaria, desde os setores sob influência de Magalhães Pinto, na UDN, até as
esquerdas.
A Câmara dos 40
Os quarenta votos dados ao sr. José Maria Alkmin, como candidato à Presidência da Câmara,
na bancada do PSD, poderão transformar-se num novo grupo político parlamentar. Entre os “ultras”
pessedistas fixava-se, ontem, a sugestão de materializar o sintoma de rebelião antijanguista e
antirreformista (formalizado pelos votos dados a Alkmin), num agrupamento que procure levar o PSD
ao afastamento do Governo. O dono da ideia é o sr. Armando Falcão. Quem a ventilava eram nomes
da bancada do PSD de Goiás (Anísio Rocha e Benedito Vaz) e alguns da representação mineira (Cícero
de Carvalho, na condição de primeiro), além do sr. Peracchi Barcellos.
A exceção de Clóvis
Mesmo derrotado, internamente, na bancada do PTB, o sr. Clóvis Mota procurou alijar, na
votação de plenário para a Primeira-Vice-Presidência da Câmara, o deputado Afonso Celso, numa
atitude classificada, entre os trabalhistas, como de “exceção”, que não correspondia ao desejo nem
às normas do partido. Havia, inclusive, um compromisso firmado pelos candidatos trabalhistas de
respeitar a decisão da bancada.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Às vésperas do Comício
O comício é o assunto. Tivemos outro, em 1963, pacífico, mas já se anuncia que o povo sofrerá
constrangimento, logo o governador da Guanabara declarou ponto facultativo. O comércio será
fechado, mas a notícia vai ser dada em cima da bucha, a fim de evitar protestos dos comerciantes
indiferentes à orientação do Ibad. Tudo se faz para evitar o comparecimento do povo.
O manifesto do chamado Comando Nacional das Classes Produtoras é um acinte ao presidente
e é, por certo, pensado e redigido pelo Ibad, cujo objetivo primeiro permanece a derrubada do Governo.
A ideia de um encontro entre o povo e o presidente leva o Ibad a toda espécie de provocação. Jango
está hoje, em consequência disso, em posição idêntica à de Getúlio junto aos trabalhadores, com a
diferença de que dispõe de um dispositivo militar que lhe é fiel, sem falar da máquina sindical, 1954
não se repetirá.
As divergências das esquerdas perdem muito de interesse diante dessa mobilização de cunho
nitidamente fascista visando ao presidente da República. Por outro lado, levará o último a apoiar-se
mais e mais nas forças populares. O decreto da Supra é medida que transcende a si própria pelas suas
repercussões. Dez anos depois de 1954 estamos, ao que parece, no limiar da transformação social
do País, que não ocorrerá de acordo com os figurinos teóricos, mas que já se processa de maneira
confusa, desordenada, mas irresistível, por pressão de baixo para cima.
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Frente a essa realidade, a direita só pensa em apertar as cravelhas, para impedir que o espectro
das reivindicações populares se materialize.
Hitler baseou toda sua carreira no apelo às classes que se consideravam ameaçadas em sua
existência. Essa tática vem sendo fielmente seguida por Carlos Lacerda, mas aonde levará?
Este comício não será mero palavrório, acredito. Estamos na reta final.
Gerais
A candidatura Alkmin à Presidência da Câmara, se vitoriosa, significaria o início da tentativa
de “impeachment” de Jango. Sua derrota revela a ausência de condições para esse movimento.
Anteontem, na reunião empresarial na Guanabara, brilhou o sr. Oscar Schrappe Jr., do
Paraná, muito cioso da democracia. No Governo Lupion repórteres de O Cruzeiro estiveram
no Paraná à procura do médico nazista Mengele. O chefe de Polícia de Lupion disse-lhes que
procurassem o líder do Partido Nazista do Paraná, cujo nome é Oscar Schrappe Jr.
A propósito: Carlos Lacerda planeja um Festival da Cerveja na Guanabara, já tendo
convidado delegações da República Federal Alemã, para quem discursará. Em 1923, Adolf Hitler
tentou um “putsch” numa cervejaria de Munique. Quem sabe a história se repetirá, na base da
Caracu (escolhi a cerveja que me parece complementar psicologicamente Herr Carlos?).
Nota para o Conselho de Segurança Nacional: um leitor que esteve em Corumbá informoume que a vinte quilômetros dessa cidade existe uma colônia alemã, vedada a estranhos, que são
recebidos à bala. Uma investigação militar da zona talvez revelasse a presença de alguns nazistas
originais.
Quanto aos carbonos, já os temos de sobra aqui: o sr. Jorge Mello Flôres, sobre quem o CSN
tem “dossiê” completo, encabeçava a arrancada ibadiana no encontro das classes produtoras. É
o mesmo “encontro” havido em Belo Horizonte às vésperas do comício da Frente de Mobilização
Popular é a mesma gente que tramou o locaute em Pernambuco. A direita está organizada em
âmbito nacional. Mas o ponto alto foi a declaração do representante de Niterói, que acusou os
comunistas de terem estuprado quinhentas meninas em Caxias. Trata-se, por certo, da Operação
Lolita. Não se ouvia essa propaganda contra os comunistas desde que o almirante Penna Botto
foi substituído pelo Ibad.
Eminências pardas do Itamarati estão tentando impedir que o Brasil compareça à Trienal
de Milão (Artes Decorativas, Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial). Lúcio Costa planejou
um pavilhão com base de violões, redes e painéis sobre Brasília, unindo o folclórico (inspirado em
Luís da Câmara Cascudo) e moderno no ambiente brasileiro, bem um retrato da essência cultural
do País. O pavilhão custaria apenas dez mil dólares, bem menos do que certos embaixadores
gastam em orgias ou empregando afilhados de “gorilas” no exterior. Note-se que as eminências
pardas estão agindo contra vontade expressa do ministro Araújo Castro e do secretário Bolitreau
Fragoso, ambos interessados em levar o Brasil à Trienal de Milão, certame de importância mundial.
Usam a tática do “atraso” para desencorajar Lúcio. A Trienal será em maio.
Comunicam-se do Ministério da Educação que não é fato que o processo de congelamento
de anuidades esteja sendo emperrado por Santa Roza e dão-me até conta de várias reuniões da
comissão encarregada de estudar o assunto. Recebi a informação de boa fonte, mas não me
custa registrar o desmentido. O importante é que a coisa ande.
Segundo corre, Sérgio Lacerda perdeu seu “status” oficial junto a papai porque estava
“dando na vista”. Agora, age apenas durante o mingau e o cereal. É voz corrente nas rodas
lacerdistas que Sérgio é um moleque sabido, que começou cedo e irá longe, embora só lhe sobre
tempo até abril de 1965.
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Os fiscais de barreira ganharam uma questão no Supremo Tribunal contra o Governo da
Guanabara. O Supremo determinou que fossem integrados no corpo funcional da Guanabara, mas o
“fuchrer” não quer, logo, a lei que vá para o diabo.
Os atacadistas lusitanos da rua do Acre, salazaristas e lacerdistas, serão deportados em massa
assim que se apurar suas sonegações de gêneros e impostos, que são públicas e notórias.
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SEXTA

13 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Comício que assusta Brasília entra na rotina do Rio
Retirar dinheiro de banco, preparar o automóvel ou reservar às pressas lugar em aviões ou
ônibus foram as medidas mais praticadas ontem em Brasília, em febre de incerteza política. No Rio,
um camelô estrategicamente localizado na esquina da rua da Assembleia com avenida Rio Branco,
com as mãos cheias de caixinhas azuis, oferecia aos que passavam lâminas de gilete — para que
todos pudessem comparecer bem barbeados ao comício de hoje. Em São Paulo, os que são acessíveis
ao receio acham que o pior virá depois: a calma foi mantida.
Durante o comício desta tarde, o general Jair Dantas Ribeiro estará no seu gabinete no Ministério
da Guerra. Nenhum oficial do Exército, fardado ou à paisana, estará no palanque presidencial, de
acordo com determinação expressa do ministro da Guerra.
Há informação militar de que a praça da República amanhecerá interditada, com as tropas
encarregadas de assegurar normalidade à concentração popular em seus postos a partir das sete
horas. Oito mil homens do Exército ficam encarregados do policiamento da área, sendo três mil da PE,
com a tarefa específica de revistar casas e edifícios na praça da República e adjacências com acesso
visível ao palanque.
A cobertura do palanque é um toldo plástico à prova de bala. Centenas de faixas estão enroladas
e irão assim para o comício. Serão desfraldadas ao mesmo tempo para reivindicar JG-65.
Definição de JK
Já não há dúvida quanto à viga mestra do discurso do sr. Juscelino Kubitschek na sua definição
de candidato, perante a Convenção Nacional do PSD: será uma nítida declaração em favor das
reformas, mas também uma inequívoca manifestação contra a reforma da Constituição.
A ordem é vender
A presença do sr. Santos Vahlis foi assinalada ontem pela manhã na Bolsa de Valores, onde os
melhores títulos estão por baixo. Deu ordens na hora para a venda de todas as ações de seu patrimônio.
Barba para todos
Quem estava estabelecido de orador, em frente do Clube Naval, ontem à tarde, era o barbeiro
particular do embaixador Augusto Frederico Schmidt: falava aos passantes, pedindo assinaturas
num manifesto de solidariedade à mulher mineira, “ofendida pelos comunistas”. Geraldo Sédulo, na
opinião de José Aparecido, que o viu falar, é Fígaro e Cícero, apto a fazer a carreira da eterna vigilância.
Quando Kubitschek foi a Recife lançar a Openo (Operação Nordeste), um orador se levantou no meio
da massa em nome dos nordestinos: era Geraldo Sédulo. Na inauguração de Brasília, uma voz rompeu
o protocolo e improvisou um agradecimento de arroubo em nome dos candangos: era ainda Geraldo
Sédulo. E quando o sr. San Tiago Dantas recebeu uma delegação de cubanos, que foram queixar-se de
Fidel Castro ao chanceler, o representante dos exilados não era outro.
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Segunda etapa
Num encontro com o deputado Artur Lima Cavalcanti, ontem no Palácio Laranjeiras, o
presidente João Goulart disse-lhe que a assinatura do decreto da Supra, no comício de hoje, o libera
do assunto reforma agrária. Passa a ter condições de tratar da reforma urbana. Pediu ao trabalhista
pernambucano para levar-lhe à presença, na semana que vem, arquitetos com os quais deseja trocar
ideias sobre o tema.
Questão de confiança
Não é difícil diagnosticar dores de cabeça para o presidente Goulart, com a transferência
dos sargentos para os pontos mais distantes da geografia política brasileira. O episódio que pode
precipitar a enxaqueca presidencial foi o exílio de cinco sargentos que servem em São Paulo e que
o general Amaury Kruel mandou para a fronteira de Mato Grosso com o Paraguai. O motivo foi a
presença deles numa reunião de militares para discutir o projeto de anistia, lado a lado com patentes
mais altas das três armas.
Em São Paulo existe um núcleo de sargentos, dos quais a expressão mais forte é o sr. Aimoré
Cavalheiro, que foi candidato a deputado nas eleições de 62 e está sendo processado juntamente
com líderes sindicais, por participação na última greve paulista. O processo está sendo apressado para
a condenação se antecipar à anistia. As esquerdas estão dispostas a criar uma questão para Jango.
“Módulo” em crise
Módulo, revista de arte e arquitetura de alto nível, editada em quatro línguas, com circulação nas
universidades e órgãos de arquitetura de todo mundo, está sob iminente ameaça de desaparecimento.
É consequência da decisão de Departamento Cultural do Itamarati de suspender o convênio que
mantinha com a revista. Se isso acontecer, os meios artísticos brasileiros e o próprio Itamarati perderão
o seu principal instrumento de divulgação no exterior.
Sucessão paranaense
A Convenção do PTB paranaense, recentemente realizada, reelegeu o senador Nélson Maculan
presidente do partido e elegeu o ministro Amaury Silva e o sr. Léo de Almeida Neves respectivamente
para a Vice-Presidência e Secretaria-Geral. Dentre esses três dirigentes petebistas, igualmente
prestigiados pela Convenção, sairá o candidato do partido ao Governo do Estado. A reeleição do
sr. Nélson Maculan, por unanimidade, é um dado que fortalece a sua candidatura. Amaury e Léo de
Almeida são, entretanto, concorrentes sérios.
Paz no Rio Doce
Já estão concluídos os Estatutos da Fundação Agrária do Vale do Rio Doce, instituída principalmente
pelas empresas siderúrgicas que operam na região. O objetivo é o desenvolvimento agrário do Vale, para
resolver os problemas do abastecimento de sua população e promover ali condições de equilíbrio social.
O escritor e jurista Ivã Vasconcelos foi incumbido de preparar toda a justificação legal da criação do órgão,
incluindo a minuta da escritura constitutiva da Fundação e os seus Estatutos. Esse material será entregue ao
ministro da Agricultura e já no dia 31 deste mês o presidente da República deverá assinar os atos necessários.

93

BB em novas dimensões
Gorda e vermelha de sol, quase irreconhecível, Brigitte Bardot, fotografada em cores em Cabo
Frio, vai ser estranhada pelos leitores europeus quando abrirem o Paris-Match da semana que vem. Seu
agente de imprensa distribuiu fartamente às revistas brasileiras fotografias coloridas com alterações
impostas à sua fisionomia e ao seu corpo pelo retiro em Cabo Frio. Os jornais receberão as fotos na
terça-feira, para não se anteciparem às cores reservadas para Manchete, Fatos & Fotos e O Cruzeiro.
Liberdade e contradição
Política Universitária, novo jornal estudantil (Centro Acadêmico Luís Carpenter), anuncia em
editorial bem feito a sua disposição de servir ao diálogo, abrindo espaço tanto para conservadores
como para as esquerdas. Mas publica uma reportagem — “É balela a liberdade de imprensa” —
que contraria a linha do artigo de apresentação. A liberdade de imprensa, afinal, é que vai permitir
a Política Universitária cumprir a orientação que se traçou: “um jornal livre, sem compromissos, um
jornal do diálogo”.
Programação de abril
Da fonte inquieta: o presidente Goulart mandou chamar à sua frente o sr. Carlos Meireles e
encomendou ao Conselho Nacional de Petróleo que preparasse os estudos para a encampação de
todas as refinarias particulares de petróleo. Noutro lance, convocou o sr. Haroldo Cavalcanti, presidente
da Confederação Nacional da Indústria, confiando-lhe a informação de que assinará a encampação
das refinarias a 19 de abril, aniversário de nascimento de Vargas.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Prontidão na UDN: defesa do regime
Brasília — Os principais chefes da oposição, srs. Bilac Pinto, Pedro Aleixo e Adauto Cardoso,
permaneceram em Brasília, numa disposição de “vigília cívica” ante a expectativa de graves
acontecimentos relacionados com o comício de hoje no Rio. A grande maioria dos deputados e
senadores saiu da Capital tão logo concluída a batalha parlamentar pela renovação das Mesas do
Congresso. Aqueles dirigentes políticos, no entanto, consideraram que as horas de inquietação e
sobressalto em que vive o País não lhes permitem abandonar as posições de onde poderão atuar
sem perda de tempo ante qualquer emergência.
Do PSD, ficou o líder Martins Rodrigues, entregue ao estudo tranquilo de textos legislativos.
Os demais parlamentares remanescentes na Capital da República estavam visivelmente
atingidos pela onda de rumores sobre a eminência de acontecimentos excepcionais. Muitos deles
tratavam de tirar dinheiro dos bancos, num movimento que contaminou o funcionalismo, e os que
não residem permanentemente em Brasília organizavam sua retirada para as próximas horas.
A oposição extrai, obviamente, seus motivos de inquietação dos movimentos do Governo e
do presidente João Goulart e nega qualquer procedência a rumores de que se poderia efetivar nas
próximas horas uma reação política militar oposicionista.
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Entende o comando da UDN que o presidente João Goulart devera agir, em função dos interesses
continuístas que lhe atribui, numa faixa entre 13 de março e 19 de abril, ou seja, uma semana antes da
Convenção Nacional do PSD e uma semana depois da Convenção Nacional da UDN. Essas duas reuniões,
consolidando a política sucessória e lançando nas ruas as candidaturas presidenciais, se refletiram sobre o
poder político do chefe do Governo, reduzindo-lhe a agressividade e a consequente capacidade de atingir
as instituições democráticas. A oposição permanece na disposição de, pelo menos nesse interregno, não dar
ao presidente da República pretexto para uma nova ação do tipo do “retorno aos quadros constitucionais
vigentes” de 1955.
Os principais líderes oposicionistas reuniram-se ontem num almoço com o senador Afonso Arinos,
que parece lhes ter feito, na oportunidade, revelações de certa gravidade. Participou do encontro o
senador João Agripino, e os dois representantes dissidentes da UDN no Senado declararam-se, na ocasião,
perfeitamente integrados com o fundamental da linha udenista, principalmente no que se refere à
necessidade de uma vigilância ativa para defesa das instituições.
“Début” da organização brizolista
As fontes brizolistas de Brasília davam conta, ontem, das negociações que se processavam no Rio,
entre os srs. Miguel Arraes e Leonel Brizola, de um lado, e os emissários do sr. João Goulart, de outro lado.
Tratava-se de fixar a temática do comício, desde que, oficialmente convidado pelo CGT, o sr. Leonel Brizola
estaria disposto a “honrar o convite”, único feito oficialmente pelos organizadores da manifestação.
Os emissários governamentais tratavam de convencer o sr. Brizola da inconveniência de serem
abordados certos temas, enquanto o sr. Brizola procurava convencer o presidente de que não deve insistir
na política de conciliação, já malograda. Falar em conciliação a esta altura, seria, segundo o ponto de vista
brizolista, uma espécie de masoquismo político. Liquidada a Frente Ampla, restaria ao Governo o caminho
da homogeneidade do dispositivo de esquerda, que se reuniria formalmente na Frente Única.
A tendência do sr. João Goulart parecia, contudo, ser a oposta, admitindo-se ainda ontem a
possibilidade de não assinar ele o famoso decreto da Supra e de persistir na linha das últimas semanas, de
buscar um equilíbrio fora da radicalização.
De qualquer forma, os correligionários do sr. Leonel Brizola asseguravam que fosse qual fosse os
resultado das negociações entre o deputado e o presidente, haverá, no comício, um “début” sensacional:
a apresentação à “sociedade capitalista” da “maquina brizolista” de pressão popular. Pela primeira vez uma
cadeia de “grupo de onze” se apresentará de público, organizadamente, como uma milícia ou como um
Exército. Dois milhões de prospectos lançados ontem no Rio pelas vanguardas da organização preparavam
o espírito dos assistentes para transformar o comício numa festa de definições.
Para Lacerda via Carvalho Pinto
O governador do Paraná, o sr. Nei Braga, está de marcha batida para apoiar a candidatura do sr. Carlos
Lacerda. Como satisfação às tendências dominantes no seu partido e para liberta-se de compromissos
anteriores, o sr. Nei Braga, dispôs-se a promover rapidamente o lançamento da candidatura do sr. Carvalho
Pinto, como base para um movimento de conciliação nacional. Essa candidatura surgiria como um apelo à
renúncia do sr. Carlos Lacerda e a uma definição do PTB.
Não se sabe a resposta que o sr. Carvalho Pinto terá dado ao governador da Paraná, mas aos meios
políticos parece claro que nem o sr. Lacerda renunciará nem o PTB marchará para uma terceira candidatura
que não seja oriunda de uma iniciativa própria das forças que lidera.
O sr. Nei Braga, em consequência, ficaria livre para atender à pressão do seu eleitorado
paranaense, todo ele antitrabalhista e antijanguista. Todo ele lacerdista.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Oposição na faixa do terror contra o Comício
Praticamente deserto de elementos do Governo (o Executivo está concentrado no Rio, para
onde seguiu, também, a maioria dos parlamentares governistas), a Capital da República permanece
entregue, desde ontem, à “guerra psicológica” com que a oposição busca, num movimento nacional,
tumultuar o comício de hoje na Central do Brasil, apresentando-o como “o prenúncio da agitação
popular contra o Congresso”.
Os líderes oposicionistas Pedro Aleixo e Adauto Lúcio Cardoso, dizendo-se conhecedores
profundos das “indiscrições do Governo”, voltavam a anunciar ontem, estarem de posse “de dados
circunstanciados” sobre “a simulação de um atentado ao presidente da República para fazer recair a
culpa na oposição”. Feita em tom de defesa prévia, a “denúncia” da oposição encobre, no entanto, um
movimento de terror articulado entre Brasília e o Rio de Janeiro, e do qual participam, diretamente,
não só os líderes parlamentares da UDN, como alguns militares das três, armas e o próprio Governo
da Guanabara.
Por linhas travessas, ressuscita-se o tema do “atentado” ao governador da Guanabara, por
ocasião do pedido de estado de sítio, com a diferença de que a oposição agora simula uma simulação
com o intento claro de alimentar o fanatismo da direita, estimulando a toda sorte de violências contra
os organizadores da concentração e contra o próprio sr. João Goulart. Animando a encenação, um
outro representante da direita, o deputado João Mendes (...) ontem no mesmo grau de mistério dos
srs. Adauto Cardoso e Pedro Aleixo ter informações de que “gravíssimos acontecimentos sucederiam
no Rio Grande do Sul e na Bahia”, no dia seguinte ao do comício da Guanabara, contra os quais tanto
ele como seus comandantes da Ação Democrática Parlamentar deviam estar preparados.
Para o líder trabalhista Doutel de Andrade, que ontem pela manhã viajou para o Rio, a UDN se
jogou numa cartada tão perigosa que “só é possível de ser explicada pelo desespero”. A “denúncia”
do atentado simulado era interpretada assim, não como um golpe publicitário inconsequente, mas
como a preparação pública do espírito de violência contra as reformas. Seria uma ramificação da
árvore de “guerra revolucionária” plantada pelo presidente da UDN, Bilac Pinto.
Mas toda essa tentativa de estabelecer um clima de terror público não comoveu os líderes da
maioria e do PTB na Câmara que tranquilamente voaram para o Rio, ontem, acreditando, mais do
que nunca, que a oposição — no máximo — conseguirá transformar-se num falso monge budista,
ateando fogo às suas próprias vestes.
Tancredo convida Adauto
Ao encontrar-se com o senhor Adauto Cardoso no Aeroporto de Brasília, ontem, o sr. Tancredo
Neves convidou-o a participar do comício da Central para “testemunhar, pessoalmente, um ato
histórico”. Ressaltou que o deixaria à vontade na concentração, uma vez que nela, o presidente da
República implantaria um plano agrário “sem mexer na Constituição, como se diz que a UDN deseja”.
O líder udenista desconversou, dizendo-se compromissado a pronunciar uma conferência em São
João Del Rei, terra natal de Tancredo, na mesma data e hora.
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Tudo é de lei
Ao comentário de que o presidente João Goulart falaria no mesmo palanque em que foi
proclamado o Estado Novo, o sr. Paulo de Tarso objetava que Getúlio, na ocasião, havia discursado no
Palácio do Catete. No seu grupo, alguém discordou, argumentando que “o palanque era de madeira
de lei”, ao que o deputado completou: “Madeira de lei, não. Só se foi de decreto lei”.
Lagostas de Murilo
Acusado de ter viajado à França para arrendar a organizações da Bretanha a pesca da lagosta no
litoral do Nordeste, a ser feito por uma firma comercial de que participaria indiretamente, o deputado
pernambucano Murilo Costa Rêgo vai falar na Câmara, na próxima semana, para “explicar ponto por
ponto o que realmente sucedeu”. Diz que está sendo vítima de inconfessáveis interesses antinacionais,
provando na ocasião, que busca apenas fazer com que “a lagosta seja nossa”.
Armistício político
Na interpretação da circular de esquerda, entre os quais se inclui o pedecista Paulo de Tarso,
a possível candidatura Carvalho Pinto à Presidência da República possibilitaria ao País “um armistício
político” que já se definiria em plena campanha política e se prolongaria por todo o próximo mandato
presidencial. O impasse entre direita e esquerda estaria adiado para só após o período presidencial de
1970, tendo condições o ex-ministro da Fazenda de assegurar, como chefe da Nação, a efetivação das
reformas que se iniciarem com Jango, sem levar seu eventual Governo a uma posição que signifique
uma transformação fundamental no País. Ontem, a “comissão de cinco” do PDC deslocou-se a São
Paulo para pessoalmente, sondar o sr. Carvalho Pinto. Com a iniciativa, o sr. Plínio Sampaio, que estava
em desgraça para com o sr. Nei Braga, presidente nacional do PDC, foi “reabilitado”. É ele no PDC
o elemento de maior vinculação com o ex-governador paulista e passa a atuar como ponte para
transpor as muralhas que poderiam separá-lo do governador paranaense.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Religião e Política
Dá-se como certa a remoção de Dom Helder Câmara, da Guanabara, em virtude de sua
oposição ao atrelamento do Episcopado à extrema direita, fomentado por Dom Jaime Câmara. Já
se fala também na remoção de Dom João de Rezende Costa de Belo Horizonte, devido à sua crítica
aos padres e mulheres que envolveram a Igreja na manifestação ibadiana contra o comício da Frente
de Mobilização Popular. O macartismo não poupa sequer o clero, como se vê. Qualquer padre que
se pronuncie a favor da reforma agrária é imediatamente marcado pelo Ibad, que dá início a uma
campanha de assinaturas de mulheres, sob influência da Camde ou Limde, organizações notoriamente
sob controle de Ivan Hasslocher. Muito me admira que a Nunciatura ceda a esse tipo de pressão, de
cunho nitidamente antidemocrático, mas é o que vem acontecendo.
Os últimos pronunciamentos de Dom Jaime Câmara têm caráter claramente reacionário:
aplaudem a agressão aos “comunistas” em Belo Horizonte, acusam direta ou indiretamente o Governo
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Federal de instrumento de Moscou etc. etc. Como estou farto de escrever aqui, essa não é a opinião
unânime da Igreja, mas como em tudo mais no Brasil, a direita controla os postos chaves do clero:
os poucos que não controla, como os de Dom Helder e Dom João Rezende Costa, são atingidos
por campanhas difamatórias, movidas na surdina, mas que nem por isso deixam de chegar ao
conhecimento dos politicamente informados. Os dois intelectuais da Igreja em maior evidência,
Tristão de Athayde e Gustavo Corção, vêm travando um debate (sem se citarem nominalmente) nas
páginas do Jornal do Brasil e Diário de Notícias. Corção, numa conferência, declarou que os católicos
não se devem preocupar com os males desse mundo, pois o seu mundo é outro, o céu. Mas nem por
isso esse “Torquemada” bucal deixa de dar vaza a seu macartismo congênito, xingando muito pouco
cristãmente os que discordam dele: presume-se que os “comunistas” que Corção procura diariamente
debaixo da cama sejam desse mundo. Logo, por que preocupar-se com eles? Corção devia aplaudir
a tomada do poder pelos “comunistas”, pois assim ele seria martirizado e iria para o céu sem escalas.
Falando francamente
Nesse programa da TV, que deveria ser precedido pela Marcha dos Símios, de Heller, vi o famoso
padre Caio Alvim de Castro, que participou, escudado por mulheres, das arruaças em Belo Horizonte.
Ele, a todo instante, punha a mão no peito e dizia: “A mulher mineira quer isso, não quer aquilo etc.”.
Como humor na linha macabra, não era mau, mas politicamente será aceitável que esse padre acuse,
como acusou ontem, o presidente de subversivo, num programa de televisão que se sabe já foi
financiado pelo Ibad, organização ilegal fechada pelo Governo do País?
Já é tempo que os grupos progressistas católicos, particularmente na Guanabara, que é o centro
da reação, tomem a palavra, defendam suas teses e a necessidade de reformas. A impressão que se
está criando é de que Dom Jaime Câmara e figuras como esse padre Alvim representam o pensamento
coletivo da Igreja. Em Belo Horizonte, a reação de Dom João Rezende Costa e de diversas associações
católicas foi a mais positiva (embora sonegada pela imprensa do Ibad na Guanabara), mas aqui todos
parecem intimidados diante de Dom Jaime Câmara. A Igreja, torno a repetir, só tem direito de exigir de
seus fiéis obediência em questões religiosas. Pode aconselhar nos outros assuntos, mas não se arroga
autoridade de conduzi-los.
Gerais
Vozes da Ação Democrática (identificando-se como tal) avisam às senhoras para colocarem
velas nas janelas durante o comício de hoje. Hasslocher terá investido no comércio de velas? A vitória
de Cabot Lodge na primária de New Hampshire indica a força que a política externa terá nas eleições
nos EUA, em 1964. Lodge tornou-se conhecido como representante americano nas Nações Unidas,
faltando-lhe lastro e prestígio em assuntos internos. É possível, por outro lado, que Barry Goldwater,
cujo ponto mais fraco é política externa (suas teorias resumem-se em mandar brasa nos soviéticos,
chineses etc.), seja, doravante, sistematicamente boicotado pelo alto comando do Partido Republicano.
Goldwater, mantendo contato direto com o povo de New Hampshire, perdeu para um rival ausente.
O Banco do Brasil, como todo organismo financeiro do País, é controlado pela direita. O “clube
da lanterna” detém as principais diretorias do Banco do Brasil, como é público e notório. Assim, com
o consentimento do sr. Medina Coell, foram adiantados quatro bilhões de cruzeiros ao Governo da
Guanabara, para futuro acerto de contas. Esse dinheiro provém de uma lei que passou para os Estados
todos os depósitos à ordem judicial, promulgado pelo “gorila” Auro Moura Andrade, depois de ter sido
vetado pelo presidente da República. Apesar dessas benesses federais do Banco do Brasil, o governador
da Guanabara requereu falência do estabelecimento com o fito de prejudicar as negociações de
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reescalonamento da dívida externa do País. Imagino o sofrimento do sr. Medina Coell ao ter de distribuir
nota à imprensa criticando o comportamento do governador da Guanabara de quem ele é profundo
admirador.
Moças universitárias estiveram na Petrobras, pedindo à direção da empresa que abolisse a
discriminação contra o emprego de mulheres em atividades técnicas. A Petrobras mostrou-se simpática
à ideia e está examinando a maneira de levá-la a cabo. Foi-se o tempo em que a mulher brasileira se
limitava ao bordado, piano e marido.
Continuam anunciando que o sr. Souza Brasil será nomeado adido cultural do Brasil na
Nicarágua. Noutro dia, o presidente em discurso na Escola Superior de Guerra, dizia que política externa
independente é igual a soberania. Como, entretanto, manter a política externa independente, se os
“gorilas” continuam obtendo a maioria dos cargos diplomáticos? O sr. Souza Brasil é um notório inimigo
da política externa independente, considerava uma afronta às nossas tradições “ocidentais e cristãs”
como ele diz com seu sutil estilo. Assim na Nicarágua, na medida do possível, premiado com dólares
pela sua oposição ao Governo, agirá contra a política externa independente. Quem pode entender a
máquina do Itamarati.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
A cartilha de Dom Távora
O título viver é lutar já é expressivo, para uma cartilha supostamente organizada para a
alfabetização. Mais expressivas ainda as fotografias que ilustram todas as páginas da cartilha: quadros
de miséria, de subnutrição, de trabalho árduo etc.
Amostras do texto:
1) Pág. 8: “Eles trabalham para sustentar a família. Mas a família de Pedro passa fome. O povo
trabalha e vive com fome. É justo a família de Pedro passar fome? É justo o povo viver com fome?”;
2) Pág. 13: “É dura a vida do povo! O povo quer mudar de vida? O povo pode mudar de vida?”;
3) Pág. 20: “O operário sofre injustiça. Sofre injustiça como o camponês. O operário e o camponês
são homens. Eles têm direito de viver como gente”;
4) Pág. 26: “Por que a gente sofre tanta injustiça? Isto não está certo. Está certo não!”;
5) Pág. 32: “Muitos trabalham e seu trabalho é explorado por outros. Muita coisa está errada no
Brasil. É preciso mudança completa no Brasil”;
6) Pág. 52: “O povo do Brasil é um povo explorado. Explorado não só por brasileiros. Há muitos
estrangeiros explorando a gente. Como libertar o Brasil desta situação?”.
Se isto não é cartilha feita para instigar o povo à revolução e fazer propaganda do “Comunismo
com Deus Nosso Senhor”, não sei que outra coisa será.
Sem quebra do respeito que me merecem os padres sinceros, devo dizer que o procedimento
dessa ala comunista do catolicismo, à qual se filia Dom Távora, resulta de uma ignorância especializada
e inadimissível em quem quer ensinar os outros a ler.
A fórmula mais geral dessa ignorância é a de que todo ser humano tem direito a um padrão de
vida digno, a saber: nutrição, vestuário, moradia, repouso etc.
Isto é uma proposição asnática, porque absurda. Em qualquer país do mundo o total dos
bens materiais a repartir não pode exceder o valor da Renda Nacional, isto é, valor (salvo detalhes) da
produção de mercadorias e serviços do país inteiro.
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Não é possível distribuir mais do que se produz. É rico quem produz muito, é pobre quem
produz pouco. A produtividade é que decide entre a riqueza e pobreza ou miséria. Só e mais nada.
Há países ricos como Estados Unidos em que o bolo dá uma fatia equivalente a 2.500 dólares
“per capita” por ano: há outros, como o Brasil, em que a fatia não atinge trezentos dólares, e outros
ainda, como a Índia, em que não excede cem dólares.
Quem diz ao povo do Brasil que ele tem direito a um padrão de mil dólares por ano,
correspondente a uma vida “digna” e que está sendo explorado, pratica uma burrice e uma maldade,
além de mentir.
Que há desigualdade na distribuição dos trezentos dólares “per capita” no Brasil, ninguém
nega. E em que país não há essa desigualdade? Na Rússia, já o tenho repetido, a renda disponível do
trabalho varia de um a quarenta, contra um a dezessete nos Estados Unidos. Que o imposto de renda
é mal arrecado no Brasil, como o é na Itália, na Espanha e na França, todo mundo sabe; mas os que
pagam, pagam duro; mais até do que nos Estados Unidos.
Carlos Lacerda disse bem há poucos dias, que há padres que, a pretexto de quererem criar uma
sociedade inteiramente utópica, vivem a fazer o jogo do comunismo.
Bem sei que careço de autoridade para falar a católicos, mas peço licença para invocar a palavra
de expoentes do catolicismo, dos mais eminentes:
Escreve George Bernanos:
“Os católicos de esquerda ou de extrema esquerda sempre me deram a impressão de uma
extrema retaguarda, para não dizer de caudatários, da tribo marxista, em marcha para a terra
prometida”.
E ainda:
“Parece que já não há outra maneira de amar os pobres se não a de ser marxista...”.
Tecendo recentemente considerações sobre a Mater et Magistra, advertia a Rádio do Vaticano:
“... oposição vigilante, constante, indomável, à ideologia marxista, fechando-lhe todas as vias de
penetração...; o comunismo marxista é a antítese do cristianismo...; com a ideologia marxista é preciso
ser tanto mais intransigente quanto mais equivocada e sutil é sua tática de penetração”.
Recordei, mais uma vez, estes textos para demonstrar que ainda há católicos, inclusive no
Vaticano, que não rezam pela cartilha do padre Távora.
Mas todos os padres – como todos os homens de Governo – deveriam ser proibidos de exercer
sua sagrada profissão sem primeiramente ter adquirido noções rudimentares de Análise Econômica e
Economia Social. Se Dom Távora tivesse passado por essa preparação elementar não cometeria agora
o crime de instigar o povo de sua terra a uma revolta odiosa porque de objetivo utópico, incitando-o
a exigir que lhe dêem aquilo que não existe.
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SABADO

14 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda seção - Wilson Figueiredo
Goulart desfecha no Congresso primeiro golpe de sua luta
Com 48 horas de antecedência sobre sua instalação do Congresso Nacional, o sr. João Goulart
balizou claramente seu campo de atuação e dirigiu o sentido de seu impulso ofensivo sobre os
representantes do povo, aos quais endereçou um “caloroso apelo reformista”, apenas tático. Deu
suficientes sinais de que está em desenvolvimento um programa eleitoral, colocado em termos de
abertura democrática destinado a incluir na vida política ativa do País os contingentes de analfabetos,
para os quais patrocina a condição de alistáveis e elegíveis, ao lado dos sargentos, cabos e praças de
pré, com representação política de todas as correntes de ideias, inclusive os comunistas. Incluiu nas
suas forças os contingentes da parte da população sem condições políticas, porque não alfabetizados.
A assinatura dos decretos da Supra e de encampação das refinarias particulares precedeu o
comício por motivos táticos: as medidas perderam o sentido demagógico que as marcaria em praça
pública. Chegou ao comício depois que a assinatura dos dois decretos já havia sido comunicada
à opinião pública, com antecedência suficiente para que todas as formas de reação e os riscos de
crise — possíveis e prováveis — se tornem automaticamente suspeitos de representarem interesses
particulares atingidos na desapropriação das refinarias e das terras localizadas no decreto da Supra.
Vargas foi invocado pelos oradores do comício e sua imagem compareceu em cartazes, sem
a força do impacto que estava previsto para marcar a etapa de ressurreição do prestígio popular
getulista, programada para este ano: de 19 de abril até 24 de agosto —quando se completarão dez
anos da morte de Vargas — a campanha de Goulart será conduzida sob o patrocínio do getulismo.
Observação que não escapará às críticas da oposição: o comício reuniu dois inelegíveis, nos
termos da Constituição, para a pregação conjunta da reforma constitucional, com o objetivo de
remover os impedimentos que pesam especificamente sobre eles.
Comício em pedaços
O presidente suava em bicas por todo o tempo do seu discurso. O lenço funcionou
exaustivamente.
De um lado, um pouco atrás, tinha o presidente a presença tranquila e sorridente de sua esposa,
dona Maria Teresa. Do outro, a cara de mau do líder Osvaldo Pacheco. Ao fundo via-se o professor
Darcy Ribeiro, que de vez em quando soprava sugestões ou recomendações ao ouvido do Jango.
Depois de estimar o comparecimento do comício entre 150 a 200 mil pessoas, Jango falou em
seu discurso da “Multidão Incalculável” que ali se encontrava.
O sr. Lindolfo Silva, orador das Ligas Camponesas, foi o primeiro do comício a falar em inflação.
E de inflação ficou só numa palavra. As emissoras de televisão não aguentaram e passaram a fazer
entrevistas, enquanto ele falava.
O governador Badger Silveira cometeu vários erros de concordância (“as bandeiras que nos deu”
etc.). Sua tese deve ser a de que um político de esquerda não deve concordar nem com a gramática.
O locutor Carlos Pallut, da TV Continental, chamou o palanque de parlatório.
O vice-governador Elói Dutra terminou o seu discurso com um “boa noite, amigos” que traiu os
seus hábitos de palestrador radiofônico.
O coronel Ventura disse pela televisão que o dispositivo de segurança instalado na praça do comício era
apenas para impedir que o povo abraçasse o presidente, pois poderia até matá-lo entre abraços de entusiasmo.
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Estavam certos, afinal, os que diziam que o presidente da República não assinaria o decreto da
Supra no comício da Central (havia até uma mesa posta no palanque para isso). O decreto foi assinado
no Palácio das Laranjeiras.
Trabalhadores vindos de Niterói passaram pela avenida Rio Branco, em demanda do comício,
com um cordão de batucada e cantando “A cabeleira do Zezé”.
O exaltado locutor da Rádio Mayrink Veiga antecipava-se à posterioridade falando na “célebre
sexta-feira, 13 de março”, ao mesmo tempo em que pregava a revolução do transistor. Os ouvintes do
interior, onde o serviço de energia elétrica não estivesse funcionando, e onde faltasse força por atos
de sabotagem da oposição, deveriam munir-se de rádios transistor e reunir o povo na escuta.
O discurso mais controlado foi o do governador Miguel Arraes. O mais descontrolado, o do
presidente da UNE. O mais sem assunto, o do governador do Estado do Rio. O mais bem sucedido, o
do deputado Leonel Brizola.
Brizola lançou uma invocação nova: “Brasileiros de todas as gerações”.
Em certo momento a TV Continental interrompeu a transmissão do comício para fazer uma
propaganda do Governo Carlos Lacerda.
Locação tabelada
O decreto de tabelamento dos aluguéis provocará, segundo os observadores do ângulo
realista, as seguintes consequências: 1) volta aos regimes das luvas; 2) mandados de segurança em
massa, já que a Lei do Inquilinato declarou livres os novos contratos de locação; 3) perturbações de
retração no mercado imobiliário; 4) aumento de pressão sobre os Institutos e Caixas para obtenção de
financiamentos destinados à aquisição de casa própria; 5) problemas judiciais e atritos de toda ordem
entre os inquilinos e proprietários que contrataram no regime da liberação.
O ponto do decreto que tem recebido maior apoio é o relativo aos apartamentos desocupados,
pelos interesses de especulação. A minuta do decreto, por outro lado, não faz referência a despesas
de condomínio e taxas diversas, hoje por conta do inquilino. Essas despesas, atualmente, superam em
muitos casos o preço do aluguel.
Direito autoral
“Armai-vos uns aos outros” não tem a autoria de nenhum líder do comércio carioca, nem
do usineiro pernambucano — que no máximo a repetiram na reunião das classes produtoras. Foi
com a exortação que o padre Pedro Vidigal, deputado pessedista mineiro, encerrou sua oração na
Convenção Rural de Curvelo, há mais ou menos um mês.
Naquela cidade mineira, os proprietários de terra da região marcaram um encontro para decidir
coisa práticas. Durante os trabalhos, uma fazendeira se levantou para anunciar que, enquanto os
maridos estivessem lutando ao lado dos filhos, para repelir os invasores de terra, as mulheres deviam
ficar em casa rezando, de terço na mão.
Outra saltou para encaminhar proposta mais prática: as mulheres devem ficar com terço na
mão esquerda e o fuzil na direita, ajudando a defender as terras. A solução final foi dada por uma
terceira mulher de fazendeiro: o terço deve ficar no pescoço e as duas mãos ocupadas em manejar
os fuzis.
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Pagador recebe convite
Depois de ver Leonardo Vilar no filme O Pagador de Promessa, frei José Maria de Guadalupe,
o ex-cantor José Mojica, ficou impressionado com o ator brasileiro e, em missão de um grupo
cinematográfico mexicano, veio convidá-lo para representar o principal papel masculino de uma
produção conjunta que reúna Brasil e México numa iniciativa cinematográfica. Mojica foi ver, de
batina, Mary Mary quarta-feira no Teatro Copacabana.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Qualquer um tomaria posse, menos Lacerda
Brasília — Houve, há dias, um churrasco em Brasília. Seus participantes foram exclusivamente o
presidente da República e os membros do Gabinete Militar do Palácio do Planalto. Não houve outros
convites. Até mesmo o general Fico ficou de fora. Escondeu-se da imprensa o local do carneado,
numa granja em torno da cidade.
O general Assis Brasil apresentou, na ocasião, ao sr. João Goulart, alguns de seus assistentes
militares que o presidente ainda não conhecia.
Agora, desse círculo fechado, começam a transpirar, como se fossem inconfidências, algumas
versões, que poderão ser autênticas, ou não. Registre-se que as inconfidências são espontâneas.
Uma delas, a mais importante, narra um diálogo, antes um monólogo do chefe da Casa Militar
em presença do sr. João Goulart. O general animou-se a falar depois que os presentes examinaram
mapas dispostos sobre uma mesa nos quais se assinalavam posições militares, informando-se ao
presidente estarem sob perfeita vigilância e controle todos os focos possíveis de agitação. Membros
do gabinete ligados ao Conselho de Segurança Nacional haviam feito uma explanação sobre o
problema geral de segurança, civil e militar.
O general Assis Brasil foi franco e informal, de acordo, aliás, com o ambiente. Todos estavam
ali perfeitamente à vontade. Teria começado por lembrar ao sr. João Goulart que uma velha amizade
os une ao longo do tempo. Até o dia 13, data do comício, nenhum risco correriam as relações entre
ambos. No entanto, a partir de então essa amizade poderia estreitar-se ou arrefecer. O dispositivo militar
estava preparado para dar cobertura ao presidente no prosseguimento da sua política progressista,
de reformas. E asseguraria ao Governo, inclusive para dar posse ao presidente que for eleito. Ao sr.
Juscelino Kubitschek, ao sr. Miguel Arraes. Até mesmo ao sr. Zarur. Menos ao sr. Carlos Lacerda. Esse
não tomará posse, se for eleito. Qualquer um dos outros, ganhando as eleições, exprimiria influências
mais ou menos lícitas. E exemplificou: se Zarur vencer, por exemplo, não será exagero atribuir-se isso
ao desejo de Jesus. Mas o sr. Carlos Lacerda, não. Se ele ganhar, será uma vitória imposta pelos grupos
econômicos, pelas forças reacionárias. E essas não voltariam a prevalecer no País.
O sr. João Goulart, segundo ainda a mesma versão, ouviu tudo em silêncio.
A vigilância denuncia
Os srs. Bilac Pinto, Pedro Aleixo e Adauto Cardoso passaram, ontem, o dia e a noite juntos.
De tarde, chegaram juntos ao Congresso e transmitiram aos jornalistas a informação, que havia o
presidente da UDN recebido de alta patente da Marinha de Guerra, de que seiscentos marinheiros
à paisana se haviam deslocado para a área de comício com a missão de provocar distúrbios, a fim
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de que fossem os mesmos atribuídos à influência do governador da Guanabara. Os três chefes da
oposição ouviram a irradiação do comício da casa do sr. Bilac Pinto.
Nada contra Pinheiro Neto
O sr. Oscar Correia, relator da comissão designada pela Presidência da Câmara para estudar as
medidas cabíveis de represália contra o sr. João Pinheiro Neto, concluiu ontem seu parecer: nenhum
procedimento, a seu ver, pode ser adotado contra o presidente da Supra, a não ser requisição de
horários de televisão para responder às suas críticas.
Presidências de Comissões
Os líderes do PSD e da UDN conferenciaram ontem para fixar os critérios para a distribuição das
Presidências de Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados, dado que o sr. Adauto Cardoso
considera fundamental para delinear a política legislativa do ano.
Juscelino falará sobre Brasília
Segundo o deputado Carlos Murilo, o sr. Juscelino Kubitschek criticará, no discurso que
pronunciará na Convenção do PSD, as tendências de retorno total ou parcial do Congresso para o Rio
de Janeiro.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
A Cartilha do Professor Gudin
“O título Viver é Lutar já é expressivo para uma cartilha supostamente organizada para a
alfabetização”: assim começa o sr. Eugênio Gudin sua análise sobre a cartilha do MEB ilegalmente
apreendida pelo governador da Guanabara. Expressivo de quê? O português não é um dos fortes do
sr. Eugênio Gudin. Ele é desses que escrevem “gosto duvidoso”, “falece autoridade” etc. Por outro lado,
que há de negativo no título Viver é Lutar? A criança quando aprende a engatinhar, luta para viver. O
sr. Eugênio Gudin é favorável a uma cartilha com o título “Viver é Ceder”? O sr. Eugênio Gudin já ouviu
falar de Darwin?
O sr. Eugênio Gudin considera a cartilha como um passo para o “Comunismo com Deus Nosso
Senhor”. Ficou ofendido com as ilustrações do texto, “quadros de miséria, subnutrição, de trabalho
árduo etc.”. Acha que essas coisas são ainda “mais expressivas” dos intuitos dos bispos do Nordeste.
Cita vários trechos do manual de comunicação: “Eles trabalham para sustentar a família, mas a família
de Pedro passa fome. O povo trabalha e vive com fome. É justo a família de Pedro passar fome? É justo
o povo viver com fome?”. Para o sr. Eugênio Gudin é justíssimo. Ele explica: “A fórmula mais geral dessa
ignorância é a de que todo ser humano tem direito a um padrão de vida digno, a saber: nutrição,
vestuário, moradia, repouso etc. Isto é uma proposição asnática, porque absurda”. O sr. Eugênio
Gudin ainda não tomou conhecimento da revolução americana e da francesa, onde os princípios de
igualdade ganharam expressão política (embora contraditados pela obsessão liberal com o direito de
propriedade).
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O sr. Eugênio Gudin, entretanto, é um economista e, portanto, “cientista”. Logo, precisa
racionalizar seus preconceitos, sua paixão pela desigualdade e pela crueldade, sentimentos que
informam a classe dominante no País. Assim, ele escreve: “Em qualquer país do mundo o total dos
bens materiais a repartir não pode exceder o valor da Renda Nacional. Isto é, o valor (salvo detalhes)
da produção de mercadorias e serviços do país inteiro. Não é possível distribuir mais do que se produz.
É rico quem produz muito, é pobre quem produz pouco. A produtividade é que decide entre riqueza
e pobreza ou miséria. Só e mais nada. Há países ricos como os EUA em que o bolo dá uma fatia
equivalente a 2.500 dólares “per capita” por ano: há outros, como o Brasil, em que a fatia não atinge
trezentos dólares, e outros, ainda, como a Índia, em que não excede cem dólares”.
Gudin “per capita”
É difícil dizer se Gudin é apenas um primário ou se sua má fé já atingiu o estágio da esclerose
intelectual. Vamos por partes: ninguém, evidentemente, de Franco a Mao, nega que o “total dos
bens materiais a repartir não pode exceder o valor da Renda Nacional”. E é igualmente óbvio que a
“produtividade é que decide entre riqueza e pobreza ou miséria”. O problema é a divisão dos frutos
da produtividade. O sr. Eugênio Gudin usa o argumento falacioso da renda “per capita”. Quando fala
que nos EUA há 2.500 dólares por pessoa, tem-se a impressão de que Nelson Rockefeller e qualquer
preto do Harlem recebem a mesma coisa por ano: ou que no Brasil, Gudin e o Fabiano, de Vidas Secas,
ganham cada um trezentos dólares. Valerá a pena discutir nessa linha?
É justo, por exemplo, que doze milhões de camponeses sejam sujeitos a relações feudais de
trabalho, enquanto 1% da população dispõe de muitos milhares de alqueires de terra? É econômico
que a terra esteja dividida assim? Gudin (e Carlos Lacerda) responderia que o negócio é levar a
tecnologia ao campo, mas sem alterar a desumana desigualdade entre os possuidores e destituídos.
Propõem o latifúndio mecanizado, mas não a abolição do latifúndio. O aterrador em Gudin é que ele
expressa, com sinceridade, a opinião da maioria dos possuidores do País.
Na própria carne
O trecho mais “comunizante” de Viver é Lutar, para Gudin, é o que ele cita em último lugar:
“O povo do Brasil é um povo explorado. Explorado não só por brasileiros. Há muitos estrangeiros
explorando a gente. Como libertar o Brasil desta situação?”. Aprendemos na história do Brasil, mesmo
a mais primária, que nosso povo lutou contra holandeses, franceses e, por fim, portugueses, para
estabelecer sua Independência. Somente um débil mental pode supor que um país sem o controle
dos setores vitais de sua economia é um país realmente livre. Gudin responderia, por certo, que
precisamos importar capitais, mas já está sobejamente demonstrado que a importação de capitais
no Brasil é mínima, que o que importamos são nomes de firmas, máquinas obsoletas nos mercados
mais industrializados, patentes etc., que, aqui, à maneira da “Amfori” se estabeleceram e empolgaram
nossos recursos, expandindo-se à custa de favoritismo creditício nos estabelecimentos bancários
oficiais.
Gudin representa um passado meretrício na história do País, de alienação econômica e cultural
de nosso povo. É um passado ainda presente, sem dúvida, mas evidentemente em ruínas políticas.
Os bispos do Nordeste, a Ação Católica de Belo Horizonte representam a reação contra o estado de
coisas dentro da própria Igreja, parte e parcela de um movimento irresistível, que terminará, mais
cedo ou mais tarde, por conduzir Gudin e associados ao seu lugar de direito: o lixo da História.

105

DOMINGO

15 de março de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Mensagem de Goulart ao Congresso reivindica novos poderes
Na Mensagem do Presidente da República ao Congresso, na abertura do ano legislativo,
hoje em Brasília, o sr. João Goulart vai apresentar-se na posição de procurador do povo, rompendo
as conveniências até aqui observadas nas relações entre os dois poderes. A mensagem será uma
recomendação urgente das reformas, subordinadas à tese da revisão geral da Constituição proclamada
no comício.
A reforma constitucional passou ao primeiro plano, depois da assinatura do decreto da
Supra e da encampação das refinarias. Com o respaldo do apoio das esquerdas, agraciadas com os
dois decretos, Goulart passará à pregação da reforma da Constituição — pedindo ao Congresso, na
Mensagem Presidencial, a alteração no parágrafo 16 do Artigo 141, abolindo a exigência de “prévia
e justa indenização em dinheiro”. Pedirá que seja tornada mais clara, no Artigo 146, para passar a ser
por interesse social, a intervenção no domínio econômico ali especificada como tendo “por base o
interesse público”. O Artigo 147 também será arrolado na alteração constitucional, por força de sua
conexão com o parágrafo 16 do Artigo 141.
E mais: Goulart pedirá a supressão do artigo que proíbe a delegação de poderes ao Executivo
pelo Congresso. Vai reclamar, ainda, uma reforma eleitoral que depende da revisão constitucional já
pedida no comício, para assegurar aos analfabetos condição de alistáveis e de elegíveis — negada
pela Constituição de 46. Na democratização do processo eleitoral, a queda das barreiras permitirá
em igualdade de condições o acesso dos sargentos, cabos e praças de pré à vida política, bem como
direito de representação a todas as correntes de opinião.
Vai abrir e estimular no Congresso o debate sobre a legalidade de seu comportamento
apenas esboçado no comício de sexta-feira.
Convulsão
Em encontro recente com um grupo de estrangeiros, o sr. Ademar de Barros disse que o País está
à beira de uma convulsão, quadro que ilustrou com dados alarmantes. A seguir, afirmou a sua certeza
de que chegaremos às eleições de 1965. Como um dos presentes estranhasse a contradição entre
as duas perspectivas, o governador de São Paulo explicou: virá a convulsão, “mas nós a sufocaremos”.
Armas
Os grupos armamentistas brasileiros, os da direita e os da esquerda, estão usando o mesmo
processo tático na compra das armas estrangeiras: assim é que os direitistas fazem suas compras na
Tchecoslováquia e os esquerdistas nos Estados Unidos. Se a metralhadora reacionária for apreendida
pelas autoridades militares ou policiais, passa por ser de origem comunista. E se apreendem a
metralhadora comunista, o MAC é quem paga a culpa. A impressão geral é de que no fim dá certo.
Retornismo
O movimento retornista de Brasília está sendo explicado em alguns setores como uma forma
de pressionar o presidente da República para que acelere o processo de mudança da Capital. O
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objetivo real seria, assim, precisamente o oposto do aparente. Afirma-se, por outro lado, em defesa do
sr. João Goulart, que o Governo está aprontando nove mil novos apartamentos em Brasília, quando
encontrou a cidade com um total de sete mil apenas.
Dos expedientes retornistas, o que tem melhor acolhida é o que pretende o funcionamento
do Congresso no Rio, durante o período do verão. Principalmente por causa do clima seco de Brasília,
que nessa temporada se agrava sensivelmente. O deputado Paulo de Tarso, representando a Comissão
do Distrito Federal, da Câmara, deverá pedir esta semana uma palavra do presidente da República
sobre o programa de obras do Governo em Brasília e de suas providências para o apressamento da
mudança. A resposta do presidente será importante para desanimar ou estimular a onda retornista.
Poeta em ação
Duas obras monumentais encomendadas pela Unesco trouxeram o poeta negro Leon Damas
ao Brasil para colher material. O poeta da Guiana Francesa forma com Leopold Senghor e Aimé
Césaire o triângulo da poesia negra engajada no movimento conhecido como negritude. As duas
obras que trazem Leon Damas são um dicionário de autores negros das Américas e um panorama
da contribuição do negro à cultura americana. Além do Brasil, visitará os países onde a contribuição
negra é importante: Cuba, Estados Unidos, Antilhas. O prazo de sua permanência no Brasil é de
dois meses. Damas, que atravessa com facilidade textos em português, ficou impressionado com a
Biblioteca Nacional, onde levantou vasta bibliografia. No seu roteiro: Minas, São Paulo, Brasília, Bahia,
Maranhão e Amazônia.
Damas gravou um disco de poesia para a Festa e terá seu livro Black Label editado pela
Civilização Brasileira, em tradução de Thiers Martins Moreira.
Aula de Salomão
Na aula inaugural da Universidade do Brasil, o presidente João Goulart ficou impressionado
com um estudante que se apresentou vergado ao peso de um cartaz onde contava sua história em
forma de apelo que podia ser lido de longe: “presidente — eu e minha garota passamos no vestibular.
Ela entrou e eu não. Presidente — nos una”. Jango mandou chamar o rapaz à sua presença e deu
ordem para que ele possa sentar-se ao lado da namorada no banco universitário. E autografou o
cartaz, como lembrança.
Em busca do sal
Grupos ligados ao sr. Válter Moreira Sales vão concentrar grandes investimentos na mecanização
da indústria salineira de Tertuliano Fernandes & Cia., em Areia Branca, Rio Grande do Norte, hoje
reunidos era duas empresas: a Sosal e a Solmac, a primeira de extração e a outra de distribuição do
produto nos mercados do Centro e do Sul do País. Os contatos com o grupo Moreira Sales foram
dirigidos pelo industrial Gabriel Fernandes Negreiros, gerente do grupo das empresas de Tertuliano
Fernandes (sal, algodão, óleos vegetais, peles, cera de carnaúba). O próprio sr. Moreira Sales foi a
Mossoró, para um reconhecimento direto da área de investimento.
O objetivo é elevar de cem mil para duzentas mil, inicialmente, a produção da empresa
salineira. Com a mecanização, a Sosal ficará em condições de produzir até seiscentas mil toneladas.
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Batalha na Sudene
O Artigo 18 do Segundo Plano Diretor da Sudene, que abre ao capital estrangeiro as mesmas
vantagens e perspectivas oferecidas pelo Artigo 34 do Primeiro Plano ao Capital Nacional, foi
discutido a portas trancadas, em reunião do Conselho Deliberativo, em Recife. O dispositivo mobilizou
a resistência de alguns governadores, tendo à frente o sr. Miguel Arraes, envolvendo camponeses
organizados e funcionários da Sudene. O sr. Celso Furtado tinha incumbido o técnico Juarez Farias,
diretor do Departamento de Investimentos da Sudene, de negociar a aceitação do Artigo 18 junto às
áreas de resistência, mas estas se revelaram mais poderosas. Resultado: o sr. Celso Furtado devolveu a
lei ao Congresso, sem tomar posição e eximindo-se de qualquer responsabilidade no caso. A atitude
do superintendente aborreceu o sr. Juarez Farias, que se considerou desprestigiado.
Decolagem
A campanha do sr. Juscelino Kubitschek à Presidência da República deverá ganhar nova ênfase
e ímpeto da maior intensidade, logo após a oficialização de sua candidatura pela Convenção Nacional
do PSD. Juscelino considera essencial a decisão partidária, como elemento de fixação e defesa. Depois
disso é que considerará a pista livre para a decolagem.
Conselho
Lacerda aconselhou a um amigo bem relacionado na área da Presidência da República, mas
sem rumo político, que o melhor talvez fosse resolver suas hesitações entrando no PTB:
— Faça como o San Tiago Dantas — justificou Carlos Lacerda. Eu sou visceralmente contra o
San Tiago, mas me agrada tê-lo como adversário. A pior coisa do mundo é o adversário burro ou sem
categoria. Vá para o PTB, que eles estão precisando de gente boa.

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Reformas para evitar “convulsão sangrenta”
Brasília — O presidente João Goulart, na Mensagem que enviará hoje ao Congresso Nacional,
pede a reforma da Constituição para suprimir a indenização prévia e em dinheiro na desapropriação
por interesse social; para permitir o voto do analfabeto, o voto e a elegibilidade dos sargentos e praças
de pré e a legalização do Partido Comunista; para adoção do princípio da delegação legislativa; para
suprimir a vitaliciedade da cátedra; e para autorizar Executivo e Legislativo a convocarem plebiscitos
com força de determinar a reforma constitucional.
Pela primeira vez o sr. João Goulart enunciou com precisão o “corpo de princípios” da sua
campanha reformista, caracterizando-o como um “caminho brasileiro” para evitar que a “maré
montante” do descontentamento conduza o País a uma “convulsão sangrenta”.
A introdução da Mensagem, que traça o programa reformista, foi previamente levada ao
conhecimento de todos os grandes Comandos Militares, os quais concordaram com as reivindicações
transmitidas pelo presidente ao Congresso, para um “exame desapaixonado, pacífico e democrático”.
Faz o sr. João Goulart um apelo a deputados e senadores para que se mostrem à altura da tradição
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histórica do Brasil, atendendo a reivindicações de quarenta milhões de brasileiros marginalizados
há quatro séculos na pobreza e no abandono, de maneira a fazer deste 1964 um ano da mesma
significação daqueles que assinalaram a Proclamação da Independência, a Abolição da Escravatura, a
Proclamação da República e a Promulgação da Legislação Trabalhista.
Ao definir as “providências inadiáveis” que deverão ser atendidas pelo Congresso, na
sua “competência privativa”, afirma o sr. João Goulart que o faz com plena consciência da sua
responsabilidade e “para que não se diga que me omiti na solução dos grandes problemas nacionais”.
Os princípios cuja adoção o presidente recomenda para resolver o problema da reforma
agrária são só os seguintes: 1) a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de
propriedade; 2) a terra pode ser desapropriada, mediante títulos, de valor reajustável, resgatáveis em
dez anos; 3) as terras desapropriáveis são as não exploradas e parcelas não exploradas de propriedades
exploradas, ressalvando-se ao proprietário que trabalha suas terras o direito de escolher e demarcar
uma área correspondente à utilizada para uso lícito; 4) o Poder Executivo, para execução de programas
de colonização, poderá desapropriar qualquer terra mediante depósito em dinheiro de 50% da média
dos valores do imposto territorial tomada nos últimos cinco anos, pagando o restante em títulos
depois de decisão judicial; 5) prioridade para produção de gêneros alimentícios e obrigatoriedade de
produção de gêneros alimentícios em todas as propriedades agrícolas e pastoris, fixando o Governo
a proporção mínima de área destinada a esse cultivo para cada tipo de região agrícola. Todas as áreas
destinadas a cultivo sofrerão rodízio e a quarta cultura será obrigatoriamente de gêneros alimentícios;
6) o preço da terra para arrendamento, aforamento, parceria ou qualquer outra forma de locação
agrícola jamais excederá o dízimo do valor comercial das colheitas obtidas. São prorrogados todos os
contratos expressos ou tácitos de arrendamento, os quais serão regulados por lei especial.
Para permitir a adoção desses princípios deverão ser suprimidos no parágrafo 16 do Artigo
141 da Constituição a palavra “prévia” e a expressão “em dinheiro”. O Artigo 147 terá sua redação
modificada: “O uso da propriedade é condicionado ao bem-estar social. A União promoverá a justa
distribuição da propriedade e seu melhor aproveitamento mediante desapropriação por interesse
social, segundo os critérios que a lei estabelecer”.
Alegando que o atual quadro eleitoral já não representa a Nação, pede o sr. João Goulart sejam
suprimidas da Constituição discriminações, que estimulariam a corrupção eleitoral, contra os militares,
praças e sargentos, contra os analfabetos e contra aqueles que são inelegíveis por mero arbítrio
policial. A Constituição deveria, portanto, ser alterada para declarar alistáveis todos os brasileiros que
saibam exprimir-se na língua nacional e que são elegíveis todos os alistáveis.
Quanto à reforma universitária, preconiza o presidente um novo dispositivo constitucional que
suprima a vitaliciedade da cátedra, assegure a efetivação nos termos da lei e outorgue às universidades
o controle da arregimentação e promoção dos seus docentes.
Pede também a delegação legislativa, alegando que a Constituição de 1946, contrariamente
à tendência de todo o direito constitucional moderno, excedeu-se “em arroubos de fidelidade” à
doutrina do século XVIII. Para tanto, deve ser revogado o parágrafo 2 do Artigo 36 da Constituição,
que proíbe a delegação de poderes.
Sugere também que se dê expressamente ao Executivo e ao Legislativo direito de convocar
plebiscito para, através de pronunciamento majoritário de todos os brasileiros maiores de dezoito
anos, determinar reformas constitucionais.
São essas as reformas que o presidente pede ao Congresso para emancipar o País e possibilitar
seu progresso, impedindo que se extreme a divisão dos brasileiros em dois grupos, o dos privilegiados
e o dos deserdados.
Assinala-se que o comício do Rio de Janeiro precedeu de 48 horas o envio da Mensagem
Presidencial. No comício, o presidente pôs em praça pública todo o instrumental de pressão política
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de que dispõe para que deputados e senadores entendam com clareza a alternativa que se imporia,
caso não atendam ao seu apelo. Não foi sem propósito que o sr. Goulart pôs para falar o sr. Brizola e
o sr. Arraes e que citou a ambos, no seu discurso. Começou para o Governo o período das decisões.
O Congresso, ao examinar a Mensagem, assumirá sua parte de responsabilidade em acontecimentos
que inevitavelmente se seguirão à formulação precisa do programa do sr. João Goulart.
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SEGUNDA

16 de março de 1964

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília – Flávio Tavares
Está com o Congresso a decisão do impasse
O ineditismo da Mensagem do Presidente João Goulart ao Congresso atordoou a oposição.
Pela primeira vez na história republicana, a Mensagem do Chefe da Nação perde a característica
de uma prestação de contas convencional, declaratória das obras feitas ou por fazer, para propor,
objetivamente, medidas de profundidade, nas quais o Executivo quer assentar a cobertura legal para
vencer “o desafio que lhe propõe e realidade brasileira”.
O presidente englobou num único texto, entregue de mão em mão a todos os parlamentares,
para impor-lhes a condição de imprescindível urgência e necessidade, proposições objetivas à emenda
constitucional para a reforma agrária, a reforma política com a derrubada das discriminações do atual
sistema eleitoral, a reforma universitária com a abolição da vitaliciedade de cátedra, a dinamização
da ação legislativa através da delegação de poderes e — dando a todas essas decisões a marca da
soberania popular — a consulta plebiscitária para que o País se pronuncie sobre as reformas de base.
O presidente da República teria achincalhado o Congresso ao sugerir a análise e a solução, por
via legislativa, dessas iniciativas? Ou o sr. João Goulart, cumprindo à risca a Constituição e respeitando
a harmonia de poderes, abriu ao Congresso o caminho da solução do impasse político do País?
A primeira pergunta corresponde ao pensamento da oposição. O líder udenista Adauto Cardoso
citou-a em sua intervenção em plena sessão solene de reabertura dos trabalhos parlamentares,
interpretando a mensagem como “licenciosa” para com o Congresso e “subversiva” para com o
sistema constitucional. A oposição, habituada a criticar o presidente da República por “desconhecer
o Congresso”, alvoroçou-se quando o sr. João Goulart fez recair exatamente no Poder Legislativo a
solução do problema socioeconômico da Nação.
A segunda alternativa provém do espírito da própria Carta Magna. O presidente da República
apenas a materializou em sua mensagem, sublinhando o caráter político de decisão que cabe ao
Legislativo.
De onde, então, o arrebatamento virulento da oposição udenista contra a Mensagem de
Jango? É ainda o sr. Adauto Cardoso quem diz que ela é a segunda fase do comício de sexta-feira
e, nesta afirmativa, consegue apenas trair-se sobre o sentido verdadeiro do seu protesto: a UDN e
todo o grupo parlamentar antirreformista não pode concordar em que o Congresso aponte a saída
constitucional para a crise econômica.
Ao presidente da República, cotidianamente acusado de “anticongresso” pela oposição, coube,
no entanto, impor, em letra de forma, a primazia de o Legislativo encontrar o caminho. Sobre certos
aspectos, a mensagem do sr. João Goulart atua, inclusive, como um elemento moderador, buscando
evitar a fricção violenta dos interesses dos privilegiados e do povo da obtenção das reformas. Jango
não desdenhou o Congresso. Sua intenção foi despertá-lo para a crise em que o País poderá se afogar
pela não solução dos seus problemas fundamentais. Depois do comício de sexta-feira no Rio, poderia
esperar, e era isto que esperava a oposição comandada por Adauto, que o presidente, acalentado
pelos aplausos da manifestação popular, corresse para uma saída firme, mas desesperada para manter
a hegemonia da vontade popular e sua liderança na massa.
Mas o sr. João Goulart preferiu voltar-se para o Legislativo, chamando-o à responsabilidade de
decidir — como manda a Constituição. O Governo não virou as costas ao Parlamento, mas — como
diria o sr. João Goulart ao receber os congressistas, ontem à noite, no Alvorada — reafirmou o diálogo
Executivo-Legislativo.
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Para os círculos políticos não comprometidos, a situação parece clara. Não foi o sr. João Goulart,
que jogou o Congresso na decisão do impasse das reformas. Foi a Constituição que o determinou. O
presidente fez, apenas, o chamamento, reavivando aos congressistas, o espírito da Carta. A presença
quase maciça dos ministros de Jango na sessão de abertura do Congresso (apenas os da Marinha e
da Fazenda, por motivos pessoais e não políticos, deixaram de comparecer) marcava essa reabertura
de diálogo.
A oposição — como parte integrante do Congresso — foi convocada a auxiliar na decisão do
impasse. Paradoxalmente, porém, ontem mesmo já esboçava sua negativa, e o líder da UDN, depois
de acusar em plenário o chefe da Nação, anunciava que viajaria ao Rio e a Belo Horizonte para articular,
com os governadores da Guanabara e de Minas, uma “frente” político parlamentar para “salvaguardar
o Congresso ameaçado”.
A negativa começou cedo. Muito antes das previsões a UDN procura impedir a decisão
lembrada — e não imposta — pela mensagem de Jango.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Atos e perspectivas do comício popular
O comício de sexta-feira, 13, foi um sucesso superior à expectativa mais otimista, não só pela
sua receptividade popular, como devido aos resultados que produziu e às perspectivas que abriu,
clareadas ontem na Mensagem presidencial ao Congresso, onde estão as principais reivindicações
políticas das forças populares, sumariadas na necessidade de democratização do Legislativo através
de uma Assembleia Constituinte que represente todo o povo e não apenas as minorias de agora. Foi
um fim de semana de postulações históricas, amparadas pela realidade do decreto da Supra e da
encampação de todas as refinarias particulares. Estes dois atos, o último principalmente, pegaram a
direita pela bolsa, seu “nervo” mais sensível. É fato que o decreto da Supra é um “passo débil” na direção
da reforma agrária, como notou Miguel Arraes, mas dele não há retorno ou recuo. A encampação das
refinarias será seguida do monopólio de distribuição de combustíveis, completando-se assim a Lei
2.004, que criou a Petrobras em 1953, há onze anos, e desfechando-se um golpe mortal numa das
principais artérias do imperialismo.
O presidente surpreendeu o próprio CGT com a audácia de seu discurso, atos e decisões. Só uns
poucos conheciam a encampação total das refinarias, decidida 48 horas antes do comício e a revelia
de alguns oradores, como o deputado Leonel Brizola, que teve a notícia soprada ao ouvido pelo sr.
Hemílcio Froes, quando discursava. O presidente planeja ainda decreto definitivo sobre mineração,
outra artéria vital do imperialismo.
Diante disso, temos as velas do Ibad contra os archotes dos operários da Petrobras, os
pronunciamentos raivosos e desconexos do sr. Carlos Lacerda, simbolicamente reduzido à condição
de alcaide da Guanabara, quando seu carro teve que parar na rua do Catete, “abrindo alas” para o
cortejo presidencial rumo ao comício.
A Massa e a Imprensa
O despreparo intelectual da direita no Brasil foi enfatização não só pela reveladora comparação
de operários com burros, obra do líder fascista do País, Carlos Lacerda, como pelo asinino editorial (em
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corpo doze, como se tamanho fosse documento) de um matutino, com o título Os Inelegíveis. A única
lição que esse jornal tirou da maciça concentração popular junto ao Ministério da Guerra, dos atos e
propostas dos líderes populares presentes, foi que os srs. João Goulart e Leonel Brizola são inelegíveis
pela atual Constituição, e que, portanto, buscam uma saída extralegal para seu dilema de políticos em
vias de desemprego. A história como capricho pessoal é uma concepção nitidamente fascista e é a que
informa a imprensa sob controle do Ibad. Existirá, por outro lado, coisa mais pueril que a peregrinação
marginal do sr. Carlos Lacerda em Cascadura, inaugurando logo um mercado, e mercado pago pela
Aliança Para o Progresso, enquanto o presidente e outros líderes dialogavam com 150 mil pessoas
sobre reivindicações fundamentais? O senador Afonso Arinos, ontem, escrevia sobre a alienação
das elites brasileiras, incapazes de responder às aspirações populares senão pelo negativismo, pela
tentativa de trazer os debates ao terreno do mero interesse pessoal. Imagina realmente a direita que
o povo se preocupa com a manutenção do capítulo das inelegibilidades na Constituição? Ou que
atos como a complementação da Lei 2.004 não tenham vida própria, independente dos caprichos e
do destino de seus executores?
Dizem os jornais do Ibad que a massa foi “tangida” pelo Governo para o comício. Note-se de início
esse constante uso de termos que visam a equiparar os trabalhadores a animais, já exemplificados
pelo significativo discurso de Carlos Lacerda em Cascadura. Quem viu a disposição do povo nas ruas,
como é o meu caso, não pode ter dúvidas de que o presidente poderá contar com manifestações
idênticas em todos os recantos do País, desde que aja com o sentido de liderança, que produza atos
como os do comício de sexta-feira.
Foram até ouvir o ex-prefeito da Nova Orleans, De Lesseps Morrison, sobre a encampação das
refinarias. Ele, como o alcaide da Guanabara, não gostou que se cumprisse a Lei 2.004, do Congresso
do Brasil, considerando-a um atentado à iniciativa privada americana. Querem comparar os discursos
de Jango, Brizola e Arraes aos de Hitler, Mussollini etc. Ao lado de Jango, estava o líder sindical Osvaldo
Pacheco, estavam todos os principais representantes dos trabalhadores no País. Brizola atacou o
Governo, em parte. O presidente da UNE, fez diversas restrições à política financeira de Jango, e assim
por diante. Onde há semelhança com os monólogos fascistas? Esta só se encontraria em Cascadura.
Quando o sr. Carlos Lacerda permitiria que um Brizola do seu lado o criticasse de público? Quando
falou que não fosse acompanhado de representantes do imperialismo e do latifúndio? A meu ver, o
método Paulo Freire deveria ser aplicado, em primeiro lugar, nos representantes da chamada elite
brasileira. A ignorância e a arrogância nunca estiveram tão unidas como na reação da imprensa
ibadiana ao comício. Os “burros” do sr. Carlos Lacerda comportaram-se como cidadãos civilizados,
ouviram seus líderes, manifestaram-se livremente em cartazes sobre diversos assuntos. O coice de
mula é dado pelos fascistas predatórios de Belo Horizonte, por essas mulheres histéricas que nos
telefonam, pelo anticristanismo visceral do fariseu Corção, pelos claros apelos à violência do cardeal
Dom Jaime Câmara, pelos guinchos repressivos de um Bilac Pinto etc. etc.
A direita, seguindo a fórmula descrita pelo senador Afonso Arinos, já pede o “impeachment” do
presidente, ameaça de morte (quando escrevo) os representantes da FMP que vão falar em Juiz de
Fora etc. Sua única linguagem é o opróbrio dos adversários, linguagem que vale inconscientemente
por autocrítica.
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Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O presidente e a inflação
Não sei como ainda haja quem, depois de dois anos de experiência “João Goulart” e de tantas
vezes ter ouvido suas arengas de combate à inflação, leve a ingenuidade ou desejo de acomodação
a ponto de dar crédito às promessas de sua última fala sobre a situação financeira do País.
Caudilho por vocação e formação, o presidente equaciona todos os problemas nacionais em
função das categorias de sua política personalística e demagógica, isto é, de seu prestígio e de seu
poder pessoal.
Trata-se de inflação, de educação, de desenvolvimento econômico ou de qualquer outro
problema nacional, o presidente o encara, não sob a ótica de sua essência própria, mas sob a dos
reflexos que possa ter sobre o tabuleiro de seu jogo político rasteiro.
Em seu discurso de segunda-feira passada, liga o presidente explicitamente o problema da
inflação às reformas de base, dizendo:
“Sem a reorganização de suas finanças, o Estado encontrará dificuldades crescentes para
a realização das reformas”. A prioridade absoluta que o Governo decidiu conferir ao saneamento
financeiro explica-se, portanto, como uma preparação ativa para o programa das modificações
exigidas pela consciência nacional.
Ora, graças que o presidente acabou afinal compreendendo que sem o domínio da inflação
não há solução possível para qualquer problema nacional. Porque a inflação, no grau a que atingiu,
mantém o País em um estado de agitação estéril, incompatível com o exercício de uma atividade
proveitosa.
Pena é que o sr. João Goulart não se tivesse apercebido dessa imperiosa prioridade há dois
anos atrás. Como pena é que ninguém lhe dê crédito porque esta não é a sua primeira, nem terceira,
nem quinta promessa, e porque os atores e o cenário são os mesmos.
O que há, entretanto, de importante é a nova posição teórica do presidente. Até este seu
último discurso, sustentava o sr. Goulart que sem uma remodelação de estrutura, isto é, “sem suas
reformas de base”, não era exequível o saneamento econômico e financeiro. Agora parece ter
invertido sua teoria, passando a afirmar que o “o saneamento financeiro deve ser encarado como
uma medida de preparação ativa para as reformas de base”.
Antes tarde do que nunca.
Para se avaliar, porém, do crédito que merece a promessa de “prioridade absoluta” para o
combate à inflação, basta citar que não há um mês o Governo duplicou o salário mínimo, quando
o aumento do custo de vida fora de 80,7% e quando é sabido que o principal fator da inflação
brasileira atual é a orgia salarial, de que se utiliza o sr. João Goulart como principal arma política.
Seu instrumento de convicção ideológica é simplesmente o dinheiro, sob forma de incrementos
salariais.
O déficit das finanças federais provém, em sua quase totalidade (pelo menos três quartas
parte, em 1963), da orgia salarial nas empresas estatais, transformadas em baluarte político do
presidente da República.
Já tem sido repetido à sociedade que das três principais origens da inflação, a saber, o déficit
financeiro, a expansão de crédito e a elevação dos salários, é esta a última a pior, não só por não
poderem seus efeitos ser atenuados (como no caso das duas primeiras) como por ser irreversível.
E não há na fala do presidente uma só palavra sobre o imperativo da contenção salarial.
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Só mesmo Pangioss ou os carreiristas cínicos podem acreditar que o campeão da orgia salarial–
no caso o presidente da República – seja a pessoa indicada para vencer a inflação. Há muito brasileiro
beócio, não há dúvida. Mas não são todos, que diabo!
Vê-se também, pelo que diz o presidente no capítulo “investimentos” de sua fala, que S. Exa. não
parece ter noção da gravidade extrema a que chegou neste País o problema da inflação. Disse S. Exa.:
“Prosseguirá o Governo na tarefa de impulsionar os investimentos” etc.
Com uma inflação que estava longe de se comparar com a atual, Campos Sales e Murtinho
suspenderam todos os programas de obras novas (investimentos). Mas quando mesmo não se
fosse tão radical, o mínimo que o sr. Goulart deveria ter dito é que apenas os investimentos em via
de conclusão ou os correspondentes a pontos de estrangulamento da economia nacional seriam
prosseguidos.
Para avaliar da clarividência governamental em matéria de investimentos, basta mencionar que
o sr. Goulart propõe acrescer seiscentas mil toneladas à frota dos navios mercantes, quando todo
mundo sabe que a navegação de cabotagem não funciona devido à anarquia e encarecimento dos
serviços portuários, e que de 1938 a 1963 a tonelagem de carga seca do Porto de Santos caiu de
seiscentas mil a duzentas mil toneladas!
E em toda sua lista de investimentos nem uma palavra sobre a Educação, quando se sabe
que nos Estados Unidos, em 1900, 72% da população em idade escolar frequentavam as escolas, a
comparar com 24% no Brasil de 1950!
O que tudo leva a crer que o maior problema nacional do Brasil é o sr. João Goulart.
P.S. – “Data venha”, eu recomendaria ao presidente mudar de redator em seus próximos
discursos de natureza econômica. O estilo de sua última fala é notadamente pernóstico. Um exemplo
entre vários:
“A questão central reside no esclarecimento das “relações recíprocas entre o balanço monetário
da economia e o balanço financeiro do Estado”...”.
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TERCA

17 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda seção - Wilson Figueiredo
Nome de Jurema começa a aparecer na sucessão da Guanabara
Desponta nova estrela na sucessão da Guanabara: o nome do ministro Abelardo Jurema
começa a ser lembrado como uma das hipóteses palpáveis. Todas as medidas que o sr. Abelardo
Jurema vem cumprindo ultimamente, com o apoio e o estímulo direto do presidente da República,
parecem enquadrar-se dentro de um esquema preparatório de sua candidatura. A criação dos
comandos de economia popular e o tabelamento de aluguéis, lançados com estardalhaço, ajustamse perfeitamente à hipótese que começa a ser tratada.
Outros dados já arrolados como indicativo de uma possível candidatura Jurema à
sucessão carioca são, por exemplo, a sua posição de antilacerdista militante, iniciada com a tese
de confinamento político do governador da Guanabara aos limites do Rio, e a moção de apoio do
Diretório do PTB carioca, recentemente, pela sua atuação política. Jurema conta com apoio da CNTI
na luta que desenvolve na área da economia popular e Goulart o recomenda ao PTB, nas dificuldades
e contradições diárias do partido.
Tem ainda o sr. Abelardo Jurema condição de atender à exigência da Constituição da
Guanabara para candidatar-se, pois mora no Rio há quatorze anos, tem o título de Cidadão Benemérito
do Rio, dado pela antiga Câmara dos Vereadores. Na manhã de sábado, quando foi levar o decreto dos
aluguéis do presidente, ouviu de Jango: — Jurema, eu não te disse que ia te entregar a Guanabara?
O sr. João Goulart está recebendo quilos de telegramas e cartas de apoio à linha Jurema de defesa da
economia popular.
Segundo essas avaliações, a candidatura Jurema tem condições de engajar o PTB e as
esquerdas, com o reforço da área pessedista que não tem onde se agarrar. Quanto à candidatura
Sérgio Magalhães, acredita-se na área janguista que uma honrosa missão diplomática resolve tudo.
Apoio ao vivo
Além da visita de solidariedade que receberá de 1.500 sargentos amanhã em Brasília, o
presidente Goulart verá reforçada na quinta-feira sua Mensagem ao Congresso pelo apoio que dez
mil sargentos lhe levarão pessoalmente no Palácio Laranjeiras. A cobertura dos três ministros militares
está sendo esperada para antes, possivelmente hoje, numa declaração conjunta.
Estopim
A decisão do presidente João Goulart de encampar as refinarias particulares de petróleo, no dia
do comício, foi tomada de estalo em cima da hora, para surpresa do próprio marechal Osvino Ferreira
Alves. O que levou Goulart a precipitar a encampação foram os pronunciamentos feitos na Associação
Comercial, por ele considerados subversivos e que o irritaram profundamente. Aceitou o desafio.
Dedo
A pedido do sr. Darcy Ribeiro, quem se encarregou de dar estilo à Mensagem do presidente da
República ao Congresso foi o professor Abgar Renault. Darcy é tradicionalista: acha que é indispensável
um escritor mineiro em qualquer documento de alto teor.
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Esquerdismo e especulação
Na varanda do Palácio Laranjeiras, o deputado trabalhista Lamartine Távora não conteve um
impulso esquerdista e um assomo de radicalismo americano: no intervalo de assuntos políticos
tratados lá dentro, Lamartine fez aos repórteres a franca apologia de um ponta-esquerda que, com a
camisa do América pernambucano, está solto nos campos de futebol de Recife.
Pelos cálculos apaixonados do Távora esquerdista, em menos de dois anos Nivaldo será titular
da Seleção Brasileira. Lamartine já enxerga Nivaldo executando pela esquerda, na linha da seleção, a
especialidade de Garrincha na direita. Patrocina com o mesmo entusiasmo a valorização do jogador:
fixou no mínimo de 250 milhões de cruzeiros seu passe para qualquer time paulista ou carioca. Faz
uma exceção para o Flamengo, time de seu sentimento de brasileiro, com o América é o seu coração
esportivo de pernambucano. Para o Flamengo, Lamartine baixa o passe de Nivaldo até cem milhões
de cruzeiros.
Adorno biográfico
É inócuo, mas agradável — depõe o deputado Guerreiro Ramos sobre sua efêmera experiência
de presidir uma sessão da Câmara. Foi na semana atrasada, depois da reunião secreta para o plenário,
ouvir o relatório da CPI do Petróleo, durante toda uma manhã de sol. Depois do almoço, de volta ao
plenário, atrasaram-se os membros da Mesa e à hora do pregão era indispensável abrir os trabalhos da
tarde. Guerreiro não era propriamente o mais velho, mais foi o mais votado para a emergência. Abriu
a sessão e colheu o que chama de “adorno biográfico”, um episódio bom para levar ao conhecimento
dos filhos à hora do jantar.
Testemunho
Ex-presidente da Novacap e ex-presidente da UDN de Goiás considera seu “dever não deixar
passar no espírito dos que não conhecem as contendas políticas do meu Estado a impressão de que
um cidadão qualquer galgou um alto posto em nosso principal estabelecimento de crédito, com a
credencial que lhe imputaram — a qual é absolutamente destituída de fundamento”. O sr. Randal do
Espírito Santo contesta as versões postas em circulação pelo pessedista goiano Anísio Rocha, sobre
o diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, garantindo que “o sr. Érides
Guimarães nunca foi proprietário de cabaré em Anápolis, onde goza de excelente prestígio político. É
um exemplar pai de família”.
Caso no palanque
O olhar esgazeado com que o sr. Elói Dutra se apresentou no comício tem explicação no
incidente que o envolveu no palanque o vice-governador da Guanabara e os organizadores do
programa. Elói Dutra foi informado de alteração na lista de oradores, com a sua passagem para a fase
de preparação do clima reformista. Reagiu imediatamente em termos veementes e pessoais: havia
concordado em comparecer ao palanque e falar sob a condição de que sua vez seria depois do sr.
Leonel Brizola. O incidente terminou com a volta da escala anterior de oradores e a descida de um
cidadão que abrira o paletó pra mostrar o revólver a Elói: “lugar de capanga é lá fora”, exigiu. Quando
foi falar, estava ainda tomado de irritação e não se reencontrou com os temas de sua meditação
política.
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Os Morais em ação
Vinícius de Morais, que está em Paris, escreveu um soneto em homenagem à menina Alexandra,
filhinha do casal Renato e Madelaine Archer. Enquanto isso Susana de Morais Sousa Dantas, filha de
Vinícius, prepara-se para o seu lançamento no programa Noite de Gala, a 23 deste mês, onde aparecerá
cantando canções do pai. Susana também está gravando um disco.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
País em emergência; Arraes contra Goulart
Brasília — O governador Miguel Arraes terá quebrado, ontem, ao chegar a Brasília, a euforia
dos grupos parlamentares de esquerda com a ofensiva deflagrada pelo presidente da República, ao
manifestar reservas quanto aos objetivos e intenções do sr. João Goulart e ao declarar-se disposto a
impedir que a mobilização pelas reformas ganhe a forma e o conteúdo de um simples assalto golpista
ao Poder.
Depois da visita dos srs. Almino Afonso, Temperani Pereira e outros ao presidente, na
madrugada de anteontem para ontem, em que se traçaram os planos para efetivação da Frente Única
de Reformistas, abrangendo uma fração parlamentar de 180 deputados, inclusive trinta do PSD, tinhase como certa a unificação das esquerdas em torno do “documento base”, como tal considerado o
capítulo da Mensagem presidencial intitulado Caminho Brasileiro. Embora o sr. Leonel Brizola não se
tivesse pronunciado a respeito, admitia-se que, previamente conversado, estivesse de acordo com o
desdobramento tático da ação governamental e disposto a dar cobertura ao entrosamento do CGT,
do PUA, da UNE e das associações de sargentos com o esquema João Goulart.
O governador Miguel Arraes, depois de passar por Belo Horizonte, onde se entendeu com
o governador Magalhães Pinto, veio a Brasília, para conversar com o presidente e com o grupo
parlamentar esquerdista, expondo suas restrições e manifestando sua atitude dissidente. O Partido
Comunista está totalmente integrado no esquema Goulart.
A ofensiva governamental prosseguirá com a assinatura diária de decretos e portarias, no
desdobramento da tática de ocupar o Executivo toda área da sua competência.
Juscelino nega a mão a Lacerda
Malogrou a primeira tentativa da oposição de articular uma Frente Única dos candidatos à
sucessão presidencial em defesa do regime declarado sob ameaça iminente desde o momento
em que chegou ao Congresso a Mensagem presidencial. O sr. Juscelino Kubitschek, depois de ter
admitido, em contatos telefônicos, participar de gestões naquele sentido, esfriou repentinamente,
voltando à sua atitude de reserva e prudência. Recolhido desde sexta-feira à residência de um parente
na Pampulha, em Belo Horizonte, o ex-presidente da República tem declarado a correligionários
que vive os momentos mais dramáticos da sua vida política. Atribui-se geralmente à atuação do sr.
João Goulart, por intermédio de emissários categorizados, o recuo do sr. Juscelino Kubitschek, cuja
aparente decisão de luta excitara na madrugada de sexta para sábado seus correligionários de Brasília.
Da excitação teria ficado apenas o propósito de introduzir no discurso que o ex- presidente
proferirá na Convenção Nacional do PSD, convocada para esta semana, uma declaração em defesa
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da legalidade e da Constituição. Aos setores que ensaiaram críticas à sua omissão nesta
hora, o sr. Juscelino Kubitschek respondeu com altivez que não recebe de ninguém lições de
como defender a democracia. Com isso pretende aparar críticas dos setores lacerdistas que o
pressionaram a examinar o apelo do governador da Guanabara.
O sr. Kubitschek já submeteu seu discurso à apreciação do sr. Tancredo Neves, tendo
convocado outros pessedistas, como, por exemplo, o sr. Aderbal Jurema, ligado ao Governo,
para aconselhá-lo a respeito. O líder do Governo achou que o esboço de discurso coloca o
sr. Juscelino a 260 graus da linha do PSD mineiro e a cem graus da linha do presidente da
República, significando assim a tendência do candidato pessedista de não agravar as relações
críticas com o sr. João Goulart, de quem espera o apoio decisivo à sua vitória eleitoral.
Na UDN, que considera estar o êxito da reação política à mensagem do sr. João Goulart,
e após planos cuja execução foi deflagrada pela Mensagem, na dependência de uma ação
positiva do PSD, esboça-se, como tática efetiva, a tentativa de responder à pressão popular do
Governo com uma pressão de opinião pública contra o Governo. Aos comícios do presidente
João Goulart — que se realizarão sucessivamente em Santos, Belo Horizonte, Recife, Porto
Alegre, culminando com uma concentração em São Paulo a 1º de maio, a qual é já antecipada
como de comemoração da vitória — a oposição daria resposta com comícios nas mesmas
cidades e manifestações de entidades representativas das classes dirigentes.
Acham, contudo, os dirigentes udenistas, que só com a participação do sr. Juscelino
Kubitschek e do sr. Ademar de Barros, na instituição de uma Frente Ampla oposicionista, se
poderia assegurar o êxito da mobilização de contenção do sr. João Goulart.
Afastam os dirigentes udenistas, como, por exemplo, os srs. Bilac Pinto e Pedro Aleixo,
a hipótese de fazer concessões ao Governo, desde que, no entender deles, o sr. João Goulart
continua a não querer reformas, mas apenas a recorrer a elas como instrumento tático para
liquidar o regime e manter-se no poder. Fixados na preliminar da má-fé presidencial, os
oposicionistas marcham para a tentativa de obstrução popular da mobilização que o presidente
iniciou.
Quanto ao “impeachment”, de que falam alguns, o sr. Bilac Pinto declara não haver
qualquer providência ou iniciativa da UDN com referência ao assunto. “Os crimes do presidente
da República — declarou — são numerosos, mas não poderemos tentar o “impeachment” sem
o apoio de dois terços do Senado e da maioria absoluta da Câmara. Trata-se de um caminho
afastado por falta de condições reais para trilhá-lo”.
Contestam os dirigentes udenistas, igualmente, que haja esforços de mobilização militar
para a derrubada ou a contenção do presidente da República. A UDN continua convencida
de que nem Governo nem oposição dispõem de elementos de decisão militar, devendo, em
consequência, a luta ser colocada no terreno político e popular.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Formada a “Frente Ampla”: a mensagem é o programa
A “Frente Ampla” está formada. Já tem um rumo e um programa: a Mensagem do
presidente João Goulart ao Congresso. E já está composta, preliminarmente, com a participação
do “bloco parlamentar reformista” e das organizações sindicais e estudantis.

119

Foi esse o sentido de um encontro de quase três horas, concluído na madrugada
de ontem, na Granja do Torto, do sr. João Goulart com um grupo de onze deputados do
PTB, do PSD, do PDC, de PST e da UDN, representando, globalmente, as tendências da
vanguarda da Câmara.
Não se trata de uma nova “Frente” para substituir a que o sr. San Tiago Dantas articulava,
mas que uma articulação de um dispositivo reformista, no Congresso e nas ruas, para levar avante
as cinco proposições objetivas da Mensagem de Jango: a emenda agrária, a reforma política, a
delegação legislativa ao Poder Executivo, a reforma universitária e a realização de um plebiscito
para dar lhes o referendo popular.
Deixando de lado as sugestões genéricas do programa San Tiago Dantas, que tinham
um cunho oficioso e não oficial, a “Frente” adota a Mensagem presidencial com a iniciativa e a
chancela de Jango.
A iniciativa nasceu do diálogo que os deputados Almino Afonso, Bocayuva Cunha,
Temperani Pereira, Ramon de Oliveira Neto, Afonso Celso, Paulo de Tarso, Marco Antônio, Plínio
Sampaio, Fernando Santana, Henrique Lima Santos e Ferro Costa mantiveram com o presidente
da República ao lhe expressarem sua identidade com o espírito da Mensagem e a solidariedade
na ação parlamentar para efetivá-la. Partiu-se da constatação de que a Mensagem de Jango
(que já começou a fazer com que a direita se articule e se agrupe) obriga as esquerdas a um
movimento igualmente organizado, no qual se integram, naturalmente, à base das proposições
contidas no documento presidencial.
A primeira consideração é de que a Mensagem se tornou o divisor de águas da situação
política. Nela, começa o caminho objetivo para a efetivação das reformas. Adiantou-se, para
isso, ao programa San Tiago e o supera em atualidade, por ser de iniciativa do próprio chefe da
Nação. É — como interpreta, em duas palavras no “grupo avançado” do Congresso — o “caminho
brasileiro”. Para sustentá-la, impondo-a a algazarra organizada do Ibad estrutura-se uma “Frente
Nacional”, em condições de materializar esse “caminho brasileiro”.
Na manhã de ontem, o presidente João Goulart completava a conversa da madrugada com
o grupo esquerdista da Câmara, pedindo aos líderes do PTB nas duas Casas do Congresso, Doutel
de Andrade e Arthur Virgílio, que viajassem ao Rio, para, com os deputados Temperani Pereira e
Sérgio Magalhães, debater com o sr. San Tiago Dantas a articulação do movimento. Caberá ao exchanceler, que já havia articulado os entendimentos anteriores, codificar a estrutura da “Frente”,
que poderá não abarcar, necessariamente, todas as áreas político-partidárias ligadas, agora, ao
Governo, desdenhando a quantidade para objetivar a qualidade.
As coordenadas foram lançadas. A “Frente” passa a atuar por cima dos partidos. Em apoio
à efetivação da Mensagem presidencial, é capaz, inclusive, de cindi-los. É o caso da UDN, onde
a “bossa nova” mantinha contatos preliminares com os srs. Ferro Costa, José Aparecido e Pereira
Lúcio à frente, para alinhar-se no “caminho brasileiro” da Mensagem.
Decreto da Supra ampliado
Anunciam-se, no Palácio do Planalto, novos decretos do sr. João Goulart, agora no setor
do câmbio e das exportações. Com eles, o presidente quer dar forma à “linha dura” de combate à
espoliação externa e interna. Além disso, o chamado decreto da Supra poderá ser ampliado. O sr.
Pedro Tasis Gonzalez, presidente da Fundação Brasil Central, trabalhava ontem, febrilmente, numa
exposição de motivos a ser encaminhada ao presidente da República, em que sugere a extensão do
decreto desapropriatório às áreas rurais, que marginam as rodovias e ferrovias mantidas por aquela
fundação nos Estados de Goiás, Mato Grosso e Paraná.
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Tratava-se de extensas zonas agricultáveis, ao longo de rodoferrovias que não integram o
Plano Rodoviário Nacional nem a Rede Ferroviária Federal e onde, diz a exposição, “os latifundiários
especulam com áreas valorizadas por obras da fundação”. Um novo decreto, com caráter de aditivo
no da Supra, será encaminhado ao sr. João Goulart.
Bidault agita
Círculos parlamentares têm informações seguras de que o ex-presidente francês Georges
Bidault vem fornecendo ensinamentos de agitação terrorista aos núcleos direitistas do Ibad, em
Minas Gerais, na campanha antirreformista tentada, continuamente, naquele Estado. Bidault, mentor
do grupo fascista da Organização de Exército Secreto, manteve contatos com dirigentes do Ibad, em
Minas, há cerca de vinte dias, pouco antes do início das “guerras santas”, em Belo Horizonte.
JK diz não
O sr. Juscelino Kubitschek não caiu no ardil ao saber que o sr. Carlos Lacerda propunha a
“retirada” de sua própria candidatura e da de Ademar, acenando com o apoio ao candidato pessedista,
em troca da arregimentação total do PSD para o “impeachment” de Jango e a cassação do mandato
parlamentar de Brizola, pediu que amigos comuns comunicassem ao presidente da República que
“não daria, sequer, ouvidos à absurda manobra do governador da Guanabara”. Não é ele — disse JK
sobre Lacerda — o homem capaz de me dar lições de democracia.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
A “União Nacional” de Carlos Lacerda
O apelo de Carlos Lacerda a Juscelino Kubitschek para a “defesa das instituições”seria cômico se não fosse
sinistro. Kubitschek é tratado pelo suplicante como Raul Brunini, aos coices. Lacerda lembra o tempo em que
tentou impedir a posse de Kubitschek, só faltando acrescentar a famosa frase: pimenta nos olhos dos outros não
arde.
Lacerda percebeu o óbvio: os últimos atos do presidente, sua Mensagem ao Congresso, postulando a
reforma política e social do País, reduziram o governador à condição de alcaide, de político de clientela. Até
então, a candidatura Lacerda cevava-se na indecisão do presidente: representava o inconformismo contra o que
aí está. Do momento em que o presidente passou a representar esse inconformismo, com formulações de um
governo popular, a candidatura Lacerda encolhe-se naturalmente, entra em seu nicho direitista.
Já mudou até a linguagem de Lacerda: antes ele falava que só interessava a “reforma do homem”e outras
vaguezas emocionais típicas do fascismo. Agora, a tecla batida pelos seus boletins de informação e propaganda é
a das “reformas verdadeiras”, sem Goulart. Todo mundo agora é reformista, da direita à esquerda, mas as reformas
permanecem na estaca zero.
O fato é que o presidente pegou todos os grupamentos políticos do País de surpresa, da direita à esquerda
radical. Assumiu o que o sr. San Tiago Dantas chama de“compromisso de aceleração”do processo. Lançou temas
na arena política incontíveis por manobras personalistas. A questão das reformas tomou a consciência do País
com intensidade e amplidão semelhantes às da campanha pela Petrobras. Daí não há recuo.
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“Impeachment”
As articulações para o “impeachment” do presidente estão fadadas ao fracasso. Se obtivessem
êxito, este seria apenas formal, pois nem o mais ingênuo dos observadores políticos poderia supor
que Jango, cauteloso como é, daria os passos que deu sem cobertura militar (a cobertura sindical e
popular decorre naturalmente da posição assumida pelo presidente). Daí essa manobra de “União
Nacional” que Lacerda puxou da cartola na décima primeira hora, mas ninguém menos adequado
para propô-la, pois ninguém menos digno de confiança para uma articulação sem personalismo
entre candidatos diversos como Kubitschek e Ademar de Barros. O lógico, aliás, em caso de “União
Nacional”, seria a desistência da candidatura Lacerda, o principal ponto de atrito da vida pública
brasileira para os que não a apóiam, e a “União Nacional” em torno de Kubitschek. Não é difícil prever
a reação de Lacerda a essa ideia.
A perplexidade da direita, sensível nos editoriais, em discursos ocos e palavrosos como o de
Adauto Lúcio Cardoso, ou na malcriação do governador da Guanabara, demonstram que Goulart
tomou a iniciativa, amparado num programa perfeitamente aceitável pelas forças populares (em
particular a reforma política), de ampla repercussão na maioria das camadas da população. O
importante é que o presidente não perca a iniciativa, que não dê margem ao retorno do estado de
coisas vazio em que vivíamos e que encheu o balão do fascismo.
O Congresso, se quer evitar seu desprestígio, se sente ameaçado em sua sobrevivência, que
vote as reformas, da política à agrária. Representará, então, o povo, e não haverá “Golpe” capaz de
fechá-lo, como demonstram os episódios de agosto de 1961, quando os três ministros militares viram
baldados seus esforços para promover o afastamento definitivo do presidente legal. O Congresso,
antes de render-se à manobra sorrateira do parlamentarismo, foi forte e prestigiado, imune a baionetas
e a outras formas de pressão.
O fato é que a ninguém mais engana a balela da “intocabilidade da Constituição de 1946”,
absurdo histórico já percebido pelas camadas mais humildes do povo brasileiro e que sempre foi
motivo de chacota para os constitucionalistas esclarecidos. Se o Legislativo legislar em benefício da
coletividade, nenhuma força o destruirá, como diria o conselheiro Acácio: e estaria absolutamente
certo.

122

QUARTA

18 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Frente será Popular e vai abrir caminho à Reforma do Ministério
Em consequência dos rendimentos políticos que se apresentam ao alcance do Governo,
depois do comício do dia 13, a Frente Ampla ganhou maior viabilidade: voltou a ser utilizada como
instrumento de unificação dos grupos nacionalistas e de esquerda e peça da maior importância.
No encontro que tiveram com o presidente João Goulart, no Torto, figuras do grupo nacionalista
receberam instruções para reativar as negociações paralisadas pela expectativa do comício. Já ontem
pela manhã chegavam ao Rio e se dirigiam para um encontro com o professor San Tiago Dantas
os deputados Sérgio Magalhães, Almino Afonso, Temperani Pereira, Ferro Costa, Doutel de Andrade,
Henrique Lima, Bocayuva Cunha, Marco Antônio e dois representantes da Ação Popular, os srs. Herbert
Sousa e Aldo Arantes.
Até às catorze horas, estiveram reunidos com o professor San Tiago Dantas, no reexame das
sugestões encaminhadas por grupos e partidos a que o documento inicial foi submetido para receber
críticas. Com a forma definitiva, passará à coleta de assinaturas de entidades e indivíduos, a tempo de
ser lançado ainda esta semana, para funcionar como programa de ação política imediata.
É muito provável que o movimento venha a ser denominado de Frente Popular. Está decidido
que a Frente constituirá um Conselho ou um Comitê de Signatários, órgão que se encarregará de
manter contatos com o presidente da República, coordenar a sua atuação e assegurar o cumprimento
dos itens que compõem o documento.
Hoje, os encarregados de encaminhar as negociações vão tentar restabelecer o diálogo com o
sr. Leonel Brizola, na busca de um modo de convivência pacífica com os radicais. E logo em seguida
virá a etapa da reforma ministerial, da qual estão excluídos apenas os ministros Abelardo Jurema e
Wilson Fadul. O Governo será composto de acordo com os objetivos políticos contidos no programa
da Frente Popular.
Dose para extremista
O susto foi geral, talvez maior na esquerda do que entre conservadores acostumados a esperar
pelo pior: e a encampação das refinarias foi comunicada aos srs. Leonel Brizola e Max da Costa Santos
pelo portador da reforma agrária, sr. João Pinheiro Neto. Brizola recusou-se terminantemente a
acreditar. Max ponderou que devia ser apenas uma autorização para o assunto ser estudado. Ambos,
é certo, ficaram pálidos de espanto.
A ofensiva
O presidente João Goulart confidenciou a um político janista que, no seu entender, o erro
fundamental de Jânio Quadros foi pretender partir para a ofensiva com um Governo partido em dois.
Daí aconteceu que uma das metades não só resistiu, como reagiu até levar o presidente à renúncia.
Por isso é que ele, Jango, procurou antes de mais nada unificar as peças do seu dispositivo políticomilitar, reforçado com a base sindical, para só depois empreender a etapa das decisões. O discurso da
Central, segundo o sr. João Goulart, marca a arrancada decisória do seu Governo consolidado.
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Frazão no Cairo
O plenário do Senado aprovou segunda-feira a indicação do embaixador Sérgio Armando
Frazão para a RAU, proposta pelo presidente da República e ratificada por unanimidade na Comissão
de Relações Exteriores. O Cairo é hoje um dos pontos cardeais da política internacional, uma espécie
de capital do terceiro mundo, neutralista. A nomeação de Frazão visou a situar no posto um diplomata
experimentado e brilhante, que estivesse à altura da importância e complexidade da missão.
Para cima
Enquanto muitos se apavoram com o que parece ser o desmoronamento das instituições, para
outros a construção de um prédio de 34 andares no centro da cidade falou mais alto. A Imobiliária
Nova Iorque, no primeiro dia de venda de espaço no edifício que lançou, superou toda a sua estatística
de venda, faturando ontem um bilhão e cento e poucos milhões de cruzeiros, até às quinze horas.
Duas cafeeiras
1) No Rio, desde segunda-feira, o sr. James Scholl, chefe da Divisão de Açúcar e Produtos
Tropicais da Secretaria de Agricultura do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Veio ao Brasil,
supõe-se, para conhecer a extensão dos estragos causados pela geada e pelo incêndio no Paraná
à safra cafeeira deste ano. Nas informações do sr. Scholl é que se louvará o Congresso dos Estados
Unidos na investigação sobre as razões do aumento dos preços do café.
2) As notícias de que alguns médicos americanos pensam em incluir o café na lista negra dos
causadores de câncer não são novas. Nos Estados Unidos, onde o café ocupa o primeiro lugar na
preferência dos consumidores, vez por outra a bebida sofre ataques que a apontam como responsável
pelas mais variadas doenças. Daí a grande importância do trabalho do Bureau pan-americano do café,
que, pelo seu serviço de relações públicas, tenta neutralizar os ataques e aumentar o consumo do
produto, principal fonte de receita de vários países da América Latina.
Aluguéis
O advogado José Schindler impetrou ontem habeas corpus preventivo, distribuído ao juiz da
Décima Vara Criminal da Guanabara, contra o Comissariado de Economia Popular, a que foi atribuída
pelo Governo a faculdade de punir até com a prisão os infratores do recente decreto de tabelamento
dos aluguéis. Entende o sr. José Schindler que o decreto é inconstitucional e que o órgão de controle
por ele criado representa uma ameaça à liberdade de ir e vir dos cidadãos.
Ainda sobre aluguéis: o ministro Abelardo Jurema informou, em entrevista na televisão, que
a regulamentação do decreto trará várias alterações, como por exemplo: a) exclusão das mansões
e apartamentos de luxo do tabelamento; b) idem em relação aos apartamentos da área turística; c)
idem no caso de aluguel a diplomatas e funcionários estrangeiros, “que trazem dólares para o País”;
d) liberação também para os apartamentos de muitos cômodos (provavelmente a partir de quatro
quartos). Justificou Jurema que o sentido do decreto era proteger os que realmente não podem
pagar e não o inquilino de luxo.
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Debutante
Araci de Almeida, apesar de veteraníssima, estava tomada de maior nervosismo, em sua noite
de estreia no Top Club. Justificava-se ela perante os amigos que procuravam acalmá-la, dizendo que
nunca conseguiu deixar de ser uma debutante.
Depois de Araci, a próxima atração do Top Club — segundo os murmúrios da noite — vai ser
Dorival Caimi.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Novo Governo para “reformas integradas”
Brasília — No conjunto de “reformas integradas’’ constitutivas da atual ofensiva do presidente
João Goulart insere-se a reforma do Ministério, a qual deverá ocorrer em função dos interesses da
Frente Popular em articulação para apoio das reformas de base. Tratando-se de uma frente que
abrangerá, além da fração parlamentar, as entidades populares, tais como o CGT, a UNE, o PUA etc.,
é possível que o sr. João Goulart deixe as bases do esquema ministerial para além das limitações da
vida político parlamentar, incluindo no Governo representantes das organizações operárias. O Partido
Comunista, por esta via, poderia ter ingresso no Ministério, desde que ele é, hoje, a vanguarda do
movimento reformista e a base das manobras do presidente da República com vistas à reestruturação
do sistema político constitucional.
A expressão “reformas integradas” passou a ser adotada na assessoria imediata do presidente,
para significar que a campanha reformista não aspira a atingir somente ao econômico e ao social, mas
pretende ingressar fundo nas estruturas políticas. Lembra-se, nesses setores, que o sr. Leonel Brizola
— sobre cujas reações pessoais paira certo suspense — pregou no comício do dia 13 a constituição
de um “verdadeiro governo popular” como condição para apoio de todas as esquerdas ao sr. João
Goulart.
Nas esferas oficiais, onde o otimismo anda a galope, não existe qualquer expectativa quanto
à possibilidade de vir o Congresso a votar as reformas sugeridas concretamente pelo presidente
da República na sua discutida Mensagem. O sr. João Goulart partiu do dado da realidade, que é a
resistência da Câmara e do Senado em alterar a Constituição, e, apesar do tom respeitoso em que
se dirigiu ao Congresso, jamais alimentou ilusões de modificar uma situação solidamente fundada.
Isso é suficiente para se fixar como objetivo seu a obtenção de algo que está fora do alcance da sua
influência sobre o Poder Legislativo.
O sr. Tancredo Neves, líder do Governo, votou ontem na Câmara pela renovação da urgência
na tramitação do projeto Aniz Badra, de reforma agrária. No mérito, o dirigente pessedista ainda não
tomou posição, mas há indícios de que o Governo pretende paralisar o movimento do PSD tendente
a tornar vitoriosa essa proposição bem como de influir sobre o bloco dos pequenos partidos para
impedir que ele se integre entre os partidários do projeto de reforma agrária por lei ordinária. Entende
o sr. João Goulart que a aprovação pelo Congresso de semelhante projeto poderá “iludir” a opinião
pública — risco que é preciso eliminar. Sabendo que não obterá a reforma constitucional, o presidente
procurará impedir uma legislação ordinária que assinale a presença do Congresso no movimento
reformista.
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Nos meios parlamentares não persiste dúvida sobre a perseguição, pelo Governo, de objetivos
extraconstitucionais, os quais são abertamente caracterizados pela UDN e timidamente pelo PSD
como os da supressão das regras do jogo democrático. Ao sr. Goulart não interessaria o fechamento
do Congresso, mas sua total marginalização e sua desmoralização perante as massas trabalhadoras, as
quais iriam buscar satisfação para seus anseios em esferas mais efetivas de poder.
No PTB, admite-se que a ofensiva das associações de classe civis e militares tende a criar
situação equivalente à que precedeu à votação da lei do plebiscito. Desta vez, como as resistências
são maiores, a ofensiva poderá canalizar-se para uma greve geral, que eclodiria entre 10 e 20 de abril,
como argumento final na batalha das “reformas integradas”.
Manifesto dos ministros militares
Persistiam os rumores de que os ministros militares deitarão manifesto de apoio às reformas
propostas pela Mensagem presidencial. O sr. Valdir Pires, consultor-geral da República, ofereceu ontem
ao ministro da Aeronáutica um esboço de documento para aprovação. O ministro da Guerra parece
ter optado pela prévia audiência do professor San Tiago Dantas, procurando-o no Rio e em Brasília.
Cheiro de pólvora
O sr. Tenório Cavalcânti, um perito, está sentindo “cheiro de pólvora”. Para ele, os sintomas mais
graves vêm de São Paulo, Minas e certas áreas do Nordeste, onde o decreto da Supra provocou uma
reação que o Governo está longe de imaginar em toda a sua profundidade.
O retorno
Não há plano definido de retorno do Congresso para o Rio. Há tendência de numerosos
parlamentares de provocar esse movimento, mas tendência contrariada pela maioria.
No entanto, há uma convicção generalizada e tácita de que, em caso de risco iminente, o
Congresso deve pôr-se a salvo. O governador Carlos Lacerda, que estimula a tendência permanente
da minoria, deseja que, se vier a emergência, os deputados e senadores voltem para o Rio. Quer
companhia no sofrimento. Os deputados e senadores consideram, porém, que São Paulo atenderá
melhor aos seus objetivos de segurança.
Arraes encontrou terreno ocupado
As gestões do Governo Miguel Arraes em Brasília não foram estimulantes para ele.
Encontrou seus companheiros da esquerda parlamentar inteiramente dominados pelo
otimismo governamental, ou no pensar do sr. Arraes, inteiramente envolvidos pela tática golpista.
Pretende o governador conversar em São Paulo com os srs. Carvalho Pinto e Jânio Quadros a respeito
do assunto, pois entende do seu dever alertar a quantos possam resistir para o Golpe em marcha.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Para a direita, o quadro político está formado: ou derruba o presidente ou este, com a
mobilização do povo, levará o Congresso a votar a derrubada dos privilégios, aprovando as reformas.
Mas a tática oposicionista foi, a partir de ontem, modificada e ampliada. As conversas de bastidores, as
informações que “mensageiros de confiança” levam e trazem em viagens intermitentes no triângulo
Brasília-Rio-São Paulo, e principalmente, os cálculos dos números, levaram a UDN a recuar por alguns
dias na tentativa de derrubada do sr. João Goulart.
A palavra de ordem do líder da minoria Pedro Aleixo parece ser a de que o “impeachment”
não pode ser já. Antes de tudo, é necessário preparar e reforçar o terreno para — só então —
lançar na Câmara a proposição formal de impedimento do presidente da República. O “adubo” já foi
encontrado: é a agitação e a guerra de rua, a ser desencadeada sem quartel nos quatro cantos do País
imediatamente.
Era este o quadro sintético das articulações do dispositivo de direita, filtrado ontem na Capital
da República, depois de haver o sr. Arnaldo Cerdeira, por delegação direta do sr. Ademar de Barros,
proposto ao deputado Pedro Aleixo a articulação imediata de assinaturas num requerimento
enquadrando o sr. João Goulart em “crime de responsabilidade”. A conversa foi longa. De charuto
entre os dentes, Cerdeira propunha que se iniciasse logo a “guerra no Congresso”. Mas a UDN quer
garantias de êxito e o sr. Pedro Aleixo protelou a iniciativa.
O vice-líder udenista Oscar Corrêa trouxe números concretos, com os quais acalmou o líder
ademarista: lançado neste momento, o “impeachment” seria o fracasso. Da sua bancada de 92
deputados, a UDN poderia contar, segundo seus cálculos, no máximo com 85 votos. Do PSP e dos
esparsos nos pequenos partidos e no PSD, haveria não mais de quarenta, num total de 125, muito
longe ainda de atingir a maioria absoluta de 205 votos necessária à derrubada de Jango. O caminho
seria atrair o PSD, conseguindo oitenta votos em sua bancada para o “impeachment”. E a solução era
apontada sem rodeios: a agitação de rua, a deflagração da “guerra santa” contra as reformas, seria
capaz de envolver o PSD, colocando-o quase magicamente contra o sr. João Goulart.
Um comício marcado para o dia 19 em São Paulo, com a proteção do aparato da milícia do sr.
Ademar de Barros, deve iniciar o processo da “guerra por quarteirões”. Concomitantemente, a oposição
se especializará no que chama de “antimanifestação”, ou seja, a repetição dos acontecimentos de
anteontem contra o sr. João Pinheiro Neto na capital bandeirante. Trata-se da “guerrilha da baderna”,
versão urbana da “guerra revolucionária” que o sr. Bilac Pinto preconiza para os latifundiários como
“defesa contra as reformas”.
A UDN não quer se arriscar a uma aventura. Sua tradição golpista deu-lhe o amadurecimento
para a articulação do “impeachment” que o afoito líder do sr. Ademar de Barros, na Câmara ainda não
possui.
Jango articula a Frente
O presidente João Goulart articula pessoalmente a Frente Popular Parlamentar para as reformas.
As manobras diretas ou indiretas de “impeachment” fortaleceram-lhe a convicção de que não pode
voltar atrás. Ao reunir-se com a bancada do PTB na Câmara, anteontem no Alvorada, foi explícito:
“Minha decisão — disse — está tomada. Não venha dizer a oposição que meu Governo é indeciso.
A Mensagem ao Congresso exprime meu pensamento e dela deve surgir a nossa ação”. Ao citar que
o movimento já pertence ao povo, salientou o sr. João Goulart que “as reformas não podem voltar
aos gabinetes”, sugerindo que os parlamentares se articulassem com os seus núcleos políticos, em
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pequenos, mas inúmeros comícios, para explicar que “a decisão reformista não pode ser protelada”.
Pediu que a bancada trabalhista formalizasse com a máxima urgência, a apresentação, na Câmara, da
emenda agrária e, posteriormente, as demais reformas constitucionais sugeridas na Mensagem ao
Congresso.
Criticou o chamado projeto Badra, “com que se quer simular uma reforma agrária”, culpando,
inclusive, certos setores pessedistas de tentarem protelar a decisão pelas reformas e pediu um voto
de confiança à bancada para, dentro dos próximos dez dias, “reformular a máquina administrativa”,
enquadrando-a nos objetivos dessa frente de povo e congressistas. Revelou-se confiante na
deliberação do Legislativo: “O Congresso haverá de encontrar a saída que quer o povo”, afirmou
citando, enfaticamente, que não se joga contra o Congresso, ao estruturar o povo e as áreas políticas
para levar a Câmara e o Senado a solucionar o impasse. Defendeu a legitimidade da pressão popular
sobre o Legislativo, expressando a sua convicção de que “ela levará o País à verdadeira normalidade”,
num diálogo a que o povo e os parlamentares não se podem furtar.
Dentro desse quadro conferenciava, mais tarde, na madrugada de ontem, com o governador
Miguel Arraes, complementando a conversa que tivera com o PTB e no domingo, com a Frente
Parlamentar Nacionalista. O governador pernambucano considerava-se “de relógios acertados”,
com o presidente, e entrou madrugada adentro em reunião com o deputado Paulo de Tarso, dando
conta do diálogo com Jango. Ao viajar para o Rio, ontem pela manhã, Arraes levava a incumbência
do presidente para uma articulação absoluta nas áreas das esquerdas, englobando parlamentares,
organizações sindicais e estudantis.
Os dez dias
A revelação de Jango à bancada do PTB de que a máquina administrativa será reformulada nos
próximos dez dias, levou os círculos políticos de Brasília a admitir como “iminente” a modificação do
Ministério. Não se trataria de uma substituição total dos atuais ocupantes, mas de uma adaptação dos
elementos do Governo ao espírito da Mensagem ao Congresso.
Não se citam, individualmente, “pastas modificáveis”, mas tudo indica que qualquer reformulação
a ocorrer começará por incidir no setor econômico-financeiro.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Mensagem Presidencial e reação da reação
A resposta da reação no Congresso à Mensagem presidencial está contida – refiro-me a atos
públicos, não à conspiração habitual nos bastidores – no pedido de urgência para votação do projeto
Aniz Badra, de reforma agrária, inócuo e inútil, na advocacia-geral do “impeachment” do sr. João
Goulart, e assim por diante. Ouvi o discurso do senador Auro Moura Andrade, transmitido em cadeia
nacional, a pedido do Legislativo, como suposto antídoto à fala do presidente no comício. Duvi-do
de que alguém tenha ouvido até o fim as vaguezas pomposas do presidente do Senado: sua voz é
de galã de novela de rádio, seu “estilo”, puro Reader’s Digest, suas intenções, a deposição do presidente
da República, se possível, pois Auro deixa várias “portas abertas” em frases de sintaxe imprecisa, que,
analisadas, significam: “A gente precisa também pensar pelo da gente”, pensamento não muito
profundo ou sublime, mas por certo, comum a todos os “democratas” do cofre público.
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A posição política (pública, repito) da direita é a seguinte: a Constituição é intocável. A frase
é uma contradição em termos, pois significaria a parálise histórica. O País já teve diversas Cartas
Magnas, formuladas em resposta a realidades como Império, República, Revolução de 1930 (em
1934), Estado Novo e 1946. Como o Hotspur de Shakespeare, mas sem os motivos deste, a direita quer
que o tempo pare em 1946 – noto, de passagem, que Hotspur diz essas palavras na hora da morte.
Presume-se que os srs. Pedro Aleixo, Adauto Lúcio Cardoso e até o sr. Bilac Pinto – cujas luzes mentais
estão permanentemente racionadas – não ignorem a transitoriedade de documentos sociais, caso
contrário ainda estaríamos à mercê dos deuses vegetais da Pré-História. E não ignoram. Para uso
externo, alegam que o presidente, com a reforma constitucional, visa a aumentar seus poderes e
permanecer no cargo, assunto que já discutirei. Em verdade, opõem-se ideologicamente a uma
Constituição que reflita os interesses de camponeses, concomitantemente aos dos senhores de terra,
que inclua no processo democrático trinta milhões de analfabetos ao lado da minoria privilegiada de
quinze milhões, hoje governando pelo voto de oitenta milhões de brasileiros, que permitia a paridade
de direitos eleitorais entre praças e oficiais, e assim por diante. Só o Congresso pode reformar a
Constituição. Se o Congresso reformar a Constituição, ele se fortalecerá diante dos beneficiários da
reforma. Logo, o argumento do “aumento de poderes” de Jango é relativo à capacidade do Congresso
de, num processo democrático autêntico, assumir o seu papel verdadeiro.
Personalismo
É tedioso ler e ouvir diariamente que o presidente deseja apenas perpetuar-se no cargo,
entregando o poder, por certo, a João Vicente, quando este chegar à idade própria. Não habito o
cérebro do sr. João Goulart para conhecer seus pensamentos e propósitos, mas só um analfabeto
histórico desconhece que os fatos falam mais alto do que palavras e intenções. Quando o presidente
leva a Petrobras a um passo do monopólio legal, dando à empresa o controle das importações de óleo
cru e derivados, atraindo para seu patrimônio as refinarias, a pessoa de Jango, embora merecedora
de todos os aplausos, não pode ser equiparada em magnitude a esses atos. Limitá-los a um mero
jogo continuísta é considerar a História como fruto de caprichos individuais, de inspiração divina e
de outras superstições que rolaram com a cabeça de Luiz XVI. Daí o lamentável espetáculo de rancor
subjetivo, de legalismos provincianos, dos “aqui Del-Rei” da reação nos últimos dias. Como ficou velho
e “démodé” o sr. Carlos Lacerda, desde sexta-feira, 13. Lembra aqueles atores coadjuvantes que se
demoram espanando o cenário na esperança de atrair a atenção da plateia, enquanto o protagonista
não entra.
A Mensagem presidencial ao Congresso é um documento revolucionário. Enfrenta de rijo
dois dos três obstáculos principais à emancipação do País, propondo a reforma política e social
(em particular no capítulo agrário) em termos do Brasil de hoje. É necessária uma absoluta falta de
grandeza para atrelar essas proposições ao mero desejo continuísta de um homem, só quem não crê
na grandeza do que foi proposto pode pensar assim.
O processo brasileiro nunca seguiu figurinos ideológicos. Sempre foi fruto de movimentos
populares onde forças díspares se uniram pró ou contra objetivos comuns. O ex-ditador Getúlio
Vargas quando “bête noire” das forças progressistas mais esclarecidas, postulou em três anos com força
presente até hoje, presente e dominante, todos objetivos da luta anti-imperialista. E hoje os mesmos
esclarecidos que o combateram naquela época disputam a paternidade de atos como a Petrobras,
controle de remessas de lucros etc. Da mesma forma, a personalidade e os propósitos pessoais de
Jango parecem substituir nos debates políticos dos “informados” os objetivos transcendentais que
ele indicou em praça pública nos últimos dias. É um erro que as massas não cometeram em relação
a Vargas e não cometerão agora. O programa, os fatos é que interessam ao povo, à imensa multidão
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de destituídos que o presidente convidou a participar do processo político, dos benefícios da riqueza,
na Mensagem que enviou ao Congresso. E é esse impulso que prevalecerá sobre o personalismo e as
ambições menores.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
“Esta manifestação deslumbrante...”
Tal foi a expressão de que se serviu o presidente da República para descrever o comício da
Central, a que presidia. Como essa expressão de “manifestação deslumbrante” consta do discurso
lido por S. Exa., concluo que o “deslumbramento” não foi o produto espontâneo do entusiasmo
do sr. Goulart diante do espetáculo do comício e sim a manifestação da sua confiança, ao escrever
o discurso na calma de seu gabinete, na eficiência do trabalho de organização e propaganda
levado a efeito com os amplos recursos financeiros das empresas estatais.
“A espontaneidade” da manifestação e o “entusiasmo” dos manifestantes foram o produto
de uma detalhada organização previamente planejada em seus menores detalhes. Digo-o por
havê-lo pessoalmente testemunhado, às vésperas do comício, em uma ocasional excursão por
algumas cidades do Estado do Rio próximas da Guanabara. Cartazes, centros de informação e
propaganda, provisão para viagem (trens e ônibus especiais), comida e “tudo o mais”.
O que me fez lembrar uma pilhéria dos estudantes da Escola Politécnica de meu tempo,
por ocasião dos préstitos carnavalescos. Quando passava o “landau” da diretoria do clube, com
os dirigentes encasacados e convencidos de sua importância, subia um de nós a um lampião de
gás, dos que, então existiam na avenida junto ao meio-fio, e daí lançava uma vibrante saudação
ao clube. Mas quando a diretoria já se mostrava sensibilizada e até emocionada diante da
“espontaneidade” da manifestação, o orador declarava que estávamos ali pagos pela prefeitura
para animar o carnaval...
Com esse maldito espírito analítico com que a natureza me marcou, procurei na arenga do
presidente “algo de nuevo” como argumento de qualquer substância em favor de suas reformas.
Foi em vão. O “pensamento” goulartiano com relação às instituições que o presidente, com a
habitual “sinceridade”, jurou respeitar foi assim expresso: “Ordem econômica e jurídica superada
pela realidade do tempo em que vivemos”.
Bati o telefone a um amigo que é mestre em textos constitucionais comparados, o qual me
assegurou que a nossa Constituição é das mais modernas e progressistas do mundo ocidental
e que nossas leis trabalhistas são mais “adiantadas” do que as de qualquer outro país. Conceito
a que eu, por meu lado, já chegara, pelo simples fato de que “a ordem econômica e jurídica” dos
países mais cultos e mais prósperos do planeta em nada essencialmente difere da nossa, que o
sr. João Goulart considera “superada pelas realidades do tempo”.
A não ser que o presidente compare a nossa ordem econômica e jurídica à dos países da
“cortina de ferro”, que tanto acatamento lhe merece.
Continuando a perscrutar, no texto da fala presidencial, outros conceitos expressivos, vejo que
S. Exa. se insurge com indignação contra a obrigação de “pagar em dinheiro” as terras desapropriadas,
citando países em que essa desapropriação pode ser paga “em títulos”, faculdade que eu também
acho perfeitamente normal, desde que esses títulos sejam expressos como acontece nos países por S.
Exa. citados, em moeda de valor estável e não na moeda em decomposição (“monnale fondante”) do
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Brasil goulartiano. A diferença é só essa, entre títulos de valor real correspondente a seu valor nominal
e papel sujo.
Insurge-se o presidente, citando o caso da Rio-Bahia, contra o benefício auferido pelos
proprietários marginais de uma obra feita com dinheiro do povo. Está certo, mas para isso é que a
Constituição criou a “contribuição de melhoria” e que o imposto territorial incide na base “ad valorem”.
Não é, portanto, por aí que S. Exa. descobrirá um imperativo de reforma constitucional, na qual possa
enxertar a reeleição do presidente da República.
No tocante à reforma agrária, se eu tivesse sido convidado pelo deputado Hércules Correia para
assistir a seu comício, teria tomado a liberdade de apartear o presidente nos seguintes termos: “V. Exa.
já pensou no imperativo de suprir-se aos novos donos da terra a indispensável assistência técnica,
financeira, sanitária e educacional, sem a qual a dádiva seria um verdadeiro ludíbrio? E já mandou V.
Exa. orçar o valor dessa assistência?”.
Diz o presidente que a reforma agrária “interessa por isso também aos industriais e comerciantes”,
porque a prosperidade gerada na agricultura se refletirá no incremento do poder de compra das
populações rurais.
É um erro que S. Exa. insiste em repetir e de que aqui já tratei em artigo sobre “reforma agrária
e preços dos gêneros”.
A população rural só pode ter maior poder de compra se produzir mais, porque o agricultor só
pode comprar com o produto do que vende. E o que é que justifica a previsão de que os novos donos
da terra, menos dotados e menos aparelhados do que os atuais, vão produzir mais?
Essa rápida análise da arenga do sr. João Goulart no comício da Central só serve para mostrar,
mais uma vez, que nela não se encontra um só argumento apreciável.
Não julgue, porém, o leitor que minha ingenuidade vá a ponto de pensar que o objetivo do sr.
Goulart era o de racionalizar e de construir. Bem sei que qualquer assunto, administrativo, econômico
ou cultural, que passe por sua cabeça, sofre ali a transmutação em matéria política. E para o caudilho,
o único objetivo da política é a inflação de seu poder pessoal.
O discurso de 13 de março nada mais é do que um novo passo para essa inflação, através da
usurpação dos poderes alheios.
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QUINTA

19 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Magalhães teme onda radical na visita de Goulart a Minas, mas não falou
O governador Magalhães Pinto nega que tenha aconselhado o presidente da República a não ir
ao comício de Belo Horizonte. Não fez a Jango qualquer observação nesse sentido. Apenas considera
que não pode ter hoje a mesma tranquilidade de outros tempos menos radicalizados, quanto ao
problema de segurança do presidente da República em praça pública.
Outra observação do governador: não existe um só palmo de terra invadida em Minas, até o
momento. Magalhães não acredita mesmo em invasão de terras por verdadeiros camponeses. O perigo
reside apenas na ação predatória de agitadores e marginais, que podem aproveitar a oportunidade
de confusão para incursões, mas sem nenhum caráter de violência. A autoridade estadual está atenta
e em condições de neutralizar esse perigo.
Quanto aos camponeses de verdade, desejam a propriedade da terra onde trabalham e
não invadir terra alheia, o que não lhes traria nenhuma vantagem prática. Por outro lado, nas suas
andanças pelo interior de Minas, conversando com ruralistas e lavradores, o governador Magalhães
Pinto constata o seguinte: 1) o respeito pelo direito de propriedade é ainda uma realidade vigorosa; 2)
a maioria ruralista se dispõe a ceder terras para a reforma agrária, reclamando apenas a contrapartida
do clima de confiança.
Esquerda no aluguel
Grupos de esquerda lançam-se à mobilização dos inquilinos, para dar vitalidade à Lei dos
Aluguéis e ganhar posições na regulamentação que o ministro da Justiça anuncia. Um dos objetivos
da campanha é conseguir que os aluguéis que se apresentam acima dos limites traçados pelo decreto
sejam rebaixados até os níveis fixados para as novas locações. O argumento é de grande efeito: se
por acaso o inquilino sair, o proprietário não poderá fazer novo contrato que não seja dentro dos
preços estabelecidos no decreto. Portanto, os inquilinos atuais podem pleitear, em comodidade de
argumentação, a equiparação dos níveis mais altos que pagam ao rebaixamento de tetos que a lei
agora determina.
Pressão na panela
O sucesso de servir samba de Cartola junto com os pratos da pastora Zica, da Mangueira,
aumentou o círculo de frequentadores da Zicartola e deflagrou uma pressão para que o restaurante
da rua da Carioca passe a servir jantares diários. A etapa nacionalista já está vencida: os pratos do
Zicartola são brasileiros, embora de origem latifundiária. Faltava a reforma: os frequentadores não
se contentavam com o almoço diário e o jantar apenas às sextas-feiras. O restaurante cedeu à
pressão e passou a servir jantar e samba todas as noites, de segunda a sexta-feira. O dispositivo dos
frequentadores funcionou com eficiência.
Aprender naquela base
Inspirando-se no método de alfabetização do professor Paulo Freire, o Programa Nacional de
Alfabetização vai lançar um concurso nacional para escolher samba e marcha que ajudem a ensinar

132

sem recorrer ao primitivismo do “bê a bá” e do “a, e, i, o, u”. Foi nessa base que Sérgio Cabral bolou as
normas para o concurso, reservando prêmios de trezentos mil cruzeiros para os autores da melhor
marcha e do melhor samba.
Refino esclarecido
Esclarece o presidente do CNP, sr. Carlos Meireles, em cima da hora, a notícia do seu encontro
com o presidente do CNE, sr. Humberto Bastos, num almoço em que “mantivemos palestra informal
a respeito de diversos assuntos vinculados aos órgãos que presidimos. Em nenhum momento,
porém, cuidamos de fixar ou estabelecer critérios concernentes à desapropriação das ações das
permissionárias do refino”. Lembra o sr. Carlos Meireles que o decreto que declarou de utilidade
pública as ações das refinarias particulares “fixou o critério de sua desapropriação, em seu Artigo 2º, ao
mesmo tempo em que estabeleceu que o processo de desapropriação seria efetivado pela Petrobras,
com a assistência do CNP e a supervisão do Ministério das Minas e Energia”.
Luzes da ribalta
t &NDJODPFTQFUÈDVMPT BQFÎBO Vigário (seu título no original alemão) arrecadou em Nova
Iorque, na semana passada, só dos que a assistiram em pé, 26.350 dólares. O público que a viu, sentado
ou de pé, rendeu 54.000 dólares. É recorde na Broadway com espetáculos não musicais.
t Mary Mary está no Copa e ao mesmo tempo em palcos de mais 23 países. Eis a lista: Austrália,
Áustria, Bélgica, Alemanha (nas duas), Dinamarca, Egito, Inglaterra, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Israel, México, Noruega, Portugal, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Uruguai, Argentina e Estados
Unidos. No dia 27 de fevereiro, iniciou seu quinto ano consecutivo na Broadway.
t My Fair Lady completou segunda-feira, em São Paulo, setecentas representações no Brasil. Sai
definitivamente do cartaz no dia 29 próximo.
t 5BNCÏN OP EJB   Boeing Boeing encerra sua carreira no Rio (segunda-feira foi a 350ª
representação), para instalar-se em São Paulo no dia 14 de abril, no Teatro Bela Vista.
Prestes aponta caminho
Com o sr. Álvaro Lins de um lado e do outro o sr. Luís Guimarães, presidente do Sindicato dos
Jornalistas, o sr. Luís Carlos Prestes apontou o roteiro dos comunistas para a emergência política de vir
a ser fechado o Congresso: repúdio a qualquer forma pessoal de ditadura. Nesse caso, disse Prestes,
os comunistas sairão para a convocação de uma Assembleia Constituinte noutra base, isto é, com o
alistamento e a elegibilidade beneficiando a todos os brasileiros maiores de dezoito anos, civis ou
militares, de soldado até general, operários, camponeses, analfabetos.
O PC não se sente em condições de mobilizar nenhum de seus militantes na defesa do atual
Congresso, afirmou Prestes, na comemoração do quinto aniversário do semanário Novos Rumos, que
antes do meio do ano passará a jornal diário. A responsabilidade por Novos Rumos não circular todos
os dias é da inflação, segundo Prestes.
Outro tema de sua exposição política na ABI: é inevitável e imediato o conflito entre os poderes
Executivo e Legislativo, mas não crê em tentativa de “impeachment” do presidente da República,
porque o instinto de conservação é forte nos congressistas. Admite, porém, que o Congresso venha
a ser fechado no curso da crise. Deste Congresso não sai reforma, diz Prestes, pois as alterações de
estrutura liquidariam as bases das atuais representações políticas.
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Preparativos
Já entraram em atividade a Cobal (Companhia Brasileira de Alimentos) e a Cibrazem (Companhia
Brasileira de Armazenagem), duas empresas subordinadas à Sunab com as finalidades implícitas no nome. A
Cibrazem comprou todas as instalações da Edimetal, pagando trinta e cinco milhões de cruzeiros e levando
móveis, tapetes, gravuras e quadros antigos, passando a pagar aluguel. A Cobal continua confinada a três
salas do Conselho da Presidência da República, à espera dos estudos de uma equipe especializada em
organização, para então se instalar-se em termos definitivos. Já abriu concorrência para ficar em condições
de funcionamento e está previsto que gastará a quarta parte da soma despendida pela Cibrazem.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Esquerda fecha a questão contra Nei
Brasília — O sr. Leonel Brizola informou ontem aos representantes do movimento esquerdista, que o
foram procurar para integrá-lo na Frente Popular, de sua discordância com o processo de formação dessa Frente
e das condições mediante as quais concordará em apoiar o Governo. Não pretende o sr. Brizola ir além do apoio
aos “atos concretos” do sr. João Goulart, considerando inconveniente o reconhecimento público da liderança do
presidente da República.
A Frente Nacionalista, representada pelo sr. Sérgio Magalhães, o CGT e a UNE estão, no entanto, dispostos
a reconhecer ostensivamente a liderança do sr. Goulart, sob o pretexto de que o presidente assumiu as posições
que dele se exigiam. Assim, somente a Frente de Mobilização, brizolista, ficará à margem do movimento,
pois o governador Miguel Arraes, que continua a acentuar sua desconfiança em relação a objetivos ocultos
do sr. Goulart, parece conformado a subscrever o manifesto da Frente, reelaborado pelo sr. Tiago Dantas. Esse
documento deverá ser entregue nas próximas horas ao presidente da República.
O sr. Brizola entende que o Governo popular pelas reformas não é esse que aí está, mas outro do qual
não participem o sr. Nei Galvão e os pessedistas, ainda que agressivos. Enquanto não fizer esse Governo popular,
negará sua cooperação ao esquema de pressões sob o comando do sr. João Goulart.
O presidente está na convicção de que as desconfianças do sr. Arraes e a dissidência do sr. Brizola não são
suficientes para impedir a arregimentação sindical e militar para o processo de condicionamento do Congresso.
O Partido Comunista, plenamente ajustado ao esquema, exerce sua pressão nos bastidores, moderadamente,
para que a reforma ministerial cubra objetivos que considera essencial, sem que o Governo proceda de maneira
radical. Os comunistas são contra a presença do sr. Nei Galvão no Ministério da Fazenda, mas não vetam a
presença de outros grupos no Governo. O próprio PC poderia chegar ao Ministério através da representação de
um organismo de trabalhadores.
Encontros em São Paulo
O governador Magalhães Pinto esteve no Rio e foi a São Paulo. Recebeu, antes da viagem, o deputado
Clodomir Millet, que o convidou para um encontro com o sr. Ademar de Barros. Deveria procurar também
os srs. Carvalho Pinto e Jânio Quadros, não para tratar, como se divulgou, da sucessão presidencial, mas da
situação geral e atual do País.
Os srs. Carvalho Pinto e Jânio Quadros estão interessados em manter outros contatos, inclusive
com o governador Miguel Arraes, com vistas à conjuntura do País.
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O ex-presidente Jânio Quadros teria decidido, em face da situação, adiar o lançamento da sua
campanha pela Prefeitura de São Paulo.
Mudança de Brasília, um ato de oposição
O senador Daniel Krieger define a tendência de numerosos congressistas de provocar a
reunião do Congresso no Rio ou em São Paulo como um desejo de “com um ato legal, responder às
ilegalidades do presidente da República”.
Oposicionistas mais excitados estão convencidos de que, a qualquer momento, se apresentará
a emergência que justificará a convocação do Congresso para outro ponto, que seria o Rio, por uma
questão de comodidade, ou São Paulo, por uma questão de segurança.
Deputados udenistas estão subscrevendo um requerimento de convocação do Congresso
para uma daquelas cidades. O requerimento ficará em poder do líder do partido para ser apresentado
no momento que considerar oportuno.
O senador Dinarte Mariz recebeu ontem ofício do general Peri Beviláqua, comandante do Emfa,
comunicando que entrará em contato com o presidente da República para imediata devolução do
Palácio Monroe, atualmente ocupado por aquela repartição militar, mas pedido de volta pelo Senado.
Ontem, provocou rumores a notícia de que, em reunião secreta da Mesa da Câmara, se haviam
tomado providências preliminares para a transferência do Congresso. Oficialmente, no entanto,
informa-se que foi convocada para o Rio apenas uma reunião conjunta das Mesas da Câmara e do
Senado, a realizar-se na próxima terça-feira, com objetivo de examinar os projetos de instalação da
Rádio do Congresso, projetos que, de resto, poderiam ser tranquilamente examinados em Brasília.
O sr. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, dirigiu-se ontem para o Rio para participar da
Convenção Nacional do PSD.
O deputado Carvalho Sobrinho tem em seu poder um projeto de decreto legislativo, subscrito
por dezenas de deputados, solicitando o retorno da Câmara à antiga capital. Projetos desse tipo,
no entanto, dificilmente serão aprovados. O retorno poderá fazer-se por deliberação política, em
caráter de emergência, não implicando oficialmente na transferência da capital, mas num período
extraordinário de reuniões que não se dariam na sede do Governo por falta de condições de
segurança.
A mudança importará em despesas colossais, pois não se trata apenas de transferir deputados
e senadores, mas milhares de funcionários com suas famílias já aqui instalados. Esses funcionários, de
resto, começam a se inquietar com a perspectiva de mudança sem aviso prévio, a qual representaria
um transtorno para a vida particular de cada um.
O partido mais cauteloso com a mudança é, obviamente, o PSD, que considera que realizá-la a
esta altura por inspiração política seria desafiar o Governo a agravar as restrições da opinião pública
ao Congresso. A mudança para o Rio seria apresentada como desejo de praia e boate.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Frente Popular: sua base é a Mensagem
O programa de “Frente Popular” do Governo já está elaborado. Tendo como base a Mensagem
presidencial ao Congresso, propõe uma reformulação ativa da política econômico-financeira, a
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começar pela adoção do monopólio estatal do câmbio e da exportação de café, com a consequente
e quase natural suspensão da Instrução 263 da Sumoc.
É este o espírito do documento de oito páginas elaborado no Rio, em sucessivos encontros na
residência do sr. San Tiago Dantas, por integrantes da Frente Parlamentar Nacionalista, “compactos”
do PTB, “agressivos” do PSD e outros parlamentares de esquerda, com o conhecimento e o apoio de
organizações populares do tipo CGT e PUA.
Trata-se de um “programa compromisso”, cujo texto, ontem trazido a Brasília por vários
parlamentares que participaram de sua elaboração, será submetido ao presidente João Goulart
entre hoje e amanhã. O documento prevê a modificação do Ministério e dos altos escalões do
Governo, assim chamados o Banco do Brasil e outros órgãos ligados à Pasta da Fazenda, além dos
departamentos executivos dependentes do Ministério da Viação e entidades paraestatais. O alvo das
modificações é, no entanto, o Ministério da Fazenda. Ainda ontem, tomava corpo na bancada do PTB,
na Câmara, a ideia de convocar o sr. Nei Galvão para prestar esclarecimentos sobre a política financeira
do Governo, e a sugestão não provinha do “grupo compacto”, mas de parlamentares esparsos, de linha
moderada, embora alguns — como o sr. Zaire Nunes — ligados por laços da política regional ao sr.
Leonel Brizola. A convocação do ministro da Fazenda cumpriria o cerco contra a manutenção da atual
linha econômico-financeira do Governo, setor em que parece existir um movimento unânime de
discordância no PTB e nos círculos ligados à Frente Parlamentar Nacionalista ou por ela influenciados.
Novos decretos na mira
Enquanto nos corredores da Câmara e do Senado a oposição debatia, em surdina, o caminho
do “impeachment” de Jango, fontes do Palácio do Planalto anunciavam, ontem, a confecção
progressiva de novos atos do Executivo, com os quais o presidente da República vai complementar
o “caminho brasileiro” de sua Mensagem ao Congresso. Já está virtualmente redigido um decreto
tabelando o preço dos materiais de construção, com o que o Governo complementará o do
tabelamento de aluguéis. Na mesma situação, se encontra outro ato executivo, estabelecendo
o monopólio do papel de imprensa, destinado à confecção de livros e material escolar, além do
que estabelece o monopólio da compra da borracha e o que estende o registro de preços a todos
os produtos industrializados, especialmente os medicamentos e outros artigos farmacêuticos.
Cogita-se, igualmente, de concentrar na Petrobras a distribuição dos derivados do petróleo, mas
a medida não poderá ser formalizada antes dos próximos seis meses, até que a empresa estatal
tenha criado uma estrutura interna capaz de executá-la nacionalmente.
Jango legalista
Ao reunir-se com os deputados do grupo agressivo do PSD, anteontem, o presidente João
Goulart lembrou a significação da pressão popular na preservação de próprio sistema democrático
no País. Depois de rememorar que, por duas vezes, fora candidato e eleito à Vice-Presidência
na crista dessa pressão — “quando companheiro de chapa de Juscelino, minha candidatura foi
imposta pelo povo contra o voto de grupos militares que a impugnavam”, disse — explicou o que
para ele significa, agora, o exercício da pressão popular para informar o Congresso de seu apoio
às reformas, concluindo por afirmar: “Venceremos todas as barreiras dentro da sistemática legal e
das instituições democráticas, que desejamos e haveremos de defender”.
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Barbeiro contra a UDN
Com a “guerra psicológica” funcionando a todo vapor, círculos da oposição espalhavam,
ontem à tarde, informação “sigilosa” de que o sr. Ranieri Mazzilli teria sido procurado, anteontem
à noite, por oficiais do Exército que, por determinação do ministro Jair Dantas Ribeiro, lhe teriam
imposto a seguinte opção: ou tratava de articular, pessoalmente como presidente da Câmara,
a emenda agrária e a das elegibilidades ou as “instituições corriam perigo e os militares não se
responsabilizariam pelo destino do Congresso”. O boato correu rápido pela Câmara e Mazzilli riu
gostosamente ao conhecê-lo e explicou: “Ninguém me falou nisto, nem falei com enviados do
ministro da Guerra. À hora apontada como tendo sido a do encontro, eu me encontrava jantando
no apartamento do meu barbeiro, comendo bacalhau com azeite de dendê”.
Ivette contra unanimidade
A deputada Ivette Vargas tentou, inutilmente, impedir que seu colega Rubens Paiva, da
bancada do PTB paulista na Câmara, fosse reeleito, ontem, presidente da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras. Não chegando a conseguir candidato contra, fez com que a apuração fosse
retardada por duas horas, ao que se presume, buscando anular posteriormente, a votação. Ao final da
tarde a urna foi aberta, reelegendo-se o sr. Rubens Paiva por unanimidade.
Convocação de Jair e Jurema
A UDN pretende convocar os ministros da Guerra e da Justiça para, do plenário da Câmara,
informarem sobre “as agitações” ocorridas no País. A medida foi cogitada, ontem, durante a reunião
do Diretório Nacional udenista com suas bancadas na Câmara e no Senado. Em resumo, quer a
UDN que Jair e Jurema deem explicações sobre as badernas que a própria oposição vem realizando
intermitentemente, e de que são exemplos recentes os acontecimentos de Belo Horizonte e São
Paulo.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta – Paulo Francis
Notas Internacionais: De Gaulle descobre AL
De Gaulle e Lopez Malcos concordaram em que o auxílio econômico só pode funcionar dentro
do princípio da não intervenção e sem discriminação ideológica. Trata-se de bofetada sonora, audível
em toda América Latina, no Departamento de Estado. O presidente da França ganhou mais espaço
na demonologia americana. À sua audaciosa formulação, o presidente Lyndon Johnson responde
com novas “bolinhas” verbais sobre a Aliança Para o Progresso. Esta já passou do estágio em que se
mantinha com estimulantes propagandísticos. Só resta embalsamá-la.
De Gaulle poderá romper o isolamento econômico da América Latina, da mesma maneira
como reintroduziu a China na Europa Ocidental. Até hoje, havia a opção falsa entre “democracia” e
“comunismo” que se restringia na prática à imposição política econômica dos EUA ao hemisfério,
devido à nossa posição geográfica e à rigidez da Guerra Fria. Quando esta começou a degelar, o sr.
Lincoln Gordon acorreu à Escola Superior de Guerra para informar-nos de que na América Latina o
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“status quo ante” permanecia inalterado. O exemplo extremo de Cuba, se contribuiu para reavivar as
esperanças populares da viabilidade de emancipação econômica, serviu também para solidificar a aliança
entre a burguesia e o latifúndio latino-americanos com os EUA, ante o perigo maior do comunismo. E
assim a política externa do Brasil, depois de Jânio Quadros, que postula a abertura indiscriminada dos
portos no interesse nacional, foi aprisionada pela timidez e medo da nossa classe dominante.
Afinidades
De Gaulle é pró-capitalista, latino, católico (detalhe importante) e sem o ônus de uma
presença imperialista relevante na América Latina. A bagagem cultural da França, seu chique, sua
civilização em suma, permanecem ao menos na superfície, os ideais das oligarquias do hemisfério.
O americano é considerado um “parvenu” enriquecido. Sua maneira tradicional de fazer negócios,
com puritanismo verbal negado pelas realidades de seu expansionismo econômico, só é aceita pela
classe dominante na América Latina, por falta de alternativa. Nada disso supera, por certo, as barreiras
tarifárias da Comunidade Econômica Europeia, mas na pior das hipóteses, existem as condições para
um diálogo produtivo. De Gaulle pode oferecer à América Latina coisa melhor do que a Aliança Para
o Progresso, que preconiza, em última análise, o desenvolvimento de nossos países sob a hegemonia
dos investimentos privados americanos em troca de algumas concessões assistenciais destinadas a
impedir a repetição do fenômeno cubano. De Gaulle é um animal essencialmente político. Da mesma
forma que Krushev propiciou o desenvolvimento industrial do Egito e da Indonésia para aliená-los
da influência “ocidental”, a De Gaulle interessaria a existência de um Brasil ou México suficientemente
autônomos para contrapor-se nos EUA dentro do jogo de prestígio no hemisfério e mesmo no
mundo, onde a França e a China buscam hoje, cada qual dentro do seu sistema e princípios, criar
bases independentes das duas superpotências. Para os subdesenvolvidos, essas atenções dos grandes,
resultantes de suas divergências, oferecem um enorme campo de manobra fora do enquadramento
EUA ou URSS a que estávamos submetidos.
Independência
O presidente João Goulart tem mantido, em seus essenciais, a política externa independente.
Mas permanecemos excessivamente cautelosos. As tergiversações do Itamarati diante do episódio
Venezuela versus Cuba, são um exemplo. Outro, o fato de que vamos enviar à conferência dos
não alinhados apenas um observador, em vez de participarmos efetivamente dela, embora esse
observador seja dos mais capacitados e tenha instruções de agir acima de seu “status” oficial. O
tecnicismo formal prevalece sobre iniciativas concretas. O Brasil, em Alta Gracia, deixou-se isolar e
terminou derrotado. Como irá à Conferência Internacional do Comércio? À parte a já conhecida tese
de defesa dos nossos produtos, haverá uma tática delineada para fazê-la prevalecer? É evidente que
uma política externa não resulta de rasgos demagógicos, de mera parlapatice audaciosa, exigindo,
isto sim, um trabalho cuidadoso e lento, onde as alternativas são pesadas, onde muitas vezes, certas
concessões desagradáveis têm de ser feitas, mas a impressão geral que recolho dos círculos políticos
mais esclarecidos é unânime em apresentar o Itamarati perplexo diante da desintegração evidente de
velhas alianças como a “Atlântica” e o “bloco sino-soviético”. Na tomada de posição do presidente João
Goulart, a partir do Comício do dia 13, quando as reformas internas, política e social, foram postuladas
de maneira inequívoca, faltou um capítulo correspondente à política externa.
Política externa e ideológica (como o termo é comumente entendido no Brasil) são quando
muito parentes distantes. Se alguém entendeu a crítica acima como preconizando um Itamarati “de
esquerda”, estará muitíssimo enganado.
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É inegável, porém, que, à parte princípios vagos, enunciados “ad nauseam”, e a defesa de
algumas posições importantes, a política externa independente permanece engatinhante, reagindo
quase sempre depois dos acontecimentos e quase sempre de maneira ambígua, sem apresentar
diretrizes básicas convertidas em ação.
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20 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Ministro da Marinha ameaça prender Aragão após discurso na Petrobras
O ministro da Marinha ameaçou de prisão o almirante Cândido Aragão, se o comandante
dos Fuzileiros Navais pronunciar hoje à tarde o discurso que está programado para a homenagem
a ser prestada na Petrobras aos cabos e soldados da Marinha. O marechal Osvino Ferreira Alves e o
almirante Aragão foram escalados oradores na comemoração do aniversário da Associação de Cabos
e Soldados da Marinha, por iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo.
Informado do fato, o almirante Sílvio Mota ligou o telefone para o almirante Aragão,
comunicando-lhe a decisão de prendê-lo, caso não se desengaje do programa. Em seguida, ligou para
o marechal Osvino, convidando-o para almoçar ontem. O presidente da Petrobras não compareceu
ao almoço. O ministro da Marinha ligou pela segunda vez, entrando no assunto e acusando-o de
promover a desagregação nas Forças Armadas, com o rompimento da hierarquia militar e a quebra
da disciplina.
A solenidade é hoje às dezesseis horas na Petrobras.
Manifesto
O manifesto articulado pelo governador Magalhães Pinto, em defesa das instituições e da
liberdade, deverá ser redigido pelo senador Afonso Arinos. Arinos conversou com Magalhães no
começo desta semana, logo após o encontro do governador com os srs. Miguel Arraes e Almino
Afonso. A ideia inicial era de um manifesto de mineiros, destinado a ter repercussão semelhante à do
primeiro, contra Vargas. As novas circunstâncias políticas, entretanto, deram dimensão nacional ao
documento.
Convenção do PSD
O dia de ontem da Convenção Pessedista foi caracteristicamente centrista, nos pronunciamentos
e nas presenças. Dos agressivos, apareceram apenas os deputados Humberto Lucena e Aderbal
Jurema. Uma das ausências mais estranhas foi a do deputado Vieira de Melo, pelas suas vinculações
com JK. O deputado Armando Falcão não compareceu, mas compareceram vários rebeldes, entre os
quais os deputados Anísio Rocha e padre Vidigal. Ausentes, também, os três ministros pessedistas.
Ainda sobre Falcão, a notícia é de que a bancada pessedista baiana articula um movimento
para expulsá-lo do partido. A propósito, disse o sr. Anísio Rocha que Falcão não sairia sozinho: uma
grande fatia do PSD teria que ser expulsa também, pois está na mesma linha.
Conselho
Informação que ficou escondida: depois de restabelecida a ordem na Faculdade de Direito
de São Paulo, o sr. João Pinheiro Neto ainda pensou em voltar ali para falar sobre reforma agrária. O
general Amaury Kruel, comandante do Segundo Exército, não deixou, aconselhando-o a executar o
decreto da reforma agrária e a falar menos. Pinheiro neto atendeu à primeira parte, isto é, à proibição,
mas voltou de São Paulo falando mal do Segundo Exército.
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Pessedismo indignado
Queixa pessedista registrada ontem pela manhã, enquanto os delegados chegados de todo
o Brasil apresentavam credenciais à Convenção: o ministro da Justiça não fez nada para impedir que
a polícia da Guanabara retirasse as três faixas estendidas diante do Palácio Tiradentes com o nome
de JK. A indignação pessedista conseguiu reunir dois destinatários incomunicáveis: Carlos Lacerda e
Abelardo Jurema. Assinalam eles que a Convenção do PSP encheu a cidade com faixas oferecendo
o nome de Ademar de Barros aos olhos de todos. Algumas ainda estão dependuradas por aí. As
três exclusivas de Kubitschek foram arrancadas sem a menor cerimônia. De Jurema, desconfiam os
pessedistas que seu antilacerdismo é apenas para servir a Goulart, pois não fez nada para garantir ao
PSD a liberdade de colocar faixas na Guanabara.
Reforma nas bochechas
No coquetel que o sr. Juscelino Kubitschek ofereceu quarta-feira aos presidentes de sindicatos
de trabalhadores da Guanabara, em seu apartamento, o candidato pessedista foi abalado em sua
estrutura pelo discurso do representante do órgão de classe dos motoristas. Quando a recepção ia
bem adiantada, o orador encarregado de agradecer foi dizendo de saída que os dirigentes sindicais
não tinham ido ali para “passar a escova na roupa do candidato. Viemos dizer verdades que o senhor
deve ouvir”. Aconselhou JK a empunhar a bandeira das reformas, porque a outra área — garantiu — já
está ocupada pelo sr. Carlos Lacerda.
Em 1955, Kubitschek venceu porque representava a aliança do PSD com o PTB e teve o apoio
dos trabalhadores, na opinião do orador que estabeleceu um impacto nos juscelinistas e assessores
do candidato, também presentes. Sem a bandeira das reformas, JK está credenciado a sofrer “uma
decepção que o senhor não merece”. Acha que JK já viveu as alegrias do poder e está, portanto, livre
para sustentar uma luta mais alta. Aconselhou-o a não dar ouvidos aos assessores, sempre com a
boca cheia de elogios. Agradecendo, Kubitschek disse que só se sentirá feliz na Convenção do PSD se
puder ter a seu lado, na mesa dos trabalhos, representantes dos trabalhadores. Foram contados cento
e poucos dirigentes sindicais.
Entre os que gelaram com o discurso, mas entenderam a lição: deputados Hermógenes Príncipe
e João Meneses, sr. França Campos, o general Jordão, os coronéis Nélio Cerqueira, Afonso Heliodoro
dos Santos, Antônio João e o médico Tufic Matar.
Confiança sobre alicerce
Tranquilo quanto à sobrevivência da democracia brasileira, que para ele se alicerça na
consciência popular e no esclarecimento das Forças Armadas, o deputado José Maria Alkmin fazia
ontem, durante um almoço com os dirigentes da Adecif (Associação das Empresas de Crédito,
Investimento e Financiamento), o elogio da mulher mineira, que despertou o Brasil para os riscos que
se apresentam soltos por aí. Prometeu aos participantes do almoço defender soluções democráticas
para os problemas de crédito, financiamento e investimento, durante a passagem do projeto de
reforma bancária pela Câmara.
Anísio, de passagem
No Rio, credenciado para a Convenção Pessedista que sagrará Kubitschek candidato a 65, o
deputado Anísio Rocha sustenta a varejo que o verdadeiro objetivo do comício do dia 13 foi criar
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o vácuo para a decisão do PSD: Goulart quer esmagar na fonte a candidatura JK. Anísio Rocha acha
que o sr. João Goulart quer dar a impressão de que recuou, mas ninguém se deve iludir, porque seus
objetivos permanecem os mesmos. Tem como certo que o presidente Goulart retomará a ofensiva,
assim que o PSD terminar sua convenção. E diz mais: gostaria de ver o sr. João Pinheiro Neto ir falar
de reforma agrária em Goiás; vai ressaltar a importância do pronunciamento do marechal Dutra em
discurso na Câmara, na próxima semana; e manifesta certeza absoluta de que as reformas passarão
no Congresso este ano.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Para caracterizar a omissão do Congresso
Brasília — O líder do PTB, sr. Doutel de Andrade, assumindo ostensivamente o papel de líder do
Governo, convidará os partidos da maioria e da oposição a um exame conjunto da política legislativa,
com vistas ao programa de reformas constitucionais sugerido pelo presidente da República.
Pretende o PTB formalizar as emendas constantes da Mensagem do sr. João Goulart,
apresentando-as na Câmara e no Senado, ao mesmo tempo que convidará os dirigentes parlamentares
do PSD, da UDN e de outros partidos a somarem esforços no sentido de que o Congresso “vote alguma
coisa que dê à Nação a ideia de que ele não está esclerosado”. Citou o sr. Doutel de Andrade projetos
que poderão ser imediatamente aprovados, através de acordo, notadamente os relativos à reforma
administrativa.
Essas informações do líder trabalhista indicam que o Governo pretende conduzir para dentro
do Congresso a luta das reformas. Independentemente dessas gestões, já decidiu o partido do
presidente obstruir, com todos os recursos da obstrução política e parlamentar, o projeto Aniz Badra,
de reforma agrária, considerado pelo Governo uma proposta nociva à conceituação adequada da
ideia reformista.
Com a atitude aparentemente otimista de líder, Doutel de Andrade seguirá na próxima
semana uma tentativa de composição de forças parlamentares para atender ao apelo do presidente.
Antecipadamente, no entanto, sabem os chefes do PTB e das demais organizações que nenhum êxito
será alcançado com essa ofensiva, cujo objetivo verdadeiro seria o de, mais uma vez, demonstrar que
o Congresso não vota as reformas constitucionais pedidas pelo sr. João Goulart. Argumentando na
base de que é preciso que o Congresso vote alguma coisa das propostas do presidente, e sabendo
que o Congresso votará tudo, menos o que o presidente quer, parece evidente que se procura reviver
e realçar um impasse que já se tornou notório por ocasião das frustradas negociações entre PSD e PTB
para uma fórmula de emenda constitucional. Ainda que os partidos da maioria se entendessem em
torno de semelhante esquema, não teria a mesma efetividade desde que a Constituição não poderá
ser atingida sem a prévia concordância dos três grandes partidos da Câmara — PSD, PTB e UDN.
As gestões que o deputado Doutel de Andrade anuncia serão, portanto, a preliminar que
justificará a ofensiva prestes a desencadear-se contra o Congresso Nacional.
Governadores não formam bloco
Em São Paulo, o governador Magalhães Pinto propôs sem êxito ao sr. Ademar de Barros o
lançamento de um manifesto geral de governadores e dirigentes políticos, incluindo-se entres estes
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os srs. Carvalho Pinto e Jânio Quadros. O manifesto, de alerta na defesa das instituições, foi impugnado
pelo governador de São Paulo, que não deseja figurar num mesmo documento ao lado dos seus dois
antecessores no governo paulista. O sr. Ademar de Barros assinaria um documento conjunto com os
governadores, não com outro tipo de dirigentes políticos. Combinou-se, então, que prosseguiria o
lançamento de manifestos individuais.
O sr. Magalhães Pinto desejaria a companhia dos srs. Jânio Quadros e Carvalho Pinto, para,
juntos, assegurarem, no pronunciamento, a fidelidade à pregação reformista, sem prejuízo do
empenho na defesa do regime.
De qualquer forma, as gestões paulistas serviram para definir uma posição comum dos grandes
Estados, por todas as suas correntes não comprometidas com a política do sr. João Goulart, de luta
contra a perspectiva de subversão da ordem instituída.
Alguns governadores, no entanto, vêm-se manifestando solidários com o presidente da
República e, em alguns casos, dispostos até a ingressarem no PTB. O sr. Miguel Arraes, vencido nos
debates internos da esquerda, subscreverá o manifesto da Frente Popular, e os srs. Seixas Dória, Petrônio
Portela e Aluísio Alves encaram a possibilidade de se transferirem para o partido do presidente, num
movimento articulado pelas “bossas novas” da UDN e de outros partidos.
Bilac insiste nos comícios
O sr. Bilac Pinto, presidente da UDN, pediu ao sr. Ernâni Sátiro que realize gestões junto ao
governador Carlos Lacerda para que encare com objetividade a ideia de convocação de comícios
para enfrentar a ofensiva presidencial no mesmo terreno em que a está colocando o sr. João Goulart.
O governador da Guanabara estaria considerando o processo governamental como em tal ritmo de
aceleração que seria inútil um esforço de mobilização popular em praça pública. O sr. Bilac acha que é
útil e que há tempo, podendo ser programadas manifestações imediatas para São Paulo, Guanabara,
Porto Alegre, Belo Horizonte e outros pontos do País.
Goulart tranquiliza e diverte Jurema
O presidente João Goulart, ontem, em Brasília, tranquilizou o sr. Abelardo Jurema: não fará,
disse, reforma ministerial. Não importa o que tenha dito, antes, em contrário, ao PTB. O sr. Jurema ficou
satisfeito.
Depois disso, o presidente divertiu seu ministro da Justiça, contando-lhe uma anedota ouvida
no Rio, segundo a qual o sr. Juscelino Kubitschek, ouvindo pela televisão a notícia de que o sr. Jurema
levara ao presidente o projeto de decreto tabelando os aluguéis, não se conteve e protestou. “Vejam
só”, teria dito o sr. Juscelino. “O Jurema, quando era meu líder na Câmara, nunca me trouxe um projeto
como esse.”

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Cisão na UDN: governadores e deputados apóiam Goulart
A cisão na UDN alastra-se e toma forma. Uma série de fatos encadeados, ocorridos nas últimas
48 horas, transformaram o desorganizado movimento de protesto do grupo parlamentar da “bossa
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nova” e do governador Magalhães Pinto contra a radicalização direitista da cúpula partidária, numa
articulação harmoniosa de apoio à “Frente Popular” e às teses da Mensagem do presidente João
Goulart ao Congresso. Com a chegada do governador Seixas Dória a Brasília, ontem pela manhã, os
fatos passaram a desencadear-se com extrema rapidez na área udenista e, à tarde, a movimentação
do “grupo de vanguarda” já começava a preocupar o sr. Pedro Aleixo que via fugir-lhe das mãos o
controle da bancada na Câmara Federal.
Dois acontecimentos concretos marcam o desencadeamento da cisão antidireitista: 1) Ontem em
Brasília, os deputados José Sarney, Ferro Costa e José Aparecido reuniram-se com o governador Seixas
Dória, chegando à conclusão de que “as águas estão divididas”, não mais havendo condições para que
continuem integrando a UDN, cujo programa político e cujas reivindicações sociais “foram tomadas de
assalto pela fúria personalista da antirreforma”; 2) Hoje, no Rio, um grupo ampliado, de que participam,
ainda, outros parlamentares da “bossa nova”, tem encontro marcado com os governadores Magalhães
Pinto e Petrônio Portela, para uma definição conjunta, em que fixarão sua posição interna no partido.
Em termos globais, já existe uma saída apontada e quase unanimemente aceita: não continuarão
na UDN. Paralelamente a essa decisão, não aceitam, igualmente, colocar-se à margem do processo político
e os fatos encaminham-se para integrar a “bossa-nova” e os três governadores no esquema da “Frente
Popular”, dela participando, ostensiva e ativamente, em apoio ao programa de reforma do Governo.
O sr. José Aparecido, que, ainda no dia do comício da Central do Brasil mantinha um encontro
prolongado com o presidente João Goulart, assegura que, no mínimo, onze deputados, dos vinte que
integram a “bossa nova”, acham-se engajados na linha de “Frente Popular”, em oposição total ao dogma
lacerdista da antirreforma, que domina a UDN. A solução — que ele mesmo admite — seria integrarse na bancada do PTB, a exemplo do que ocorreu com o ex-udenista deputado Pedro Braga. Já existe
a predisposição de caráter ideológico, e o abandono da UDN para ingressar no PTB estaria, a esta altura,
mais na dependência das condições políticas regionais que os trabalhistas possam oferecer, nos diferentes
Estados, aos rebeldes “antigorilas”, do que de qualquer outra condição subjetiva ou objetiva da “vanguarda
udenista”.
O governador Magalhães Pinto, que deveria ter lançado, ontem, uma proclamação ao País, definindo
sua posição, resolveu retardá-la, só divulgando a nota se ela corresponder à opinião unânime de todo o
“grupo rebelde”. O fato demonstra a fixação de uma linha coletiva que encerra, principalmente, o desejo
de levar todo o “bloco reformista” a uma posição coordenada em favor do programa — compromisso da
“Frente Popular”. É talvez, por isso que o deputado José Aparecido levantava a hipótese de os “rebeldes” se
ampliarem em número. “Hoje, são onze: e, amanhã, podem ser treze e, até, mais. Melhor do que ninguém
— comentava — eu conheço a argila de que é feita essa eterna vigilância”.
“Frente” é arma antigolpe
O programa de compromisso da “Frente Popular” alinha uma série de atos administrativos
e outros de dependência de decisão do Congresso, e reitera, como fundamental, a continuidade
do processo democrático para atingir as reformas. “A primeira preocupação — diz a parte inicial do
documento, que, ontem, era submetido à Frente Parlamentar Nacionalista, em Brasília — consiste,
neste momento, na luta intransigente pela defesa das liberdades públicas, contra quaisquer forças
que desejam interromper o processo democrático para instituir formas ultrapassadas de poder
pessoal, obstruindo e impedindo a obtenção das reformas estruturais”.
1. Trata-se de um prólogo de definição política, que se complementa com a afirmativa —
também contida no documento — de que “concretizada a “Frente Popular”, torna-se indispensável
a modificação da administração federal, em seus diversos escalões, de forma a obter-se um Governo
capaz de aplicar os pontos programáticos do movimento. É a exigência de modificação drástica
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do Ministério. Sua futura composição não é objeto do programa: mas, seu campo de atividades é
claramente delineado. A execução dos cinco pontos fundamentais propostos na Mensagem de Jango,
somam-se outros compromissos de ordem político-administrativa: o monopólio do câmbio com o
controle drástico das importações; o monopólio do café, a começar por leilões feitos pelo IBC contra
pagamento em moeda forte pelos adquirentes em moeda estrangeiras; a utilização progressiva do
Mercado de Títulos pelo Estado, voltando a vigorar a revogada Instrução 255 [que previa a compra
prévia obrigatória de títulos, sem juros, com prazo de 180 dias, por tomadores de recursos bancários],
da Sumoc; e a defesa da indústria nacional contra a “desnacionalização”, mediante a utilização racional
das divisas disponíveis. A esses pontos, que dizem respeito, objetivamente, à ordem econômicofinanceira, se juntam outros, como a revogação dos Artigos 9 e 10 da Lei de Segurança, eliminandose as restrições ao registro de candidatos e de partidos; a reversão à União de terras abandonadas por
mais de cinco anos, e a fixação de um imposto progressivo sobre o patrimônio.
Manobra do Senado
O sr. Dinarte Mariz, na condição de primeiro-secretário da Mesa do Senado, pediu ao chefe
a Casa Civil da Presidência da República a cessão urgente de, no mínimo, trezentas residências
“para atender a senadores e a funcionários da Câmara Alta”. A solicitação, feita em termos de quase
exigência, está sendo interpretada como uma manobra para criar ambiente ao retorno do Congresso
para a Guanabara. A Mesa do Senado já pediu ao Estado Maior das Forças Armadas a “devolução” do
Palácio Monroe, pretendendo, agora, criar a ideia de que Brasília é, inclusive, “inabitável”, não tendo
como acomodar, sequer, os parlamentares e os funcionários do Legislativo.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
União Nacional pelo Golpe
A Constituição de 1946 como dogma é a balela da moda. Foram até buscar o marechal Dutra
para reanimá-la. É uma voz significativamente “démodé”, sepulcral mesmo. Fala-se em “União Nacional”
em torno de Lacerda para defender a democracia. Estou começando a concordar com os críticos que
dizem ser impossível hoje em dia uma obra de arte realista. Vivemos em pleno absurdo.
A “União Nacional” tem o propósito de derrubar Jango. Está fadada ao fracasso, pois de
Kubitschek a Magalhães, apesar da notória ojeriza desses políticos a polêmicas, as chamadas áreas
do centro não poderão respirar na proximidade de Lacerda, o líder fascista do País. A liberdade que
Lacerda defende não lhes interessa, pois é o imobilismo ou o reacionarismo. Quando escrevo, as
faixas da Convenção do PSD na Guanabara foram arrancadas pela polícia política de Lacerda, como
que sublinhando a definição fascista de liberdades democráticas. Esses chamados líderes de centro,
Kubitschek, Magalhães, Carvalho Pinto e outros têm um compromisso com o povo que ainda não
saldaram: o povo quer saber o que pensam da reforma constitucional para a reforma agrária, o voto
do analfabeto etc. Subjetivismos sobre as intenções de Jango só interessam à direita. O presidente
não disse ao Congresso que o fizesse ditador. Propôs um programa concreto, que vaguezas sobre
democracia, desarmamento de espírito etc., não podem refutar. O assanhamento da direita é
compreensível, pois a aprovação desse programa retiraria o País das rédeas da direita. Mas o centro,
a esquerda democrática e outros grupamentos ditos progressistas não podem endossar o engodo
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golpista de Lacerda. A Mensagem do Presidente é uma definição a exigir definições. Se Kubitschek,
Magalhães, Carvalho Pinto, Nei Braga etc., forem contra ela, terão comprado seu ingresso na direita
fascista.
As liberdades democráticas serão preservadas. Nem há clima no País para que caiam. Quem
causou, porém, a tensão de agora? Quinze dias depois de assumir o poder, o presidente enviou ao
Congresso Mensagem pedindo a reforma da Constituição para desapropriar terras com títulos de
dívida pública. Houvesse sido convertida em lei, onde estariam hoje os supostos desígnios golpistas
de Jango? O Congresso Nacional, ressalvadas as exceções, é o único e exclusivo responsável pela
crise que o defronta: é um Congresso inerte, um Congresso meramente político, dominado pela
minoria direitista, um Congresso desmoralizado pelo Ibad. Suas componentes progressistas foram
impotentes para adiantar pacificamente o processo reformista. E será inútil essa empulhação de
Aniz Badra, transferências para o Rio ou São Paulo e outros histrionismos menores como a oratória
de Auro, a carta de valente de Mazzilli (lembrai-vos de agosto de 1961), e assim por diante. Essa
discussão bizantina sobre o que Jango “realmente” quer não interessa ou impressiona ao povo. Este
leu a Mensagem, viu os decretos. Tem os fatos concretos para julgar por si próprio e dispensa os
poderes de telepatia da direita.
Legalidade
Gostaria que alguém me explicasse o que há de ilegal em o Executivo solicitar do Legislativo
emendas constitucionais. O Legislativo, isto sim, está intimado a aprová-las ou rejeitá-las. Mas em
verdade não quer fazer uma coisa nem outra. Quer agitar com o suposto golpe de Jango, quer distrair
atenção pública da Mensagem presidencial, fazê-la esquecer o decreto da Supra, dos aluguéis, dos
gêneros alimentícios, das anuidades etc. etc. Sempre foi essa a tática da direita. Quando se postulava
a Petrobras, Lacerda bradava contra o Fundo Sindical. Há um incêndio à esquerda, a direita acende
um fósforo do outro lado e brada: fogo. É impossível que os srs. Carvalho Pinto, Kubitschek, Magalhães
etc., ignorem esses fatos da vida. Nem Auro Moura Andrade nem Mazzilli, que dizem falar pelo
Congresso, dignaram-se a analisar a mensagem, repetindo apenas suas homilias sobre democracia.
Que democracia é esta, de apenas quinze milhões de brasileiros? E mesmo estes quinze milhões são
favoráveis ao imobilismo da Constituição de 1946? Por que não submeter a questão a um plebiscito?
O Congresso, como representante do povo, teme perder em confronto com a opinião do povo?
Legalidade não significa paralisia.
Atos e palavras
Apresenta-se até a encampação das refinarias como ato contra a iniciativa privada. Ignorava-se
que a iniciativa privada estivesse acima das leis do Congresso. A encampação das refinarias foi votada
pelo Congresso Nacional, quando este aprovou a Petrobras.
Acredito, entretanto, que a hora de falar já passou. As posições estão claramente demarcadas.
A própria opinião pública já não se deixa comover pelo escândalo jornalístico do Ibad. A opinião
pública quer atos, que está conseguindo do presidente, enquanto só ouve blábláblá do Congresso e
do alcaide da Guanabara.
Outra tentativa ridícula é a de envolvimento das Forças Armadas. O sr. João Goulart disse, em
seu discurso no comício, duas coisas que realmente me surpreenderam, pois inéditas em falas de
chefe de Governo: denunciou a mistificação anticomunista e os rosários que não podem levantar-se
contra o povo. Foi um grande gesto de audácia, seu ataque a esses dois tabus que escudam os mais
deslavados reacionários deste País. Pensará, por acaso, a direita que as Forças Armadas estão iludidas
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sobre a mistificação anticomunista e esses falsos rosários? Por que a direita não procura diretamente
a resposta?

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
A fuga do cruzeiro
Dentre os “slogans” “nacionalistas” com que o presidente da República brindou os ouvintes
arrebanhados nos Estados limítrofes para o comício da Central do Brasil, é de destacar sua investida
contra aqueles que procuram recorrer a qualquer meio de troca de valor estável, já que o cruzeiro
goulartiano está cada vez mais volátil e, portanto, mais imprestável.
Se eu tivesse tido a honra de ser convidado para o comício, teria pedido vênia ao presidente
para dizer que ele estava invertendo as posições; que não éramos nós, membros da comunhão
econômica brasileira, passíveis de censura por procurar para nossas atividades mercantis um meio
de troca estável, e sim S. Exa., sob cujo Governo vem o cruzeiro batendo todos os “recordes” de
desvalorização em ritmo vertiginoso; que é dever precípuo do Estado suprir uma moeda capaz de
exercer satisfatoriamente a função de meio de troca.
Não há sistema econômico que possa funcionar sem um meio satisfatório de troca. Outra não
é a origem da moeda. Se o Estado não a supre, os indivíduos procuram criá-la.
O que está passando hoje no Brasil é o mesmo que se verificou na Alemanha por ocasião da
catastrófica inflação de 1921-23.
Permito-me transcrever aqui um trecho da primeira edição de meus Princípios de Economia
Monetária, publicados muito antes de o sr. Goulart aparecer no cenário político:
“Mesmo estes índices, porém, ainda não dão ideia exata do verdadeiro aumento da velocidade
de circulação da moeda. É que em certos estágios da hiperinflação o papel-moeda deixa de exercer
todas as funções monetárias e passa a ser, em parte, substituído por câmbio ou moeda estrangeira.
Foi o que aconteceu na Alemanha. A princípio no comércio exterior; depois no comércio em grosso
interior e, afinal, no comércio de retalho, o uso da moeda estrangeira se desenvolvia rapidamente”.
“A fuga do marco era tal, em meados de 1923, que produtores e negociantes preferiam deixar
de vender a aceitar em troca de suas mercadorias um dinheiro que se depreciava vertiginosamente. Os
agricultores recusavam vender suas colheitas (a não ser que o comprador tivesse moeda estrangeira);
industriais negociantes em grosso preferiam guardar suas mercadorias e os retalhistas procuravam
limitar suas vendas, pela redução do número de horas em que suas lojas ficavam abertas”.
A certa altura da inflação alemã, passaram a circular “vales” denominados “Notgeld” (não
dinheiro) emitidos por firmas importantes, paras suas transações e para pagamento dos salários a
seus operários. O valor dos “Notgeld” era expresso em gramas de trigo ou de centeio, ou em grãos de
ouro ou em dólares.
Se o povo passou a recusar o marco nas transações correntes, quanto mais nos contratos de
pagamentos futuros! Foi assim que desapareceu o marco alemão, afinal substituído por uma nova
moeda o “Rentenmark”.
Não vá, porém, o presidente iludir-se e pensar que a simples substituição do cruzeiro velho
pelo cruzeiro novo resolva o problema. O sucesso do “Rentenmark” alemão não foi assegurado por
qualquer “lastro”, ouro ou dólar; deveu-se ao fato de que a emissão da nova moeda foi feita em
quantidade limitada. Mais nada.
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E já que o presidente parece muito mal aparelhado de assessoria monetária, peço licença para
oferecer à sua leitura as seguintes proposições do livro clássico de Bresciani Turroni sobre a inflação
alemã.
“Graças ao controle rigoroso sobre a sua quantidade, foi possível ao governo alemão manter a
estabilidade do valor do seu novo Rentenmark, sem cobertura metálica”.
“O valor do marco não depende da cobertura metálica e sim da quantidade de marcos em
circulação, e citando a frase de Ricardo: “Nada há de mais importante em matéria de emissão de
papel-moeda do que manter-se sempre atento aos efeitos do princípio da limitação da quantidade”.
Quanto aos efeitos econômicos da provisão de uma moeda estável, diz ainda o mestre:
“Que a estabilização do valor do marco, graças à limitação de sua quantidade deve ser
considerada não como o fim e sim como o ponto de partida do processo de reconstrução econômica,
é claramente confirmado pelos acontecimentos econômicos depois de 1923. Os anos seguintes a
1923 foram caracterizados por um considerável aumento na produção econômica total, que foi maior
do que no período da inflação, apesar da atividade aparentemente febril deste período”.
O único segredo do sucesso do “Rentenmark” foi a limitação das quantidades emitidas, graças
à drástica redução da despesa e ao controle sobre a expansão do crédito. (Não havia na Alemanha
inflação salarial, que é no caso atual do Brasil o elemento perverso).
Saiba também o presidente que não adianta recorrer ao que se chama em linguagem
econômica de inflação reprimida, isto é, o esdrúxulo processo de recorrer à polícia (Cofap, Sunab etc.)
para procurar impedir que as maciças emissões de papel-moeda feitas pelo Governo resultem em alta
geral dos preços. “Chassez le naturel; ti revient au galop”.
A inflação é o regime não só da alta como da desordem dos preços. É frequente encontraremse grandes diferenças de preço para a mesma mercadoria de uma para outra loja pelo fato de uma
ainda estar vendendo pelo preço antigo e outra pelo preço de aquisição recente. O comerciante não
tem geralmente noção exata do “custo de reprodução”, que é o verdadeiro, vai vendendo na base do
custo que pagou mais sua margem de lucro.
Acontece, além disso, que as “faltas” de mercadorias são frequentes por culpa das próprias
Sunab, Cofab ou do Instituto do Açúcar ou do Arroz. Daí a posição monopolística de que fruem
os que dispõem da mercadoria escassa. Mais aí o principal culpado não é o detentor eventual da
mercadoria escassa e sim o órgão governamental que comete a burrice de querer evitar a alta dos
preços impedindo a livre movimentação das mercadorias.
Acredita porventura o presidente, ao ler nos jornais a baixa da cotação em Bolsa dos melhores
títulos industriais do País, numa hora em que todos os preços sobem, que isso é devido à incapacidade
dos ditos industriais ou à obsolescência de seu aparelhamento?
Nada disso: a baixa é devido à desconfiança generalizada do público em qualquer papel de
valor expresso em cruzeiros agravada ainda pela intranquilidade que afeta toda a atividade econômica
do País.
E quando alguns vendem suas ações das melhores empresas para comprar dólar de 1.400
cruzeiros, é porque já perderam de vez a confiança na estabilidade do regime político no Brasil.
De volta da atmosfera agitada e demagógica dos comícios e já na calma de seu gabinete de
trabalho, faça o presidente um exame de consciência. Verá que o acusado não deve ser o brasileiro que
procura um meio de troca estável para poder trabalhar, comprar e vender, e sim o seu Governo, em
cujo tremendo passivo figura, com doloroso destaque, a trágica desmoralização da moeda nacional.
Advertência ao leitor – Numa hora em que o Brasil já se encontra em conjuntura plenamente
revolucionária, promovida pelo presidente da República contra as instituições que jurou defender, para
o fim de substituir a democracia representativa por um regime de comício e soviets, e em que, além
disso, a inflação já entra na fase vertiginosa da hiperinflação, a discussão dos temas ordinariamente
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versados nesta coluna pode dar a impressão de um debate sobre o sexo dos anjos numa cidade
sitiada. Quero apenas assegurar ao leitor que tenho disso perfeita consciência. Mas creio que de
qualquer forma o esclarecimento sereno dos problemas nacionais só pode, “malgré tout”, beneficiar
o País.
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SABADO

21 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Fuzileiros prontos esperam ordem de seguir para Chipre amanhã
O almirante Cândido Aragão preparou um batalhão de fuzileiros navais para a participação
militar brasileira no cenário esquentado de Chipre. As últimas informações dão conta de que a tropa
está em condições de seguir imediatamente para o teatro de operações e que o comandante dos
fuzileiros marcou o embarque para o dia 22, amanhã.
O Ministério da Marinha e o Itamarati, entretanto, desconhecem por completo a providência
e data do embarque. Os fuzileiros navais brasileiros vão atuar ao lado de tropas suecas e canadenses,
como forças da ONU na disputa entre gregos e turcos. O Brasil foi o autor da proposta e honrado com
a designação de sua presença para a ilha de Chipre, mas alegou impossibilidade financeira de custear
a missão militar. Inglaterra e Estados Unidos resolveram arcar com as despesas da tropa brasileira,
custeando a ida e a manutenção dos fuzileiros navais.
Está assim atendida a aspiração de prestígio da Marinha brasileira, depois que o Exército foi
distinguido com o envio do batalhão para Suez e a Aeronáutica com o seu grupo destacado para o
Congo. A Marinha recebe missão e os fuzileiros aprestam-se para a honra.
Atestado médico
Mal havia começado o dia administrativo na Petrobras, o marechal Osvino Ferreira Alves estava
de saída, sentindo sintomas que pediam a convocação de médico. Foi com um médico a tiracolo
que às 8h30 de ontem o presidente da Petrobras voltou ao seu apartamento, de onde só saiu para
o expediente da tarde, depois do almoço. Ficou assim adiada, a pedido do marechal, para depois
da Semana Santa, a homenagem que o Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo tinha programado
para a passagem do aniversário da Associação de Cabos e Sargentos da Marinha, ontem às dezesseis
horas na Petrobras. O adiamento transfere também o problema dos dois oradores da homenagem, o
marechal Osvino e o almirante Cândido Aragão, aconselhado o primeiro e advertido o segundo, pelo
ministro da Marinha, para as repercussões polêmicas do ato político.
No ano passado, o marechal Osvino Ferreira Alves foi vítima de mal-estar semelhante, na
véspera da homenagem que os sargentos iam prestar-lhe no auditório do IAPC. O ato foi realizado,
mas sem a presença do “marechal do povo”.
Justiça agrária
Quando chegou a sua vez de orador no comício do dia 13, o governador Badger Silveira dirigiuse antes ao regente do palanque: perguntou ao sr. Osvaldo Pacheco quanto tempo poderia utilizar.
Pacheco, de dono do comício patrocinado pelo CGT, lavrou a sentença:
— Tem só três minutos, para deixar essa mania de jogar a polícia em cima dos camponeses do
Estado do Rio.
Amaral na TV
Amaral Neto rompeu a censura que o mantinha afastado da televisão. Não no peito, mas no
jeito que está aprendendo a utilizar, na dupla frente política em que se empenha contra Jango e
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Lacerda. Já tem o comparecimento assegurado ao programa Território Livre, na TV Rio, segunda-feira,
às 23 horas. A base que facilitou dobrar a intransigência da censura: Amaral não foi falar, mas apenas
responder às perguntas que lhe farão Moacir Areias e João Batista do Amaral. Mandará brasa na
direção de Lacerda: para perguntas maliciosas, respostas desabusadas.
Golpe suíço
Quando se mandar de volta ao Rio, dia 1º de abril, o chanceler Araújo Castro deixará no comando
da delegação brasileira à Conferência Internacional de Comércio, em Genebra, o embaixador Otávio
Dias Carneiro. Não será esta ainda a oportunidade histórica da turminha brava do Itamarati, porque o
embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues ficará na subchefia da delegação.
Roteiro de apertos
Depois de conhecer as alegrias de ser autor, Permínio Asfora vive agora as aperturas de
personagem. Foi passar dois meses em Recife e entre outras coisas lhe aconteceu uma entrevista,
com Permínio sentado do outro lado do diálogo: era o entrevistado e, depois de falar de assuntos
nacionais, pousou no problema político de Pernambuco, onde acusa “o esquerdismo de se transformar
em roteiro de sucesso, trampolim de onde aventureiros estão alcançando altas posições”. Quanto às
eleições, afirmou que chegaremos lá apenas com dois nomes sobrevivendo ao expurgo da crise:
Carlos Lacerda e Miguel Arraes. Suas opiniões saíram publicadas no Jornal do Comércio de Recife,
no dia 29 de janeiro. No dia seguinte, em editorial o Jornal do Comércio comentava com destaque a
entrevista de Permínio Asfora, declarando-a corajosa por ferir o tema do arrivismo que ele acusa nas
esquerdas.
A entrevista já tinha passado em julgado, quando no dia 23 de fevereiro o colunista Aluísio
Falcão publica, na seção Na Hora H, na edição pernambucana de Última Hora, uma parte que Permínio
tinha retirado da entrevista para aliviar o leitor da extensão do texto, que sobre ser longo era local e
polêmico: a reforma agrária. Aí fixava Arraes como executante da legislação trabalhista no campo.
“A política de Arraes no interior do Estado é francamente apaziguadora e nas cidades seu figurino é
Jango”. O aparecimento da parte riscada da entrevista em Última Hora criou-lhe um problema com o
Jornal do Comércio, onde de início se cristalizou a impressão de que Permínio havia cedido o trecho
a Última Hora. Só depois ficou apurado que a parte riscada foi refeita tendo por base os originais que
estavam guardados no Jornal do Comércio.
João indeciso
Depois dos episódios de governador Valadares e São Paulo, o sr. João Pinheiro Neto começou
a pensar duas vezes antes de aceitar convites para falar sobre reforma agrária. No interior e no asfalto,
as ameaças aumentam. Debaixo da maior moita, os dirigentes do Caco programaram uma exposição
de Pinheiro Neto, sem divulgar a data e a hora. O superintendente da Reforma Agrária ainda não
superou suas contradições íntimas. As ponderações que fez ao Caco acabaram resultando em ofício
do órgão estudantil ao ministro da Justiça, convidando-o a estar presente e a levar um dispositivo de
segurança. O sr. Abelardo Jurema, que tem outra reforma a preocupá-lo, não vai correr o risco, mas
prometeu mandar Polícia Federal à paisana (a identidade é o chapéu) para o recinto e um grupo dos
que optaram pela órbita federal para formar um cordão de isolamento lá fora. O receio particular de
Pinheiro Neto são as bombas de mostarda, especialidade dos universitários antirreformistas.
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Pausa para Brigitte
Enquanto o governador Miguel Arraes e o ex-ministro Almino Afonso saíam terça-feira à noite
do edifício onde o governador Magalhães Pinto tem o seu apartamento, no edifício ao lado iam
entrando Brigitte Bardot e Bob Zaguri. O casal chegou num Volkswagen vermelho e pôde ser visto
à vontade por uma meia dúzia de circunstantes, entre os quais o teatrólogo Nélson Rodrigues e o
escritor Otto Lara Resende. Os dois acharam que Brigitte era realmente muito bonita e que a cena era
surrealista.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Brizola: agitação atingirá quartéis
Brasília — O sr. Leonel Brizola acredita que a situação nacional se aproxima rapidamente de um
desfecho. “Para sentir como as coisas andam, basta ver como estão as formigas da reação (parecem
formigas de asa), trancando para lá e para cá, querendo levantar vôo”, acrescentou. Para ele, a mobilização
que se faz nas hostes “antipopulares”, com cobertura total da imprensa, breve alcançará os quartéis.
O desfecho deverá ocorrer antes de 1965, antes das eleições, e, respondendo a uma pergunta, o sr.
Brizola admitiu que, conforme o rumo dos acontecimentos, o presidente João Goulart poderá não chegar
ao término do seu mandato.
Declarou o sr. Brizola que o manifesto da Frente Popular é apenas uma declaração de intenções
e, como tal, insuficiente, por não acentuar a necessidade da luta anti-imperialista e antiespoliativa. “Sem
isso — disse — não tem muito sentido o movimento reformista”. O sr. João Goulart, no seu entender,
deverá constituir um Governo autenticamente popular, de homens que tenham garra para sustentar a luta
iminente. Perguntaram-lhe se o sr. Nei Galvão podia ser considerado um “homem de garra”. Ele respondeu
que o presidente poderia testar, “mandando o Nei ao Rio Grande para comandar a campanha em favor do
decreto da Supra”. Insistiu em que, enquanto o Governo for composto de conciliadores, de transigentes
e de “raposas pessedistas’’, o sr. João Goulart não terá condições de enfrentar a situação, e poderá ficar
indefeso como Getúlio Vargas em 1954.
Apoiará, disse, todas as medidas concretas do Governo no sentido das reivindicações senão para se
integrar num comando uniforme de luta. “Se o presidente não mudar o Ministério, como ficará o senhor?”,
perguntaram-lhe. E ele: “Continuarei como estou, assim quase como um corsário”.
Sobre a inevitabilidade do próximo desfecho, disse o sr. Brizola que, em junho, com a aceleração
inflacionária, o custo de vida subirá cerca de 20%. Aí não seriam só os salários que não resistiriam ao
impacto. Também o giro comercial se tornaria impossível. Numa crise econômica dessa envergadura, a
ordem que aí está não se sustentará.
O sr. Brizola diz que não pode prever qual seja o desfecho, possivelmente trágico, mas que está
cumprindo a sua parte na organização do povo para resistir em defesa das suas liberdades. Existem
milhares de “grupos de onze”, espalhados pelo País e essa gente resistirá. Acha que as forças a enfrentar são
muito poderosas e a perspectiva de êxito estaria, antes de tudo, numa decisão do presidente da República
de integrar-se definitivamente na batalha pelas reivindicações populares e nacionalistas.
Disse que os trustes internacionais não podem resolver a situação, pois não concordam em ajudas
financeiras sem contrapartida. “Para dar os dólares, eles querem as montanhas de minério. Podemos darlhes essas montanhas?” — perguntou.

152

Mostra-se o dirigente esquerdista impressionado com a mobilização dos jornais e diz que uma
das etapas da luta consiste em “democratizar a imprensa”. Respondendo à pergunta, citou uma “fórmula
intermediária” possível: a entrega dos jornais aos partidos políticos e o controle da publicidade por um
organismo único.
A um repórter que lhe perguntou se os “grupos de onze” não vestirão breve uma camisa negra,
verde ou vermelha, respondeu que não. Os “grupos” são democráticos e populares, de defesa das
liberdades. Nunca poderiam, portanto, ser suspeitados de inclinação fascista.
O sr. Brizola ficará em Brasília até à sessão de encerramento da Convenção do PTB, na qual o sr.
João Goulart deverá falar. Admitiu como provável uma conversa sua com o presidente, em Brasília.
O manifesto da Frente e o desfecho
O sr. Brizola concordou em apresentar sugestões ao texto do manifesto da Frente Popular.
Elas devem ter sido examinadas ontem à noite. As do CGT foram acolhidas, segundo informação do
deputado Marco Antônio. O representante comunista também está convencido de que se aproxima
a hora da decisão. “O impasse está criado”, disse, “e se não houver um recuo, ele levará a um desfecho”.
O recuo possível seria do presidente da República, o qual, tendo dado uma guinada para a esquerda,
deverá dar, segundo sua irresistível vocação, uma guinada para o lado oposto.
O sr. Bilac Pinto, presidente da UDN, estava ontem menos dramático do que os dirigentes
esquerdistas. Para ele, o desfecho será natural: com a Semana Santa, os temas se diluirão e depois
tudo recomeçará. “Essa crise vem de longe”, disse, “não começou agora. Em abril do ano passado,
parecia também que se aproximava um desfecho militar”. Os srs. Bilac Pinto e Pedro Aleixo viajam hoje
para Recife, onde falarão na televisão.
Agripino e Lacerda
O senador João Agripino fez a um grupo de deputados da esquerda, entre eles o sr. Almino
Afonso, relato de sua recente conversa com o sr. Carlos Lacerda, que lhe teria declarado considerar
essencial o apoio que pudesse dar à sua candidatura. O sr. Agripino lhe respondeu que o considera
representante de grupos reacionários e que só o acompanhará se a opção eleitoral for entre Lacerda
e Juscelino, pois tem restrições mais graves ainda à pessoa do ex-presidente da República.
O sr. Agripino aludiu também à iminência de uma cena entre ele e o governador, a qual evitou
para poupar-se a constrangimento.
Desapropriações de casas
O deputado Ferro Costa levará ao presidente João Goulart projeto de decreto, desapropriando prédios
rurais e urbanos, de residência, excetuando os que pertençam a viúvas, órfãos e pequenos proprietários.
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DOMINGO

22 de março de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
PSD e UDN jogam seus candidatos nas ruas em defesa do regime
Batizada a candidatura JK-65 na Convenção do PSD, é a vez da UDN, nos dias 11 e 12 de abril,
em São Paulo, sede de sua Convenção Nacional. Ocorreu no princípio da semana, na cúpula udenista,
um esforço para antecipar a convenção para o fim de março ou começo de abril. Era a melhor forma
que os udenistas entendiam capaz de reforçar as resistências contra os efeitos do pronunciamento do
sr. João Goulart em favor da revisão constitucional e da tese da Constituinte que avança nos debates.
A Convenção do PSD, coincidindo com o alívio da tensão gerada no comício do dia 13, tornou
desnecessária a antecipação, completando-se sem clima de crise a implantação das candidaturas de
duas das três forças políticas mais expressivas do País.
Vitoriosa na Convenção e registrada na Justiça Eleitoral, a candidatura Carlos Lacerda determinará
alterações imediatas no quadro político brasileiro, porque o candidato conquistará acesso ao rádio e
à televisão, relaxando-se a censura que pesa sobre ele. Enganam-se, entretanto, os que pressupõem
o sr. Carlos Lacerda na imagem de demolidor de presidentes. Ele vai partir direto para a conquista
do eleitorado, procurando impor outra imagem capaz de dar-lhe votos e não de ressuscitar ódios
antigos. Lacerda vai sair de candidato.
Kubitschek vai na frente para interessar o povo na discussão eleitoral e no encaminhamento
das reformas por essa via. Terá Lacerda no seu encalço. Goulart conhecerá uma paz incômoda e
deprimente.
Terrorismo em Capuava
Os 134 operários da Capuava que mantiveram o funcionamento da refinaria durante a greve
de encampação, impedindo inclusive que uma explosão a destruísse, são hoje os grandes ameaçados
com o decreto de Jango. Eles enfrentam agora as represálias de certo terrorismo sindical, com
ameaças que vão desde o desligamento puro e simples da empresa até as juras de morte. O grupo
da greve, que já enquadrara esses operários como traidores da causa e da classe, pretende tirar uma
desforra exemplar. E os homens que salvaram a refinaria, numa hora difícil, estão completamente
desprotegidos.
Outra notícia sobre Capuava: as despesas do Governo Federal com a encampação vão variar
entre seis e quinze bilhões de cruzeiros, conforme o critério de avaliação que fique afinal estabelecido.
PSD dividido
O deputado Gustavo Capanema não esconde seu pessimismo quanto à sorte do projeto Aniz
Badra. Não vê como possa ser aprovado, dentro do atual quadro de posições em torno da reforma
agrária. Todo o PSD agressivo fará causa comum com o PTB, votando contra o projeto. Os agressivos
do PSD — observa o deputado Capanema — só obedecem à liderança do sr. Martins Rodrigues
quando não estão em causa as posições do presidente da República. Se estas se apresentam, é com
a palavra de ordem do presidente da República que vota essa parcela pessedista.
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Dólar
A Marcha da Família em São Paulo é a interpretação corrente para a queda do dólar no mercado
paralelo. Os entendidos dizem agora que teremos uma alta espetacular ou uma queda sensível,
conforme os resultados da missão do reescalonamento em Paris. As versões sobre a reforma ministerial
e, em particular, sobre a demissão do ministro da Fazenda, sr. Nei Galvão, estão contribuindo também
para os movimentos altistas.
“Modus vivendi”
O governador Lomanto Júnior parece ter encontrado um modus vivendi satisfatório com os
estudantes baianos. No almoço em que foi homenageado pelos universitários, com a presença de
todos os líderes e presidentes das entidades estudantis, assegurou-lhes a manutenção do clima das
liberdades democráticas na Bahia, mas advertiu que não permitirá a perturbação desse clima sob
qualquer pretexto.
Proscrição
Sonny Liston, ex-campeão mundial dos pesos pesados, não poderá lutar em Nova Iorque, se
alguém ainda se interessar na promoção de uma revanche entre ele e o novo campeão Cassius Clay.
Razão: Sonny Liston tem ficha criminal e em Nova Iorque só briga no ringue quem não briga na rua.
Campanha pedagógica
A reforma constitucional, nos termos pregados pelo presidente da República, vai ser objeto de
uma “campanha pedagógica” do Governo. O plano é para abrir a série com uma palestra do professor
San Tiago Dantas. Pensa-se também em convidar o senador Afonso Arinos.
Ademarismo no PSD
Juscelino não está muito seguro do PSD paulista, onde a identidade com o ademarismo dá
indícios preocupantes. No episódio da reeleição do sr. Auro de Moura Andrade, por exemplo, houve
ameaça do pessedismo ademarista de colocar São Paulo praticamente contra a candidatura de JK, se
este criasse dificuldades à recondução do vice-presidente do Senado.
Minérios
O minério brasileiro está repetindo a história do café. Também no caso dos minérios fizemos uma
política altista no mercado internacional e com isso estimulamos a produção concorrente, sobretudo
da África. Hoje o mercado está saturado e os preços em deterioração. Não fosse a construção do
Porto de Tubarão, que nos permitirá carregar navios de cem mil toneladas, a exportação brasileira de
minérios estaria nesta hora em péssimos lençóis.
Do cosmético à tatuagem
Para surpresa de muitos, mas não de todos, a linha encampatória do Governo talvez salte
de repente da indústria do petróleo para a indústria dos cosméticos. O Governo acha que a beleza
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feminina brasileira está custando muito em royalties e precisa ser nacionalizada. A onda de boatos já
aponta a empresa dos produtos Avon como sede futura da Cosmebraz ou Cosmel. Nilza Vasconcelos,
gerente de Avon Cosméticos no Rio, recebeu há dias telefonema de um amigo que já a tratava por
“Camarada Nilza”. Em Cuba, a empresa passou pelo mesmo transe.
Técnicos do Governo, segundo se informa, estudam soluções para propor à mulher brasileira
os sucedâneos da maquilagem nacionalista. Tintas e tatuagens, que não custam divisas, resolverão o
problema.
História do comunismo
A história da Revolução Comunista e do Movimento Comunista no mundo é o tema do próximo
livro do escritor Osvaldo Peralva, atual superintendente do Correio da Manhã. O livro vai ser lançado
pela Editora do Autor. Uma série de reportagens sobre a implantação do regime comunista na Rússia
foi feita por Osvaldo Peralva para a revista Fatos & Fotos.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Brizola faz concessões a Goulart
Brasília — O sr. Brizola parece inclinado, depois do seu encontro de anteontem em Brasília
com o presidente da República, a fazer concessões à política do sr. João Goulart, por considerar
que a união geral no acampamento adversário e o aceleramento da crise devem provocar um
ajustamento da esquerda revolucionária com a máquina do poder, comandado pelo chefe do
Governo.
Sua conversa com o presidente, no entanto, foi dedicada, na maior parte, ao exame da
política do Rio Grande do Sul e aos problemas do PTB local, visando a um reentrosamento de base
que permitirá a abertura de amplas negociações no plano federal. Essas negociações deverão
ocorrer nessa semana, aqui ou no Rio, para onde seguiu o sr. Brizola, convocado a debates com
algumas organizações da esquerda.
O sr. Leonel Brizola incumbiu o sr. Max da Costa Santos de participar da elaboração do
manifesto da Frente Popular, mas advertiu o presidente de que a “velocidade excepcional” dos
acontecimentos, provavelmente não dará tempo de se esperar a conclusão do manifesto, quanto
mais a produção de resultados efetivos. Entendem os brizolistas, entre eles o lugar-tenente do
ex-governador do Rio Grande do Sul, sr. Neiva Moreira, que a formação da Frente Popular poderá
acrescentar trinta ou quarenta novos deputados à batalha pelas reformas. Não sendo decisivo
esse acréscimo, a previsão óbvia é de que não surtirá a Frente qualquer efeito na promoção da
política reformista. As decisões eficazes a tomar seriam, portanto, de natureza política na esfera
da composição do Governo e no âmbito da competência do Executivo. O sr. João Goulart será
estimulado a prosseguir na tentativa de governar por decretos, ocupando não só a sua área
específica, como uma espécie de “terra de ninguém” em que a jurisdição é obscura ou duvidosa.
Esses decretos serão tão mais audaciosos quanto mais densos forem os sintomas de reação
do outro lado.
Entendem os brizolistas que o debate em torno dos programas tende a tornar-se acadêmico,
com prejuízo do poder de decisão do Governo e com a consequente perda de autenticidade.
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Esse poder de decisão é que deverá, portanto, ser explorado ao máximo na promoção de
medidas que firam fundo a resistência organizada contra o sr. João Goulart. Na medida em que
o presidente se mostrar disposto a seguir este roteiro, terá o apoio da corrente revolucionária.
A maneira de declarar-se o sr. João Goulart integrado no movimento seria a reconstituição do
Governo para fazer um “Ministério homogêneo”, onde não haverá lugar para o sr. Nei Galvão e sua
política de transigência e onde os ministros de Estado serão escolhidos não mais exclusivamente
em função dos partidos políticos, mas por sugestão das “forças populares” que compõem o
esquema em marcha. O CGT será ouvido para a escolha do Ministério do Trabalho, a UNE para
a do Ministério da Educação. A prevalecer esse raciocínio político, poderá prever-se que um
dia os ministros militares surjam de combinações prévias entre o Governo e as associações de
sargentos e soldados.
As esquerdas governamentais parecem excepcionalmente impressionadas com a
mobilização das correntes antigovernamentais. A declaração do marechal Dutra, o encontro do
sr. Júlio Mesquita com o sr. Assis Chateaubriand, o manifesto do governador Magalhães Pinto, a
aliança oficial entre os srs. Carlos Lacerda e Ademar de Barros são tomados como índices de uma
polarização total com reflexos admitidos nas esferas militares.
Essa polarização é que daria a média da “aceleração” com certo nervosismo, mas com
disposição de luta pelas esquerdas que ora se unificam em torno do presidente da República. A
principal preocupação dessa corrente é que o sr. João Goulart, diante de riscos iminentes, bata
em retirada, promovendo um novo estilo dos que já fez anteriormente. O presidente, no entanto,
vem oferecendo aos dirigentes da esquerda garantia de que desta vez aceitará o desafio.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
PTB: garantia das reformas antes de pensar em sucessão
Não tem pressa o PTB em definir-se na sucessão. Antes de 65, os trabalhistas pensam em 64
e querem a garantia de que o País obterá as reformas econômicas e de que o próximo pleito será
uma contenda sem discriminações, onde votem os analfabetos e os praças, para, só em função desse
quadro, tentar uma definição em torno de nomes. Foi este o espírito que dominou a Convenção
Nacional Trabalhista, reunida em Brasília, na sexta-feira e no sábado, ao mesmo tempo em que, no Rio,
o PSD lançava o sr. Juscelino Kubitschek à Presidência da República.
As duas convenções marcavam, nitidamente, adversidade de opiniões, concentradas num e
noutro dos dois partidos do esquema governista. O PTB, concentrado em torno do atual Governo,
através de lutas cotidianas do presidente João Goulart em torno das reformas, não encaminhou
qualquer rumo à sucessão, temendo — se o fizesse — desgastar a concentração de esforços pela
aprovação das reformas e o que é mais imediato, dividir antecipadamente a própria “Frente Popular”.
O grupo conservador do PTB reativou-se na Convenção, conseguindo manobrar para exclusão
de nomes de vanguarda como Almino Afonso e Arthur Virgílio, do Diretório e da Comissão Executiva
Nacional, ou lançando insultos pessoais contra o sr. Leonel Brizola, fazendo com que as disparidades
e divergências viessem à tona como até então nunca havia sucedido. Mas, por cima de tudo isso,
a preocupação trabalhista era salvaguardar a batalha reformista do desgaste de uma antecipação
do debate eleitoral. O Governo de Jango em sua definição é ainda o centro das preocupações do
PTB. Tudo haverá de concentrar-se nele, até que surja a segurança mínima de que as reformas serão
votadas.
O PSD, no entanto, à medida que a candidatura JK ganha as ruas, parece encolher-se no
Governo. Encontra-se, agora, numa posição de simples e tíbia adesão às pregações de Jango sem
uma integração maior. Parece ter desistido de uma participação ativa no atual Governo, reservando
suas forças para o período 65/70 na hipótese de Juscelino voltar ao Palácio do Planalto.
À medida que isto sucede, no entanto, os pessedistas estão tacitamente retardando a definição
eleitoral dos seus antigos aliados trabalhistas. Estes impõem um preço para apressar suas palavras
na sucessão: a aprovação das reformas. E o PSD, desdenhando o Governo Jango e se concentrando
unicamente no candidato, dificulta essa definição do PTB.
Processo contra Jango
A oposição já tem um novo “cavalo de batalha” para tentar o “impeachment”, do sr. João Goulart.
Depois de se confirmar, oficialmente, no sábado, que a Segunda Auditoria de Guerra do Estado de
São Paulo pretende pedir licença à Câmara para processar o presidente da República, sob o ridículo
pretexto de “ter insuflado o levante dos sargentos de Brasília”, os círculos oposicionistas passaram a
revelar extrema euforia. Os feriados religiosos desta semana esvaziarão Brasília em termos políticos e
o assunto, desta forma, antes dos próximos oito dias, não ganhará, efetivamente, o Congresso. É esse
o período crucial para a oposição preparar o ambiente, de forma a que, na segunda-feira próxima,
possa levantá-lo no Legislativo, completando a “Guerra Santa” que ganhará as ruas e a imprensa neste
período.

158

Perigo no Sul
Em seu encontro com o presidente João Goulart em Brasília, o sr. Leonel Brizola o advertiu
sobre as maquinações direitistas concentradas no Rio Grande do Sul, onde, disse o governo estadual,
aliado aos grandes latifundiários, fala em termos de guerra civil para impedir a execução do decreto
da Supra. Para Brizola, o Governo Ildo Meneghetti está desejando tornar-se o centro de gravidade da
reação, para concentrar em seu Governo — já que os srs. Ademar e Lacerda são candidatos — uma
suposta luta “em defesa da legalidade”, por trás do que se esconde um amplo movimento nacional de
agitação para derrubar o sr. João Goulart.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e Comenta - Paulo Francis
Silêncio político sobre a Mensagem
Presume-se que o presidente esperasse pela reação a seus pronunciamentos e atos do comício
da Central em diante, verificada na última semana. A própria palavra “reação” já diz tudo, e desta vez,
Goulart, abandonando sua tática habitual, avançou reto, sem ziguezagues. Só poderá recuar para a
ignomínia. Não creio que vá recuar.
Reforma agrária com reforma constitucional, abolindo indenizações prévias, “justas” e em
dinheiro. Não é impossível que Goulart caia sem ver essa postulação concretizada, mas ela é verdadeira
e irrespondível. Ninguém tentou desaprová-la, só se procura desmoralizá-la indiretamente, desviando
o debate para o que chamei de telepatia política, reduzindo a Mensagem presidencial ao Congresso
a um véu que encobriria ambições personalistas de Goulart. Os temas da Mensagem, entretanto,
sobreviverão a Goulart. As reformas política e social, nos termos equacionados pelo presidente,
penetraram e se estabeleceram indelevelmente na consciência brasileira. A poeira de humanidade que
se joga contra a Mensagem, com o tempo baixará. Os esforços de Juscelino Kubitschek para apaziguar
a área imobilista do PSD, mencionando apenas “en passant” e obscuramente a reforma constitucional,
a vociferação irracional de Lacerda, as injúrias a câmbio de favor da chamada grande imprensa e os
bugios dos “gorilas”, não subtraem um átomo da integridade e da grandeza da Mensagem. Que coisa
grotesca, antinatural mesmo, uma Constituição imutável, confinando o homem brasileiro, o País, à
categoria dos “zumbis”, dos mortos em vida. Se a Carta de Vargas foi a síntese da luta anti-imperialista,
a Mensagem de Jango é a síntese das aspirações brasileiras de justiça social no período histórico que
vivemos. Que são as personalidades de Vargas e Jango, suas fraquezas, omissões, perplexidades e
ambições, diante da força intrínseca desses dois atos? A história é essencialmente impura no sentido
ético subjetivo desse termo. Pode ser demagogia a intenção de dar o voto ao analfabeto, mas será
demagogia o voto concedido ao analfabeto? É esta e outras questões semelhantes da Mensagem
que não tiveram resposta das lideranças do centro à direita, a menos que se entenda por resposta
as omissões assustadas, as vagas homilias sobre liberdade – pois se a Mensagem prega a extensão a
todos das liberdades públicas! – ou os arreganhos repressivos dos fascistas. Mas os destituídos e os
esclarecidos, os aliados naturais de sempre, incorporaram a Mensagem a seu patrimônio de esperanças.
Jango nada disse de novo, que os intelectuais já não tivessem discutido à exaustão entre um uísque
e uma bolachinha. Mas acontece que Jango é o presidente da República, carrega consigo não só a
imensa autoridade do cargo como suas variadas e muitas vezes indefiníveis implicações psicológicas.
O que ele diz adquire os foros de verdade coletiva, ainda que não possa passar das palavras aos atos.
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Suas palavras, as palavras de qualquer presidente, alojam-se no inconsciente da Nação, por mais que
se procure confundi-las pelo alarido diversionista. Também quase ninguém ouvia Vargas entre 1951 e
1954, mas o que ele disse então é hoje o cerne do debate sobre a crise brasileira. Da mesma forma, a
Mensagem de Jango não mais será removida das aspirações do nosso povo.
Gerais
Quem comanda a “mobilização” antirreformas em São Paulo é o oficial da Marinha (reformado),
Reinaldo Saldanha da Gama. O Jóquei Clube de São Paulo financia, aos interessados, metralhadoras
portáteis. É o crediário do Golpe. Ademar, de rosário na mão (onde está o moderno Moliére que retrate
os tartufos de hoje?), continua anunciando na televisão a chegada de armas a São Paulo. Na compra das
quais, segundo corre, leva a respectiva comissão. E fala muito de patriotismo. O patriotismo, nota o dr.
Johnson, é o último refúgio dos velhacos. – O PTB da Guanabara indicou o nome de Sérgio Magalhães
para o Ministério de Minas e Energia. É um nome excelente. – O motivo real por que o Brasil não
envia tropas a Chipre não é financeiro, como se tem alegado, mas político. Os cipriotas são contrários
à presença de tropas estrangeiras. Os EUA e Inglaterra, favoráveis. O Brasil não quer fazer o jogo das
grandes potências contra os cipriotas. – As empregadas acompanharam as senhoras na passeata em
São Paulo. Receberam um salário extra em “defesa da democracia”. – Já é tempo que a oposição na
Guanabara pense seriamente em organizar uma maioria parlamentar, pois, caso contrário, Eloy Dutra
assumirá o Governo em abril de 1965 sem meios de fazer coisa alguma. Lacerda está preparando
um orçamento que imobilizará seu sucessor. Este fato é público e notório, mas o PTB local continua
entregue às picuinhas, à fisiologia, ou seja, fazendo o jogo da UDN. A bancada autêntica da oposição
foi alijada de todos os comandos parlamentares. – Carlos Lacerda foi o único governador de Estado
que se recusou a receber o presidente da Enciclopédia Britânica, que esteve no Brasil presenteando as
personalidades políticas com exemplares da Barsa. Motivo da recusa de Lacerda: o verbete dedicado a
ele era menor que o do presidente da República. Diz-se que Lacerda, ao verificar as poucas linhas que
recebera, atirou-se ao chão e mordeu furiosamente o tapete. Outra personalidade que tinha o mesmo
hábito: Adolf Hitler. – Uma boa frase de JK, no discurso de encerramento da Convenção do PSD: “Não
preciso industrializar o anticomunismo para encher o meu alforje eleitoral”.

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O leviano incorrigível
Com seu proverbial caradurismo, começou o sr. Juscelino Kubitschek o seu discurso plataforma
como candidato do PSD, com o relato das façanhas econômico-financeiras de seu quinquênio 1956-1961.
O homem é inteiro. Não mudou um jota, nos três anos em que esteve afastado do poder. É o mesmo
que no princípio de seu Governo declarava, a propósito de uma providência da Sumoc que ele mesmo
não sabia em que consistia, que seu Governo acabava de tomar uma medida equivalente à da abertura
dos portos ao comércio internacional por Dom João VI! Até hoje ninguém sabe, nem ele, que medida foi
essa.
Começa então o sr. Kubitschek dizendo que, quando assumiu o Governo em 1956: “a queda do valor
dos produtos primários no mercado exterior, a começar pelo café, determinava, pela carência de divisas,
uma redução drástica nas importações etc.”.
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Tudo mentira. Os anos de 1956 e 1957 foram dos mais favoráveis para os preços e o volume de
nossas exportações, especialmente o café. Isso por três principais motivos:
a) Porque depois do craque de 1934 no mercado de café, os estoques haviam baixado ao
mínimo em 1955;
b) Porque a safra dos cafés “suaves”, da Colômbia e da América Central, fora muito reduzida em
1936-37;
c) Porque a Crise de Suez, no segundo semestre de 1936, deu lugar a um quase pânico no
mercado de fretes, o que provocou forte ativação de todas as importações, inclusive café e outros
produtos.
Não só as quantidades exportadas, mas também os preços do café, superiores a cinquenta
centavos por libra, eram verdadeiros recordes de alta, se eliminadas as cotações loucas e catastróficas
de 1954.
O desembaraço como que o sr. Kubitschek agride a verdade é de estarrecer.
Passa pouco adiante a referir-se às emissões de papel-moeda de seu período governamental,
dizendo que só emitiu 132 bilhões de cruzeiros nos três anos. O que assim dito é uma mistificação,
porque na verdade o sr. Kubitschek triplicou o volume do papel-moeda em circulação, e foi e é o
maior responsável pela inflação que aí está. Como triplicou o dólar, que passou de sessenta e poucos
cruzeiros a mais de duzentos cruzeiros em 1961. Bateu todos os recordes de emissão de toda a história
do Brasil.
O que o sr. Kubitschek poderia ter dito é que o seu correligionário e companheiro de
chapa, ao qual ele arrendou no seu Governo a Previdência Social e os Ministérios do Trabalho
e da Agricultura, ainda foi mais catastrófico do que ele. Mas é preciso não esquecer que,
convertidos os cruzeiros de 1956-61 a cruzeiros atuais, para torná-los comparáveis, os 132
bilhões do período Kubitschek equivalem a cerca de seiscentos bilhões de cruzeiros atuais.
Prosseguindo, teve o candidato a coragem de dizer: “entreguei o Governo com o
balanço comercial equilibrado”.
Esta é demais. Todos se lembram que a situação do mercado cambial em janeiro de
1961 era calamitosa, com enormes atrasados comerciais, a ponto de ter tido o Governo de
suspender os leilões de divisas no dito mês de janeiro. O Governo, com o sr. Sebastião Pais
de Almeida no leme financeiro, tinha-se aventurado no célebre esquema de “oferta tríplice”,
vendendo dólares que não tinha, para entregar já no Governo Jânio Quadros. Quem quiser
refrescar a memória leia as exposições do sr. Clemente Mariani, do primeiro semestre de 1961,
quando ministro da Fazenda do sr. Jânio e herdeiro do tremendo passivo da administração
Kubitschek.
Com a mesma leviandade com que deturpou as cifras, entrou o ex-presidente
pela filosofia econômica, dizendo que o combate à inflação, que lhe recomendaram os
economistas ortodoxos, importava em “sustar o desenvolvimento”, e acrescenta: “Mas sustar
o desenvolvimento significaria deixar sem emprego e famintos milhões de brasileiros”.
Quer dizer que na cabeça ventoinha do sr. Kubitschek só há duas posições possíveis,
a da inflação ou a do desemprego. Não aprendeu o ex-presidente até agora que a inflação
é o regime do hiperemprego, isto é, de uma demanda impossível de satisfazer, aos preços
correntes, enquanto o desemprego se situa no extremo oposto, isto é, em uma insuficiência
da demanda. Não ocorre ao senador por Goiás que entre essas duas posições extremas há a
do simples pleno emprego sem inflação e sem desemprego.
Mas a sua grande “glória”, afora Brasília, é a da industrialização que, com o habitual
desembaraço, ele se credita. Mas essa industrialização não foi feita pelo Governo. Foi obra da
iniciativa privada e do capital estrangeiro.
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Ford, Mercedes-Benz, Aero-Willys, General-Motors foram os artífices da indústria automobilística.
E o “clima” para que esses empreendedores pudessem trabalhar deve-se primordialmente, a dois
fatores: a) a criação do mercado livre de câmbio em 1953. b) a Instrução 113 [que liberava empresas
estrangeiras para fazerem investimentos na economia brasileira, sem cobertura cambial], de 1955, que
veio remover todos os obstáculos e tropeços que se antrepunham à entrada do capital empreendedor
estrangeiro.
Isso o sr. Kubitschek encontrou feito. Pode legitimamente gabar-se de não o ter destuído, como fez
o sr. João Goulart, inimigo n.º 1 do Brasil. Isto o sr. Kubitschek poderá alegar, sem embargo de estar outra
vez solicitando o apoio do dito sr. Goulart.
O que o sr. Kubitschek fez ele próprio em matéria de industrialização foi conceder à indústria
automobilística um câmbio de favor, “desnecessário” e que nada justificava, e de ter catastroficamente
abusado da concessão de promessas de câmbio para importações industriais, deixando um passivo de
perto de um bilhão de dólares (vide Boletins da Sumoc), a pagar nos anos correntes e próximos.
O que o sr. Kubitschek poderia muito legitimamente ter alegado é que os que vieram depois dele
foram muito piores. – “Depois de mim virá quem bom me fará”. Parece impossível, mas foi. Um destramelado
mental e um empreiteiro da demolição do Brasil.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Delegação do Brasil que negocia dívidas em Paris fica sem comando
Pesa sobre o reescalonamento das dívidas brasileiras na Europa, agora negociadas em Paris,
a sombra de um impasse: o ministro Nei Galvão voltou ao Brasil depois de 48 horas assentado à
mesa com os credores e o embaixador Sette Câmara, que devia ter ficado no seu lugar à frente das
conversações, já está em seu posto em Berna. Sette Câmara não quis assumir o encargo antes da
publicação do ato de sua nomeação para subchefe da delegação brasileira.
A nomeação de Sette Câmara, que participou da primeira parte dos entendimentos, foi decidida
e comunicada a ele, quando de sua estada no Brasil, a chamado do Governo. Ele seguiu, mas o ato
que o fazia subchefe da delegação brasileira não foi publicado. Existe a versão de que o presidente da
República fez a nomeação, mas o decreto desapareceu entre a assinatura e a publicação. Diplomata
de carreira, e disciplinado, Sette Câmara, assim que o sr. Nei Galvão voltou, esperou mais um pouco.
Despachou-se sábado para a embaixada em Berna.
Continua sem chefia o grupo brasileiro assentado diante de seus credores europeus,
representados por figuras de relevo na vida econômica de seus países. A falta de comando da
delegação brasileira está suscitando nos credores considerações opostas à confiança alcançada na
primeira parte das conversações, nas quais a atuação de Sette Câmara foi destacada.
Passaporte com visto
O governador Petrônio Portela está esperando apenas a Convenção da UDN para se mandar
na direção do PTB. O governador do Piauí sabe que o sr. Carlos Lacerda será sagrado candidato e sua
forma de protesto será esta. A mecânica do governador de Sergipe é a mesma: o sr. Seixas Dória já
se declara conversado pelo PTB e se mais não fez é porque seu problema é estadual. O argumento
definitivo para convertê-lo ao trabalhismo é o comando do PTB sergipano. Outros que aprontam as
malas na UDN: deputados José Aparecido e José Sarney.
Brizola e a causa
Domingo à noite o deputado Leonel Brizola foi ver A Guerra dos Botões, no Bruni-Ipanema,
levando ao braço a causa de sua inelegibilidade: dona Neusa. Chegaram para a sessão das oito e
enquanto esperavam o fim da sessão das seis, Brizola e dona Neusa tornaram-se alvo das atenções no
saguão cheio. A presença dos dois era assinalada com simpatia e o líder radical também sorria. A certa
altura, Brizola resolveu ganhar tempo: retirou a corrente que impedia o acesso à Guerra dos Botões e
mergulhou no escuro, levando pelo braço a causa de seu impedimento constitucional.
Trabalhistas
t 5SBOTGFSFTFBNBOIÍQBSBB$FOUSBMBDBNQBOIBEFDPMFUBEFBTTJOBUVSBTQBUSPDJOBEBQFMP
Movimento de Resistência Nacionalista para liquidar a indecisão do diretório regional do PTB em
relação à candidatura Sérgio Magalhães à Guanabara. Na Cinelândia, foram conseguidas onze mil,
mas o total pretendido é de 150 mil, limite que os dirigentes do MRN consideram capaz de convencer
os dirigentes trabalhistas cariocas.
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à conclusão de que a candidatura Sérgio Magalhães é difícil: o candidato é pobre, sem recursos para
financiar uma campanha que exige bolsos cheios. A tendência executiva é patrocinar um candidato
endinheirado com ar de arrependido por ser rico. Na sua imagem, a auréola do PTB terá efeito
santificante.
A armadilha
O deputado Almino Afonso tinha sido incumbido, pelo presidente da República, de articular
a Frente Popular. Antes, porém — recomendou o sr. João Goulart — cumprisse um dever de boa
educação e deferência, comunicando ao professor San Tiago a substituição do seu projeto de Frente
Ampla. Foi então o ex-ministro do Trabalho à cata do professor San Tiago. Lá chegando, já o encontrou
prevenido pelo presidente do que ia acontecer. E o achou também disposto a formular o novo
esquema. E o que deveria ser uma fórmula simples e direta — choram agora os esquerdistas — saiu
uma armadilha de colocações teóricas, que obriga os líderes populares a discutir interminavelmente
o sexo dos anjos. E dessa nova armadilha, as esquerdas não conseguem sair.
Problema de anatomia
Estão se virando fora de campo os dirigentes do Flamengo, para dar cumprimento ao
compromisso assumido na importação de seu goleiro: Marcial veio de Minas para a Gávea, a Seleção
Brasileira e o curso de Medicina, mas a terceira meta está difícil. Os alunos do 3º ano da Escola de
Medicina e Cirurgia resolveram barrar a entrada do goleiro no curso, com a ameaça de greve. A
direção do Flamengo arrisca-se a ficar sem o estilo anatômico que seu goleiro trouxe das montanhas,
para aperfeiçoar nos campos e nas aulas de Medicina, se não conseguir a matrícula.
Almoço em campanha
Vivendo a continuação de seu grande momento na Convenção do PSD, o sr. Juscelino
Kubitschek desembarcou de um Aero-Willys preto na tarde de domingo, à porta do Copacabana
Palace, o sol a pino e a praia cheia. Na portaria, montando guarda, o deputado Hermógenes Príncipe
estava à sua espera. Com JK chegaram o médico Aluísio Sales da Fonseca e o coronel Afonso
Heliodoro. Daí a pouco estavam todos em mesa de seis, com a incorporação de outras presenças.
O sr. Amaral Furlan, pessedista de São Paulo, informou que na sua terra o sr. Carlos Lacerda perde
para JK e o convidou para inaugurar uma ponte paulista. Outro que se chegou foi o sr. Cincinato
Braga: pagou a conta do almoço. Comentando o epílogo da Convenção Pessedista, apresentou-se à
sobremesa o sr. Pacheco Chaves. Três vezes Kubitschek foi chamado ao telefone e três vezes delegou
poderes ao coronel Afonso para atender por ele. Era o primeiro almoço do candidato: mostrava-se em
estado de euforia, empanando a presença de Dercy Gonçalves e Araci de Almeida, que almoçavam
na pérgula. JK monopolizou as atenções e os cumprimentos, que começaram pelo sr. Nehemias
Gueiros dispensando-lhe o tratamento de meu presidente. Seguiram-se o arquiteto Sérgio Bernardes,
o deputado udenista Everardo Magalhães Castro, o sr. Adolfo Bloch e os jornalistas que assinam ponto
na pérgula.
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Doentes
Herbert Hoover, ex-presidente dos Estados Unidos, Mountbatten, chefe do Estado-Maior da
Defesa Britânica e John Glenn, cosmonauta americano, estão doentes. Hoover, que já tem 89 anos,
sofreu séria crise renal no seu apartamento das torres do Waldorf Astoria; Mountbatten operou-se de
hérnia e John Glenn convalesce de uma concussão sofrida em consequência de queda no banheiro
de sua casa, enquanto tentava consertar uma peça.
Imagem presente
Quando ia bem alto um coquetel no apartamento do sr. Juscelino Kubitschek na Vieira Souto, os
assessores do candidato deram pela ausência do sr. Abelardo Jurema. De repente, todos proclamaram
a falta do ministro da Justiça. Alguém casualmente ligou a televisão, com gesto displicente: foi o
bastante para Jurema tomar existência no ambiente, que estava realmente alto. Jurema discorria
sobre tabelamento de aluguéis, interminavelmente inebriado pelo assunto.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Brizola no Governo; plebiscito à vista
Brasília — O sr. Leonel Brizola está praticamente ajustado com sr. João Goulart. O Governo
refletirá este ajustamento na sua recomposição, não só no escalão ministerial como nos postos de
hierarquia inferior. O presidente da República, sem mencionar posto, voltou a falar na presença do sr.
Brizola no Ministério e o deputado carioca aceitou oficialmente a convocação para, como primeirovice-presidente do PTB, assumir a presidência efetiva do partido, na qual iniciará a campanha pelo
plebiscito. O plebiscito deverá ser convocado até o dia 1º de maio.
Ainda há uns poucos pontos em debate, como por exemplo, a participação de
pessedistas, ainda que agressivos, no Governo, pois os brizolistas entendem que a presença
desses elementos não assegura instrumentos de ação legislativa e representa um ônus
ideológico e administrativo, desde que se trata de uma fidelidade a ser alimentada com
permanentes sangrias nos cofres públicos. Outros grupos governamentais acham, contudo,
que o Governo não está bastante forte a ponto de prescindir de apoios como de uma
corrente de vinte ou trinta deputados federais, tanto mais quanto esse apoio não influirá na
formulação do programa de Governo.
O sr. Brizola, sabe-se agora, no seu encontro de Brasília com presidente da República, pôs
à disposição dele todas as informações colhidas por sua organização, no que resultou um exame
minucioso e objetivo de posições civis e militares dentro do Governo. O sr. Brizola apontou setores
que devem ser imediatamente reajustados em benefício da segurança governamental, sobretudo no
Rio Grande do Sul, ponto em que se demorou mais a análise conjunta da situação.
O presidente teria assegurado que de sua parte não haverá mais recuos e declarou que
compreende que a união de todas as forças adversárias justifica uma quebra de sectarimos
para um reforço no sistema popular reformista. Estaria capacitado o sr. João Goulart de que
arrevesamos dois meses decisivos para os quais o Governo deve estar com suas forças tensas,
mobilizadas e unificadas, sob pena de ser desmontado e alijado do poder.
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Como consequência do entendimento básico entre os srs. Goulart e Brizola, que se
encontrarão novamente do Rio e em Brasília nos próximos dias, o sr. Darcy Ribeiro reuniu na noite de
sábado, na Granja do Ipê, deputados das “esquerdas unificadas”, que examinaram com ele o método
de fortalecer o esquema esquerdista dentro do Governo. Acentuou-se que se deve proceder a uma
substituição regular de todos os diretores de serviços e repartições que, pela sua origem, continuam,
no Governo, a alimentar a máquina de interesses do PSD e até da UDN. O PTB e seus aliados
esquerdistas deverão, portanto, desalojar seus concorrentes da administração, eliminando a principal
fonte da “fisiologia” conservadora. Isso deverá ocorrer independentemente da decisão política quanto
à permanência ou não de pessedistas no Governo.
Iniciaram-se igualmente “démarches” visando a efetivar a transferência para o PTB de dissidentes
dos partidos conservadores, dispostos a apoiar a política reformista. O sr. Brizola disse ao sr. Goulart
que considerava essencial à dinamização e à homogeneidade da ação trabalhista a incorporação
de elementos como os srs. Neiva Moreira, Max da Costa Santos, José Aparecido, Ferro Costa, Hélio
Ramos e outros, que teriam indicado inclinação para adotar a legenda do PTB. O presidente informoulhe que havia indicado o líder da bancada trabalhista a realizar tais gestões, que o sr. Brizola agora
estimula por seus próprios meios.
A reforma ministerial, que será iniciada na próxima semana, segundo as previsões dos círculos
governistas, se fará dentro do espírito da composição geral das esquerdas para enfrentar o dispositivo
conservador unificado e em atitude belicosa.
Monopólio de câmbio
Informa o deputado Marco Antônio haver levado ao presidente da República dados de estudo
a que procedeu sobre os efeitos da Portaria 263 da Sumoc, os quais aconselhariam a imediata
substituição da política cambial. O presidente mostrou interesse pelas sugestões, todas tendentes
a adotar o monopólio de cambio, sendo de presumir-se que venha a ser adotada em breve, com a
permanência do sr. Nei Galvão ou sem ela, uma nova portaria definidora de política cambial, esboçada
pelo sr. Marco Antônio.
Chama a atenção o deputado comunista para o fato de que, com a Portaria 263, o preço do
dólar dobrou em um mês. A nova política cambial visaria igualmente ao controle dos “swaps”, pois nas
transações desse tipo o Brasil teria sacado a descoberto do exterior mais de um trilhão de cruzeiros.
Entende o sr. Marco Antônio que a regulamentação da Lei de Remessa de Lucros perdeu, de certo
modo, o sentido, pois as firmas estrangeiras estariam fugindo ao controle através das operações
“swaps”.
Nem um dia de bobo
O sr. Osvaldo Gusmão, da assessoria do presidente, repete uma frase ouvida do sr. Último de
Carvalho, a propósito da retirada da candidatura Alkmin à Presidência da Câmara: “Tenho 68 anos de
mineiro e nem um dia de bobo”.
Juscelino silenciará sobre Goulart
O sr. Juscelino Kubitschek, estimulado pela Convenção do PSD, pretende daqui por diante, em
sua campanha, fazer silêncio sobre a pessoa e o Governo do sr. João Goulart.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Retornismo é trama contra o Governo
O que se esconde por trás da movimentação pelo retorno do Congresso ao Rio? A propaganda
é intensa e ostensiva nos bastidores e ninguém afirmaria, com seriedade, que é o saudosismo de
Copacabana que leva um grupo de deputados e senadores — a maioria de outros Estados que não
a Guanabara — a se bater, passionalmente, pela retransferência. Há uma articulação eminentemente
política no movimento, fazendo com que ele seja mais uma das frentes de tumulto da publicidade
e da ação oposicionista. O “retornismo” é, nesta altura, mais uma engrenagem da máquina com que
a oposição quer garrotear politicamente o presidente da República e sustar o debate parlamentar
das emendas constitucionais para as reformas. Procura-se criar a visão de que a capital da República
não oferece condições de funcionamento ou de segurança ao Legislativo, que estaria em Brasília
“indefeso”, à mercê das manobras golpistas do chefe da Nação. No que consiga criar essa imagem,
a oposição estará à solta para comandar a seu modo a luta no Parlamento, que estará preocupado,
então, não no debate dos temas socioeconômicos que o “caminho brasileiro” da Mensagem de Jango
propõe, mas em reinstalar-se no Rio “para revidar ao Golpe” de que seria alvo se permanecesse na
capital.
O choque inicial
Os fatos, em cadeia, fazem a demonstração prática da manobra. No que a nova Mesa do
Senado, com o sr. Auro Moura Andrade à frente, se empossou, o primeiro-secretário Dinarte Mariz,
da UDN, dirigiu-se ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, pedindo a “devolução” do Palácio
Monroe, cedido temporariamente a este órgão. Dois dias depois, o chefe da Casa Civil da Presidência
da República, era solicitado, pelo sr. Dinarte Mariz, a ceder, com urgência, um mínimo de trezentas
residências para alojar parlamentares e funcionários. O pedido não poderá ser atendido na pressa
em que o secretário do Senado o exige e estará formalizado, então, o choque inicial pretendido
pela oposição: a Capital, em plena consolidação, será apresentada como uma cidade inabitável,
responsabilizando-se o Executivo “pela desídia de não se interessar, sequer pelo problema de moradia”.
Envolvendo esses fatos, já existe na Câmara um requerimento, com mais de cem assinaturas,
sugerindo providências concretas para a volta ao Rio. Os signatários são deputados udenistas, outros
dos pequenos partidos e mais alguns pessedistas, todos, porém, comprometidos na linha de oposição
total ao Governo. O documento circula, por ora, reservadamente, mas dele já tem conhecimento a
Mesa da Câmara.
Reunião no Rio
Hoje, a Mesa da Câmara estará reunida no Rio para “estudar os problemas de instalação da Rádio
do Congresso”. O vice-líder udenista Oscar Corrêa ocupará, virtualmente, toda a reunião, mostrando o
que foi feito para lançar a emissora no ar. O pretexto invocado para o encontro a realizar-se no Palácio
Tiradentes foi o de que o sr. Ranieri Mazzilli se encontra, desde o fim da semana, na Guanabara, onde
participou da Convenção Nacional do PSD. Praticamente todos os demais membros da Mesa, no
entanto, encontravam-se em Brasília até domingo. O udenista José Bonifácio, primeiro-secretário da
Câmara, foi quem sugeriu que a reunião se efetuasse no Rio, alegando que na antiga capital poderiam,
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mais facilmente, estabelecer contatos com as firmas fornecedoras do equipamento transmissor, muito
embora não seja especificamente a Mesa em seu conjunto, que tratará da aquisição de material para
a emissora.
O sr. Ranieri Mazzilli, nega, enfaticamente, que a reunião de hoje venha a se tornar no primeiro
passo do retorno. Esta semana, porém, o presidente da Câmara viajará para a Europa, ficando o sr.
José Bonifácio (há cinco anos exercendo a Primeira-Secretaria, com a experiência de controle dos
atos executivos da Mesa) mais livre para propor e conseguir novas reuniões fora de Brasília. Já se fala,
inclusive, que a Mesa poderá viajar a São Paulo, logo após a Semana Santa, para “estabelecer contatos”
com importadores, visando — o motivo é ainda o mesmo — a aquisição de material para a Rádio.
Repetição de JK
A oposição quer repetir, com fatos inversos, a manobra ocorrida em 1956, no Governo Juscelino
Kubitscheck. Nessa ocasião, quando o Congresso votou a transferência da Capital da República
para Brasília, foi a oposição quem mais se bateu pela fixação da data da inauguração no prazo
extremamente apertado de quatro anos. Pretendia a UDN criar o impossível para JK, obrigando-o a
uma concentração de esforços sobre-humanos na edificação da nova capital. A inauguração com a
data pré-fixada e irremovível de 21 de abril de 1960 foi defendida pela UDN com a intenção de cercar
o então presidente, impondo-lhe uma tarefa considerada então absurda e irrealizável. O desafio foi
aceito e vencido. Mas, a manobra se repete, agora, quatro anos depois de inaugurada a nova capital,
buscando dela fazer o pretexto para uma articulação nacional contra o Governo.

Jornal Última Hora (vespertino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
Propaganda como arma
É inútil, pretender restringir as manifestações em São Paulo a senhoras granfinas e desocupadas.
O fascismo apela para o descontentamento de todas as classes sociais. Hitler e Mussolini tinham
massas: esta palavra, aliás, é de origem fascista.
Os líderes populares brasileiros, à exceção dos sindicais, funcionam de cima para baixo, isto é,
através de formulações sistemáticas. O povo é mais empírico. Sente-se entusiasmado com o decreto
dos aluguéis ou a ação dos fiscais da Sunab na rua Acre, porque os percebe diretamente, ao passo que
não se sente comovido com o monopólio estatal de câmbio, cujo efeito em sua vida seria indireto.
Aluguéis, preços em geral etc., são efeitos, e não causas, por certo, a despeito da especulação existente.
O fascismo, por ser antiprogramático, irracional, visceral mesmo, adquire um especial fascínio para o
povo quando este vive como no Brasil, em particular se o fascismo está na oposição, palavra esta
sempre mágica para os descontentes. Assim, os líderes populares agem certo quando mantém suas
teses radicais, mas é necessário também que desçam à polêmica do corriqueiro e superficial. Exclui
os líderes sindicais porque estes sabem o que vale, digamos, um decréscimo no preço da batata, pois
são constantemente lembrados dos acréscimos pelos seus liderados.
A maneira de combater manifestações como a de São Paulo é o esclarecimento incessante
e sistematizado. O Governo tem contra si um quase monopólio dos veículos de informação; a
direita controla os postos-chaves das entidades privadas, assim como, é notório o seu equistamento
privilegiado dentro do próprio serviço público. Um Lacerda dispõe de técnicos de propaganda para

168

traçar-lhe a “plataforma”. O Governo vive do improviso, ou da publicidade tipo reclame, aqueles
mórficos e intermináveis editais.
A Frente Popular, se concretizada, deverá sistematizar a propaganda reformista. Não é possível
que esse setor fique entregue às vedetas políticas que ocasionalmente ocupam a praça pública.
A opinião pública é hoje soberana no País, embora não se possa dizer que o povo esteja no poder
– poderia estar se a Constituição permitisse o voto indiscriminadamente a analfabetos, aos alistáveis.
A direita conseguiu convencer parcelas ponderáveis da opinião pública de que enfrentamos uma
opção de democracia e ditadura espoliadora e que a democracia consiste em impedir pela violência
a diversidade de opiniões. Some-se a isso o fanatismo religioso inescrupulosamente manipulado e
teremos um quadro perigoso para as aspirações reformistas. O debate deixou o terreno dos fatos e
mergulhou no subjetivismo difamatório, o terreno ideal para o florescimento do fascismo.
O radicalismo meramente verbal e irresponsável que domina certas áreas populares é, em
parte, a razão do estado de coisas. Arraes me parece, nesse ponto, o mais amadurecido dos líderes,
pois nunca se entrega a generalizações, mantendo sempre o diálogo em questões específicas.
Propaganda é um instrumental complexo que abrange vários setores do conhecimento
humano e é o único veículo de comunicação eficaz numa sociedade massificada como a nossa. A
direita tem o virtual monopólio da propaganda em bases técnicas, enquanto as correntes populares,
através de seus líderes, não chegaram sequer ao estágio das relações públicas. Tamanha desvantagem
pode ser superada pelo Governo sem dificuldade. Basta que canalize os dez bilhões que despende
anualmente em promoção primária e inconsequente, para as agências de publicidade ou que
contrate técnicos para seu serviço.
A batalha das reformas ao menos enquanto o regime for mantido, só será ganha pela opinião
pública. Tamanha é a autenticidade das aspirações reformistas, que a maioria do povo, segundo
pesquisas, declarou-se favorável a elas. Mas, a direita respondeu propagandisticamente engajandose também no reformismo. No seu reformismo. À exclusão dos outros. Lacerda já não diz “reformar o
que? É preciso reformar o homem etc.”, de meses atrás. A fachada do fascismo é sempre popular. No
interior é que se encontra Cecil Borer.
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25 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
PC propõe a Goulart passar Congresso para trás
Em documento que tornará público amanhã, na primeira página de Novos Rumos, o Partido
Comunista propõe que “o plebiscito deve ser convocado pelo Congresso ou, no caso de omissão,
protelação ou recusa deste, pelo próprio Poder Executivo”.
No documento em que faz a análise da situação criada com o comício do dia 13, o fere outro
ponto crítico do momento, afirmando que “os fatos comprovam que o Executivo pode adotar
soluções para os problemas nacionais, independentemente do Parlamento”, além da constatação de
que “a contradição entre o povo e a maioria do Congresso tende a agravar-se”.
“Os patriotas não podem aceitar por mais tempo — afirmam os comunistas — a resistência
obstinada que a maioria parlamentar opõe aos anseios populares”. Os comunistas acham que calha
perfeitamente, nas circunstâncias presentes, o plebiscito proposto pelo sr. João Goulart. Vão mais
longe, proclamando que a consulta deverá “assegurar ao povo o direito de decidir soberanamente
sobre as reformas de base e as emendas à Constituição”, nos termos propostos pelo presidente da
República no comício do dia 13.
Na parte em que assinala os efeitos do comício e o sentido da Mensagem presidencial ao
Congresso, o PC acentua que a presença popular no comício alcançou “nível sem precedentes no
movimento de massas no Brasil” e constata o “profundo desespero” em que se encontram as forças
dominantes, depois do “golpe no imperialismo e na reação”. Sobre a posição de Goulart, define-a
como “importante passo” dado ao encontro das aspirações populares.
Acusa também de falsas as reformas pretendidas através de leis ordinárias, com o sentido de
esvaziamento de seu conteúdo popular. Propõe então como necessárias a consolidação da Frente
Única e reorganização imediata do Governo, por necessidade de momento. A Frente Única, de acordo
com o PC, pressupõe o afastamento do imperialismo e do latifúndio, representados no Governo: isto
é, o PSD.
As teses não são novas. A identificação pública do PC com elas é que representa novidade,
descobrindo o flanco ofensivo que começou em frente ao Ministério da Guerra.
Plebiscito
O embaixador Negrão de Lima, chefe da campanha do sr. Juscelino Kubitschek, recusa-se a
acreditar nas versões sobre o decreto do plebiscito, pois não vê como possa o Governo adotar a
solução à margem do Congresso. Prefere acreditar que se trata de notícia sem paternidade responsável
e destinada a intranquilizar os que facilmente aceitam provocações.
Empreguismo
As refinarias de petróleo exigem quantidade muito restrita de mão de obra. Capuava, por
exemplo, funciona com pouco mais de trezentos empregados, o que não a impediu de ultrapassar
suas metas de produção. O que se teme agora, entre outros resultados da encampação, é que o
empreguismo já ocorrente na Petrobras atinja as antigas empresas da iniciativa privada. Vamos ver se
o marechal Osvino suportará, nessa trincheira, a pressão dos sindicatos.
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Comício
Estima-se que o comício da Central do Brasil tenha custado cerca de trezentos e cinquenta
milhões de cruzeiros. Os promotores do comício, aliás, ficaram surpreendidos com o montante
das contas que lhes foram levadas, concordando em que o aumento do custo de vida não está de
brincadeira. Se o comparecimento da Central foi realmente de duzentas mil pessoas, cada presença
terá custado mil e setecentos cruzeiros.
Suécia a quente
A Suécia, tida em todo mundo como um país que trata friamente os assuntos do sexo, está
começando a achar agora que o problema deve ser reformulado. Cento e quarenta cientistas dirigiram
memorial de protesto ao rei Gustavo Adolfo, reclamando medidas contra a excessiva liberdade sexual,
“que ameaça a vitalidade e a saúde da nação”. A petição, assinada pelo próprio médico do rei, encarece
aos encarregados da educação sexual no país a ensinarem também às crianças “o certo e o errado”. No
momento, parece que a maioria sueca está com “o errado”.
Unanimidade
Os irmãos Marcelo e Márcio De Paoli estão recebendo cumprimentos de políticos da esquerda
e políticos da direita, pelo lançamento do Edifício Rodolpho De Paoli, de 34 andares, na avenida Rio
Branco. Os da direita argúem que o edifício “é uma resposta dos homens de empreendimento à
política de ameaças do Governo”. Os esquerdistas saudaram a construtora De Paoli pela confiança
na política do Governo, mostrando que o decreto de tabelamento dos aluguéis “não afetou os
verdadeiros homens de iniciativa”.
Os irmãos De Paoli recebem com alegria os aplausos dos dois lados e vão construindo edifícios
no Centro.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Posições tomadas para um desfecho próximo
Brasília — A partir da próxima semana, quando se estabelecerem os trabalhos parlamentares,
não haverá mais lugar, segundo o sr. Adauto Cardoso, para os vacilantes no que concerne à defesa da
Constituição. A liderança da UDN manteve contatos com setores do PSD para sustentar, em alto nível e
de fogos acesos, os dispositivos de luta em defesa das instituições, que se dão como ameaçadas pelas
manobras em curso na área do Governo. Seria formada, afinal, a Frente de Defesa da Constituição, de
que há um mês cogita UDN.
Citando o seu latim — “Abyssus abyssum invocat” —, o líder da UDN declarou que a polarização
das esquerdas provocou um veloz agrupamento das forças contrárias, indicando como exemplo o
fato de ter, na manhã de ontem, o governador Calos Lacerda embarcado para Belo Horizonte a fim de
se encontrar com o governador Magalhães Pinto. A partir de segunda ou terça-feira, finda a Páscoa, as
linhas adversárias estarão perfeitamente definidas.
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Essa atividade parlamentar oposicionista será coberta popularmente por “gigantescas marchas” cuja
programação já é conhecida, mediante as quais se espera anular os efeitos dos comícios do presidente
da República, realizados ou por realizar. Acentuando o caráter pacífico dessas manifestações, dirigentes
da UDN dão curso à informação de que no comício do dia 13, além do aparato militar ostensivo, inclusive
deputados tranquilos, como o sr. Sérgio Magalhães, portavam revólveres e pistolas. Nos comícios
oposicionistas, organizados por donas de casa, a única arma permitida será o terço.
Atribuindo caráter decisivo à mobilização da sua corrente, o sr. Adauto Cardoso acentua que o País
marchou para onde quis o sr. João Goulart, que permite tudo, menos o sossego. O panorama é em consequência,
o que aí está: comícios e armas.
Fatos militares
Em setores oposicionistas alinham-se os seguintes fatos militares:
1. Prontidão de paraquedista programada para amanhã, quinta-feira;
2. Recolhimento do ministro da Guerra ao hospital para tratamento de saúde, sem passar o posto a um
substituto. Em tom de pilhéria, disse um dirigente da oposição que a República treme toda vez que um riograndense-do-norte, com responsabilidade de Governo, se recolhe a um hospital;
3. Sondagens em guarnições, realizadas sob coordenação do coronel Ciro Labarte, por 56 oficiais à
paisana, concluindo que ninguém deseja sair dos quartéis para apoiar qualquer Golpe de Estado.
Expectativa de recuo
Embora haja nos meios políticos expectativa de recuo do presidente da República, diante do volume
da reação que se levantou contra a política dominante, o sr. João Goulart persiste na técnica de governar por
decreto, acuando as classes conservadoras e estimulando as reivindicações populares. Além do abono de 100%
ao funcionalismo, a ser decretado pela primeira vez sem autorização legislativa, providências relativas à política
econômica — controle de câmbio, de redescontos, de papel de imprensa etc. — deverão ser trazidas a público
a qualquer momento.
O presidente João Goulart teria, no entanto, despachado emissários categorizados a certos setores
militares para desfazer a impressão, criada por seus adversários, de que está na iminência de desfechar um
Golpe de Estado. Segundo a versão transmitida a alguns desses setores, o presidente desejaria apenas fixar
responsabilidades para a história, a dele e a do Congresso, sem pensar, sequer, em subverter a ordem política
estabelecida na Constituição. “A Constituição” disse o presidente, segundo os seus emissários, “é o meu escudo”.
A sabedoria do Congresso segundo Juscelino
O deputado Clodomir Milet diz que não sabe como interpretar no discurso do sr. Juscelino Kubitschek
a referencia à sabedoria e ao patriotismo do Congresso, de vez que os exemplos históricos invocados pelo expresidente, como afirmativos daquelas virtudes parlamentares, são novembro de 1955 e agosto de 1961. Na
primeira dessas datas, o Congresso depôs dois presidentes da República. Na segunda, mudou o regime.
O soldado
Interrogado sobre se voltará agora ao Ministério, o deputado Paulo de Tarso disse que, com a
mudança de orientação do Governo, desapareceram as suas restrições. “Minha posição agora”, acrescentou,
“é a do soldado que recebe missões”.
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Grupos de onze
Dos grupos de esquerda não brizolistas começam agora as manifestações de interesse pela
organização dos grupos de onze. Alguns estão sendo formados de elementos até aqui hostis e alheios
à orientação do deputado carioca.
Magalhães vai ao Rio Grande
O governador Magalhães Pinto acertou ontem em Belo Horizonte com o governador Carlos
Lacerda o comparecimento de ambos à reunião convocada pelo governador Ildo Meneghetti, em
Porto Alegre, dia 31. O sr. Lacerda fez um apelo ao sr. Magalhães para comparecer à Convenção da
UDN, dia 10 de abril.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Golpe da aleluia visa cerco de Jango
Invocando a defesa do sistema federativo, a oposição tenta o “cerco nacional” final ao presidente
João Goulart, a ser lançado, ostensivamente, após a Aleluia, em articulação com seu dispositivo
parlamentar. É este o sentido que se atribui em Brasília à desusada movimentação dos governadores
de São Paulo e da Guanabara desde o fim da última semana e cuja primeira fase consumou-se com
o encontro de ontem, em Belo Horizonte, entre os srs. Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Sentindose “desalinhada” no rumo dos acontecimentos políticos, a oposição quer enquadrar todos os seus
setores para obrigar o chefe da Nação a uma definição aberta sobre o que ela classifica de “propósitos
continuístas do Governo”.
Estaria explicado, assim, por que o governador da Guanabara, esquecendo momentaneamente
as suas iras e desavenças, tomou a iniciativa de procurar o sr. Magalhães Pinto para um encontro cujo
significado vai muito além de persuadi-lo a participar da Convenção Nacional da UDN. E o governador
de Minas parece ter respondido “sim” ao “chamamento” do sr. Lacerda, que quer encarnar-se, agora,
como “defensor da legalidade”, num verdadeiro “beau geste” publicitário de candidato à Presidência.
O boneco e o ventríloquo
No domingo, o sr. Ademar de Barros viajava a Porto Alegre, levando, no bolso, o esquema de um
manifesto, cuja autoria será atribuída ao governador Ildo Meneghetti, que já aceitou a incumbência.
O manifesto, a ser proposto a todos os demais Executivos Estaduais, é de inspiração conjunta dos
governadores de São Paulo e da Guanabara, este último representado, no diálogo Ademar-Meneghetti,
pelo senador udenista, padre Calazans. Sabe-se que o governador gaúcho reagiu a que o documento
fizesse menção ou acusações expressas ao sr. João Goulart, tendo, inclusive, obtido a concordância
de que fosse redigido em termos genéricos, o que — teria lembrado o senador udenista — seria
capaz de sensibilizar, mais facilmente, o sr. Magalhães Pinto, considerado “peça fundamental”. Tanto os
governadores do Rio Grande do Sul como o de Minas temem colocar-se contra a figura nominal do
presidente da República, receosos de que uma atitude nesse sentido possa repercutir na política de
suas administrações. Preferem a insinuação.
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De volta do Sul, o sr. Ademar de Barros encontrou-se, anteontem, nos Campos Elíseos, com
o governador da Guanabara, dando-lhe conta da missão, quando, então, acertou-se a reunião de
ontem em Belo Horizonte.
Eixo no Nordeste
Paralelamente, os deputados Bilac Pinto e Pedro Aleixo mantinham, em Recife, no sábado e
domingo, contatos com o ex-governador Cid Sampaio, através de cuja influência pessoal indireta
querem atrair alguns governadores do Nordeste para o esquema do manifesto. O primeiro visado é
o sr. Pedro Gondin, da Paraíba, com quem já teriam obtido êxito em contatos preliminares através de
interpostas pessoas. Na área do Nordeste reside, atualmente, a grande dificuldade da oposição, pela
ausência de grandes nomes integrados no seu esquema e, sabedores disto, o presidente da UDN e o
líder oposicionista da Câmara aproveitaram para fazer de sua permanência em Recife, um festival da
candidatura udenista à Presidência. Houve, inclusive, “confetes”, em estilo carnavalesco e boletins de
cunho antissemita e pró-Lacerda, lançados na conferência que os líderes udenistas pronunciaram na
capital pernambucana sobre “Constituição e Guerra Revolucionária”.
Maré no Congresso
Passada a Semana Santa, a oposição prepara-se para lançar “sob o impacto da Aleluia” — como
nos dizia, ontem, uma figura de proa da UDN — uma verdadeira maré acusatória ao presidente
João Goulart. Nessa altura, na próxima semana, o manifesto dos governadores já estará nas ruas, ou
pelo menos, em plena efervescência. Os libelos acusatórios na Câmara e no Senado completarão o
documento atribuído ao governador gaúcho, procurando levar o Legislativo a se ocupar, totalmente,
do sr. João Goulart.
Estaria configurada, então, perante a opinião pública, ainda que — argumentam líderes da
oposição — apenas através de indícios, a “responsabilidade” do chefe do Governo “no tumultuamento
da vida nacional”. Concentrações de ruas, em diversos pontos do País, imitando a de São Paulo,
permitiram que o problema continuasse em foco. A palavra final estaria, assim, na dependência do
Congresso, a quem caberá, segundo a oposição, “enquadrar ou não o presidente da República nas
sanções constitucionais”, ouvindo “os alertas de governadores e de setores da opinião pública”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
O aval das reformas
As reformas política e agrária foram encaminhadas pelo presidente em sua Mensagem ao
Legislativo. O importante é complementá-las com reforma econômico-financeira, que dispensa aprovação
do Congresso.
As instruções 263 e 264 precisam ser revogadas. A primeira tem o mérito de monopolizar 60% das
cambiais disponíveis, mas, lançando as restantes no mercado livre, facilita a remessa ilegal de lucros. A
segunda, transferindo o controle das remessas da Sumoc para a Fiban, cria um conflito burocrático de
poderes que resultará na inércia de ambos, e ainda permite aos viajantes o transporte de dois mil dólares
para o exterior (a proposta inicial era de dez mil dólares), sem explicá-los.
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O Governo deveria restabelecer a Instrução 255, pois atraía recursos para o Tesouro e continha o
mecanismo inflacionário (e lesivo ao imposto de renda) das companhias de investimentos.
O déficit do balanço de pagamentos só será minorado se obtivermos um reescalonamento da dívida
externa que não vá anualmente acima de 15% de nossa receita cambial, se essa conquista for suplementada
pelo monopólio estatal do câmbio e do comércio externo, sem os quais, aliás, a regulamentação de
remessas de lucros permanecerá quimera.
A execução de tais medidas requer uma reforma administrativa, caso contrário, nunca sairão do
papel. Não me refiro apenas a itens evidentes como o fortalecimento e expansão dos poderes da Sumoc.
Bastaria, de início, que o quadro dirigente da Sumoc fosse preenchido por economistas e técnicos afinados
com a defesa dos interesses do País, o que não ocorre no momento.
Alguma coisa também poderia ser feita para reaparelhar o Ministério da Fazenda, em particular a
divisão do imposto de renda. Fazendeiro no Brasil, para citar uma única área de poder econômico, não
paga impostos.
Fala-se de incrementar a exportação liberando cambiais, mas omite-se o fato de que a escassez
de dólares provoca seu aumento no mercado livre, com os consequentes reflexos no custo de vida. O
exportador atua também no mercado interno de consumo. É natural que reajuste seus preços em
proporção ao dólar caro que compra. Por outro lado, temos vinte milhões de sacas excedentes de café,
que poderíamos vender ao menos em parte, a países fora do Acordo Mundial do Café. Fala-se muito nisso
também. E nada se faz.
O Governo tem tomado medidas importantes no campo financeiro, como a decretação
do monopólio de importação de óleo cru e derivados, que aboliu ou criou os meios de abolir o
superfaturamento na importação desses produtos, passando seu controle à Petrobras. Mas o Brasil nunca
teve política econômico-financeira racional, oscilando da queima delirante de divisas no Governo Dutra, a
atos suicidas como a Instrução 113, à satisfatória regulamentação de remessas de lucros, sem executá-las.
Deve-se dar ao presidente toda a flexibilidade tática que lhe permita superar as reações que uma
política econômica realmente nacionalista provocaria nos interesses criados e dominantes no País. Vários
decretos contencionistas estão para ser assinados. Mas é indispensável que a parcela esclarecida da
opinião pública tome conhecimento desses assuntos áridos, porém básicos à sobrevivência nacional, cujo
encaminhamento correto é uma das condições do êxito das reformas mais divulgadas, como a agrária.
A inflação não acabará pela reforma da Constituição. Só será reduzida a proporções suportáveis se o País
dispuser de um superávit de moedas fortes que garantam o miserável papel que ora empunhamos sem
quase nenhuma valia.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
Brasil 1960 — EUA 1900
Um distinto economista do Federal Reserve System (Banco Central Americano) organizou um estudo
comparativo dos mais sugestivos entre a situação econômica do Brasil “circa 1960”, e a dos Estados Unidos,
“circa 1900”.
A comparação vem a propósito da alegação, muitas vezes formulada, de que a vastidão do País em
relação à população constitui um “handicap” econômico e que os problemas brasileiros são diferentes dos
de todas as nações hoje economicamente desenvolvidas.
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As principais analogias são as seguintes:
E.U.A. 1900
População
76 milhões
Área - milhas quadradas
3 milhões
Cidades de mais de 500.000 habitantes
8 milhões
Vida média
48 anos
Mortalidade por 1.000
17,2
Mortalidade abaixo de 1 ano
162,4
% da população ativa
37%
Funcionários civis federais
236.000
Forças armadas
260.000
% da população rural % total
60%
Exportação (dólares)
$ 1.314 milhões
Importação
850 milhões
ALGUMAS DISPARIDADES:
% População de 5 a 17 anos nas escolas
72,4%
Imigração no século anterior
18,8 milhões
Área cultivada (acres)
295 milhões
Consumo de fertilizantes
2.500.000 ton
Carvão
205 milhões ton
Petróleo — milhões barris
100 milhões
Produção de Aço
10 milhões
Quilowatts instalados
2,4 milhões
% da Renda Nacional proveniente da Indústria
18,4%
Idem da Agricultura
16,7%

Brasil 1960
77,5 milhões
3,3 milhões
7 milhões
43 anos
18,20
171(1950)
33%
247.000
232.000 (1950)
64% (1950)
1.269 milhões
1.293 milhões
24%
4,8 milhões
46 milhões
315.000 (1958)
2,3 milhões
29, 6 milhões
2,2 milhões
5,0 milhões
28% (1960)
26%

Algumas dessas disparidades são fáceis de explicar. O consumo muito maior de carvão e a
menor potência em quilowatts instalados nos Estados Unidos de 1900 explicam-se pela natureza da
força motriz então utilizada.
Outras disparidades parecem denotar no caso dos Estados Unidos uma economia mais vigorosa,
isto é, um maior potencial de desenvolvimento econômico em perspectiva: na parte agrícola, a área
cultivada nos EUA era seis vezes maior e o consumo de fertilizantes oito vezes maior. Outro índice
que denota melhor situação americana é a da imigração no século anterior (18,8 contra 4,8 milhões),
o que corresponde a uma injeção de elemento humano europeu, criado, alimentado e alfabetizado,
que nada custou ao país. Por outro lado, o Brasil de 1960, com cinco milhões de quilowatts e 28% da
Renda Nacional (contra 18,4% dos Estados Unidos de 1900), produzidos na indústria, denota uma
tecnologia superior, o que é, aliás, natural em 1960, comparado com 1900.
No tocante à situação monetária do Brasil, que é o ponto visado pelo estudo, ressalta o autor
o fato de que os Estados Unidos, especialmente no período de após a guerra civil, encontravamse, como o Brasil de hoje, sob a mesma pressão para desenvolvimento econômico. Nesse período
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construíram os EUA sete vezes mais estradas de ferro do que o total hoje existente no Brasil. A
frequência das escolas públicas pela população com idade escolar atingiu 72% em 1900: a frequência
ginasial cresceu 3,5 vezes mais rapidamente do que a população.
Todo esse enorme esforço de desenvolvimento, acrescenta o autor, foi feito sem inflação. Os
orçamentos americanos de 1866 a 1894 apresentam uma série ininterrupta de saldos positivos; o
maior déficit do período, correspondente à guerra hispano-americana, não excedeu de 1/2 a 1% do
PNB, sempre financiado por obrigações do tesouro, sem inflação.
Em 1900, os preços de atacado nos EUA eram ligeiramente “mais baixos” do que os de 1890; no
decênio seguinte 1900-1910 subiram à razão de 1,38% ao ano.
Essa posição não inflacionária se refletia, acentua o autor, em uma forte situação do balanço de
pagamentos, apesar de os preços do algodão, principal item de exportação dos EUA, terem baixado
de 40%, de 1890 a 1899, e o trigo de 23%.
Observa o autor que ninguém se lembrou então de citar essa queda dos preços como um
problema estrutural, que compelia o país à inflação e gerava um déficit no seu balanço de pagamentos.
Não havia inflação e em 1899 o valor da exportação crescera de 40% em relação a 1890, “graças ao
aumento do volume das exportações e à sua diversificação”.
Nos Estados Unidos de 1900 a estabilidade monetária, o balanço de pagamentos favorável e o
potencial de expansão atraíam um vasto afluxo de capital humano e capital financeiro; os investimentos
estrangeiros mais do que dobraram de 1897 a 1908 (de três para oito bilhões de dólares) e cerca de
nove milhões de imigrantes entraram na primeira década deste século.
Conclui então o autor: “Podem os brasileiros ficar certos de que os problemas com que se
defrontam não são únicos nem originais... Os que receiam que um orçamento equilibrado e uma
moeda estabilizada signifiquem o fim do desenvolvimento econômico devem abrir os olhos. Os que
precisam de um exemplo de como uma nação grande exportadora de produtos primários tornou-se
exportadora de produtos da indústria, podem encontrá-lo nos EUA. Os que acreditam que somente
com planejamento governamental se constrói uma economia forte podem observar o caso de um
país que realizou magnificamente seu desenvolvimento sem planejamento governamental e com
uma despesa de Governo não superior a 2% e 5% do PNB”.
Tomem lá essa pitada os “estruturalistas”, os paladinos das “reformas de base” e os fabricantes de
bodes expiatórios.
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QUINTA

26 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Esquerda negativa vê Golpe perto e distância entre bases e cúpulas
Testemunhas idôneas apontam como causa do hiato na ação do Governo, paralisando a ofensiva
começada no dia 13, a distonia ente as cúpulas e as bases nos setores das chamadas forças populares. As
cúpulas — o Partido Comunista, o CGT, a UNE etc. — mostram-se completamente rendidas à linha de Goulart
e já praticamente engajadas na alternativa continuísta.
Entretanto, as bases dos organismos de massas, mais sensíveis à liderança do sr. Leonel Brizola, afinamse é com o estilo de atuação da Frente Parlamentar Nacionalista, do grupo de sargentos e outras facções
que cobram consequências fulminantes imediatas a partir do comício do dia 13. Querem que o presidente
Goulart componha um Governo popular e nacionalista, rompendo todos os compromissos que ainda
mantém com os interesses do centro.
Ao mesmo tempo em que exigem, mostram-se desconfiados de que o sr. João Goulart abriga
segundas intenções e chegam a admitir como possível a alternativa simplesmente golpista, até com o
beneplácito do governo americano. Esse setor da esquerda — onde se incluem elementos do PC indóceis à
linha janguista do partido — declara-se decepcionado com “a falta de agressividade das cúpulas de esquerda”
e as denunciam como interessadas em isolar politicamente o sr. Leonel Brizola, líder das bases e pregador de
soluções não desejadas pelo presidente da República.
Para eles, Jango avançou o sinal no dia 13, disse mais do que pretendia, apenas para superar o
contraste, que seria inevitável por força do discurso de Brizola no comício, e para não passar a liderança
popular ao cunhado, aos olhos da massa. Avançou o sinal, mas não sente trânsito fácil, nem pode mais recuar
da encampação das refinarias. Este é o momento mais perigoso, assinalam: o dispositivo militar é fiel a Jango
em termos pessoais, mas politicamente reacionário.
Bancos mineiros
Vinte e dois mandatos de direção dos bancos oficiais mineiros (Crédito Real, Hipotecário e Agrícola
e Mineiro da Produção) concluirão seus prazos agora em abril. Além de várias alterações no atual quadro
dirigente, o governador Magalhães Pinto vai por em prática o seu plano de coordenação dos bancos, a fim
de imprimir uniformidade de ação à rede creditícia do Estado. Uma substituição certa é a do sr. Miguel Batista,
diretor do Banco Mineiro da Produção na Guanabara. O governo mineiro tem um programa especial de
dinamização para esse estabelecimento, na praça carioca.
Troco de Brizola
Há no grupo radical de esquerda quem ponha em dúvida a validade política da encampação das
refinarias particulares. O inimigo externo, isto é, os interesses econômicos estrangeiros mais atuantes no Brasil
é que mereciam as atenções e o jogo do Governo, segundo uma ordem de raciocínio atribuída a Leonel
Brizola. A preferência devia ser concedida, em matéria de encampações, às empresas de eletricidade e à
Hanna, dois ossos atravessados na garganta dos nacionalistas. Os radicais começam a desconfiar em voz alta.
À acusação que os comunistas fazem contra Brizola, caracterizando-o como provocador empenhado
em retardar a união das esquerdas, circula livremente que Brizola responde na mesma moeda: acusa
os comunistas de adesistas e os responsabiliza pelas dificuldades em reunificar as esquerdas na ação
revolucionária.
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Lacerda tranquilo
Uma das impressões que mais ficaram no jornalista Otto Lara Resende, da entrevista que lhe
deu Carlos Lacerda, foi a absoluta tranquilidade de espírito demonstrada pelo governador. Lacerda
transmitia o convencimento de que cada frase sua estava plantada num terreno de segurança
rigorosamente testado. A entrevista era frequentemente interrompida por ordens e providências de
administração. A incredulidade demonstrada pelo governador quanto à hipótese de Golpe tinha seu
correspondente real nos gestos. Ninguém parece acreditar mais do que ele de que o governará até o
dia da desincompatibilização.
Persa, não
O mineiro Reinaldo Reis estava recentemente no saguão de um hotel parisiense, quando foi
surpreendido com a chegada do Xainxá da Pérsia, acompanhado da bela Farah Diba e seu séquito. Na
confusão formada, se Reinaldo não se segura, teria sido incorporado à comitiva, pois quase teve que
brigar para provar que não era persa.
Alkmin de alma aberta
Sem as devidas cautelas pessedistas, o deputado José Maria Alkmin abriu a alma ao jovem
e despreocupado Maurício Bebiano, numa conversa da tradicional política mineira. Foi depois da
Convenção do PSD: Alkmin considerou fraco para o momento brasileiro o discurso de Kubitschek e,
naquela base em que falou, prevê para a candidatura JK sua cristianização em Minas.
— Ninguém é mais contra o sr. Carlos Lacerda do que eu, mas depois do discurso de Juscelino
meu voto é de Lacerda — arrematou Alkmin, para quem a candidatura do marechal Lott pode ainda
entrar em cena a qualquer momento.
Mais um
De volta dos Estados Unidos, onde tratou de sua saúde e de bombas para o Guandu, o sr. Enaldo
Cravo Peixoto deu imediatamente seu apoio à candidatura Hélio Beltrão ao Governo da Guanabara.
Símbolo da queda
Os temas ainda não, mas os pratos que estavam à mesa no encontro dos governadores Carlos
Lacerda e Magalhães Pinto, no Palácio da Liberdade, já romperam o segredo que envolveu as palavras;
filé com batatas coradas, arroz, feijão, abobrinha refogada, água mineral e salada de frutas. Linha
nacionalista, com predominância mineira.
Depois de figurar como notícia nos jornais de Belo Horizonte, uma maçã gigante tomou parte
na salada de frutas. O exagero de maçã chegou da fazenda do secretário da Agricultura, situada em
Entre Rios de Minas, e foi usada até como argumento contra a urgência da reforma agrária.
Sargentos
1 — Foi o general Morais Âncora, comandante do Primeiro Exército, quem vetou a homenagem
e o respectivo pronunciamento político que os sargentos fariam ao presidente da República. Tudo
partiu de que, tendo Jango visitado a Vila Militar, deixou de procurar ali um contato com os sargentos.
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A omissão causou mal-estar na classe. Houve, a seguir, um corre-corre dos setores interessados em
recompor a situação. Mas, o general Âncora, apoiado pelo ministro da Guerra, frustrou o remendo.
2 — Observadores da política interna das Forças Armadas constatam que não existe
absolutamente uma posição monolítica dos sargentos no sentido esquerdista ou revolucionário.
O grupo rebelde — apontam eles — é, sobretudo, constituído de sargentos burocráticos, e foram
estes que comandaram a rebelião de Brasília. Os sargentos da tropa são, ao contrário, arraigadamente
legalistas e na hora da luta ficariam fiéis ao hábito da disciplina hierárquica e do cumprimento da
ordem, que é neles como que uma segunda natureza.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Dividir o poder antes da ruptura da legalidade
Brasília — A reforma ministerial, que seria executada em duas ou três etapas, já não se
apresenta aos dirigentes esquerdistas como fator decisivo do quadro político, desde que estaria
testada a disposição do sr. João Goulart de prosseguir na adoção de medidas revolucionárias
independentemente do elenco que compõe formalmente o Governo. A importância dessa
substituição de ministros relaciona-se apenas com o futuro, ou seja, com o período que se seguiria ao
desfecho previsto e na medida em que ela configurar o triunfo da tese do sr. Miguel Arraes, de que o
poder deve ser dividido antes da ruptura da legalidade, como resquício de desconfiança em relação
aos planos golpistas do presidente e como tática de ação já tradicional das frações revolucionárias
nos esquemas de Frente Única.
O sr. Leonel Brizola, que, apesar de ter o fato passado despercebido ao ministro da Justiça, já é o
presidente efetivo do PTB, escolhido pela executiva partidária, não se mostra apressado em participar
da equipe governamental, pois está convencido de que, no desdobramento do plano, chegará sua
oportunidade normalmente.
Ontem rumores de que o almirante Sílvio Mota havia solicitado exoneração contribuíram
para uma excitação em torno do problema do novo ministério. O gabinete do ministro da Marinha
desmente, todavia, a existência de qualquer atrito entre ele e o presidente, com quem teve despacho
normal, apesar das medidas disciplinares que adotou e as quais não teriam sofrido qualquer reparo
da parte do sr. Goulart. O almirante não se demitiu, não recebeu qualquer recomendação especial
do presidente nem reuniu o almirantado para comunicações excepcionais, conforme se propalou no
correr da tarde.
Por outro lado, a reunião de marinheiros programada para a noite estaria esvaziada com a
prisão dos cabeças do movimento de reivindicações da classes.
No Exército, anotavam-se igualmente rumores de inquietação, relacionada com uma reativada
rivalidade entre o general Jair Dantas Ribeiro e o marechal da reserva Osvino Alves. Revelava-se que a
visita de sargentos ao presidente da República, que chegou a ser anunciada oficialmente no palácio,
foi cancelada por determinação do ministro da Guerra, precisamente com o propósito de impedir o
reaparecimento da liderança militar do antigo comandante do Primeiro Exército. O presidente João
Goulart, no entanto, estaria manobrando no sentido de que o encontro com os sargentos possa
realizar-se sob os auspícios do sistema dominante no Ministério da Guerra.
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O debate do programa da Frente Popular
Dentro da Frente de Mobilização Popular prosseguiu ontem o debate em torno do programa
da Frente Popular. A tese defendida pelo grupo radical, com o sr. Leonel Brizola à frente, é a de que
o manifesto deve ser não um programa multilateral, mas uma espécie de protocolo de união das
esquerdas oferecido ao Governo como base para uma política que contaria com o apoio de todas as
correntes esquerdistas.
Aceitando o protocolo das esquerdas, caberia ao presidente João Goulart, que tem em seu
redor outras forças a apoiá-lo, obter adesões para o esquema.
Ao grupo radical opõem-se, no entanto, os moderados, que advogam desde já a inclusão dos
agressivos do PSD na área coberta pelo manifesto, decorrendo disso abrandamento de certas linhas
esboçadas.
A decisão será tomada até sábado e o manifesto deverá ser oficialmente divulgado no Domingo
da Ressurreição.
Direção do PSD com o presidente
O sr. Mazzilli informou, ontem, em Brasília, ter participado da comissão pessedista que, sob o
comando do sr. Amaral Peixoto, foi ao presidente da República comunicar as decisões da Convenção
Nacional Pessedista. O sr. João Goulart disse-lhes que havia acompanhado os trabalhos atentamente,
louvando o espírito democrático da reunião.
Em seguida, passando a tratar da candidatura do sr. Juscelino Kubitschek, o sr. João Goulart
lembrou que, agora, o ex-presidente voltará à praça pública, ao contato do povo, para sentir a realidade
atual do País. Como contribuição, informou o chefe do Governo que, em recente pesquisa de opinião,
constatou-se que 40% dos eleitores do Rio de Janeiro não se preocupavam com as pessoas dos
candidatos, mas com seus programas. O povo politizou-se e quer definições.
Castelo Branco adverte comandos
Castelo Branco (não este, mas o outro, o general) expediu uma ordem do dia, recomendação
ou que nome tenha, aos Comandos Militares, advertindo-os sobre a hora presente e sobre os deveres
das Forças Armadas. O documento está alcançando intensa repercussão.
“Impeachment” seria Golpe
Um militar deputado revelava ontem na Câmara conversa recente que teve com ministro da
Guerra. O general Jair disse-lhe que haverá eleições, a menos que o Congresso enverede pela tentativa
de “impeachment” do sr. João Goulart, pois considera ele que isso seria uma verdadeira tentativa de
Golpe.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
“Linha Dura” não alterará Ministério de Jango
Pelo velho ou pelo novo? Eis o dilema que preocupa as forças integrantes da ainda não
estruturada “Frente Popular” com relação ao Ministério. No curso desta semana, ao mesmo tempo em
que se fixava na “linha dura” (anteontem suspendeu o redesconto do Banco do Brasil aos especuladores
do crédito e, ontem regulamentou o tabelamento de aluguéis), o presidente da República mantinhase praticamente silencioso quanto à modificação integral do Ministério, excluídas as Pastas Militares,
anteriormente especulada como certa nas áreas da situação e da oposição. Nesta altura, já quase
ninguém ousa afirmar que o sr. João Goulart se proponha a uma mudança em profundidade, a curto
prazo dos escalões governamentais. Atuando à base da sua assessoria técnica e jurídica, Jango se
substituiu ao próprio Ministério, tomando a iniciativa e comandando pessoalmente a série de atos
concretos com que orienta o Governo e se defende das manobras antirreformistas da oposição.
A estruturação da “Frente Popular”, surgida após o comício da Central e a Mensagem do
Presidente ao Congresso como uma versão radical do resultado da sepultada “Frente Ampla”, elaborou
em seu programa pontos de ação que Jango, antes de o próprio esquema estar definitivamente
organizado, começa a pôr em prática ou já pensa em executar. O fato pode significar a integração
prévia do presidente no espírito da “Frente”, mas estaria a demonstrar, de outra forma, que os atos
objetivos de cunho popular e nacionalista não precisariam estar ligados, necessariamente, a uma
nova composição nominal dos membros do Governo.
Decretos continuarão
O sr. João Goulart vai continuar, logo em seguida à Semana Santa, a usar das prerrogativas de
decretar. Espera-se, inclusive, um decreto desapropriando, por interesse social, os imóveis rurais e
urbanos, para venda aos inquilinos ou arrendatários, com base em minuta redigida pelo deputado
Ferro Costa, com o que se ampliarão os decretos da Supra e do tabelamento de aluguéis. Anunciase, igualmente, a criação do Conselho de Política Urbana — que, como a Supra, que trata dos
assuntos dos “sem terra”, se destinará aos problemas dos “sem teto”. Todas essas medidas, somadas aos
pronunciamentos que o presidente vai reservar para os comícios dos dias 19 e 21 de abril, em Belo
Horizonte e Brasília — homenageando o presidente Vargas e Tiradentes — e para a concentração de
1º de maio em São Paulo, dão margem à conjetura de que a reforma da composição do Governo será
ainda protelada por um determinado período.
Estaria o chefe da Nação propenso a desdobrar-se mesmo em cada um dos diferentes setores
executivos, tomando para si a responsabilidade imediata das ações de envergadura. Paralelamente,
ficando mais disponíveis para o trabalho de rotina técnica e administrativa, os ministros “azeitariam” a
máquina burocrática, possibilitando o “rush” de afirmação do Governo. Em última análise, isto poderá
equivaler a um teste, com o qual Jango buscaria aquilatar a capacidade de dinamização do atual
Ministério — ou de alguns de seus integrantes — de acordo com as novas perspectivas de ação.
Agressivos apóiam
De outro lado, no entanto, o sr. João Goulart tem sido naturalmente pressionado pelo
dispositivo da “Frente Popular” para modificar o Ministério. Não apenas os setores radicais do PTB
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ou das esquerdas, mas os próprios agressivos do PSD deverão recrudescer, após a Semana Santa, o
“cerco” ao presidente, para conhecer sua definição de propósitos. Ontem, no Rio, os deputados Hélio
Ramos, Henrique Lima e Aloysio Bezerra procuraram o sr. João Goulart, em nome do grupo agressivo
pessedista. Voltaram a hipotecar-lhe apoio e solidariedade integral “a qualquer ato do Governo que se
enquadre no espírito da Mensagem ao Congresso”, mas, concomitantemente, buscavam conhecer,
de perto, as intenções do presidente em modificar “ou agora ou mais tarde” o seu Governo.
O sr. João Goulart, no entanto, parece não desejar confundir-se na pressa dos acontecimentos.
Quer ter antes de tudo, a certeza — com base em fatos — de que a “Frente Popular” está
definitivamente organizada e homogênea. Só depois dessa convicção — que ainda não existe agora,
quando o chamado grupo brizolista fez restrições à participação de alguns nomes do futuro esquema
político — haveria condições de o presidente enfrentar, com todos os riscos, uma mudança radical no
Ministério. Antes disto, não haverá resposta para o dilema do “velho” ou do “novo”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
O candidato rastejante
O governador da Guanabara não pára na Guanabara. Rasteja pelos demais Estados. Parece uma
barata tonta atrás de Ademar, Nei Braga, Jânio Quadros, Carvalho Pinto, Meneghetti etc. Não é sequer
“call girl”. Ninguém precisa telefonar para ele. É marafona de rua. Procura o freguês.
Nenhum nome nacional em política apóia Carlos Lacerda à Presidência. Os boletins (...)
anunciam diariamente composições, alianças que são contestadas no dia seguinte. Até João Agripino
já declarou que considera o Carlos reacionário, que só votaria nele se a opção fosse Kubitschek, a
quem considera pior. Isso não é apoio, é purgativo. O rastejante não tem escrúpulos, pede encontros
com Kubitschek e Jânio. Cercou Oscar Niemeyer em Brasília, obrigando o arquiteto, homem tímido,
a dizer-lhe finalmente que não queria conversa. Submete-se a toda espécie de degradação. É visto
acendendo o cigarro de Ademar. Veste-se de vaqueiro para divertir Assis Chateaubriand. Paga
formaturas para paraninfar estudantes.
Foi até Magalhães. Entrou no angu mineiro, lambuzando-se todo. Magalhães declarou a
candidatura Carlos Lacerda incompatível com o regime democrático e incapaz de aglutinar forças
além da UDN ibadiana. Não voltou atrás, a que eu saiba, mas por fotografias nas primeiras páginas dos
jornais, o Carlos superaria o recorde de Flávio Cavalcanti na piscina de Tenório.
Usa tudo para aproximar-se. Agora é a defesa do regime. Magalhães sabe o que o Carlos pensa
do regime: viveu 1954, 1955 e 1961.
Vou divulgar, em primeira mão, a proposta de Carlos Lacerda a Ademar de Barros, para que
este aceite a “vice”. Não o fez diretamente, mas através de seus esculcas. Eles disseram a Ademar que
o Carlos é sujeito à estafa. Na Presidência, assoberbado de problemas, teria de ausentar-se do País
durante meses, todos os anos, entregando o Governo a Ademar, quer seria copresidente, comendo o
bolo sem ter de cozinhá-lo. Não direi que se trata de proposta imoral, pois seria caluniar a imoralidade.
Veremos mais, podem estar certos. A marafona irá ao “strip-tease” público. Já esta acenando
com imunidade de espancamento para os comunistas: “Comunista em meu Governo não apanha”,
é frase constante dos últimos discursos do candidato. Já contou a Otto Lara Resende como fará as
reformas de base. A escolha do repórter por Manchete para entrevistar o Carlos foi simbólica. Otto é
o humorista mais cínico do País. E a fotografia ilustrando o texto, não poderia ser mais expressiva das

183

intenções do candidato: os lábios de bebê concupiscente, sugerindo a estranha permanência de fase
oral num homem de cinquenta anos. Os olhos então mortos, como os dos pacientes de choques
elétricos antes de medicados. E o rosto de quem tem medo é de meter medo: a dualidade típica do
paranóico.
O saldo da entrevista é de que só Carlos Lacerda está à altura de resolver os problemas nacionais.
Esse Otto é mesmo um grande gozador.
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SEXTA

27 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Rebeldia na Marinha lança hipótese de renúncia de Goulart
O fantasma da renúncia foi invocado ontem entre as hipóteses que se sucediam, configurando
na crise restrita à Marinha um encaminhamento político tenso. A opinião pública, entretanto, não
tomava parte na apreensão, por força do feriado e do silêncio observado nas fontes oficiais e militares.
A redução do movimento nas ruas da cidade impediu a multiplicação do alarma, apesar das poucas
notícias veiculadas pelas estações de rádio, sob cautela.
Mesmo com o presidente João Goulart longe do teatro das operações, a possibilidade de sua
renúncia colocou-se dentro da ordem de considerações admitidas como válidas nas circunstâncias,
principalmente se a evolução dos fatos vier a apressar uma crise militar e se se traduzir em impasse
político definitivo. No próprio círculo do Governo, a ideia de sacrifício da autoridade presidencial ou o
encaminhamento da crise iniciada na Marinha para um bloqueio das reformas é considerada bastante
para induzir o presidente à renúncia. Principalmente se for tentado o encaminhamento da crise no
sentido de um choque entre as classes militares e as forças sindicais.
Para caracterizar a coincidência, os observadores e os supersticiosos assinalam que hoje pode
ser um dia decisivo e lembram que a renúncia do sr. Jânio Quadros ocorreu também numa sexta-feira.
Uns e outros chamam a atenção para o fato de que esta é a primeira vez que uma crise não respeita
uma tradição brasileira — a de preservar o povo das tensões políticas nos feriados e dias santos como
os que compõem este fim de semana.
Diferença fundamental também assinalada: a renúncia de Jango não teria o mesmo sentido
nem os mesmos azares do precedente de Jânio. A situação é completamente outra e comporta
outras consequências.
Recusa total
Apesar de já haver acolhido o registro do contrato de compra de dezoito milhões de dólares
em tratores tchecos, o Tribunal de Contas da União recusou, agora, o registro para a compra de
setecentas colhedeiras polonesas, por parte do Ministério da Agricultura. O custo total do contrato
era de três milhões de dólares e a compra tinha sido aprovada pelo ministro Osvaldo Lima Filho e pela
Presidência da República. A recusa foi tomada por sete votos contra nenhum.
Prato italiano
A quarenta milhas de Florença, Rachelle Mussolini, viúva do ditador fascista, montou um
restaurante que já é sucesso na Itália. Os frequentadores exaltam a qualidade da comida servida no Le
Caminate, onde o prato consagrado é um peito de galinha à Sofia Loren. A bem da verdade, cumpre
esclarecer que Rachelle é sogra de Maria Loren, irmã de Sofia. O acesso ao restaurante Le Caminate,
situado numa propriedade comprada nos bons tempos do fascismo, é facilitado por autoestrada das
muitas que fizeram a encenação do período de Mussolini.
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Lei das compensações
É de olho aberto que o presidente Goulart descansa. Na sua preocupação permanente com
os efeitos, perguntou ao deputado Hélio Ramos, pessedista agressivo (menos pessedista do que
agressivo) sobre a repercussão que sentia em torno da ordem de desapropriação para as suas fazendas.
Hélio Ramos disse com jeito que a repercussão não era boa, não: afinal, as fazendas de Jango serão
desapropriadas em dinheiro, enquanto a grande luta presidencial é para reformar a Constituição e
pagar as desapropriações em títulos públicos. Esta a impressão que o deputado baiano colheu e
transmitiu a Goulart, com o devido respeito. Jango sentiu a ponderação e começou a fazer cálculos
mais ou menos em voz alta: comprei a tanto o metro quadrado, está valendo tanto em Goiás. Repetiu
a operação com sua fazenda do Sul e chegou rápido à conclusão que proclamou: vai deixar passar
algum tempo e, quando se generalizar a ideia de que ele fez um bom negócio, mandará a Supra
pagá-lo em títulos públicos. O prejuízo compensa perfeitamente.
Critério mexicano
O jornal francês L’Aurore disse em sua edição do dia 17, em manchete, que os mexicanos
saudaram De Gaulle gritando “Viva El Macho!”. E na primeira página do Paris Presse L’Intransigeant do dia
18 a manchete é precedida de uma linha de fora a fora, constatando que meio milhão de mexicanos
aclamaram El Macho, para afirmar logo embaixo que é melhor do que Kennedy.
Fidelidade
Esclarece o deputado José Maria Alkmin que houve mal entendido a respeito de seu diálogo
com o jovem Maurício Bebiano. Não correspondeu ao teor da conversa a declaração de voto — que
não fez — a favor do sr. Carlos Lacerda, inteiramente inviável por força de sua fidelidade pessedista.
Soldado do partido, algumas vezes graduado em comandos políticos, tem a disciplina partidária
como um dogma: as lições tiradas de seu raciocínio não correspondem ao seu pensamento, afirmou
Alkmin, que ontem esteve em visita ao sr. Magalhães Pinto no Palácio da Liberdade, numa longa
conversa sobre o momento brasileiro.
Convênio
A Superintendência da Civat (Comissão dos Vales do Araguaia e do Tocantins) prepara-se para
estabelecer um convênio com o CNE para a elaboração de seu Plano Diretor. O sr. Leopoldo Freire,
superintendente da Civat, quer dar a maior categoria e idoneidade aos seus planejamentos. Com o
Conselho Nacional de Geografia firmará outro convênio para organizar sua Divisão de Cartografia
e Aerofotogrametria. O presidente do CNE e o secretário-geral do CNG já assentaram as bases do
convênio com o sr. Leopoldo Freire.
Brigitte ao jantar
Brigitte Bardot e Bob Zaguri já haviam jantado quatro vezes no Restaurante Nino, em
Copacabana, sem nenhuma confusão. Terça-feira, porém, foi dado alerta e o bom Nino passou por
maus instantes. Tentativas de invasão, vidros quebrados, convocação da radiopatrulha etc. Entretanto,
Brigitte não foi atingida em seu reduto e pôde jantar tranquilamente, apenas mantida sob a mira da
curiosidade de um público seleto, em que se incluíam Jorge Guinle, Teresa e Didu Souza Campos,
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Booker Pitman e outros frequentadores. De barbicha e calça bossa nova, uma versão masculina do
modelo Saint-Tropez, Bob Zaguri fazia contraste chocante com a figura delicada e translúcida da
namorada famosa. Ela parecia tímida, raramente virando o rosto para os lados. Tinha uma flor no
cabelo, pediu prato italiano e tomou vinho nacional. A saída foi pelos fundos, onde os mais vivos já
estavam a postos. Uma garota contava muito feliz: “Eu segurei no braço dela”.
Militares e comício
A convicção do governador Carlos Lacerda é a de que as Forças Armadas não mais farão a
cobertura de comícios para o presidente da República. Lacerda até aposta nessa convicção, muito
certo de que não se repetirá o quadro do comício da Central do Brasil.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Goulart decide de longe crise naval
Brasília — O presidente João Goulart não deve ter dado crédito às informações que precederam
o estado de rebelião declarada na Marinha ou, pelo menos, não terá dado importância a um
acontecimento que já estava em processo no momento em que partiu do Rio para São Borja. O certo
é que, em São Borja mesmo, recebeu a carta do almirante Sílvio Mota, demitindo-se do Ministério da
Marinha por não ter conseguido manter a disciplina na tropa, mesmo depois que o almirante Aragão,
a quem apontou como responsável pela rebelião se demitiu do comando do Corpo de Fuzileiros
Navais.
O almirante Sílvio Mota recorreu ao Exército para assegurar a ordem na sua corporação, desde
o momento em que metade de um contingente de fuzileiros enviado ao Sindicato dos Metalúrgicos
com a missão de prender os rebeldes depôs as armas e aderiu ao movimento de reivindicações.
O presidente terá tomado em seu retiro de São Borja uma decisão de importância decisiva
neste momento: ou terá aceito o pedido da demissão do almirante Sílvio Mota, promovendo as
medidas para restabelecer a ordem na Marinha através do atendimento das reivindicações da classe,
ou terá recusado a exoneração, dispondo-se, nesse caso, a oferecer ao ministro os instrumentos
indispensáveis para repor a disciplina na corporação rebelde. Nessa última hipótese terá agredido
o esquema esquerdista, cujos representantes compareceram ao Sindicato dos Metalúrgicos e
solidarizaram-se com a rebelião.
A decisão do presidente terá sido tomada com a assistência do general Assis Brasil, o qual,
também, estava ontem fora do Rio e seguiu para São Borja tão logo soube do agravamento da
situação.
Por coincidência esse arrepio rebelde nas Forças Armadas ocorreu com o sr. João Goulart e seus
principais assessores militares novamente distantes dos acontecimentos e por coincidência, antes
de partir, no Palácio das Laranjeiras, registrava-se movimento de soldados indicativo de providências
acauteladoras e de um estado de nervosismo indisfarçável.
O almirante Aragão, que é amigo pessoal do ministro da Justiça, teria juntado ontem ao sr.
Abelardo Jurema, por intermédio de quem teria encaminhado uma proposta de solução da crise, a
qual consistiria na imediata convocação do Ministério para exame e atendimento das reivindicações
dos marinheiros.
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Ainda por coincidência, partiram ontem de órgãos governamentais desmentidos em massa às
notícias intranquilizadoras ou simplesmente excitantes inspetadas ostensiva ou veladamente pelas
conhecidas e notórias fontes oficiais. O ministro da Fazenda, por exemplo, desmentiu o sr. Darcy
Ribeiro, chefe da Casa Civil, que anunciara a elaboração do decreto de monopólio de importação
de papel, enquanto o sr. Valdir Pires desautorizava a notícia, também dada pelo Palácio do Planalto,
de que o Governo daria, por conta própria, um abono de 100% ao funcionalismo público federal. A
requisição das milícias estaduais, notícia também veiculada pelo Palácio, foi igualmente desmentida,
enquanto o general Castelo Branco declarava sem fundamento a informação de que fizera uma
advertência aos generais sob seu comando a respeito da situação nacional. A propósito desse último
item, e como se trata de notícia por nós divulgada, devemos esclarecer que, considerando o general
Castelo Branco uma pessoa veraz, certamente será apócrifo o papel que, com a sua assinatura, foi
lido anteontem à noite, no Palácio das Laranjeiras, pelo sr. João Goulart a um de seus assessores. O
presidente foi ludibriado por seu serviço de informações, que lhe entregou um papel falso.
Essa cadeia de desmentidos, excetuado naturalmente o do general Castelo Branco, indicou
um recuo do Governo na área civil, enquanto o problema se concentrava na situação militar,
inequivocamente explosiva.
Nos setores da esquerda civil, alegava-se que o movimento dos marinhos não seria decisivo,
pois a batalha mais importante não seria travada na oportunidade que os adversários escolheram
e nas condições que não eram tidas como ideais. De qualquer forma, não deixariam sem cobertura
os que, tal como ocorreu no episódio de Brasília, se expuseram em nome de reivindicações que
consolidam a marcha do Movimento Revolucionário Brasileiro.
Mazzilli entre duas presidências
O sr. Ranieri Mazzilli, que deverá viajar hoje para a Europa onde o espera a presidência da
Conferência da União Interparlamentar, recebeu apelos de dirigentes do PSD para permanecer no
País, onde os acontecimentos poderiam de repente lhe abrir uma outra Presidência, a da República,
pois está ele, como se sabe, na linha de sucessão direta do sr. João Goulart.
Se ele viajar, evidentemente será porque não acredita na segunda expectativa.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Prontidão telefônica para o “Impeachment”
A crise na Marinha chegou à capital da República — a cidade está vazia, numa espécie de
férias coletivas do Executivo, Legislativo e Judiciário — em forma de boatos, com as versões mais
desencontradas e absurdas. A “guerra psicológica” funcionou com todas as engrenagens pelos
telefones interurbanos, espalhando nos raros parlamentares presentes em Brasília sobressalto e
medo e pretendendo alimentar a batalha do “impeachment”. Chegou a haver romaria ao edifício do
Congresso, guardado por meia dúzia de funcionários de plantão, enquanto o sr. Ranieri Mazzilli, do
Rio, determinava a seus assessores que se mantivessem a postos para a emergência de convocar uma
sessão extraordinária em plena Sexta-Feira Santa.
Dos líderes de partido ou de blocos, o pessedista Martins Rodrigues era até ontem à noite, o
único que se encontrava na Capital. Todos os integrantes das Mesas da Câmara e do Senado estão
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em seus Estados, e o campo de ação tornou-se fácil à oposição para buscar transformar um problema
disciplinar em um único setor das forças armadas numa crise institucional e, desta forma, pôr a área
política de Brasília numa prontidão “sui generis”, através dos telefones.
Hora da deposição
De toda a movimentação de boatos convergidos sobre a Capital da República, fica a impressão
de que os setores oposicionistas não estavam desprevenidos e conheciam — em profundidade, senão
em minúcias — tudo o que ocorria na Armada. Da Guanabara e de São Paulo vinham chamamentos
constantes a alguns deputados e senadores da oposição sobre a necessidade de convocar-se,
imediatamente, o Congresso, daí partindo até para a articulação concreta do “impeachment” do
presidente da República. Desde que se passou a acreditar nos boatos das prisões dos almirantes
Suzano, Aragão e Goiano, a oposição passou a considerar que “a hora da deposição” de Jango estava
chegando. Na Guanabara, o sr. Ranieri Mazzilli tomou conhecimento da articulação e se preparava,
ontem à tarde, para reunir a Mesa no Palácio Tiradentes para estudar a possibilidade de interromper
o recesso da Paixão de Cristo. De qualquer forma, no entanto, o presidente da Câmara só se dispunha
a tomar uma posição depois de conhecer do presidente da República — no que retornasse de São
Borja — a situação de fato e exata de extensão dos acontecimentos.
Sabe-se que o deputado Bilac Pinto procurou Mazzilli para forçá-lo à convocação urgente
da Câmara. A ação do presidente da UDN correspondia ao plano traçado pela oposição, desde há
dois dias quando o almirante Sílvio Mota determinou a prisão de trinta marinheiros e fuzileiros e dos
dirigentes da sua associação de classe.
Para a oposição não interessava o resultado objetivo da crise na Marinha, mas aproveitar-se dos
acontecimentos como “linha auxiliar” da investida contra o mandato do sr. João Goulart. A reunião
das duas Casas do Congresso, a ser feita — segundo seus planos — como caráter de urgência, seria a
chama para acender barril de pólvora há muito tempo preparado.
Mazzilli tranquilo
O sr. Mazzilli — um veterano em crises políticas — mantinha-se tranquilo, ontem, embora
assediado ao extremo pela oposição. Tanto assim que, por volta das dezesseis horas de ontem, quando
os acontecimentos atingiam seu clímax na área militar, o líder pessedista Martins Rodrigues telefonou,
de Brasília, à residência do presidente da Câmara, no Rio, para inteirar-se das suas providências, e não
conseguiu falar-lhe: Mazzilli encontrava-se, calmamente, numa cadeira de barbeiro em Copacabana,
cortando o cabelo, numa preparação para a sua viagem à Europa, marcada inicialmente para o
domingo.
Não é institucional
Para o sr. Martins Rodrigues, a crise da Marinha é um acontecimento grave, mas que de
nenhuma forma atinge o sistema institucional do País. Em termos idênticos é a opinião do sr. Amaral
Peixoto (que além de tudo é almirante), com quem o líder pessedista procurava informar-se, ontem,
dos acontecimentos.
Os quatro pontos reivindicatórios principais alinhados pelos marinheiros e fuzileiros — e
que deram margem à crise — não traziam, em si mesmo, maiores implicações políticas. Pediam o
“reconhecimento da Associação de Marinheiros e Fuzileiros”, a “reforma dos regulamentos disciplinares”,
a derrubada “dos diferentes tipos de cardápios aos militares inferiores aquartelados ou nos navios”
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e a concessão de “estabilidade aos dez anos de serviço”. Outros pontos faziam alusão à prisão dos
dirigentes da sua associação “em flagrante desrespeito à ordem expressa do presidente da República”.
A gênese nada tinha de política.

Jornal Última Hora (vespertino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
De quem é o dinheiro
George Ball é o representante americano na Conferência Internacional de Comércio, que começou
anteontem em Genebra. Esclareceu de saída a posição dos EUA. Os subdesenvolvidos se tornarão desenvolvidos
mediante aplicações de capital privado estrangeiro. O fato de que o capital nos países subdesenvolvidos já se
encontra em sua maioria em mãos estrangeiras, sem que esses países deixem de ser subdesenvolvidos, não parece
perturbar Mr. Ball. Quanto às barreiras tarifárias, ele admitiu que os subdesenvolvidos enfrentam dificuldades
sem especificar, entretanto, até onde os EUA estão dispostos a colaborar para removê-las. Sobre a estabilidade
pretendida para nossos produtos primários de exportação, Mr. Ball é um crente na lei de oferta e procura. O fato
de que essa lei pode ser manipulada (lembram-se das campanhas do senador Gillete contra a alta do café?) não
chegou aparentemente ao conhecimento do delegado americano.
É difícil prever o desfecho da Conferência, pois dependerá da coesão dos subdesenvolvidos (quimérica,
provavelmente, como demonstra o funcionamento da OEA) e da atitude dos europeus, em particular da França e
República Federal Alemã, cujo expansionismo capitalista precisa do mercado latino-americano, embora até hoje
seus interesses se tenham restringido, preferencialmente, à África e Ásia. É possível que jogando uns contra os
outros, os subdesenvolvidos latino-americanos, apesar de suas ridículas divergências internas, extraiam algumas
vantagens. O reescalonamento das dividas externas do Brasil, se sair, será por motivos exclusivamente políticos.
Assim, se os europeus nos concederem o reescalonamento, os EUA terão que segui-los sob pena de rude golpe
em seu prestígio.
A posição básica americana, entretanto, é a de Mr. Ball. Há dias, o senador Jacob Javitts, da ala liberal do
partido republicano, notava que só o investimento privado poderá soerguer a América Latina do caos. Lamentava
os nossos preconceitos sobre o assunto, que atribui à crendice de que o investimento privado na América Latina
seja americano, quando em realidade, 90% pertencem aos nacionais. Contando os armarinhos, botequins etc., é
provável que Mr. Javitts tenha razão. O chato é que o filé mignon se encontra nos restantes 10%.
Recuso-me a discutir a questão do investimento privado estrangeiro no Brasil, se é benéfico ou nocivo. O
importante é que ele é ínfimo. Os estrangeiros se estabelecem aqui com máquinas, patentes e “Know how”. O
dinheiro, entretanto, sai do Banco do Brasil, do BNDE, dos recursos do Estado. Não confiantes neles, sempre sujeitos
às oscilações e intempéries políticas, os inversores recorrem aos bancos estrangeiros (que só emprestam a firmas
estrangeiras), aos bancos nacionais sob controle estrangeiro e às companhias de investimentos, quase todas
estrangeiras. A Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, onde todas as operações vão desaguar, empresta aos
bancos e companhias de investimentos a 7% ao ano. Os últimos emprestam à indústria, comércio etc., a 40% ao
ano. Nesses 33% de diferença temos uma das causas primordiais da inflação (sem falar de agiotagem). A maioria
desses recursos é canalizada para empresas estrangeiras.
A Aliança Para o Progresso previa uma espécie de divisão entre o investimento estatal e o privado. Por
esse motivo foi esfrangalhada no Congresso dos EUA, que adere, em sua maioria, à tese do senador Javitts. O
presidente Johnson ao designar Thomas Mann para ser a “única voz dos EUA na América Latina”, deixou claro que
pensa da mesma forma, pois Mann considera o investimento estatal uma heresia comunista. Deixo aos leitores as
conclusões.
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SABADO

28 de março de 1964

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Goulart submeteu a Marinha de Guerra
Brasília — O presidente João Goulart terá permanecido fiel à sua aliança com as esquerdas num
momento crucial, ao consolidar o estado de rebelião dos marinheiros contra os chefes da Marinha
de Guerra que pretenderam contê-los nos limites da disciplina tradicional da corporação. O almirante
Sílvio Mota, que pretendeu opor-se a afirmação das reivindicações da marujada, foi sacrificado, depois
de mantido algumas horas sob a ilusória expectativa de um triunfo. E, a crer-se nas informações tanto
dos dirigentes políticos da esquerda quanto os dos próprios assessores do presidente da República, o
almirante Cândido de Aragão apontado como investigador das disciplinas, permanecerá no comando
do Corpo de Fuzileiros Navais, como uma advertência aos interessados de que o sr. João Goulart não
pretende sacrificar seus aliados a qualquer conveniência da conjuntura política ou militar.
A crer-se igualmente nas fontes esquerdistas, cujas informações prevalecem sempre no correr
do dia de ontem, os marinheiros retirados do sindicato dos metalúrgicos por patrulhas do Exército e
recolhidos ao quartel do Batalhão de Guardas não estariam sendo presos, mas apenas retirados para
desafogo da situação e criação de clima adequado à implantação do novo Comando Naval.
É verdade que ambas as informações, tanto a que se refere ao almirante Aragão quanto a
que se refere à situação dos marinheiros, sofrem ainda contestação por parte das fontes oficiais do
Ministério da Marinha as mesmas, no entanto, que até às quinze horas asseguravam que o presidente
João Goulart, ao receber o almirante Sílvio Mota às 5h30 da manhã, rejeitara seu pedido de demissão
e referendara todos os seus atos, inclusive a ordem de prisão do comandante do Corpo de Fuzileiros
Navais. Quando, porém suas notícias se impunham aparentemente, os deputados esquerdistas, em
constante contato com o Rio de Janeiro, contestavam sua veracidade e garantiam que, dentro de
algumas horas, o ministro seria substituído pelo almirante Paulo Mário e restaurada a situação de
segurança para o esquema governamental dentro da Marinha.
A escolha do novo ministro não ecoou mal no meio da oficialidade naval, a qual, todavia,
apontava como fator determinante do quadro futuro a situação do almirante Aragão. Sua volta ao
comando não se faria sem que disso resultassem consequências graves, pois ela seria tomada como
um golpe fulminante contra toda a estrutura da Marinha e das próprias Forças Armadas.
A satisfação nos círculos esquerdistas pelo rumo que os acontecimentos tomaram deixava
poucas dúvidas com relação ao assunto. O sr. João Goulart teria demonstrado que não haverá
mais recuo na linha adotada a que se dispõe, dentro da aliança fixada, a assumir todas as
responsabilidades e todos os riscos.
Recorrendo às forças do Exército, para dominar o quadro militar — o presidente teria inclusive
se recusado a examinar objeções do almirantado quanto à presença de tropas de terra na operação
do sindicato dos marítimos, alegando que não estava fazendo consultas, mas transmitindo ordens —,
o sr. João Goulart demonstrou estar solidamente apoiado pelo núcleo principal das Forças Armadas,
em condições efetivas de dominar qualquer movimento rebelde em qualquer setor militar.
Parece ainda imprevisível a repercussão no Alto Comando do Exército, do desmantelamento
do almirantado e da sua anulação como força de resistência à onda revolucionária. O general Jair
Dantas Ribeiro mantém-se convencido de que está em condições de eliminar todos os focos
de descontentamento e de assegurar o prosseguimento da política do Governo de um lado, e
a condução do regime ao desfecho eleitoral de 1965, em que pese a aparente contradição dos
objetivos a atingir.
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De qualquer forma, e ao menos que surjam fatos novos, o presidente João Goulart saiu
fortalecido da crise naval e com o seu dispositivo civil e militar estimulado a prosseguir na operação
das reformas, inclusive na revisão dos princípios clássicos da disciplina das classes armadas.
Daqui por diante, seu rumo está seguramente definido, inclusive sua atuação nos momentos
de crise. Por outro lado, colheu ele no episódio, valiosas informações militares, pois ficou sabendo
objetivamente como se comportam, em conjunturas semelhantes, os diversos Comandos Militares e
seus titulares. Sabe com quem conta e como pode contar e isso lhe dará uma indicação precisa para
qualquer revisão a que deseje proceder visando a acrescentar segurança ao esquema que montou.
Não tendo, porém, a crise atingindo o próprio Exército, não se pode antecipar que esteja ele
vitorioso em qualquer emergência, desde que persistam os indícios de que o Estado-Maior dessa
corporação mantém sua própria doutrina sobre legalidade e sobre disciplina.
Disso estariam alertados os membros da Casa Militar e do Conselho de Segurança Nacional,
órgãos de assessoramento do presidente da República, de certa forma postos à margem das mais
secretas movimentações de tropa e de disposição de comando.
Os dez dias que abalaram o mundo
Uma edição recente do livro de John Reed Os Dez Dias que Abalaram o Mundo vem sendo lida
em Brasília por toda a esquerda.
A rebelião dos marinheiros no Rio foi, em consequência, saudada aqui como se fosse uma ação
dos marujos do “Cronstadt” em apoio à linha do soviete de Petrogrado.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Nova etapa: anistia no Congresso
Na santa paz do Senhor, o presidente João Goulart ampliou seu crédito na área militar,
estancando a crise na Marinha, e a marcha dos acontecimentos se volta, agora, para a Capital da
República, onde, segunda-feira, a Câmara estará votando, em regime de urgência, o projeto de
anistia aos militares implicados na “rebelião de Brasília”. A proposição é ampla e vigorando “a partir da
publicação”, aproveitará, naturalmente, aos marinheiros e fuzileiros.
Já ontem, o sr. Henrique La Roque, segundo secretário da Câmara, convocava — por telefone
e em telegramas urgentíssimos — os líderes de partidos e de blocos e os próprios deputados para
comparecerem à sessão da tarde, onde o projeto do sr. Adão Pereira Nunes figura, na condição de
prioritário, como primeiro ponto da ordem do dia.
Interroga-se, no entanto, sobre o comportamento da UDN e de certos setores pessedistas que,
embora até aqui comprometidos, publicamente, em favor da anistia, tendem a mudar, radicalmente,
de posição. O líder oposicionista Pedro Aleixo estaria, desde já, coordenando a obstrução do projeto,
através da retirada ostensiva da bancada udenista do plenário. Com isto, quer a oposição estender ao
máximo a discussão dos acontecimentos desta semana, para apresentar o presidente da República
como “conivente ou inspirador da rebelião hierárquica na Marinha”.
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Atrito parlamentar
A oposição pretende prolongar ao máximo o debate parlamentar da crise da Marinha. No que
se conseguisse número regimental, na Câmara, para a votação do projeto de anistia — que toda esta
semana figurou na ordem do dia sem qualquer solução concreta por falta de quórum — a UDN veria
fugir-lhe, por entre os dedos, o pretexto de que não quer abrir mão, em nenhuma hipótese, para a sua
tarefa de ataque ao presidente da República e ao dispositivo militar do Governo.
Desde que a crise se resolveu satisfatoriamente, nos escalões militares, por intervenção direta
do chefe da Nação, é necessário — argumenta a oposição — que o problema passe aos círculos
parlamentares, já ampliando os atritos. Até ontem, a opinião dominante nas cúpulas políticas do bloco
da maioria era de que a ordem do dia da Câmara deveria ser observada, votando-se o projeto de
anistia. O argumento é de que, assim procedendo, o Congresso estará se fortalecendo junto à opinião
pública, abrindo as portas à resolução integral de um problema que foi atendido no que competia à
atribuição do presidente da República. Os líderes Tancredo Neves e Doutel de Andrade estão sendo
esperados segunda-feira pela manhã em Brasília, onde já se encontra o sr. Martins Rodrigues, para
comandar pessoalmente a presença em plenário dos deputados do PSD e do PTB.
Mazzilli fica
O deputado Ranieri Mazzilli, que deveria seguir esta noite para a Europa, a fim de presidir a
reunião da União Interparlamentar, adiou sua viagem, devendo estar amanhã na Capital da República.
O presidente da Câmara programara estar de volta ao Brasil na quinta-feira, mas nem mesmo neste
curto espaço de tempo quis ausentar-se, temeroso de que o Congresso possa manter aberta e
sangrando a ferida ensejada pelos acontecimentos na Marinha.
Tendo fracassado no seus primeiros intentos de convocar uma sessão extraordinária da
Câmara para o Sábado de Aleluia, a oposição adiou para segunda-feira a formalização da batalha
parlamentar contra o sr. João Goulart. E é isto, exatamente, que o bloco da maioria — e indiretamente
a própria Mesa da Câmara — visa a impedir. O segundo secretário da Câmara (único membro da
Mesa presente na Capital ontem) considera que o Legislativo não pode transformar-se num órgão
fomentador de crises. Sua missão constitucional é exatamente a inversa, fazendo da legislação o meio
de intermediação das áreas em choque. Esta opinião corresponde ao pensamento dos setores mais
representativos do Congresso, mas é a antítese do que deseja a oposição.
Paz ou incêndio
Votando-se ou não o projeto de anistia, a Câmara será o desaguadouro da crise militar contida.
O presidente João Goulart, que ontem à noite estava sendo esperado na Capital, submeterá, assim, a
seu esquema parlamentar a um verdadeiro teste de dinamismo e fidelidade. Os resultados darão, não
só ao presidente, mas a todo o País, o gráfico exato da disposição da tendência do Congresso: ou dá
o referendo à paz, ou precipita o incêndio.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
Marcha do Partido Estúpido
A direita está novamente no Golpe, embora sem queimar as pontes eleitorais. Os pronunciamentos
de Ademar de Barros, de Dom Jaime Câmara são apelos às armas. O memorando do general Castelo
Branco ataca frontalmente o presidente, o ministro da Guerra e o Exército pela sua complacência com o
comunismo. Na Marinha, onde a falta de diálogo entre a oficialidade e a tropa dispensa comentários, os
mais aventureiros “gorilas” estiveram nos últimos dias tentando coordenar uma ação armada.
As declarações de Adauto Lúcio Cardoso, de que a oposição evitaria explorar politicamente a
revolta dos marinheiros, são hipócritas. Ninguém ignora que se procura levar o Congresso para São Paulo
e, sob a cobertura de Ademar de Barros, forçar o “impeachment” do presidente, enquanto se estimulariam
rebeliões em diversos pontos do País, para quebrar a coesão do dispositivo militar do Governo. O presidente
recebeu de um general e coronel de sua inteira confiança o levantamento completo do dispositivo, com
os prós e contras devidamente assinalados. Está a par da situação. A fala de Adauto Lúcio Cardoso deve ser
interpretada como manobra. A oposição ficou na reserva para ver o resultado das articulações militares.
Haja vista que o herdeiro presuntivo do Golpe da direita, Carlos Lacerda, mandava distribuir à imprensa o
seu tradicional boletim de horas de crise: o governador passou a noite numa cabina de cinema. Perguntase: em companhia de quantos telefones?
O terrorismo ideológico acionado pela direita desde o comício do dia 13 tem por objetivo amortecer
as áreas de centro para que não criem obstáculo ao Golpe. O espantalho comunista foi insuflado ao máximo
para diluir resistências dos que normalmente não aceitariam soluções extralegais, mas que temem, por
igual, a revolução pela esquerda. Os últimos atos do presidente, sua tentativa de compor um esquema
de sustentação política sobre as diversas faixas das forças populares, foram o cenário ideal para a “mise en
scène” golpista.
Quando escrevo, a situação parece regredir para níveis de normalidade, ou, ao menos, delimitada a
uma crise na Marinha. Mas é infalível que, a partir de segunda-feira, seja reiniciada a ofensiva, que, na pior
das hipóteses, segundo o raciocínio da direita, fará o presidente recuar das arrojadas posições reformistas e
nacionalistas que propôs no comício e Mensagem ao Congresso.
A meu ver, entretanto, o caminho do presidente será a ampliação do que vem propondo em
novos atos, precedidos de uma recauchutagem do dispositivo militar em seus pontos vulneráveis e da
galvanização da Frente Popular. Baseio essa previsão em fato que me parece evidente: a direita está atrás
da cabeça de Jango, cuja liderança popular permanece muito adiante das demais. O cerne da propaganda
da direita é a desmoralização dessa liderança, o desvio do debate programático para a crítica subjetiva das
intenções do presidente, processo esse facilitado pelo quase monopólio ibadiano dos veículos de opinião.
O recuo do presidente, do ponto onde está, simplesmente o arrastaria a um vácuo, estado que a natureza
(e a política) abomina e repele.
O erro central da direita é imaginar que o movimento capitaneado por Jango é obra de um homem
só, e não a receptividade desse homem a pressões de baixo para cima, ditadas pela condição miserável
das massas e da inadequação das atuais estruturas para conter o andamento econômico e social do País.
A derrubada de Jango, através do que os militares chamam “golpe de mão”, de uma surpresa, seria
seguida da guerra civil, já esboçada em 1961, quando as dificuldades do povo eram menores do que
agora. Mas esperar um raciocínio histórico da direita é negar o próprio sentido da palavra, definida por
Burke como “The Stupid Party”, o Partido Estúpido. A crise da Marinha, no momento parece deslocar-se das
ruas para os gabinetes, mas é inútil querer isolá-la do contexto irresolvido desde agosto de 1954.
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DOMINGO

29 de março de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Alterações militares e reforma do Ministério virão na sequência da crise
A reforma do Ministério deverá ser apressada, no leque de medidas que apresentam o Governo
em envolvimento irreversível desde o comício do dia 13. A crise que estalou na Marinha esta semana
e o desfecho que o Governo lhe deu leva a área janguista a prever, com caráter de urgência, alterações
fundamentais nos Comandos Militares e, como desdobramento, a recomposição política se coloca
como inevitável e premente.
A previsão do Governo é de que a oposição vai sustentar a tese que identificou no Brasil uma
situação de ilegalidade, a partir do comício e da solução para o caso da Associação de Soldados e
Cabos da Marinha. Para fortalecer o dispositivo militar, a área à esquerda de Goulart anuncia para
já, possivelmente até terça-feira, o início de modificações de comandos e, também com caráter de
emergência, o novo Ministério que rearticule o apoio político de Jango.
Na área militar, fontes do Governo e da oposição davam como iminente a substituição do general
Jair Dantas Ribeiro no Ministério da Guerra pelo general Oromar Osório, vindo o general Benjamim
Galhardo do comando do Terceiro para o Primeiro Exército. Nas duas áreas, não é contestada a saída
próxima do general Castelo Branco da chefia do Emfa e do general Kruel do comando do Segundo
Exército. Outros nomes são também falados, mas sem a unanimidade das fontes.
No encaminhamento da reforma do Ministério, o nome do professor San Tiago Dantas aparece
como certo para o Itamarati, estando já adiantada a negociação de Jango com as esquerdas. Para a
Indústria e Comércio, Goulart ainda não se decidiu entre Sérgio Magalhães e Temperani Pereira. A
esquerda negativa vetou o industrial Fernando Gasparian, que tem sua candidatura defendida junto
a Jango pelo comandante Melo Bastos, dirigente do CGT.
Resistiu
Houve sugestões junto ao presidente da República no sentido de que, por sua iniciativa, fosse
transferida a homenagem que lhe farão amanhã os sargentos do Exército. Goulart, entretanto, resistiu
à sugestão, alegando que o recuo poderia ser tomado como sinal de enfraquecimento do dispositivo
do Governo, neste momento em que é primeira preocupação mostrar segurança e definição.
Educação
Informações da área mais íntima do janguismo asseguram que: 1) Goulart demonstra estar
satisfeito com o sr. Júlio Sambaqui e só admite substituí-lo no caso de ser obrigado à negociação
política indispensável; 2) a indicação do sr. Roland Corbisier para o Ministério da Educação e
patrocinada pelo próprio, que promove listas de abaixo-assinados entre os candangos de Brasília; 3)
a sra. Adalgisa Néri figura entre os candidatos com alguma possibilidade: o deputado Max da Costa
Santos é candidato do sr. Leonel Brizola.
Queimado
Foi o marechal Osvino Ferreira Alves o patrocinador da recondução do almirante Cândido
Aragão ao comando dos Fuzileiros Navais, tendo conseguido vencer inclusive resistência do sr. João
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Goulart. A quase unanimidade dos depoimentos assegura que a posição do almirante Aragão não
é muito boa, tanto na esfera do Governo como no meio dos marinheiros. Há quem o acuse de ter
desertado no momento em que os marinheiros mais precisavam dele, porque o almirante Aragão
não compareceu ao Sindicato dos Metalúrgicos. O argumento mais ponderável levado pelo marechal
Osvino ao presidente Goulart foi o de que a demissão de Aragão enfraqueceria o seu dispositivo
militar e que era importante guardar as aparências.
Jair em ação
O ministro da Guerra não tinha tomado qualquer conhecimento da crise até ontem à tarde,
pelo menos. Foi preservado, para evitar traumas no estado pós-operatório. João Ribeiro Dantas
(Dantinhas), seu parente e secretário, informava ontem no Copa que a operação correu muito bem,
que o general já está em condições de despachar ainda hoje, no seu quarto de hospital, e que são
simplesmente absurdas as versões pessimistas sobre o seu estado de saúde.
Para ignorantes
O número de fevereiro da revista Direção — requinta-se do ponto de vista gráfico, sobretudo
na faixa dos anúncios — oferece com a rubrica de assunto pessoal um punhado de normas para
quem se inicia na Bolsa. Começa pela constatação de que, apesar da recomendação para comprar
na baixa e vender na alta, no mundo inteiro as pessoas fazem exatamente o contrário: os leigos
compram na hora que as ações sobem de preço, contagiados pelo otimismo, para se apavorarem
e venderem tudo quando elas caem de valor, agravando a baixa. Ensina também que os riscos são
maiores para o neófito, principalmente quando as aparências se apresentam mais ornadas de ganho
fácil. A especialidade dos vendedores de títulos é tirar partido do desejo de lucro fácil e rápido,
característica dos ingênuos. “Em negócios de ações, o guloso quase sempre morre engasgado”. Em
seguida, alfabetiza os compradores, com bom humor que compensa perfeitamente os prejuízos dos
que sonharam com fortuna fácil na base da ignorância. Vale a lição.
Queda de produtividade
Pelé interrompeu o trabalho em Pleasentvile, Nova Iorque, durante quase duas horas. Depois
de travarem conhecimento com um artigo em que Araújo Neto e Cláudio Melo e Sousa tratam
da ciência e da arte de Pelé, para publicação nas dezoito línguas em que Seleções é editada, numa
tiragem de 23 milhões de exemplares, todos manifestaram desejo de assistir ao maior espetáculo da
terra. O diretor de Seleções no Rio, jornalista Tito Leite, teve a ideia de providenciar a cópia do filme
Santos x Benfica, em que a atuação de Pelé é excepcional. Quando o filme foi projetado na sede da
empresa, o trabalho parou durante noventa minutos e os efeitos se prolongaram por muitos dias no
rendimento dos redatores.
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Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Em colapso o sistema militar antigoulart
Brasília — “Meu Deus, como é dura a luta contra o imperialismo agonizante”. Com essas
palavras, sussurradas ao ouvido de um dos oficiais que o acompanhavam, e segundo a versão
triunfante dentro do Governo, o almirante Paulo Mário penetrou no edifício do Ministério da Marinha
para assumir o posto de ministro e comandante das Forças Navais. Pouco importa que o nome do
almirante Paulo Mário tenha figurado numa lista tríplice organizada pelo CGT. O general Assis Brasil o
desmente. Outras fontes o confirmam. Na verdade, ele assumiu o poder na Marinha como chefe de
uma comissão revolucionária, como delegado da confiança dos marinheiros e não como expressão
da autoridade e da hierarquia. O comando que ele impôs à oficialidade é todo ele um comando que
vem de baixo para cima, representativo dos anseios e do predomínio da marujada e dos fuzileiros e
não um órgão de cúpula com a força oriunda da ordem instituída e hierarquizada.
“O Comando Naval foi a pique’’, dizia ontem um dos principais dirigentes do PSD, definindo a
perplexidade que se apoderou dos meios políticos com a vitória tão fácil e tão decisiva do movimento
revolucionário num setor das Forças Armadas tido como baluarte do conservantismo institucional.
O presidente João Goulart, na medida em que se regozija com seu triunfo e em que constata
a força das chamadas Organizações de Base que o sustentam no Governo e o estimulam a quebrar
o restante das estruturas políticas, sociais e econômicas, não deixa de revelar certa ansiedade
pelas acentuadas reações do sistema, que a crise naval demonstrou estar em colapso. Considera o
presidente que a direção sindical e os políticos mais açodados da esquerda, entre eles inclui também
o almirante Aragão, revelaram certa imprudência no encaminhamento da crise. Sua vocação natural
para a conciliação e a composição foi violentamente bloqueada, percebendo ele, afinal, a inexistência
de condições para a política de transigência. As bases mobilizadas para servir de sustentáculo do
Governo mostraram-se mais afirmativas e mais fortes do que próprio Governo, impondo-lhe um
rumo que exclui a hipótese de recuo.
Na Frente de Mobilização Popular, que dedicou o sábado a análises da crise, retirou-se como
principal lição dos acontecimentos a vitória da linha radical, com reflexo imediato sobre as articulações
em curso para a formação da Frente Popular. Consideram os dirigentes parlamentares da FMP que,
de agora por diante, está superada a discussão na procura de termos mais amenos para o manifesto.
A equação agora será posta pelos fatos e cada uma das forças que deseja colaborar com o Governo
deverá, daqui por diante, afirmar esse espírito de cooperação nos episódios que se irão suceder, em
ritmo acelerado.
Por coincidência, o principal núcleo de deputados da Frente de Mobilização que se dedicaram
ao exame da conjuntura estavam ontem reunidos na sede do jornal Panfleto, a alguns passos do
Clube Naval, onde a frustração da oficialidade da Marinha adquiria alto grau de efervescência.
O comportamento dos comandos do Exército foi observado atentamente pelas forças
interessadas. A esquerda considerou-o satisfatório e estimulante tanto mais quanto se generalizam os
prognósticos da próxima ascensão do general Oromar Osório ao Ministério da Guerra. A organização
básica das Forças Armadas está agora na linha direta da ação revolucionária e é o alvo naturalmente
indicado para as próximas escaramuças.
A manifestação de sargentos ao presidente da República, cancelada pelo general Jair Dantas
Ribeiro, foi rearticulada e novamente programada para amanhã, segunda-feira, quando terá por
cenário e clima a vitória exemplar do cabo José Anselmo.
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A importância civil
Nos meios políticos civis, entre os partidos — PSD e UDN —, ao abatimento vai-se sucedendo
um arrojo cívico para enfrentar sem instrumentos adequados a luta contra o sr. João Goulart. As
bancadas estão convocadas, os líderes estão excitados, mas a instituição representativa hoje do poder
civil, o Congresso, sente-se posta fatalmente à margem das decisões e sem a força com o que repelir
os golpes que vai sofrendo.
Não há um pessedista hoje que não creia que a situação que pretenderam sustentar na base
da transigência e da conciliação está no fim. O sr. Juscelino Kubitschek pensa assim, o sr. Amaral
Peixoto pensa assim, o sr. Mazzilli pensa assim e o sr. Tancredo Neves desapareceu. Esses homens,
tanto quanto os udenistas, lançam hoje olhares, em que ao desespero se soma um fio de esperança,
para os arranjos entre São Paulo e Minas, para o poder de fogo do governador Ademar de Barros, para
os armamentos dispersos pelas fazendas dos fazendeiros amedrontados de todo o interior.
O sr. Martins Rodrigues, único líder presente em Brasília, foi ao Rio receber instruções para
orientar a bancada nas votações que começarão amanhã, com o projeto de anistia em primeiro lugar.
A impressão das correntes oposicionistas, e já agora entre elas figura o PSD, ostensivamente, é
a de que, se não ocorrer um milagre, nos próximos dias, senão nas próximas horas, o sr. João Goulart,
ainda que o queira, cobrirá os objetos que lhe são atribuídos de implantar no País um novo tipo de
República, que não é certamente a República dos sonhos do PSD, da UDN, do PR e até mesmo do PTB.
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SEGUNDA

30 de março de 1964

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Em São Paulo a chave da conspiração
A Capital da República viveu seu Domingo de Páscoa na crista dos boatos. O telefone interurbano
voltou a ser arma de ataque da oposição, na cidade praticamente indefesa à confirmação de notícias.
A maré dos rumores atuava, no entanto, propositadamente, como cortina de fumaça, escondendo
nas informações, aumentadas e deturpadas, as articulações claras do grupo Heck, na Marinha, com os
governadores de São Paulo e da Guanabara. De concreto, sabia-se ontem em Brasília que o marechal
Mendes de Morais havia conferenciado, sigilosamente, durante quatro horas, com o general Aldévio
Barbosa, secretário de Segurança do sr. Ademar de Barros, na manhã da Aleluia, “em algum lugar da
rota Rio-São Paulo”, para pôr o governador bandeirante a par do que estaria sucedendo em alguns
escalões de oficiais navais que, rebelados com o desfecho da crise na Marinha, estariam dispostos a
acentuá-la. O governo paulista atuaria como ponto de apoio, numa espécie de “porto seguro” em que
atracariam, no caso de insucesso.
Os boatos da conspiração
A esse encontro — ostensivamente admitido em vários círculos oposicionistas — seguia-se
a divulgação de boatos encadeados, montando um quadro de virtual rebeldia no oficialato naval.
Divulgava-se que, no Rio, “algumas dezenas de oficiais” estavam prestes a se apossar do comando
dos navios da Armada ou que, até, já o teriam feito. Ou então, que “o grupo inspirado pelo almirante
Sílvio Heck” tinha o controle integral dos armamentos e das munições da Marinha desde o início do
movimento dos marinheiros e fuzileiros e que não abriria mão dessa posição, “à espera de ordens
superiores”.
De quem as “ordens superiores”, se o ministro Paulo Mário é homem integrado no esquema
legalista do Governo? As especulações não completavam a informação.
O centro e São Paulo
Os rumores davam ênfase a São Paulo, mais que a Guanabara, e na profundidade dos boatos
filtravam-se os passos objetivos da conspiração articulada. O sr. Ademar de Barros, em contato
permanente com o seu “staﬀ” policial, procurava envolver o general Amaury Kruel nos acontecimentos.
A tarefa seria isolar o comandante do Segundo Exército, obrigando-o a esforços, em São Paulo, “pela
manutenção da ordem”, que “brigadas de rua” do sr. Ademar de Barros se encarregariam de tumultuar,
São Paulo acenderia o estopim. Depois disto, o movimento seguiria “com o que houvesse e para o
que desse”.
Cerco a Magalhães
O governador Magalhães Pinto não estaria igualmente de fora dessa articulação. Outras
informações — obtidas com tons de segurança em meio aos boatos — davam conta de que o
governador mineiro teria recebido, em Juiz de Fora, emissários dos srs. Lacerda, Ademar e Heck, que
lhe levavam notícias do “descontentamento e da disposição” de oficiais da Marinha. Até ontem à
noite, outras fontes que não as oposicionistas não confirmavam a autenticidade desse fato. Tudo

199

indicava, no entanto, a evidência de que o sr. Magalhães Pinto fora convocado a integrar-se no eixo.
Desconhecia-se a receptividade e a resposta.
Um novo Linhares
Por volta das dezesseis horas de ontem, o presidente João Goulart seguia para o Rio e as
informações cruzadas aumentavam de intensidade. Ainda de São Paulo chegavam a Brasília notícias
de que os srs. Ademar e Lacerda buscavam entrar em contato com o ministro Ribeiro da Costa, para
expor ao presidente do Supremo “o estado de emergência” em que passaria a viver a Nação dentro
dos próximos dias ou horas. Tentaria levá-lo à situação do ministro José Linhares, em 1945, fazendo
com que admitisse que “havia chegado o momento de o Poder Judiciário intervir” para resguardar a
ordem e a disciplina, feridas pela ação direta do presidente da República. O presidente do Supremo,
no entanto, não chegou a ser abordado. Houve relutância nos setores da conspiração em levar ao
ministro Ribeiro da Costa qualquer insinuação ou proposta. O Domingo de Páscoa se consumiu nesse
quadro preparatório para a segunda-feira, quando o “impeachment-branco” voltará a ser acionado, já
então com Brasília — onde se espera, hoje, a chegada de 209 parlamentares — funcionando a todo
vapor.

Jornal Última Hora (matutino)
Interpreta e comenta – Paulo Francis
Disciplina e Justiça
O presidente Getúlio Vargas foi derrubado por Golpe Militar. O presidente Juscelino
Kubitschek enfrentou os estopins de Jacareacanga e Aragarças. O País quase foi à guerra civil para
impedir que o marechal Denys, o brigadeiro Grun Moss e o almirante Sílvio Heck impedissem
a posse do presidente João Goulart. Onde estão os mentores e autores desses atos? Foram
punidos, presos ou estão desonrados? Não, estão redigindo manifestos contra a comunicação do
País, porque o presidente João Goulart anistiou subalternos da Marinha que se insubordinaram
ao reivindicar o direito de livre reunião, o direito de casar e de votar.
O presidente anistiou subalternos e oficiais como notou o ministro Paulo da Cunha
Rodrigues. Os oficiais descumpriram ordens, tentaram transformar o Ministério da Marinha
em praça de guerra, para impedir a posse do almirante Paulo Mário, e feriram três marinheiros,
enquanto se espera confirmação de que mataram outro. Quanto à última acusação, foi desmentida
pelo capitão de fragata Rafael de Azevedo Branco em entrevista ao Jornal do Brasil. Transcrevo:
“Disse que os tiros não foram feitos (que português, P. F.) em direção ao grupo de marinheiros e
sim para o ar, tanto que apenas três homens saíram feridos”. Presume-se que esses três homens
estivessem voando.
Nos levantamentos ibadianos da crise, as reivindicações dos marinheiros são consideradas
justas, mas condena-se a insubordinação como recurso para concretizá-las. Ninguém menciona
o fato de que os marinheiros se dirigem pacificamente às autoridades navais há dez anos,
encontrando sempre a mais surda indiferença a seus apelos: isto, apesar de seus colegas da
Aeronáutica e do Exército já gozarem, há muito tempo, dessas “regalias”, desse mínimo de direitos
individuais. Note-se que o marinheiro, ao contrário do soldado, por exemplo, não é, em geral,
recruta, que cumpre o seu tempo e volta à vida civil, mas um profissional de carreira. Pergunta-
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se: sem João Cândido, a chibata teria sido oficialmente abolida em 1910? Teria sido abolida na
Marinha da Inglaterra, sem aquele motim que nós conhecemos melhor via os filmes de Clark Gable
e Marlon Brando?
Por outro lado, ninguém nega a necessidade de disciplina nas Forças Armadas. Mas disciplina
sem justiça é tirania. Os costumes da Marinha são arcaicos e antidemocráticos. Os oficiais não
dialogam com seus inferiores, nem sequer os conhecem. Um Lott, militar disciplinadíssimo, é
aclamado pelos sargentos do Exército, porque soube reconhecê-los como seres humanos, com
direitos humanos, sem que com isso admitisse a menor quebra de hierarquia e disciplina. Se
hoje não existisse comando uno na Marinha, se os oficiais não dormem a bordo, temendo seus
subalternos, isto não se deve a exibições de O Encouraçado Potenkim, como sugere a imprensa
ibadiana, mas à falta de sensibilidade do almirantado para os problemas de seus subordinados.
Conheço vários oficiais de Marinha, em sua maioria apolíticos. Perguntei-lhes sobre o tratamento
dispensado aos marinheiros. Todos eles admitiram que era péssimo, desumano (em alguns navios
ainda se prende gente a ferro, literalmente). Perguntei-lhes por que não reagiam contra o estado
de coisas. Responderam que isso cabia ao almirantado.
Vários editoriais de domingo não eram apenas insubordinados como os marinheiros
da crise, mas nitidamente subversivos, pois pediam a cabeça de Jango, incitavam claramente
os militares à rebeldia armada contra o Governo. Os “democratas” abandonaram o travesti,
desnudaram-se exibindo a epiderme dos “gorilas” que são e sempre foram. A própria crise foi
jornalisticamente insuflada, visando à repercussão no exterior – o eventual reescalonamento
das dívidas externas do País é uma banana amarga para os “gorilas”. Essa gente pode se iludir a si
própria, mas a ninguém mais ilude. O presidente, seu mandato e as reformas que propôs ao povo
brasileiro, são intocáveis, ao contrário da Constituição que os imobilistas querem usar na defesa
de seus interesses. O presidente no caso dos marinheiros conciliou com o povo. Essa é uma das
definições possíveis de democracia.

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
Reforma agrária e sanidade mental
Na atmosfera de demagogia e de mistificação em que se reclamam “reformas de base”
da maior relevância para o País, sem acompanhá-las dos indispensáveis esclarecimentos e
justificação, é útil e oportuno firmar alguns postulados fundamentais, à guisa de estacas sobre as
quais se possa apoiar qualquer estrutura racional.
No tocante à reforma agrária ora em pauta, é imperativo compreender que ela só poderá
contribuir para a melhoria do padrão de vida das populações rurais na medida em que resultar
em aumento de produção. Por exemplo, na medida em que a produção por hectare de terra para
a produção de arroz, digamos, passar de 1.200 quilos para 2.500, 3.000 ou mesmo 5.000; ou na
medida em que um laranjal passar a produzir seis caixas por pé em vez de uma ou duas; ou na
medida em que aumentar a produção de algodão por hectare de terra trabalhada etc.
Ora, a simples transferência de propriedade da terra do indivíduo A para o individuo B só
pode contribuir para a melhoria da produtividade na medida em que B tiver uma capacidade de
produção superior a de A, a saber: melhor técnica, melhor aparelhamento e melhores condições
de crédito, sem falar na educação e na saúde.
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Entregar a propriedade de alguns hectares de terra a um trabalhador rural, “mesmo de graça”,
sem lhe dar paralelamente assistência técnica, aparelhamento adequado e crédito, sem falar em
habitação e saúde, constituiria um ludíbrio para o trabalhador e um desastre para a economia
nacional; nunca uma reforma social em favor dos pobres.
Ora, essa assistência, sem a qual a reforma agrária estaria voltada ao fracasso, é muito
dispendiosa. Já tenho citado o estudo apresentado pelo governador Magalhães Pinto, para duas
fazendas de propriedade do Estado de Minas, em que o orçamento vai a perto de cinco bilhões de
cruzeiros.
A extensão da reforma está, portanto, forçosamente limitada aos recursos disponíveis para a sua
efetivação racional. Tudo mais é politicagem e demagogia que pode aproveitar aos que a promovem,
mas nunca à população rural que se diz pretender beneficiar.
Toda a razão assistia, pois, aos bispos de Minas Gerais quando recomendaram: “uma reforma
agrária que traga, sobretudo, a preocupação de dar ao homem do campo a mais completa assistência
técnica, de crédito e de serviços sociais...”.
Outro aspecto da reforma agrária que importa ressaltar é que, mesmo desprezando a questão
de justiça e encarando apenas o lado econômico, a desapropriação com desrespeito ao direito de
propriedade é perniciosa, não só para o novo titular da propriedade “que fica vendo o que vale o seu
título”, como, sobretudo, para a produção. Basta atentar para o exemplo decisivo da Rússia soviética,
onde se verifica que a metade da produção de carne e de leite do país provém dos pequenos lotes
de terra de propriedade particular dos camponeses, de extensão ridícula em comparação com a dos
“sovkhozes” e “kolkhozes”. O que quer dizer que o respeito à propriedade é do maior interesse para o
desenvolvimento econômico, independentemente de considerações de justiça social.
Quanto ao pagamento do valor das terras desapropriadas em títulos da Dívida Pública é
inacreditável que o presidente da República cite em comício na praça pública o exemplo de países
civilizados em que o pagamento é feito nessa espécie (títulos) sem dizer que esses títulos são
expressos em moedas de valor estável e não em moeda que “funde”, à razão de 50% ou mais por ano.
Ignorância? Propósito de mistificar? Não sei.
O semiconfisco a que o sr. Goulart quer recorrer para efetuar a desapropriação das terras com
pagamento em papel sujo é – além de tudo mais – inútil. Porque o vulto dos recursos necessários à
assistência técnica, financeira e social aos novos proprietários é, muitas vezes, maior do que o custo
das terras, pago por seu justo valor.
São proposições quase acacianas, mas necessárias para que o problema seja encarado com um
mínimo de sanidade mental.
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TERCA

31 de março de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Goulart venceu dia de boatos com rotina e domínio de nervos
O Governo atravessou todo o dia de ontem dando uma demonstração de que se mantinha
imperturbável diante dos boatos que se alastravam pela cidade. O comportamento dos homens do
Governo marcava bem a diferença entre a inquietação que se alastrava nas ruas e envolvia Minas,
São Paulo e Brasília, com uma rotina de normalidade que se implantou no Palácio das Laranjeiras.
Dali não partiu ontem nenhuma informação que não fosse deliberadamente calculada para significar
normalidade de ações e domínio de nervos diante dos boatos que ferviam nas ruas.
As fontes oficiais cuidaram de não agravar as interpretações dos episódios militares da Semana
Santa e a sua sequência, evitando dar curso a notícias de alterações militares iminentes. Todos os
homens da órbita presidencial comunicavam a certeza de que o dispositivo militar do Governo estava
sob absoluto controle e que os serviços de informação nada registravam de anormal. Foi visível o
empenho do Governo em retirar à crise as proporções que outros setores procuram dar aos fatos
recentes.
Enquanto era feita a convocação dos sargentos para o ato com a presença do presidente
Goulart, circulou a notícia de que Jango tinha voado inesperadamente para Brasília. Mas daí a pouco
chegava a confirmação da presença de Goulart na solenidade do Automóvel Clube e transparecia a
tendência do discurso presidencial, na linha em que foi feito: reafirmação do empenho reformista e
posição de combate a qualquer manifestação entendida como subversiva pelo Governo Federal.
Esforço centrista
Desde ontem há um grupo de homens em grande atividade, tentando articular uma liderança
para atuar no centro dos acontecimentos: o sr. Carvalho Pinto mostra-se, entretanto, inapetente para
tomar parte no banquete da crise. Os patrocinadores do pronunciamento do ex-ministro da Fazenda
não conhecem descanso, porque acham indispensável que se ofereça aos brasileiros uma liderança
no centro, a fim de evitar que os que se agarram ao antilacerdismo não fiquem entregues às moscas.
A todo vapor, o documento tem sido exaustivamente discutido com o sr. Carvalho Pinto, a fim de que
possa entrar em circulação no máximo hoje. O maior obstáculo à rendição do sr. Carvalho Pinto é o
horizonte da política paulista, no qual coloca todos os seus pontos de referência.
Ação teatral
Em três reivindicações, o Sindicato dos Atores e Cenotécnicos da Guanabara encaminhou
ontem sua definição, durante a assembleia extraordinária da classe amotinada. Dali partiu
uma grande comissão, levando um memorial ao ministro da Educação. Aconteceu que o sr.
Júlio Sambaqui não estava e seu chefe recebeu o papel em que atores e cenotécnicos da
Guanabara exigem do Governo: 1) nomeação imediata do diretor do Serviço Nacional do
Teatro, acéfalo há cinquenta dias. A lista tríplice organizada pela classe teatral está com o
presidente da República há 45 dias; 2) pagamento dos 160 milhões do saldo orçamentário
do exercício de 63 ainda hoje, porque amanhã ele cairá em exercício findo; 3) liberação da
verba de quatrocentos milhões de cruzeiros autorizada pelo presidente da República e ainda
não paga.
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A classe declara-se em assembleia permanente e, dentro de 48 horas, se o Governo não
tiver resolvido esses problemas, atores e cenotécnicos ocuparão o edifício onde funciona o
SNT, passando o carro adiante dos bois.
Duas versões
Depois da primeira informação lançada no Rio domingo à noite, dando conta de um atentado contra
o sr. Miguel Arraes, circulou a versão aferida na fonte pelo telefone: o governador de Pernambuco preparavase para seguir rumo a Alagoas, aonde ia promover um comício, quando foi informado de que estava armada
para ele uma emboscada. A viagem foi adiada e efetivamente a polícia pernambucana apurou a veracidade da
informação.
Versão alagoana chegou ontem ao Rio: não foi nada de atentado. Apenas o governador de Alagoas,
coronel Luís Cavalcanti, sentindo engrossar na opinião pública de seu Estado uma reação contra a presença do sr.
Miguel Arraes, para evitar problemas, comunicou ao Governo de Pernambuco que não haveria dificuldade se o
visitante se limitasse ao séquito normal. Não deixaria, entretanto, que Alagoas fosse invadida pelos camponeses
pernambucanos que estavam com a presença orçada em mais de mil, como claque de Arraes. Isso os alagoanos
acharam demais.
Marcha obrigatória
Uma comissão de paroquianos da Matriz de Copacabana (praça Serzedelo Correia) veio pedir
a publicação de testemunho que oferecem: no domingo, nas quinze missas rezadas ali, o pároco
invariavelmente dirigiu aos fiéis apelos para que compareçam à Marcha da Família, considerando esse ato
uma obrigação de todos. Desautorizam a versão em contrário, ontem publicada, lembrando que o padre
afirmou ser obrigatória a presença de todos, mesmo dos que não disponham de condução própria.
Divulgada e contestada
A nota dos suboficiais e sargentos da Marinha contrária ao movimento dos marinheiros, que a seguir foi
contestada pelas esquerdas como inautêntica, teve ampla divulgação na Rádio Mayrink Veiga, no momento
agudo da crise.
Divisão sem eco
Teve pouca divulgação no Rio uma declaração do sr. Luís Carlos Prestes criticando a posição do deputado
Leonel Brizola e acusando-o de divisionista. Essa manifestação reflete a crise entre o grupo Brizolista e a cúpula do
PC. Brizola diz que Jango empelegou o comando comunista, a troco de posições e “rios de dinheiro”.
Boi de piranha
O maior trabalho de Otto Lara Resende, neste momento, é traduzir para as pessoas nascidas
e criadas no asfalto o sentido da imagem utilizada pelo sr. Carlos Lacerda na entrevista que deu à
Manchete. Otto, o entrevistador, cumpre agora a tarefa de intérprete, contando que “boi de piranha”
é o escolhido para o sacrifício: na hora de passar um rio frequentado pelas piranhas, ele é lançado
numa operação estratégica à voracidade dos peixes, enquanto mais em cima o rebanho atravessa
sem riscos, para a outra margem. Lacerda quis dizer que, desta vez, ele não será oferecido às piranhas
esquerdistas, enquanto outros passam as águas da crise.
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Fronteiras dos preços
Os níveis de vida mais altos do Brasil são assinalados na cidade de Uruguaiana, na fronteira
com a Argentina. O comércio desceu a zero em Paso de Los Libres, cidade Argentina em frente a
Uruguaiana; os argentinos atravessam a ponte e vêm comprar o que podem e encontram, —
remédios, roupas, calçados, gêneros alimentícios, porque qualquer que seja o preço da mercadoria
brasileira ele é dividido por dez para eles; o peso está custando 10 cruzeiros. Para os argentinos pode
ser bom, mas para os brasileiros é demais: dúzia de ovos a 500 cruzeiros (quando há), garrafa de
cerveja a 280 e 300 cruzeiros.
Em carta a um amigo no Rio, um capitão de cavalaria conta ainda que nas cidades de Santana
e Quaraí, em frente às cidades uruguaias de Rivera e Artigas, a situação se repete; o peso uruguaio
está a 70 cruzeiros. Noutro trecho, narra a surpresa que viveu na chegada do sr. Carlos Lacerda a
Uruguaiana: “um universo de pessoas e de automóveis foram ao aeroporto recepcionar Lacerda.
Jango, que andou por aqui em dezembro, teve uma recepção muito grande, mas muito menor do
que Lacerda”. E acrescenta, como curiosidade: “O comício realizado à noite foi frio. Não se sentia a
ligação orador-povo. Não sei, faltava alguma coisa, assim como se Lacerda não estivesse conseguindo
se fazer entender”.
Vai ao mar
Disposta a contar em breve com a sua frota de navios para transportar minério, a Companhia
Vale do Rio Doce vai abrir concorrência em breve para encomendar uma unidade de 45 mil toneladas.
O engenheiro Eliézer Batista, presidente da Vale do Rio Doce, já determinou a medida que dará aos
estaleiros nacionais a oportunidade de construir o maior navio já produzido na América Latina.
De volta
O ex-diretor da Petrobras, engenheiro Andrade Filho, está anunciado para voltar a seu antigo
lugar, porque as conclusões da comissão de inquérito excluem seu nome dos acontecimentos que
configuraram o escândalo. O sr. Lomanto Júnior convidou o sr. Andrade Filho para tomar parte nas
solenidades de comemoração de seu segundo ano no Governo da Bahia.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Minas desencadeia luta contra Jango
Brasília — O manifesto do governador Magalhães Pinto, recebido com euforia pela oposição e
com desafogo pelo PSD, ao qual se ofereceu um novo polo de poder, repercutiu ontem na Câmara
dos Deputados como o episódio decisivo da mobilização de forças para conter o presidente João
Goulart. Líderes udenistas, invocando como sintoma a união de Minas em torno do seu governador,
assinalada pela presença do sr. José Maria Alkmin no Secretariado e engrandecida pela presença do
sr. Milton Campos no elenco de auxiliares do sr. Magalhães Pinto, prognosticavam um desfecho da
situação nacional para as próximas 24 horas, segundo o sr. Herbert Levy, ou para as próximas 72 horas,
segundo o sr. Arnaldo Cerdeira.
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A dramática decisão do governador mineiro, que se sabe precedida de entendimentos com
o governador de São Paulo e com o governador do Paraná — o sr. Nei Braga esteve ontem em Belo
Horizonte — estaria respaldada na unidade dos dispositivos militares, inclusive federais, em suas
respectivas áreas e dentro dos mesmos objetivos.
O ambiente em Brasília impregnou-se de nervosismo desde o momento em que, em seguida
às notícias sobre a decisão de Minas, o sr. Ranieri Mazzilli trancou-se em seu gabinete para atender
a um telefonema interurbano e em seguida partia para São Paulo, depois de tomar providencias
relativas à segurança da sua família. O sr. Martins Rodrigues, líder do PSD, manifestou a convicção de
que estávamos vivendo as últimas horas do impasse.
Sabe-se que o governador Magalhães Pinto, antes de divulgar seu manifesto, guarneceu as
fronteiras do Estado e assegurou-se da identificação da guarnição federal com os pontos de vista que
exprimiu.
Com a relativa segurança dessas horas de crise, informa-se igualmente que o presidente
João Goulart estaria em face de um ultimato dos Comandos Militares com referência à punição
dos subalternos da Marinha prestigiados pelo Governo na recente crise naval. O general Jair Dantas
Ribeiro, cujo estado de saúde desafiaria os prognósticos sombrios com que foi pintado nas esferas
oficiais, estaria pronto para reassumir a qualquer momento o Ministério da Guerra e com a decisão de
restaurar o respeito à disciplina e à hierarquia ameaçadas pelos últimos acontecimentos.
Diante desse conjunto de fatos e rumores, muitos políticos não hesitavam em prever uma
renúncia do presidente nas próximas horas, como recurso tático para desencadear uma resistência.
Até o fim da tarde, no entanto, o Palácio do Planalto confirmava a decisão do sr. João Goulart de
comparecer à concentração de dez mil sargentos, aos quais convocaria para a campanha das reformas.
O sr. Ryﬀ informava também que o presidente recebera com tranquilidade o manifesto de Minas.
O sr. Juscelino Kubitschek, estimulado por civis e militares a fazer um pronunciamento sobre a
situação, teria aconselhado moderação ao presidente no seu contato com os sargentos. O sr. Juscelino,
aliás, não pôde atender ao apelo que lhe dirigiu o general Jair Dantas Ribeiro para obter do Congresso
a votação da anistia para os rebeldes de Brasília, pois o clima na Câmara era ontem inteiramente
intenso a concessões ao Governo Federal e à sua política.
O ex-presidente da República, envolvido pela participação do PSD no movimento de
inconformismo comandado pelo governador Magalhães Pinto, dificilmente poderia prestar, a esta
altura, qualquer serviço ao sr. João Goulart.
Congresso para São Paulo
A viagem inesperada do sr. Mazzilli e as sucessivas conferências de dirigentes parlamentares do
PSD, da UDN e do PSP com o senador Auro de Moura Andrade, criaram uma expectativa paralela: a de
que se adotam providências para a imediata transferência do Congresso Nacional para São Paulo ou
Belo Horizonte. Desde cedo, aliás, deputados esquerdistas previam a configuração daquela hipótese
e adiantavam que, se tal ocorrer, a bancada governista permanecerá em Brasília, funcionando sob a
presidência do sr. Afonso Celso.
O chefe de Gabinete do sr. Mazzilli assegura, no entanto, que o presidente da Câmara estará de
volta à capital amanhã às 7 da manhã e comparecerá ao Palácio Legislativo às nove horas. O presidente
João Goulart, a esta altura, já deverá estar em Brasília, pois era esperado nas últimas horas de ontem
por seus oficiais de Gabinete.
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Exército virou
Segundo relatório sigiloso da Casa Militar da Presidência da República ao sr. João Goulart, 90%
da oficialidade do Exército até aqui favorável ao presidente mudou de rumo desde o momento em
que se abriram as portas do Batalhão de Guardas para soltar os marinheiros rebeldes. A oficialidade
considera que a disciplina é intocável.
Não é Golpe, mas comunismo
No PSD, o sr. Martins Rodrigues alegava que não se trata de uma simples preparação de Golpe,
mas da criação de um Estado de fato com implantação do comunismo no País. “Isso”, disse, “não
podemos admitir”.
Sem Ademar
O sr. Magalhães Pinto preferiu lançar sozinho seu manifesto, ao invés de fazê-lo conjuntamente
com o sr. Ademar de Barros. Quis, assim, assinalar divergências de comportamento em face da crise.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília – Flávio Tavares
Manifesto é contrassenha do “putsch”
O “apelo” do Clube Naval foi a senha, e o manifesto do sr. Magalhães Pinto a contrassenha: a
conspiração está nas ruas. O otimismo nervoso com que a oposição recebeu, ontem, em Brasília,
o pronunciamento do governador mineiro, punha às claras para os círculos do Governo a marcha
acelerada do “putsch” contra o presidente da República. A essa conclusão somava-se a informação,
divulgada paralelamente na UDN e no PSD, de que o governador mineiro, depois de empossar o sr. José
Maria Alkmin, seu adversário político, na Secretaria de Finanças de seu Estado e de abrir o voluntariado
para ingresso na Força Pública, determinara que tropas estaduais seguissem, imediatamente, para os
limites com São Paulo e Rio. O próprio sr. Alkmin fazia, pelo telefone, de Belo Horizonte a Brasília, a
comunicação.
PSD envolvido
A unidade de Minas em torno do governador e a adesão deste ao manifesto de inspiração
golpista dos almirantes — salientava-se no PSD — significavam a eclosão de um“estado de emergência”,
em que o regime estaria por um fio. As informações manipuladas pela oposição transformavam-se
em acusações convergindo sobre o presidente João Goulart e a “guerra psicológica” funcionava de
caldeirões acesos, a tal ponto que o líder pessedista Martins Rodrigues, homem habitualmente sóbrio
e cuidadoso ao falar, acusava o chefe da Nação de estar praticando “um crime hediondo, ao comandar
a subversão e a inversão hierárquica”. Para o líder do PSD, envolto pelos boatos, a Nação estaria à beira
do abismo e o Congresso teria tempo contado. “Estamos vivendo as últimas horas”, dizia.
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Dispositivo de agitação
No edifício do Congresso, deputados e senadores passaram a viver momentos de angústia, a
partir do meio da tarde, quando o sr. Ranieri Mazzilli, depois de receber um telefonema de São Paulo,
anunciava que viajaria para lá, o que fez logo depois das dezessete horas. Enquanto isto, a oposição
era senhora absoluta dos boatos, veiculados sempre sob a etiqueta de “informações seguras vindas
de setores militares do Rio e São Paulo”. O dispositivo de agitação politico-parlamentar tomava corpo.
Ainda de Belo Horizonte, o deputado padre Vidigal telefonava ao sr. Último de Carvalho,
seu companheiro de liderança antirreformista no PSD, sugerindo que o Congresso se transferisse
imediatamente de Brasília, pois “dentro de pouca horas”, os parlamentares estariam “encurralados” no
Planalto Central.
Os boatos procuravam comprometer o dispositivo militar contra o presidente da República. O
senador Daniel Krieger, líder da UDN na Câmara Alta, depois de telefonar, no Rio, ao seu correligionário
Dinarte Mariz, rompia o silêncio, afirmando ter sido informado, “com segurança”, de que os comandos
dos quatro Exércitos iam dirigir-se ao presidente João Goulart, “ainda hoje”, para “exigir a destituição
do almirante Aragão do comando dos fuzileiros e a punição dos marinheiros” participantes do
movimento da última semana.
São Paulo no gatilho
Vindo de São Paulo ao meio-dia, os deputados Herbert Levy e Arnaldo Cerdeira espalhavam,
logo nas primeiras horas da tarde, que o Governador Ademar de Barros, depois de ter o compromisso
do Segundo Exército, estava de “dedo no gatilho”, disposto a tudo para levar avante o manifesto do sr.
Magalhães Pinto.
Legalização do “putsch”
Na sala da bancada udenista na Câmara, o comentário geral era a deposição de Jango. O
“impeachment” fora rejeitado como medida plausível, concluindo-se que não haveria, de qualquer
hipótese, número legal para a deposição. Tal fato — dizia-se — fora comunicado aos grupos militares
e já se alvitrava, então, outra saída. Cabia a setores das Forças Armadas, com o almirantado à frente,
depor, a “manu-militari” o sr. João Goulart. Feito isto, haveria condições de o Congresso “legalizar” o
“putsch”. A UDN arguiria o “fato consumado” e, em função dele, comprometia-se a, com seus aliados
do PSD e do PSP, a obter apoio maciço do Congresso para a “formalização constitucional” da deposição
do chefe do Governo.
Boatos com Mazzilli
A oposição aproveitava a viagem inesperada de Mazzilli ao Rio, para reinvestir os boatos do
tumulto. Divulgava-se que o presidente da Câmara fora chamado para inteirar-se da disposição de
Jango em enviar Mensagem ao Congresso pedindo a intervenção em São Paulo, Guanabara e Minas.
Ao anoitecer, pressionados por essa onda de informações fantásticas que a oposição espalhava,
reunia-se no Gabinete do sr. Auro Moura Andrade, no Senado, um grupo de parlamentares da UDN e
do PSD, entre os quais se contavam os srs. Martins Rodrigues, Herbert Levy, Cerdeira, Daniel Krieger,
Ulysses Guimarães, Adauto Cardoso. A reunião fora convocada com o intuito de realizar-se sessões
conjuntas das duas Casas do Congresso, para a noite de ontem, mas a UDN já trazia no bolso um
manifesto acusatório ao presidente da República, ao qual pretendia a adesão do PSD.
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Doutel acusa
O líder trabalhista Doutel de Andrade tachava os boatos e os fatos, coordenados em função
deles, como a tentativa de criar-se um clima para o Golpe branco contra Jango. Ressaltava como
“inteiramente destituídos de fundamento os receios de alguns líderes de que estaria iminente a
quebra da legalidade por parte do presidente da Republica”. Respondia, assim, indiretamente, ao sr.
Martins Rodrigues, que havia investido contra Jango momentos antes. “Tudo isto — salientava Doutel
— faz parte de um plano minucioso de desprestígio dos poderes constituídos em que a deposição
de Jango é a meta”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa e comenta - Paulo Francis
O Mandato Intocável
Os corretores da “defesa do regime” pedem agora, de público (antes o faziam em particular), a
cabeça do presidente, com a tranquila incoerência peculiar ao visceralismo fascista. O líder político
do movimento é Carlos Lacerda, taticamente mudo, esperando nos bastidores a hora de desfilar seu
“lamé” ditatorial: o líder militar é o general Castelo Branco, que conduz o incitamento à subversão, em
companhia de Magessi e dos signatários do manifesto do Clube Naval.
Enganam-se os “gorilas” se pensam que vão ao poder pelo grito. O mandato do presidente é
intocável. Será defendido pelas armas, pela greve geral. Não serão toleradas fórmulas de leguleios
ibadianos para “impeachment”. O mínimo que os “gorilas” poderão colher: a guerra civil.
Apresenta-se o presidente como prisioneiro do CGT e, portanto, já na ilegalidade, porque o
CGT é ilegal. A sustentação política do presidente está nas Forças Armadas e nos sindicatos, forças
distintas, sem dúvida, mas partilhando o poder: se o CGT é tecnicamente ilegal nem por isso deixa
de representar o trabalhador brasileiro, que segue a liderança do presidente, que defenderá essa
liderança até o último momento. Sem os sindicatos e sem os militares, o presidente já estaria no chão.
Por que haveria de negar a participação dos trabalhadores no Governo?
O ministro da Marinha foi escolhido pelo dispositivo militar do Governo: na quinta-feira, antes
da chegada do presidente, eu já sabia que o nome do almirante Paulo Mário da Cunha Rodrigues seria
proposto a Jango. O mais é intriga dos que procuram incompatibilizar os militares com os sindicatos,
manobra já tentada com a saída do general Albino da Petrobras.
A“guerra psicológica”está desencadeada para fomentar o medo, a desconfiança e o divisionismo.
Os editoriais da imprensa ibadiana parecem escritos pela mesma equipe. São “inspirados” pela mesma
equipe. Não devemos nos impressionar com esses arreganhos. São os tigres de papel de sempre, que
encolherão os rabos na hora da ação.
Os marinheiros se insubordinaram, pleiteando melhoria de vida. Os oficiais rebelados pregam
abertamente a derrubada do regime e a ditadura fascista. Se os marinheiros são indisciplinados, o que
serão esses oficiais?
É bom, por outro lado, que essa gente acabe com o histrionismo democrático aparecendo
com suas cores verdadeiras diante da opinião pública. A opção torna-se clara para os indiferentes e
incautos.
Por trás das questiúnculas, temos a Mensagem presidencial ao Congresso, as reformas. Adverti
os leitores de que as forças do imperialismo e latifúndio procurariam todos os meios de desviar o
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debate das reformas para o subjetivismo difamatório, para a politicagem pura e simples, terreno onde
os recursos do Ibad florescem sem obstáculos.
O mal do Ibad é imaginar que no Brasil os pronunciamentos militares ainda decidem questões.
A lição de 1961 não foi compreendida. Talvez precise ser martelada nas cabeças recalcitrantes.
O Brasil não é a série Tarzan, o Filho Das Selvas, onde os “gorilas” pontificam. A oficialidade, em
sua maioria, é também povo. Medi-la pela cabeça de Penna Botto, Amorim do Vale ou Magessi seria
uma grosseira inversão da realidade.
Ninguém quer a guerra civil, de consequências imprevisíveis e com reflexos na situação
internacional. Presumo, portanto, que passemos, em breve, ao período das composições. Acredito,
entretanto, que as postulações reformistas do Governo sejam irreversíveis, mesmo porque, já não
pertencem apenas ao presidente, expressando aspirações irrefreáveis da maioria do povo brasileiro.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
PC culpa radicais pela crise e teme a polarização à direita
Ontem, último dia de março, o Partido Comunista Brasileiro já tinha estabelecido os seguintes
pontos, no exame de situação com que repassou os últimos fatos brasileiros:
1) A responsabilidade da precipitação da crise na Marinha recai sobre os grupos radicais de
ação (Leonel Brizola, almirante Aragão etc.). Os comunistas consideram a tática uma imprudência.
2) A radicalização que a crise dos marinheiros veio acelerar pode conduzir à união geral do
centro com a direita, neutralizando as possibilidades dos setores mais moderados da esquerda: como
resultado, setores ponderáveis da classe média podem ser arrastados à base de apelos emocionais,
deixando irremediavelmente isolados os grupos mais radicais da esquerda e também confinando as
possibilidades de Goulart.
3) No caso de confinamento de Jango à esquerda radical, estaria aberto o caminho para ser
tentada a queda de Goulart, com lastro de opinião pública.
4) A possibilidade de deflagração da greve geral preocupa o Partido Comunista. O raciocínio
dos dirigentes comunistas é este: “É fácil paralisar os setores estatais no Rio e em São Paulo. Mas, os
setores privados não têm a mesma disposição política. De resto, numa situação como a atual, há
duas hipóteses prováveis: a greve geral evolui no sentido revolucionário ou dura, no máximo, de 24
a 48 horas, esvaziando-se e sendo esmagada. E, junto com a greve, toda a esquerda fica exposta ao
esmagamento. Acontece que não existem no momento condições para greve geral evoluir, passando
à ação revolucionária de massa”.
5) Outra dificuldade assinalada: as divergências transformam a esquerda num saco de gatos:
as lideranças não se entendem e os grupos já se hostilizam. Em contrapartida, o outro lado adquire
condições para se unir mais rapidamente do que era possível prever (Magalhães Pinto-PSD mineiro,
Lacerda-Magalhães, Nei Braga-Magalhães-Lacerda etc.).
6) A frio, os comunistas acham que, das duas alternativas de saída para a crise, a da direita tem
maior viabilidade no momento.
Na boca da crise
t " ÞOJDB GSFOUF EF CBUBMIB POEF +BOHP Ï SFDPOIFDJEP DPNP GSBDP  OB BOÈMJTF EPT TFUPSFT
políticos que se mantém firmes ao lado do presidente da República, é em matéria de propaganda.
Consideram o volume de órgãos de divulgação empenhados em demolir o Governo realmente
reforçado. No mais, estão tranquilos.
t &YQMJDBÎÍPQBSBBUSBORVJMJEBEFFBEFUFSNJOBÎÍPFNRVFTFNBOUÏNPEJTQPTJUJWPQPMÓUJDP
do Governo: a crise chegou de surpresa e não há opção a fazer em consequência da incompreensão
e da intransigência que acuam Goulart.
t 0FOHBSSBGBNFOUPEPUSÉOTJUPPOUFNQFMBNBOIÍOBT-BSBOKFJSBTBVNFOUPVCBSCBSBNFOUFB
circulação dos boatos.
t 0CTFSWBÎÍP EPT NBJT WJWJEPT FN DSJTFT CSBTJMFJSBT OP QBTTBEP  PT GBUPT TF FODBNJOIBWBN
mais depressa. Agora os boatos passam depressa à frente dos fatos.
t 6NTFUPSEP(PWFSOPBJOEBOÍPTVQFSPVTVBJSSJUBÎÍPDPNPTFQJTØEJPTFNRVFTFFOWPMWFSBN
os marinheiros na semana passada. O espírito moderado com que esse grupo analisa os fatos não
disfarça sua irritação com a liderança dos radicais, precipitando dificuldades políticas destituídas de
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apelo maior. Os marinheiros tinham reivindicações singelas (mais ou menos confinadas a problemas
de alimentação), as quais dispensavam os métodos postos em prática. A questão cabia numa panela
e podia ser encaminhada numa reforma culinária.
t 0 $(5 F SBEJDBJT  PCTFSWB FTTF MBEP EP (PWFSOP  UFOUBSBN EBS DVOIP JEFPMØHJDP BP
movimento, criando novas dificuldades desnecessárias. Há indícios de que os marinheiros se irritaram
com o sentido político dado às suas reivindicações: a primeira preocupação que os movimentou,
depois que voltaram à liberdade, foi uma passeata à Candelária, de sentido religioso.
t "QPVDBFYQSFTTÍPBTTJOBMBEBOBJNQSFOTBFNSFMBÎÍPËQFSFHSJOBÎÍPË$BOEFMÈSJB ÏUPNBEB
em conta de intencional. A fotografia seria bastante para retirar ao episódio o sentido das cenas tão
lembradas do filme O Encouraçado Potemkin. O Governo está certo disso.
t %FQPJTEFOPNFBSPOPWPNJOJTUSPEB.BSJOIB OBNBOIÍEFTFYUBGFJSB PTS+PÍP(PVMBSU
afastou-se das figuras do seu Gabinete e dos grupos e, sem que ninguém percebesse, desapareceu
de cena. Saiu sozinho e foi para o Edifício Prelúdio, onde tem seu apartamento em Copacabana. A
ausência presidencial só foi assinalada quando, daí a pouco, Jango telefonou para saber se o almirante
Paulo Mário Rodrigues já estava no lugar. O oficial encarregado do dispositivo de segurança apavorouse quando foi inteirado de que o presidente já estava em casa. Nem ele, nem ninguém percebeu que
Jango havia saído. Ficou na maior insegurança.
t " WFSTÍP DJSDVMB OB ÈSFB EP 1BMÈDJP -BSBOKFJSBT P PmDJBM EB $BTB .JMJUBS EFTUBDBEP QBSB
acompanhar o almirante Paulo Mário ao Ministério da Marinha, para assumir o posto, diante das alas
de oficiais armados que se formaram no Gabinete, sacou do revólver e ficou de arma na mão durante
toda a cerimônia de passagem do cargo. A tensão era insuportável.
Do discurso de Jango
t 0QSFTJEFOUFEB3FQÞCMJDBGF[PTFVEJTDVSTPQBSBPTTBSHFOUPTDPNBmTJPOPNJBWJTJWFMNFOUF
traumatizada. Não sorriu uma só vez. Suou abundantemente.
t )PVWFVNNPNFOUPFNRVFRVBTFTFSFGFSJVBPNJOJTUSP"CFMBSEP+VSFNBDPNPQSFTJEFOUF
da República. Chegou a dizer a sílaba pre..., mas se corrigiu em tempo. Noutro momento quase chama
os sargentos de trabalhadores. Ficou na sílaba tra...
t "PGB[FSFYQSFTTBFEFNPSBEBSFGFSÐODJBBPNBSFDIBM-PUU PQSFTJEFOUFEFJYPVBJNQSFTTÍP
generalizada de que estava anunciando a próxima investidura do ex-candidato no Ministério da
Guerra.
t 0EJTDVSTPEPTBSHFOUPRVFSFQSFTFOUPVBTFOUJEBEFTEFUPEPTPTTFVTDPMFHBT EBTEJWFSTBT
armas, foi o mais moderado da noite. Uma boa parte desse discurso foi dedicada ao elogio do ministro
Júlio Sambaqui.
t 0SFQSFTFOUBOUFEPTTBSHFOUPTEB"FSPOÈVUJDBJODMVJVPTFTUVEBOUFTFOUSFiDMBTTFTFTQPMJBEBTw
do País.
t )PVWFJSSJUBÎÍPEPTTBSHFOUPTDPNPEJTDVSTPEPDPSPOFM'POUFOFMF BCTPMVUBNFOUFGPSBEP
ritmo exaltado da manifestação. Criara-se um vácuo de resfriamento para o discurso do presidente da
República, que seria o próximo a falar.
t )PVWFEFTBHSBEPOPQMFOÈSJPRVBOEPPTS+PÍP(PVMBSUGBMPVFNBDBUBNFOUPËEJTDJQMJOB
militar.
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Convites
O deputado San Tiago Dantas, juntamente com o senador Afonso Arinos, tinha sido convidado
pelo governador Magalhães Pinto para assumir uma das Secretarias Extraordinárias criadas para a
crise. San Tiago não aceitou, entretanto.
Jurema, ao largo
Às sete horas da manhã de ontem o sr. Miguel Arraes acordou, pelo telefone, o ministro da
Justiça: queria saber o que se passava por aqui e se era necessário vir inteirar-se na fonte dos boatos.
Refeito do susto, já que dormiu em paz depois da homenagem dos sargentos a Jango, o sr. Abelardo
Jurema acalmou Arraes. Estava longe de prever a pauta de boatos que encheriam a terça-feira.
Depois do café, Jurema se pôs a caminho para avistar-se com o almirante José Londres, com
quem passou em desfile os acontecimentos navais, longe do assessor e do deputado estadual
paraibano que escoltavam o ministro da Justiça. Já vinte minutos eram passados, quando desembarcou
no assunto o almirante Aragão. Em seguida, Aragão convidou Jurema para o almoço e partiu para o
objetivo. Jurema agradeceu e zarpou para Laranjeiras, onde deitou âncoras.
Segura JK 65
Dando com os olhos na notícia de que o sr. Leonel Brizola acha que não há no mundo companhia
de seguros que tenha coragem de segurar JK-65, por maior que seja o prêmio que se queira pagar, o
sr. Sandoval Alecrim, diretor de uma empresa de seguros, escreveu ao Comitê Nacional encarregado
da campanha do sr. Juscelino Kubitschek dizendo que aceita o desafio. Na qualidade de corretor
oficial de seguros e adepto de JK, topa a incumbência da colocação do seguro, desde que Brizola
pague a taxa. Dá o endereço: Rua da Quitanda, 86, 6º andar, das nove às dezessete horas.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Mazzilli veta pronunciamento de Auro
Sustentada por dezenas de boatos em meio aos raros fatos concretos, a oposição prosseguiu,
ontem, a investida de bastidores contra o presidente da República, buscando encontrar nos
acontecimentos de Minas Gerais o pretexto para a propagação de rumores de que comandos do
Exército estariam sublevados em alguns pontos do País — notadamente em São Paulo — contra
o sr. João Goulart. O acontecimento mais importante, no entanto, em Brasília, ocorreria ao final da
tarde quando o sr. Ranieri Mazzilli vetava indiretamente o pronunciamento que o sr. Moura Andrade
pretendia transmitir, pessoalmente, à noite, por uma cadeia de rádio e televisão, em nome do
Congresso e em que coloca nas mãos das Forças Armadas a solução da crise política. De regimento
na mão, Mazzilli insurgiu-se a que Auro falasse em nome do Congresso — e assim, da Câmara frisou
ao sr. João Calmon, que articulava a transmissão, que a Câmara é representada pelo seu presidente
e não pelo do Senado. Este, argumenta Mazzilli, só circunstancialmente, quando reunidas as duas
Casas Legislativas, “preside o Congresso”, mas mesmo assim, para os fins específicos determinados
pela Constituição.
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Depois de regressar, ontem pela manhã de São Paulo, onde salienta que foi tratar de “problemas
de família”, relacionados com a enfermidade da esposa, não tendo tido, dizia, qualquer contato com
os meios políticos e muito menos com Ademar, o sr. Ranieri Mazzilli procurou contornar a situação
no setor parlamentar. Sua discordância em que o senador Auro Moura Andrade se pronunciasse em
nome do Congresso atuava como uma ducha fria na fervura dos acontecimentos que, na propagação
de boatos sem fim, ganhavam contornos de raridade. O presidente do Senado, ao fim da tarde, havia
gravado um “videotape” e se preparava para requisitar uma cadeia de rádio e televisão para divulgar
seu manifesto.
A “guerra” em São Paulo
A movimentação dos boatos, que desde domingo infestam a capital, procurava, ontem, outra
vez dar a ideia de que o presidente da República, abandonado pela oficialidade das três armas,
enfrentava graves problemas disciplinares no Segundo Exército. Além de se ter divulgado que
o general Kruel fora destituído de suas funções e se negava a transmiti-las ao substituto (que não
era mencionado na imprecisão dos rumores), acentuou-se ao correr do dia, a preocupação de se
propagar que as fábricas de explosivos do Exército, localizadas ao longo da rodovia Presidente Dutra,
nos municípios paulistas de Caçapava e Lorena, estavam rebeladas contra o sr. João Goulart. Segundo
a oposição, os comandos das suas fábricas do Vale do Paraíba teriam “aderido a Minas Gerais”, onde o
general Olímpio Montão, comandaria francamente a situação, de comum acordo com o governador
Magalhães Pinto e em oposição ao Governo Central.
A sublevação em Minas
De Belo Horizonte chegavam à Capital Federal uma série de informações (entre verazes
e fantasiosas) dando conta de que Minas Gerais estaria em pé de guerra. O governo estadual, em
sintonia com os generais Olímpio Mourão e Carlos Luís Guedes, em Juiz de Fora e Belo Horizonte,
depois de requisitar os estoques de petróleo e a rede de transportes coletivos, havia mandado
patrulhar a rodovia Brasília-Rio. A isto se ajuntavam notícias inquietantes da prisão de um deputado
estadual mineiro e do policiamento ostensivo em jornais e rádios naquele Estado.
Ao Gabinete Militar da Presidência da República, no Palácio do Planalto, chegavam informações,
no entanto, de que as reduzidas tropas aquarteladas em Minas se mantinham fiéis ao ministro da
Guerra e ao presidente da República, em defesa da Constituição.
PTB formaliza emendas
Em meio a todo este tumulto, o líder trabalhista Doutel de Andrade, preparava-se para
formalizar, hoje, à Mesa da Câmara, as sugestões de emenda constitucional contidas na Mensagem
do Presidente João Goulart ao Congresso. Além, da emenda agrária, cogitava-se de quatro outras:
extensão de voto ao analfabeto, elegibilidade aos alistáveis e as que derrotam os preceitos da cátedra
vitalícia e de indelegabilidade de poderes. A atitude do PTB é significativa: quando a oposição procura
estender a crise, sob a acusação de que a Presidência da República intenda fechar o Congresso, o
partido do sr. João Goulart, liderado na Câmara além de tudo por um seu amigo pessoal, dá — ao
apresentar as emendas — um voto de confiança ao Legislativo para a solução do impasse político. É
este o sentido profundo da urgência com que os trabalhistas preparavam ontem os textos de emenda
e para ele recolhiam assinaturas em outras bancadas.
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Ademar na gangorra
Paralelamente, a isto, a oposição demonstrava sinais de impaciência com a mormidade com
que o sr. Ademar de Barros estaria se portando nos acontecimentos. Por tudo o que fora acertado,
o governador paulista deveria ter-se solidarizado, já ontem pela manhã, com o sr. Magalhães Pinto,
lançando um manifesto e determinando prontidão rigorosa a sua força pública. O sr. Herbert Levy
chegou a confidenciar ao deputado Pacheco Chaves que o dispositivo acertado para São Paulo “havia
falhado”. O sr. Ademar de Barros nesta altura, estaria se balançando numa gangorra, temeroso de
encontrar resistência no povo e nas Forças Armadas se elevasse uma manifestação pública contra o
presidente João Goulart.
Ao entrar a noite a Capital da República com os parlamentares presos aos telefones interestaduais
continuava interrogante, preparando-se a Câmara para votar, à noite, o projeto de anistia aos cabos e
sargentos da “rebelião de Brasília”.

Jornal Última Hora
Interpreta e Comenta - Paulo Francis
Jango falou claro
Não é coincindência que o Departamento de Estado tenha escolhido o momento presente para
criticar o Governo do Brasil: que jornais como o Washington Star proponham sem rebuços um “Golpe
conservador” contra Jango. Trata-se de palavra de ordem da direita.
O pronunciamento do presidente para os subalternos das Forças Armadas foi claro e firme: seu
mandato é intocável, quem paga a conta para derrubá-lo é o Ibad, o dinheiro do petróleo dos laboratórios
estrangeiros dos latifundiários. Jango deu a palavra de ordem ao povo brasileiro, sem exclusão de classes,
desde que nacionalistas e progressistas.
O Golpe está aí anunciado nos editoriais de primeira página da imprensa ibadiana, articulado por três
governadores em nome da defesa da Federação, o mesmo argumento empregado pelos governadores
do sul dos EUA para impedir que o governo federal dê fim à segregação racial pelos manifestos subversivos
do “gorilismo engalanado”.
O presidente compreendeu plenamente a missão histórica que desempenha: seu mandato já
não é seu, mas uma bandeira de aspirações nacionais. O político populista de ontem tornou-se o agente
histórico de hoje. A mensagem das reformas é irretratável, aconteça o que acontecer agora. Transcende a
pessoa do presidente e dos figurantes do drama que vivemos. Foi o divisor de águas entre o oportunismo
e o verdadeiro reformismo.
O fascismo está entrincheirado em seus redutos que se estendem da rua Farani ao Palácio
pitorescamente denominado da “Liberdade”. É a sua posição autêntica, enfim, revelada em toda plenitude,
sem aqueles incômodos balangandãs libertários, que passam pelo artigo genuíno junto a mentalidades
municipais. Washington “deu o sinal verde, como em 1954, quando em 23 de agosto daquele ano, o New
York Times previa uma “rearrumação da casa” no Brasil, que os militares, ainda em dúvida sobre a quem
devem servir, atentem para os telegramas de ontem vindos dos EUA. Mais uma vez a História nos ofereceu
a oportunidade de provar que não somos uma republiqueta.
O fascismo invocando a ordem (a nova ordem) quer dar o golpe contra o monopólio integral de
petróleo contra a regulamentação de remessas de lucros, contra a reforma da Constituição pela reforma
agrária e política, contra em suma, a emancipação econômica e social do País. Não há alarido a câmbio de
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favor que consiga esconder esses fatos. O presidente o disse ontem como nenhum outro mandatário do
Brasil revelou o Brasil aos brasileiros. Agora é escolher a trincheira.
Jango dedicou longa passagem de seu discurso a esse uso meretrício da religião pelo Ibad. O
assunto pode parecer irrelevante para os não religiosos, mas é fundamental para a maioria dos brasileiros
cuja formação foi lastreada pelo catolicismo. O presidente citou Dom Carmelo e Dom Hélder: as ações
católicas e demais grupos que tiveram a coragem de protestar contra esse farisaísmo reacionário. A opção
na vida brasileira se processa em todas as áreas. O crime real no momento é a alienação. Ninguém tem o
direito de ficar calado quando o presidente é explícito sobre todos os assuntos vitais.
O Golpe está aí repito, mas não será dado pelo telefone, pela divulgação em massa do terror
ideológico. Pode-se enganar todo o povo parte do tempo, mas não todo o povo todo o tempo, citação de
Lincoln, que dou ao leitor pela metade, mas que expressa um sentimento integral.
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QUINTA

2 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Diálogo de Jair e Goulart ao telefone precipitou decisão no Rio
Por volta de meio-dia, ontem, o general Jair Dantas Ribeiro estabeleceu ligação telefônica com
o sr. João Goulart. O ministro da Guerra, de seu quarto no hospital, estava acompanhando pelo rádio
a mobilização sindical e estudantil para a resistência e, impressionado com a moldura que se armava
para os acontecimentos, comunicou a Goulart que estava em condições de garanti-lo na Presidência,
mas exigia que o CGT fosse afastado de cena. Jango respondeu que não podia abrir mão de nenhuma
força que o estivesse apoiando.
— A partir deste momento, presidente, declarou o general Jair Dantas Ribeiro, não sou mais o
seu ministro da Guerra.
— O Senhor está me abandonando general, respondeu Goulart, numa constatação de leve
tom interrogativo.
— Não, presidente. O Senhor é quem está fazendo uma opção.
A partir daí precipitou-se na Guanabara o desfecho de uma situação que se acelerou com a
ida de Goulart para Brasília, às treze horas, apressando a alteração do quadro de inação em que se
mantinham as unidades militares sediadas no Rio.
Antes da viagem do sr. João Goulart, quando a Rádio Nacional, a Mayrink, a Continental e a
Ministério da Educação dominavam as informações, os generais Peri Beviláqua e Armando de Morais
Âncora procuraram o sr. João Goulart, oferecendo-lhe condições de negociar a trégua militar e
política, em troca de uma declaração solene e formal de repúdio ao comunismo, seguida de medidas
consequentes na recomposição do Governo. Goulart recusou a proposta.
No diálogo que se seguiu, Jango quis saber se podia contar ainda com o general Âncora do seu
lado, apesar da disposição inalterável:
— Fico com o senhor, presidente, mas vou cair sozinho ao seu lado.
E na sequência da conversa aconselhou Goulart a viajar assim que pudesse, para se poupar às
cenas deprimentes inevitáveis depois do clima de tensão que alcançava o seu ponto mais alto.
Acompanhado de um grupo pequeno, o sr. João Goulart daí a pouco se dirigia num Mercedes
Benz preto, com chapa diplomática, para o Aeroporto Santos Dumont, onde tomou um avião da FAB
rumo a Brasília.
Começou o desmoronamento.
A Cidade
Houve um momento em que a fisionomia urbana do Rio sofreu grande metamorfose: foi
quando a TV Rio entrou no Forte de Copacabana e passou a transmitir as imagens subsequentes a
uma ação militar, a primeira que chegava ao conhecimento dos cariocas dando-lhes a noção de que
se rompia o sentimento asfixiante da situação indefinida. A partir daí, o silêncio que passou a marcar
nos aparelhos de rádio o lugar ocupado pela Rádio Nacional e pela Mayrink Veiga deu relevo à certeza
de que o rumo dos acontecimentos mudava. As notícias se sucediam, num atropelo que começou
na avidez com que eram ouvidas e passadas adiante, para despejar nas ruas de toda a Zona Sul uma
multidão que estava acuada dentro de casa, depois da madrugada indormida junto aos aparelhos de
rádio e a manhã sem sol, com filas de aflição junto aos postos de gasolina e armazéns fechados pela
greve.
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Antes de ir às ruas, a Zona Sul debruçou-se às janelas. Pedaços de papel lançados do alto e
automóveis com buzinas e lenços brancos começaram a quebrar a tensão acumulada noite adentro
e mantida durante o dia pelas estações de rádio, empenhadas em convocações sindicais e estudantis,
nem todos dispõem em casa de rádios capazes de captar as estações de Minas e São Paulo: os
transistores tornaram os cariocas prisioneiros das estações mais próximas na Guanabara e no Estado
do Rio, as emissoras que podiam transmitir notícias estavam todas na faixa da Rede da Legalidade. As
outras, censuradas.
Quando foram caladas a Nacional e a Mayrink, as notícias se precipitaram atrás dos fatos, até se
encontrarem afinal na constatação de que não havia mais nada a fazer, além da comemoração.
Último ato
Não houve tempo, a partir do momento em que a notícia do desmoronamento se comunicou
à cidade, para as ações de violência que estavam previstas e representavam o último ato a ser vivido
pelo esquema de sustentação sindical e estudantil do Governo. Era tarde até para o gesto de desespero
tentado contra a Embaixada Americana e o Clube Militar e a programação predatória de jornais, além
da ação individual contra nomes assinalados em listas negras.
As únicas ações de força foram confiadas aos Fuzileiros Navais, em patrulhas de ocupação de
jornais e estações de rádio. Desde a véspera, quando os fuzileiros foram lançados, ficou evidente que
o Governo não podia dispor de tropas do Exército para as ações armadas. Estava apelando para a
única tropa de choque ao seu alcance imediato. A confirmação da fraqueza veio ontem.
Duas de fuzileiros
Quando os fuzileiros receberam a missão de apreender a edição de ontem do Jornal do Brasil,
revelaram outra fraqueza do dispositivo do Governo: chegaram depois que toda a edição estava
distribuída. A ordem partiu de alguém que só conhece jornal pela leitura. Esperou o dia clarear para
ir buscar o jornal na boca da rotativa. O grupo se contentou em levar 64 exemplares carimbados (em
vermelho) como cortesia da empresa.
Mas estava reservada uma terceira visita dos fuzileiros ao Jornal do Brasil. À tarde apareceu no
jornal, com metralhadoras mais volumosas do que na primeira ocupação, sob o comando de um
sargento, uma patrulha incumbida de evacuar o prédio. Foi consentida a permanência de apenas um
homem em cada setor de trabalho do jornal e da rádio. O sargento comandante subiu à direção da
empresa e não demorou muito em humanizar-se no convívio iniciado pelo cafezinho. Daí a pouco
lamentava a situação e transmitia a um dirigente da empresa a aflição que o consumia.
Três dias que não falava à sua mulher, por força de uma prontidão que o deixava exausto. Ao
convite para que usasse o telefone, fez a ligação e falou com a mulher, avisando-a de que tinha no
bolso o soldo recebido na véspera, mas estava sem poder enviar-lhe do dinheiro para as despesas da
casa. A empresa fez o oferecimento e daí a pouco um funcionário do jornal, num jipe da reportagem,
levava num envelope o dinheiro.
Daí a pouco chegava para o fuzileiro a ordem de retirada. O sargento agradeceu os favores e
deplorou todos os episódios e as interpretações políticas que não traduzem por inteiro a alma de seus
companheiros de farda.
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Avulsas
O general Jurandir Bizarria Mamede reapareceu no cenário da crise: é apontado como o gênio
tático do dispositivo do general Castelo Branco.
Até o bondinho do Posto 6, em Copacabana, foi ocupado pelos militares que tomaram o Forte
de Copacabana.
Na Rede Nacional Mayrink, uma mulher se declarava verdadeira representante da família
brasileira: “Quem vos fala — dizia — é uma mulher que foi expulsa da favela. Que teve um dos seus
filhos na Invernada de Olaria. E outro no campo de concentração de São Cristóvão”.
Às quinze horas de ontem a guarnição militar da Praia Vermelha ultimava uma barricada para
enfrentar um ataque iminente. Dezenas de Volkswagens requisitados da oficialidade e dos sócios do
Iate Clube constituíram o principal elemento da barricada, numa linha avançada de defesa, duzentos
metros adiante.
Magalhães e a convenção
Para a Convenção Nacional da UDN, dentro de poucos dias em São Paulo, a posição do sr.
Magalhães Pinto se apresenta totalmente alterada, no encaminhamento que lhe foi dado na
Convenção de Curitiba e na sustentação que a manteve até bem pouco tempo. O governador de
Minas assumiu sozinho os riscos de lançar a ofensiva contra Goulart e levou 24 horas de vantagem
no movimento que o recoloca na ortodoxia udenista de 45. É possível que o maior interessado no
adiamento da Convenção Udenista, que vai escolher agora o candidato à sucessão presidencial de 65,
passe a ser a força que mais trabalhou pela antecipação do ato partidário. Neste momento, Magalhães
entra ungido da aura de legalidade que fala bem ao coração udenista. E ninguém pode embrear com
ele na contribuição decisiva que lhe coube no plano civil.
65 bilhões a mais
A corrida aos bancos e armazéns, na tarde de terça-feira, não foi tudo: para suportar o impacto,
foram lançados em circulação 45 bilhões de cruzeiros na segunda-feira e mais 20 bilhões na terça.
Houve banco que chegou ao fim do dia com 30 mil cruzeiros em caixa.
Óleo pobre
Uma alarmista: da Marinha veio ontem a constatação de que o óleo entregue pela Petrobras
aos navios de guerra era do mais baixo teor, porque mãos políticas haviam adicionado ao produto
uma substância com o propósito de impedir o funcionamento normal das unidades abastecidas na
crise.
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Goulart mobiliza Brasília para luta
Brasília — O sr. João Goulart não renunciou à Presidência da República, não se considera ainda
vencido pela rebelião dos Comandos Militares e continua a manter a mobilização moral e material de
Brasília, através de uma cadeia de rádios locais, para a resistência e a luta.
O Congresso Nacional, por sua vez, não se julgou em condições de adotar uma decisão política,
não deliberou e nem sequer se reuniu ontem à noite, preferindo que o desenrolar dos acontecimentos
facilite eventualmente uma solução.
A Capital da República vive horas de intensa apreensão, com o recrutamento de voluntários
que se exercitam desde o começo da tarde em algumas ruas da cidade e as reiteradas declarações
do comandante militar, general Fico, de que a guarnição federal permanece fiel ao sr. João Goulart.
Na cadeia de rádios controlada pelo Governo Federal, as principais autoridades continuam a
fazer exortações ao povo. Entre essas autoridades que se dirigiram à população figurou o arcebispo
de Brasília, Dom José Newton, o qual, sem se afirmar solidário politicamente com o chefe do Governo,
enumerou dados reveladores da miséria do povo e indicativos da necessidade de profundas reformas.
Os deputados e senadores que conversaram com o presidente da República, na Granja do
Torto, onde se recolheu desde que, depois de uma rápida visita ao Palácio do Planalto, chegou a
Brasília, estão extremamente discretos com relação ao comportamento do Governo, mas todos
traduzem a disposição geral da resistência.
O fato de ter o sr. Leonel Brizola conseguido dominar a capital do Rio Grande do Sul e de
estar mobilizando militarmente, deu alma nova aos partidários do sr. João Goulart, que durante certo
momento, na tarde de ontem, tiveram a sensação de um colapso geral do sistema de segurança do
Governo.
O sr. João Goulart, segundo versões, aguarda a reunião na Capital dos seus ministros para se
deslocar até Porto Alegre, pois um poderoso coronado da Varig o aguarda no aeroporto desde as
quinze horas. Essa aeronave, que veio de Cumbica, ao que se presumia inicialmente para levar o
presidente e sua família para o exterior, continua estacionada no Aeroporto de Brasília.
Há indícios de que o chefe do Governo confia ainda em que uma forte resistência surgirá
não só a partir do Rio Grande como nas próprias cidades conquistadas pela rebelião militar. Essa
resistência teria por base, seja a arregimentação de trabalhadores para a greve geral e a sabotagem,
seja a articulação de graduados das Forças Armadas contra os comandos triunfantes.
Alude-se igualmente nas esferas oficiais ao fato de que a Força Aérea Brasileira, com o seu
poderio intato, estaria ao lado do presidente da República e apta a entrar em ação, se for convocada.
Entre os dirigentes oposicionistas, declarava-se ser esperada a resistência de dois regimentos
da capital gaúcha, um deles motomecanizado. A vitória do sr. Brizola estaria, portanto, dentro das
previsões e poderia retardar o desfecho por alguns dias.
Na alta direção udenista não se fazia segredo de que o plano conspiratório, desencadeado na
segunda-feira, foi longamente preparado, inicialmente numa faixa defensiva e, a partir do comício do
dia 13, na Central do Brasil, em caráter agressivo. Houve consulta e infiltração em todo o dispositivo
militar e o plano foi cuidadosamente elaborado para uma rebelião progressiva e avassaladora. No
esquema figurava o propósito de permitir ao sr. João Goulart tomar sua decisão final por conta própria.
Não parecia estar nos planos, porém, o deslocamento do presidente para Brasília e sua disposição de
resistir, que é a situação que se configura neste momento.
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O Congresso vem oscilando, desde que cessaram as comunicações com o Rio de Janeiro, às
vinte horas de terça-feira, entre a confiança, o susto, a euforia e o pânico. Nas últimas horas de ontem,
a expectativa de que os deputados e senadores pudessem se encontrar em face de problemas de
segurança, como a deflagração de manifestações populares armadas, voltava a se impor ante a rápida
contaminação da mobilização governamental comandada pelo sr. Darcy Ribeiro.
Não se acredita que a posição militar de Brasília ofereça condições para uma resistência longa,
mas poderia ser um cenário dramático para a sustentação dos acontecimentos que se desenrolariam
no Sul e poderiam atingir outras áreas.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
Achincalhe e tripúdio
Pareciam-me tão evidentes e repetidos os indícios de que o fenômeno João Goulart é um caso
teratológico (título de meu artigo de 21 de outubro passado) que eu não chegava a compreender
como tanta gente insistisse em não querer vê-los. Tinha a impressão de um caso agudo do que os
ingleses chamam de “wishful thinking”, isto é, de acreditar naquilo que se deseja que seja. Uns por
conveniência, sem dúvida, outros por comodismo, mas muitos de presumível boa fé, que insistiam
em não querer dar-se conta da gravidade da situação.
Nesse artigo intitulado “Um Caso Teratológico” eu dizia que “jamais havia encontrado um
político tão desvinculado do interesse público, tão primário e – conúbio infernal – tão ardiloso,
quanto o sr. João Goulart. O Brasil não merecia um castigo tão severo, para não dizer tão trágico”...
“É um capoeira infernal, que joga os homens, os partidos, os grupos sindicais, explorando todas as
fraquezas humanas, em beneficio próprio”.
Não foi só nesse artigo que eu procurei alertar a opinião do País sobre os perigos que corria a
Nação. Em 4 de outubro, em “Mau Brasileiro”, eu dizia que a “real afinidade, a sincera fraternização do
sr. João Goulart era com os pelegos do CGT, com a UNE, com o Iseb, com os Pelacanis, os Pachecos
e os Morena”. Em vários outros artigos. “Teimando em Empobrecer o País”, “Empreiteiro da Demolição”
etc., eu tentava acordar os brasileiros responsáveis para a triste realidade.
Nunca tive, graças a Deus, vocação para Cassandra. Ao contrário, minha tendência sempre foi
construtiva, minha afeição a de uma alma governamental. Mas não conseguia deixar de ver o que me
parecia uma trágica e evidente realidade. É verdade que, como bem observou o sr. Carlos Lacerda,
a tática de Goulart de dar um passo atrás, depois de cada dois passos no sentido da anarquia, servia
para amainar a onda de desconfiança.
Afinal, no comício de 13 de março, presidido pelos srs. Osvaldo Pacheco e João Goulart, o
presidente desafivelou a máscara e resolveu declarar claramente guerra ao Brasil; ao Brasil civilizado,
organizado e democrático, que ele se obstina em querer destruir.
Confirmou-se plenamente o juízo emitido por um grupo de deputados franceses de que o
Brasil é um curioso país em que o Governo prega a subversão e a oposição defende a legalidade e a
ordem. Alugou um lamacento sr. Jurema e investiu contra o Brasil civilizado, que ele nunca chegou
a sentir nem a entender. Dizia-me um destacado líder gaúcho, trocando apreciações sobre Getúlio
Vargas, que eu via o ex-presidente por um prisma errado, porque as características de Vargas eram
mais de um correntino do que de um brasileiro. Apesar de não dispor de elementos de julgamento
comparáveis aos do meu interlocutor, opus-lhe então algumas reservas. Mas não as oporia no caso
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do fenômeno Goulart, em que a incompatibilidade entre o vice-presidente em exercício e o Brasil
civilizado é patente. Essa incompatibilidade é em parte de origem genética em parte de origem
telúrica. Mas é total.
Não vai nisso qualquer desdouro para o glorioso Estado do Rio Grande que tão grandes vultos
têm dado ao País. Aqui mesmo, ao lado da Guanabara, temos em Caxias um quisto de cangaço
nordestino. A zona pecuária do sudoeste rio-grandense sofre a influência do espírito aventureiro e
caudilhesco da fronteira correntina, da mesma forma que a formação humana do sertão nordestino
tresanda à origem telúrica do cangaço.
O Brasil é um arquipélago de regiões heterogêneas. O erro trágico que praticou foi o de entregar
o Governo, primeiro a um louco dissimulado (vindo de São Paulo, seja dito) e depois a um egresso de
suas regiões subcivilizadas.
O sr. João Goulart já não se contenta agora em desmoralizar o Brasil civilizado; achincalha e
tripudia.
A ordem partida do presidente da República, a quem incumbe fazer respeitar a hierarquia e a
disciplina, de mandar soltar os marinheiros sublevados, de tolerar com um sorriso suas manifestações
a dois almirantes instigadores da insurreição e de nomear para chefe da Marinha um pobre homem,
não constitui somente uma desmoralização, mas um achincalhe no Brasil.
Seu ato mais estarrecedor, porém, como demonstração evidente da irresponsabilidade do
presidente da República, é o de mandar suspender o redesconto para os bancos de São Paulo e Minas
Gerais (o que ocasionou a exoneração do ilustre presidente do Banco do Brasil) por não se disporem
os governos desses Estados a dizer amém a seus desatinos.
O País não pode mais contemporizar, nem protelar a solução deste trágico episódio de sua vida
política.
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Jornal do Brasil
Segunda seção – Wilson Figueiredo.
Magalhães imprimiu à rebelião diretriz renovadora
A liderança civil do Movimento Revolucionário que depôs o sr. João Goulart coube
indiscutivelmente ao governador Magalhães Pinto. A constatação não diminui o esforço de
contribuição desempenhado pelo governador Ademar de Barros e pelo governador Carlos Lacerda.
Coube a Magalhães não só o sinal de partida, numa iniciativa decidida e fulminante, com toda a
carga de responsabilidade e riscos que pesaram especificamente sobre ele nas primeiras 24 horas da
ação, como também imprimiu ao movimento sentido alto e mensagem adequada às circunstâncias:
o governador de Minas deixou bem claro, saindo à frente da rebelião, que a campanha não
tinha qualquer sentido reacionário em relação às reformas, mas apenas as queria rigorosamente
democráticas, sem perda das liberdades e esvaziadas de agitação estéril. A iniciativa de Magalhães
tornou-se efetivamente vitoriosa no momento em que o general Amaury Kruel engajou o Segundo
Exército no lance político, possibilitando a definição do sr. Ademar de Barros. Magalhães, em toda
a ação e sentido do movimento, expressou-se na linguagem udenista de 45 e na linha reformista
de Virgílio de Melo Franco. Estabeleceu a identidade democrática com o Movimento Armado que
derrubou o que restava do Estado Novo para assegurar as eleições.
A Marcha
Teve sentido bem diferente no Rio a Marcha da Família, que encheu ontem o centro da cidade
com uma parcela de povo nunca mobilizada antes no mesmo volume. Em São Paulo foi a multidão
asfixiada pela angústia que precedeu o levante armado contra Goulart. O Rio viveu a celebração da
queda do Governo, que entre os seus erros cometeu o de menosprezar o potencial político da classe
média, encaminhado para essa forma de protesto. Foi realmente impressionante o espetáculo de um
desfile liberto das apreensões que esmagavam todo um setor da sociedade apertada entre a inflação
e a revolução. Se não tivesse havido na véspera a deposição de Goulart, a Marcha de ontem, naquelas
proporções, estaria destinada a representar a função do ralo que ia fulminar a crise. A descarga elétrica
da tensão popular transformou-se ontem em segurança reconquistada. Havia uma nota de alegria
carioca, fruto da alteração política que precedeu a Marcha e a implantou em dimensão de vitória,
sobre a programação do protesto.
Desapareceu do mapa
A deposição do sr. João Goulart dá de mão beijada ao sr. Leonel Brizola a elegibilidade com que não
sonhava tão cedo e cria um problema político a ser considerado com urgência. O líder radical, entretanto,
não sentia a alteração de sua perspectiva política e continua irrefreável no ímpeto de atingir sua meta pela via
revolucionária.
Segundo tudo indica, Brizola tomou o caminho do interior do Rio Grande do Sul, sem se dar conta
do que se passa. Para ele começou agora, embora noutra geografia, o sonho de reencarnação do fidelismo
mais ao Sul. Não tendo uma Sierra Maestra, Brizola se contenta com os pampas para tentar o caminho de sua
ambição. Sabe que para um presidente deposto o território estrangeiro é a única saída, mas para um chefe de
feitio revolucionário afastar-se de sua terra é correr o risco de um estigma negativo, num julgamento implacável
da opinião pública. Tanto mais que, sendo deputado, tem as garantias do mandato perfeitamente asseguradas.
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Trânsito fácil
Depois de duas noites em claro, o sr. Nei Galvão foi dormir um pouco na quarta-feira pela manhã.
Foi chegando e liberando o motorista, com o aviso de que estivesse de volta ao meio-dia para apanhá-lo.
Mas, foi bastante deitar, fechar os olhos e embalar no sono para o telefone tocar: era chamado a todo o
vapor pelo sr. João Goulart no Palácio das Laranjeiras. Na garagem do edifício apelou para um português
que remanchava por ali, pedindo que o levasse ao Palácio. O carro se pôs em movimento e o sr. Nei Galvão
adormeceu no banco de trás.
Daí a pouco o ministro da Fazenda acordava efetivamente dentro do Palácio, apenas com uma
diferença: cercado de soldados da Polícia Militar e saudado pela observação de Hélio Fernandes: — “Então,
ministro, o senhor veio aderir ao governador da Guanabara?”.
Entre estremunhado de sono e sacudido pelo aparato policial, interrogou o motorista: — “Mas,
onde é que nós estamos?”. O português nem vacilou: “No Palácio, sr. ministro”.
O tecido de equívocos foi desmanchado ali mesmo, numa parlamentação que reuniu militares,
Hélio Fernandes e outros. Dali saiu o sr. Nei Galvão, de alma refeita, embalado pela explicação do motorista:
“O sr. ministro estava dormindo e ao chegarmos junto àqueles caminhões que estavam no meio da rua,
fomos interceptados por um oficial da PM, que só nos deixou passar quando eu disse que era o ministro da
Fazenda que desejava entrar no Palácio. Ele concordou e nós avançamos”.
Chumbo trocado
No seu estilo, o homem reapareceu ontem de corpo inteiro num telegrama: o sr. Jânio Quadros
mandou ao governador Ademar de Barros (a fórmula é dele) o desabafo como troco. “Leio em um dos
seus pronunciamentos divulgados hoje pela imprensa as afirmações de que me acharia desaparecido e
de que sou muito esperto. Estive na casa que meu pai construiu na Praia da Enseada, no Guarujá, onde
recebi múltiplas e desvanecedoras visitas, inclusive de autoridades. Encontro-me em minha residência
nesta capital. Sempre fui homem de paradeiro conhecido e domicílio certo. Jamais vaguei de Assunção
para Cochabamba, tangido pela Justiça Criminal. Se apraz a V. Exa. distribuir títulos de esperteza, deve ter
condições subjetivas e objetivas para o fazer. a) Jânio Quadros, ex-presidente da República”.
Demissão ao crepúsculo
O sr. Emanuel Bianchi foi demitido da direção do IBC no crepúsculo do governo do sr. João
Goulart. Os atos de sua demissão e da nomeação do novo diretor de Comercialização, sr. Aguinaldo
Amaral, saíram publicados no Diário Oficial do dia 31. A saída do sr. Bianchi, que foi indicado para o
IBC pelo professor Carvalho Pinto quando ministro da Fazenda, representava o desfecho da luta que o
ex-diretor vinha sustentando com a presidência da autarquia, a propósito do caso da Comal. Admitese agora que o sr. Bianchi venha a ser nomeado presidente do IBC e que um dos títulos principais de
sua nomeação será precisamente o ato que o exonerou. O sr. Aguinaldo Amaral tomou posse ontem
numa solenidade muito simples.
Partida antecipada
O pintor Di Cavalcânti deveria seguir em maio para Paris, a fim de assumir na Embaixada Brasileira
o seu lugar de adido cultural. A crise, entretanto, apressou a viagem do artista. Várias festas de despedida,
ainda programadas, tiveram que ser canceladas com e sem aviso prévio. Agora são dois os adidos culturais
na nossa Embaixada, pois Almeida Sales ainda estava no exercício do posto.
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Realismo
Na madrugada de ontem, no Restaurante La Fiorentina, um pequeno vendedor de bilhetes de
loteria definia a nova situação política:
— Comprem, comprem! Esta é a loteria do Lacerda.
Racionamento
Animado com as noticias da Cadeia da Legalidade (janguista), um ouvinte revelava ao seu grupo:
— Esse racionamento de luz, por exemplo, é mais uma negociata do Lacerda. O filho dele tem uma
fábrica de velas.
Marcha
Do humorista Millôr Fernandes, assistindo do quinto andar do Jornal do Brasil à Marcha da Família e
impressionado com a caudal interminável do povo:
— Não é possível, estão dando voltas.
Informação precisa
Figura diplomática brasileira chegada de Moscou na véspera da queda de Goulart, trouxe na bagagem
uma historinha: na segunda-feira, antes de embarcar, quando buscava informação numa repartição soviética,
foi acolhido festivamente com esta observação — “Ah! o senhor é do Brasil. A situação lá é muito animadora. As
notícias chegadas do Brasil são excelentes”.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
4 meses de “complot”, 55 horas de ação
Brasília — “Grande Nação!”, exclamou o deputado Aliomar Baleeiro, com um sorriso
exprimido na sua rígida máscara de catedrático, ante as primeiras notícias de vitória do movimento
revolucionário sem derramamento de sangue, “Grande Nação”, repetiu: “Bom coração e péssimo
caráter”.
Decorreram cinquenta e cinco horas entre a proclamação do governador Magalhães
Pinto e o discurso de posse do sr. Mazzilli no Palácio do Planalto, desfecho de drama cujo libreto
foi cuidadosamente redigido no Estado-Maior do Exército pelo general Castelo Branco e seus
assessores.
A conspiração militar que destroçou o sistema de segurança do sr. João Goulart, abrindo
campo ao Congresso para consumar um Golpe de Estado, desenrolou-se por quatro meses, de
dezembro a março, e teve como seu núcleo ativo meia dúzia de coronéis que tomaram a peito a
tarefa de estimular os comandos adormecidos e de se infiltrar pelos escalões inferiores.
Esses coronéis, depois de algumas sondagens junto a generais, sentiram que eles não
tomariam a iniciativa de uma coordenação dos elementos militares alarmados com a política
do ex-presidente da República. Quando o general Kruel foi demitido do Ministério da Guerra,
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embora não houvesse ainda montado qualquer dispositivo de conspiração, foi aquele chefe
militar instado a resistir, na base dos botões de comando e dos sentimentos antijanguistas que
se avolumavam no seio da oficialidade. O general Kruel, imbuído de responsabilidades legalistas,
reagiu.
Um episódio, ocorrido logo em seguida, se tornou decisivo: a ordem ao Corpo de Paraquedistas
para prender o governador Carlos Lacerda. A resistência do coronel Boaventura ecoou em todos os
escalões da oficialidade, criando o clima propício para o início da conspiração.
Estabelecido o núcleo central, decidiu-se convidar um general de prestígio incontrastável e
de capacidade técnica para assumir o comando militar, moral e político do movimento. Fez-se uma
primeira sondagem, por intermédio do general Ademar de Queiroz, junto ao general Castelo Branco,
o qual, sob jura de segredo absoluto, concordou em receber o grupo de coronéis em conspiração.
Ao general Castelo Branco, logo se juntou o general Costa e Silva, que vinha sendo instado por
numerosos militares a assumir o comando ostensivo. Revelou-se em seguida a posição do general
Justino Alves Bastos, de solidariedade ao movimento.
O trabalho passou a desenvolver-se sistematicamente, já aí em nível de Estado-Maior. A posição
do general Jair Dantas Ribeiro ficou em observação, pois se tendia a convidá-lo a comandar os
acontecimentos. O ex-ministro da Guerra, no entanto, dava sucessivas provas de submissão à política
do sr. João Goulart, recebendo advertências de seus colegas de farda, inclusive do chefe do EstadoMaior, que por dez vezes o alertou para os riscos a que o sr. Goulart submetia o País.
O movimento até então organizava-se formalmente na base defensiva, pois, partindo do
pressuposto de que o presidente armava um Golpe de Estado, se coordenavam forças para resistir e
frustrar a tentativa.
O comício do dia 13 de março alterou o espírito da mobilização. Convenceram-se os comandos
de que o presidente acelerava planos que não assumiriam o caráter clássico das investidas continuístas.
O general Kruel foi ao Rio e juntou sua voz à dos generais que advertiam o ministro da Guerra e, já
então, admitia o comandante do Segundo Exército sua integração na resistência antijango.
O plano militar estava cuidadosamente articulado, quando surgiu a crise na Marinha de Guerra.
Consultados entre segunda e quinta-feira, apoiaram a conspiração os governadores Ademar de Barros,
Magalhães Pinto, Ildo Meneghetti e Nei Braga, fixando-se o princípio de que não seriam atingidos
os mandatos de governadores e parlamentares, apesar da restrição feita pelo general Justino Alves
Bastos, que se julgava no dever de liquidar a posição do sr. Miguel Arraes.
Na Sexta-Feira Santa, com a decisão do Governo de subjugar o Comando Naval, o governador
de Minas pretendeu precipitar o movimento, declarando-se em rebelião. O general Mourão avisou-o
de que seria cedo. Segunda-feira, finamente, foi o sr. Magalhães Pinto liberado. A iniciativa lhe cabia,
pela posição assumida nos últimos anos e pela repercussão das suas palavras em setores não atingidos
pela radicalização promovida pelos governadores de São Paulo e da Guanabara, este informado do
movimento apenas no domingo.
Em Brasília, o contato da conspiração era com o coronel Serra, o mesmo que na madrugada
de ontem assumiu a chefia de polícia e, pela tarde, conteve os últimos pelotões cívicos do professor
Darcy Ribeiro com uma exposição de tanques e metralhadoras em frente à estação rodoviária.
O problema de Mazzilli
Com o sr. Ranieri Mazzilli solidamente plantado no Palácio do Planalto — tropas de Pameri,
Goiás, substituem o antigo Batalhão de Guardas e se entrincheiram por todos os lados em torno do
Palácio —, prosseguem as gestões para formação e consolidação do poder civil implantado pela
revolução vitoriosa.
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O sr. Mazzilli preparava-se, no fim da tarde de ontem, para viajar para o Rio, onde fora precedido
pelo senador Auro de Moura Andrade, incumbido dos primeiros contatos com o sistema militar
triunfante.
O presidente em exercício, por um prazo que não deverá exceder trinta dias constitucionais,
deverá organizar, em consulta, com o comando e com os três ou quatro governadores vitoriosos,
um governo dentro de critério seguro. O sr. Mazzilli hesita entre um gabinete de grandes nomes ou
um gabinete técnico destinado a preencher o curto período do seu governo. Sua decisão deverá ser
pronta para evitar os vetos e as complicações políticas que desgastariam o processo revolucionário.
O novo Governo estaria já sob pressão de tendências contraditórias, entre elas apontando-se
uma inclinação radical, atribuída ao general Kruel, no sentido de um expurgo que atingiria o próprio
Congresso Nacional. Impõe-se, em consequência, uma consolidação do sistema civil, a fim de explorar
o substrato legalista da revolução militar para a preservação das instituições.
Depois de Mazzilli
O sr. Mazzilli, ao assumir o Governo na cerimônia mais drástica e sumária da história do
Congresso — réplica precisa da operação que em 1955 derrubou os presidentes Carlos Luz e Café
Filho —, incompatibilizou-se para a eleição do presidente que cumprirá o restante do mandato
iniciado em 1961 pelo sr. Jânio Quadros.
Seu nome está, portanto, fora de cogitações.
Na UDN, estimulada por sugestões de chefes militares, ganha corpo a ideia de eleger o general
Castelo Branco, o qual, por sua competência, prestígio e isenção política, estaria em condições de
dar eleições tranquilas em 1965. O PSD, que considera com simpatia o nome do chefe do EME, vem
candidatando, contudo, o marechal Dutra, o qual não admite entrar numa disputa, embora aceitasse
um mandato dado de comum acordo pelas forças vitoriosas.
O PTB, sondado, declarou por intermédio do sr. Doutel de Andrade que não examinará qualquer
nome antes de uma consulta ao sr. João Goulart. O ex-presidente é que orientará a atitude do partido,
inclusive para uma eventual resistência e tentativa de torpedeamento do processo legal.
O governador Magalhães Pinto, traduzindo, ao que parece, a opinião de outros governadores,
manifesta-se no sentido de uma decisão rápida do Congresso, de maneira a impedir que sejam
afetadas pelas disputas as inspirações do movimento. Haverá pressão nesse sentido, mesmo porque
se acredita que um governo tão transitório quanto o do sr. Mazzilli não dará a desejada estabilidade
às instituições e ao processo político.
O novo presidente, no entanto, não será eleito antes de aprovada a lei que regulamenta
a eleição indireta de presidente da República. O projeto está em tramitação há algum tempo na
Câmara dos Deputados, devendo entrar em regime de urgência depois de aprovado o projeto de lei
e vencimentos dos militares.

Jornal Última Hora (matutino)
Flávio Tavares
Os últimos momentos de Jango em Brasília
Brasília — Às 13h25, o sr. Ranieri Mazzilli entrava no Palácio pelos fundos. Chegou em automóvel
particular, não pedindo os soldados qualquer identificação. Encontrou os elevadores das autoridades
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trancados no quarto andar. Esperou alguns minutos no subsolo e logo depois subiu direto ao gabinete
do presidente da República pelo assesso destinado ao público. Um grupo de deputados, entre os
quais o sr. Afonso Celso, primeiro-vice-presidente da Câmara, foi dar no gabinete do chefe da Casa
Civil. Comunicaram-lhe que vinham presenciar a posse do Mazzilli. O sr. Valdir Pires retrucou-os com a
frase, já naquela altura sem qualquer significação prática: “Os senhores usurparam o Poder”. O sr. Darcy
Ribeiro completou o pensamento com outra frase contínua: “Os senhores usurparam o Direito”. Nada
mais houve. Os diálogos seguintes serviram apenas à indicação topográfica do local onde deveria
estar Mazzilli.
A posse de Mazzilli durou três minutos. No gabinete de Jango, duas fotografias do presidente
Getúlio Vargas nas paredes vigiavam os parlamentares da UDN, do PSD e do PSP, apertados uns contra
os outros eufóricos com a deposição e saudando o novo presidente da República.
O deputado coronel Costa Cavalcânti informava que o coronel André Fernandes, chefe do
escalão avançado do gabinete do ministro da Guerra em Brasília, estava chegando para assumir a
chefia da Casa Militar. Mazzilli prometeu ao deputado Afonso Celso que entraria em contato com os
generais Costa e Silva e Morais Âncora, pedindo que libertassem o governador Badger Silveira.
Os Momentos de Jango
Quando o presidente João Goulart chegou a Brasília, às quinze horas de anteontem, tinha consciência
de que estava liminarmente deposto. Fomos o último jornalista a estar com Jango em Brasília, antes de sua
viajem ao Rio Grande. Estava calmo, mas sabia que fora abandonado pelo seu dispositivo militar. Num ponto
era explícito e incisivo: não renunciaria. Se quisessem, que consumassem a ilegalidade, depondo-o a “manu
militari”, através de uma medida legislativa. Em seu Estado natal, aguardará o rumo dos acontecimentos. Aos
líderes Tancredo Neves, Arthur Virgílio e Doutel de Andrade, tinha frisado esse ponto de vista.
Não esperava, no entanto, o presidente João Goulart “e o bloco parlamentar do Governo mantinha
opinião idêntica”, que o Congresso consumasse sumariamente a deposição. Julgava-se que o Parlamento
seguiria os trâmites regimentais, debatendo e votando uma proposta concreta de “impeachment”, para,
inclusive, resguardar a sua própria legitimidade como Poder Soberano.
A Tancredo Neves e Doutel de Andrade, Jango chegou a afirmar: que “os deputados e senadores não
se exporiam ao perigo de cavar a sepultura do próprio Congresso, empenhando-se pela deposição do chefe
do Governo sem uma análise e um debate prévio e democrático”.
Foi com esta convicção que embarcou o Avro presidencial, em companhia dos filhos do ministro
Paulo Mário e de meia dúzia de militares fiéis, às 23 horas do dia 1º, com destino ao Rio Grande do Sul. “Podem
me esbulhar. Mas não conseguirão esbulhar o povo”, foram suas últimas palavras em Brasília.
Na madrugada de ontem, Jango chegava a Porto Alegre. Logo após a posse de Mazzilli já se iniciava a
luta suscita pelo Poder. Dentro de trinta dias, o Congresso deverá eleger um presidente da República, para um
mandato tampão de 21 meses, a findar em 31 de janeiro de 1966, e os grupos políticos e militares já tomam
posições.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
Tardou, mas veio
Tenho sustentado nestes artigos que “não é possível transplantar integralmente o sistema
político da Inglaterra ou dos Estados Unidos para o Equador ou a Venezuela ou Cuba ou São Domingos,
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sem adaptar o figurino às formas e dimensões do individuo”... Não só nas repúblicas menores,
mas também nos “grandes” latino-americanos. Argentina, Brasil e México.
“No tempo do Império”, prosseguia eu em artigo de 27 de setembro passado, “foi essa
válvula de emergência, tão criteriosamente usada pelo Imperador, que evitou as agruras de várias
revoluções e da anarquia de que padeceram, a esse tempo, as repúblicas hispano-americanas”.
A simples mudança de forma de Governo, de Monarquia para República, não podia ter a
virtude de transformar os homens e sua educação política. Era preciso, portanto que o Poder
Moderador continuasse a funcionar.
Em mãos de quem? Perguntavam-me. Só podia ser das Forças Armadas, dizia eu, por três
motivos. Primeiro, porque são educadas num ambiente de formação cívica, fora dos partidos,
fora dos interesses, fora das paixões, no culto da Pátria; segundo, porque lhes incumbe a missão
de garantir o exercício dos poderes constitucionais; terceiro, porque no Brasil, as Forças Armadas,
salvo raras exceções, têm-se mostrado dignas de exercer esse poder; nunca dele aproveitaram
para se apoderar do Governo; ao contrário, têm-se sistematicamente recusado a assumi-lo e,
ainda menos, a dele se servirem (como em outras repúblicas) para o enriquecimento próprio.
O ilustre historiador João Camilo de Oliveira Tôrres escreve, em sua Democracia Coroada,
que “o Poder Moderador pertence a um príncipe hereditário, sem interesses concorrentes com os
particulares, cujo bem é o bem público..., “sendo, portanto, importante haver um órgão no Estado
que cuide tão somente das razões nacionais”.
Rui Barbosa, encarando o problema com notável senso da realidade, escreveu que na
convivência dos mestres ingleses aprendera a não ter preferências abstratas em matéria de forma
de governo.
No notável documento que é o manifesto do general Humberto Castelo Branco, a princípio
secreto, mas, agora extensivo, disse o eminente chefe do Estado-Maior:
“Os meios militares nacionais e permanentes não são para defender programas de
Governo, muito menos sua propaganda, mas para garantir os poderes constitucionais, o seu
funcionamento e a aplicação da lei”.
Diz ainda o general Castelo Branco: “não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas
para empreendimentos antidemocráticos, nem foram instituídas para declarar solidariedade a
esse ou àquele poder”.
O manifesto enquadra-se, portanto, na mais pura doutrina do Poder Moderador, de
alheamento às paixões políticas, de garantia dos poderes constitucionais e de apoio integral ao
mecanismo da Constituição para substituição do presidente deposto.
Aos que tantas vezes me interpelaram, nos últimos meses, quanto ao meu “imaginário”
Poder Moderador, posso agora responder com os fatos.
Tardou, mas veio.
Agora, diante dessa nobre, desinteressada e patriótica atitude das Forças Armadas a Nação
exige de seus homens públicos um comportamento à altura dos altos interesses do País. O sr.
Juscelino Kubitschek, entretanto, já está espreitando a possível confusão do momento para
saquear os remanescentes. Sua atitude na crise atual foi de uma lamentável pusilanimidade.
Não era contra ninguém, nem contra coisa alguma. Nunca teve uma palavra de censura, sequer
de advertência, ao antigo comparsa a quem, no seu governo, arrendara alguns ministérios e
a Previdência Social. Não parece ter nascido na mesma terra de Magalhães Pinto, de Alkmin e
de Milton Campos. Só trata de corvejar os despojos do janguismo, para arrebatar o eleitorado
peleguista e comunista.
Na hora presente, o Brasil e as Forças Armadas têm o direito de exigir o expurgo dessas
imundícies.
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P. S. – O artigo publicado no O Globo de ontem, sob o título Achincalhe e Tripúdio, fora
escrito no sábado último e entregue à redação no domingo, isto é, antes de vitoriosa a revolução
salvadora. Sem o quê, já não teria sentido.
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SABADO

4 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Trinta dias é o máximo que lei dá a Congresso para eleger presidente e vice.
Sustenta jurista de fôlego que “só pode ser entendido como prazo máximo” o período de trinta
dias previsto na Constituição e na Lei 1.395, de 1951, para a eleição de presidente da República pelo
Congresso, quando estão vagas a Presidência e a Vice-Presidência da República e se a última ocorreu
na segunda metade do período presidencial. É obrigatório o preenchimento das vagas de presidente e
vice-presidente, com o objetivo de completar o mandato.
Assinalam os intérpretes da lei que o propósito constitucional ao fixar o prazo foi o de não permitir
que o presidente da Câmara, o do Senado ou o do Supremo Tribunal Federal, “que não receberam a
sagração do voto popular para o exercício da chefia suprema do Estado”, permaneçam no cargo por
tempo superior ao estritamente necessário à realização das eleições. O que a Constituição não permite
— entendem os constitucionalistas —, ao fixar o prazo, é a sua extensão além dos trinta dias.
A Lei 1.395 estabelece que o edital de convocação do Congresso para fazer a eleição deve
marcar a data e a hora da sessão. Na exegese do texto, torna-se claro que não haveria necessidade da
recomendação, se ela devesse ocorrer necessariamente no trigésimo dia. O Artigo 69, parágrafo 2º, da
Constituição, e o Artigo 1º da Lei 1.395 dizem que a eleição será, obrigatoriamente, para o preenchimento
dos dois cargos, presidente e vice.
A sessão será aberta com qualquer número e não será suspensa por falta de quórum, mas a
eleição só se iniciará com a presença da maioria dos membros do Congresso (Artigo 3º da Lei 1.395).
Serão distintos os escrutínios para a eleição do presidente e do vice (Artigo 4º da Lei 1.395). Serão
considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos votos dos presentes. Em caso
de empate, o mais velho será o vencedor. A sessão será dedicada exclusivamente à eleição.
Arinos por Magalhães
O senador Afonso Arinos veio ontem para o Rio a fim de representar oficialmente o governador
Magalhães Pinto nos entendimentos que aqui se processam para a composição do novo Governo.
Ficou instalado no escritório de Minas na Guanabara.
Comando
Segundo o testemunho do deputado Danilo Nunes, as operações militares na Guanabara
foram chefiadas “com o maior desassombro”, pelo general Costa e Silva, atual ministro da Guerra. Ao
general Castelo Branco coube o comando geral do movimento, em todo o País.
Brasil dobra em Cannes
O cinema brasileiro recebe uma demonstração de valor internacional, com o convite chegado
ontem às mãos de Nélson Pereira para apresentar-se em Cannes com o seu filme Vidas Secas. De
acordo com o regulamento do festival, cada país tem o direito de concorrer com uma produção, mas
fica ao diretor do concurso a margem de abrir a exceção e evitar que o regulamento seja injusto. O
diretor telegrafou ontem ao diretor de Vidas Secas, para comparecer ao lado de Deus e o Diabo na Terra
do Sol e candidatar-se aos prêmios concedidos à beira alta do Mediterrâneo.
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Definições
t 4PMUBQPSBÓBEFOPNJOBÎÍPEFiDPNÓDJPEBTMBWBEFJSBTwQBSBBDPODFOUSBÎÍPQPQVMBSEPEJB
13. Explicação: só tinha trouxas e tanques.
t "QSJNFJSBJOGPSNBÎÍPRVFEBWB(PVMBSUDIFHBOEPBP1BSBHVBJDSJPVJNFEJBUBNFOUFBWFSTÍP
de que o acordo firmado entre Jango e Stroessner em Uruaçu era mais modesto: tinha em vista
somente duas quedas e não as sete.
t "TFOIBRVFBVUPSJ[PVPJOÓDJPEBSFWPMUBQBTTPVQPSNVJUPTPVWJEPTJOPDFOUFTFNUPEPP
Brasil. Participava apenas que “a criança vai nascer”.
Quebrou o silêncio
Oficialmente em férias na cidade mineira de Juiz de Fora, o marechal Odílio Denis estava no
quartel-general da Quarta Região Militar, ao lado do general Olímpio Mourão Filho, quando Minas
resolveu levantar-se em armas. Imediatamente, o ex-ministro da Guerra, dono do maior silêncio
desde a crise de agosto de 61, lançou a seguinte proclamação: “Aqui estou, ao lado dos camaradas das
Forças Armadas e do altivo e valoroso povo de Minas Gerais, nesta gloriosa arrancada de libertação do
Brasil, para nele restabelecer o domínio da lei e da ordem”.
Lotação esgotada
As embaixadas do Chile, México, Bolívia e Uruguai estão merecendo a preferência dos que,
por débito ou hipótese, sentem necessidade de escapar às prisões que esperam os que tiveram
responsabilidades políticas no governo deposto.
Os pedidos de asilos tornaram-se tão numerosos que os embaixadores estão esbarrando num
problema difícil de resolver: a lotação nas embaixadas do Chile e do Uruguai não dão mais para
as procuras. As do México e da Bolívia dispõem apenas de duas vagas cada uma, reservadas para
figuras de maior importância. Os diplomatas acham que qualquer estudante ou sargento, que pouco
tiveram a ver com os fatos recentes, preenchem lugares que poderiam ser reservados para outros
mais visados.
Os funcionários da Embaixada de Cuba estão se divertido com seus colegas latino-americanos,
porque dispõem de muito espaço vago. Na hora de asilar-se, ninguém se lembrou ainda de Cuba.
Indefinição
Quando Minas deflagrou o protesto que iria fulminar em 48 horas o Governo João Goulart, o
nome do governador Miguel Arraes figurava no dispositivo e havia concordância dele com as linhas
do movimento. As fontes que davam conta da presença de Arraes nas disposições que precipitaram
o protesto eram válidas.
Na hora da definição pública, entretanto, o sr. Miguel Arraes saiu pelo lado oposto, com atraso
e sem preparo para o gesto. Esbarrou no dispositivo militar armado ao redor dele há muito tempo,
exatamente para mantê-lo sob ameaça da ação federal.
Ajuda técnica
A Petrobras foi obrigada a pedir socorro aos técnicos e engenheiros de Capuava, para superar
os problemas que impediam as refinarias de Cubatão e Duque de Caxias de voltarem ao seu ritmo
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normal de produção. Quarta-feira foi dada a ajuda à refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, já
recuperada. Sexta-feira foi a vez de Duque de Caxias, que deverá estar normalizada hoje.
Desgraça pouca é bobagem
Sonny Liston não perdeu apenas o título de campeão mundial dos pesos pesados. Parece
também que a sorte o abandonou. Um dia desses, dirigindo seu Cadillac a 76 milhas por hora, numa
estrada do Colorado, foi interceptado por um guarda de trânsito rodoviário que se especializou em
cobrar multas altas. Sonny estava com um excesso de 46 milhas na velocidade permitida, não tinha
licença para dirigir naquele Estado e levava uma pistola automática escondida. Como, além de excampeão, é, também, ex-sentenciado, Sonny está ameaçado de processo.
Calorias dão cadeia
Herman Taller, autor de Calorias Não Engordam e nome de prestígio entre os obesos brasileiros,
anda às voltas com a Justiça norte-americana, desde que a Food and Drug Administration —
organismo responsável pela qualidade da alimentação e dos medicamentos nos EUA — examinou
o livro e destruiu sua tese central, provando que calorias engordam de qualquer maneira. As coisas
pioraram mesmo foi quando ficou descoberto que Taller é grande acionista de uma empresa que
fabrica determinadas pílulas aconselhadas no livro. Se for condenado, Taller poderá pegar até 239
anos de cadeia, sem ao menos o direito de escolher o prato que vai comer na prisão.
Revanche
Por conta própria, os oficiais da Marinha, visivelmente descontentes com a solução dada
à manifestação dos marinheiros, entremostram a disposição de punir os figurantes das cenas
desenroladas no Sindicato dos Metalúrgicos. A disposição de espírito se exacerbou nas reuniões
sucessivas, no Clube Naval e em casa de oficiais. Cada vez que um marinheiro se apresentar à unidade
em que serve, será preso imediatamente. É o princípio do olho por olho, dente por dente.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Eleição quarta-feira, Juscelino com PTB
Brasília — O senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, assumiu com os
Comandos Militares o compromisso de realizar na próxima quarta-feira a eleição para presidente
da República. Esperado em Brasília, o sr. Moura Andrade traria consigo, já, a minuta do projeto de
resolução que convocará a eleição indireta do sucessor do sr. João Goulart.
Como estão vagas a Presidência e a Vice-Presidência, poderá haver eleição igualmente para
vice-presidente da República, segundo transpirava ontem dos conselhos políticos.
Crescem os indícios, a esta altura, de que o sr. Ranieri Mazzilli, traumatizado pela rapidez e
informalidade dos acontecimentos e constrangido pela escassa faixa de tempo assinalada à sua
interinidade, não conseguiu vencer os obstáculos à Constituição de um Governo capaz de superar a
tutela militar e de se impor a pressões contraditórias. Sem encontrar a justa linha e o ponto de equilíbrio
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em que fixar sua autoridade, o presidente em exercício estaria conformado com a precipitação das
eleições indiretas para quarta-feira ou, se possível, para antes disso.
A UDN declara-se ostensivamente favorável à antecipação do pleito, tendência que é também
de grandes setores do PSD, alarmados com a rápida deterioração do poder civil e receosos de que
o próprio Congresso venha a ser atingido pela avassaladora presença do poder militar no comando
do País. Para esses grupos políticos, a situação indicaria a conveniência da escolha imediata de um
dos chefes militares da Revolução para à Presidência da República, confiando-se assim, a intérprete
autorizado, a preservação das instituições livres, com a formalização do domínio de fato já existente.
Seria esse igualmente o pensamento dos governadores vitoriosos, não só do sr. Magalhães
Pinto como igualmente dos srs. Ademar de Barros, Carlos Lacerda e Ildo Meneghetti.
O sr. Juscelino Kubitschek tornou-se, no entanto, dentro dessa tendência, que reflete o clima do
Estado-Maior Militar, um fator de perturbação política, pois iniciou discretas, mas efetivas sondagens
para um entendimento com o PTB, visando a assegurar a eleição de um novo presidente, civil ou
militar, capaz de desviar a revolução vitoriosa dos caminhos da intolerância que estariam sendo
trilhados por alguns de seus chefes civis e militares.
É visível o objetivo político eleitoral do ex-presidente da República, pois pretende, na hora da
crise, assegurar-se à solidariedade do partido do sr. João Goulart para sua candidatura presidencial
em 1965.
A atitude do sr. Juscelino Kubitschek provocará, evidentemente, reações no dispositivo
dominante, mas parece que um dos objetivos perseguidos é precisamente tornar ostensivas essas
reações para que se sele numa ação política espetacular a aliança dos trabalhistas com candidato do
PSD à próxima eleição popular para a Presidência.
Se o sr. Juscelino Kubitschek obtiver apoio dentro do PSD para a manobra, à qual imprime um
sentido de resistência civil e democrática, passarão os vitoriosos a experimentar grandes dificuldades
no encaminhamento de uma candidatura militar, agravando e extremando a notória impaciência das
Forças Armadas com o que se chama abertamente de cambalachos.
Tendo o general Castelo Branco levantado a preliminar da incompatibilidade dos chefes da
Revolução, o marechal Dutra tornou-se o mais provável candidato.
A palavra de ordem
A palavra de ordem surgida dos bastidores da revolução vitoriosa é “acabar com o comunismo”.
A firme disposição do Comando Militar de realizar essa política, que estaria sendo executada com
conotações terroristas neste ou naquele ponto do País, provocou apreensões não só entre os
deputados e senadores da esquerda como até mesmo entre aqueles que, no esquema vitorioso, se
recusam à adoção de técnicas extremadas. O governador de Minas estaria entre os que condenam
a intolerância e o expurgo e o sr. Juscelino Kubitschek pretenderia levar o PSD a cobrir essa posição,
embora correndo os riscos inerentes a manifestações desse tipo.
Na UDN, o sr. Herbert Levy coloca-se entre os extremados, por não admitir, segundo disse, que
o sentido generoso da Revolução deite a perdê-la em seus objetivos essenciais. Propôs ele ontem até
mesmo a cassação de mandatos de deputados da esquerda, mas a própria liderança do seu partido
se mostrou infensa à tese.
De qualquer forma, o clima criado manteve a hesitação, senão o pânico, nas fileiras oposicionistas,
permitindo que o plenário da Câmara, na ausência de temas novos criados pela Revolução que ainda
não constituiu um Governo, prosseguisse no inquietante clima das horas incertas da crise.
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Costa Cavalcânti, um nome
O coronel Costa Cavalcanti, deputado por Pernambuco, participou, na sua dupla qualificação,
da conspiração vitoriosa. Foi ele o contato com o general Justino Alves Bastos e outros generais, e
seu discurso, pronunciado uma semana atrás, serviu de senha aos militares de todo o País, assim
advertidos de que a hora aproximava.

Jornal Última Hora (vespertino)
Flávio Tavares
As horas finais de Jango em Porto Alegre
Brasília — Na capital da República, ontem, o deputado Herbert Levy propunha, em reunião da
bancada udenista, a cassação dos mandatos dos parlamentares da Frente Parlamentar Nacionalista,
enquanto se anunciava de outra parte que o senador Auro de Moura Andrade — esperado da
Guanabara esta manhã — chegaria lá com os editais redigidos, convocando para a próxima quartafeira as eleições para a escolha de um presidente da República pelo Congresso. Mas estes fatos,
de significação política, não prendiam tanto a opinião pública quanto o relato das treze horas de
permanência do presidente João Goulart em Porto Alegre feito pelos ex-ministros Osvaldo Lima Filho,
Wilson Fadul e Amaury Silva.
Sem renunciar à Presidência, Jango abdicou dos poderes e das prerrogativas de resistir. Uma
multidão recebeu-o, à madrugada, no aeroporto da capital gaúcha. A multidão fremia, queria lutar,
dispondo-se a resistir à deposição. O general Ladário Teles e o deputado Leonel Brizola, com o controle
das operações militares e civis no Rio Grande, queriam, apenas, a concordância e as ordens de Jango
para resistir pelas armas. Do interior, gaúchos de bombacha chegavam a Porto Alegre para incorporarse ao Terceiro Exército. A cidade, mobilizada, com povo e soldados de mãos dadas, esperava, apenas,
pelas ordens do presidente.
O general Ladário e Brizola tinham opinião formada: depois do ato declaratório do Congresso,
proclamando vaga a Presidência da República, só a resistência armada do Sul, poderia se opor à
deposição. Em noventa minutos, o comandante do Terceiro Exército julgava-se em condições de
dominar integralmente a situação no Rio Grande e daí, marchar para o Norte. Esperava, no entanto, as
ordens do presidente João Goulart.
Sugeriam, inclusive, que Jango nomeasse o general Ladário para o Ministério da Guerra e Brizola
para o da Justiça. O sr. Abelardo Jurema estava preso e o general Jair Dantas Ribeiro, hospitalizado,
estava à margem do Comando Militar. Jango estaria praticando um ato natural na emergência.
Sangue Sem Glória
Jango considerava encerrado o aspecto militar da deposição. O derramamento de sangue seria
inglório. O povo estava desorganizado e conclamá-lo à resistência no resto do País, com todos os
Comandos Militares dispostos contra Jango, seria levar à carnificina — em troca de nada — milhares
de homens. O sr. João Goulart se dispunha à renúncia de Cristo no Calvário. Na longa viagem de
quatro horas de Brasília a Porto Alegre, repetira, de sua poltrona no avião, a reflexão feita há dois mil
anos no Horto das Oliveiras: Jango resolvia renunciar ao sacrifício fatricida. Não se julgava no direito
de precipitar a luta para manter-se no poder.
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Resistência na Fronteira
Porto Alegre — relatam os ministros — estava ameaçada de bombardeio, se Jango lá
continuasse. O general Ladário e o general Otomar Soares, chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército,
sugeriam que Jango seguisse para São Borja, aguardando à margem do rio Uruguai, próximo à
fronteira com a Argentina, o desenvolvimento das operações militares. Eles dirigiriam o movimento
de tropas, mas queriam a ordem do presidente para prosseguir.
Jango pedia compreensão. Argumentava que nada mais conseguiria modificar uma
situação real desenhada, claramente, contra ele e seu mandato. “O sacrifício de Jango recusando-se a
ensanguentar o País — dizia-nos o sr. Osvaldo Lima Filho — só era comparável à bravura de Ladário e
Brizola”.
As Horas da Decisão
A perplexidade marcava o passar das horas. Na Granja do Torto, em Brasília, horas antes de
decolar para o Sul, o pequeno João Vicente, alheio ao perigo, pede ao pai que não se esquecesse de
levar seu caniço para pescarem em São Borja. Jango relatava o fato de semblante firme e carregado,
lembrando que outros meninos como o seu também estariam esperando, naquela altura, os pais
generais ou coronéis — no Rio ou São Paulo e em Minas — de regresso dos quartéis para a convivência
e a solidariedade das famílias que fora derrotada pelos levantes.
A decisão estava tomada. Não ordenaria o combate. Não levaria seu mandato às barricadas,
agravando a situação. Aguardaria no Brasil o desenrolar dos acontecimentos. Mas, em nenhuma
hipótese desencadearia a resistência. Para Jango, o episódio estava consumado. Preferia que a História
o julgasse e que ela própria, por si mesma, desencadeasse — breve ou remotamente, o quanto
importava este fato — o processo político.
Era meio-dia de 2 de abril. Nas ruas, a população de Porto Alegre aguardava os acontecimentos.
Jango preparava-se para dirigir-se ao aeroporto e, de lá, viajar para São Borja.
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DOMINGO
5 de abril de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda – edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
“Livro Negro” vem aí para mostrar que a revolta tinha razão
Está sendo processada rapidamente a coleta de documentos em todos os setores do Governo
derrubado, com a finalidade de preparação de um “Livro Negro” para levar ao conhecimento da
opinião pública a confirmação de todas as suspeitas que motivaram o movimento político e militar
contra Goulart.
A convicção de que estava em preparo um Golpe de Estado, com o fechamento do Congresso e
sustentação num dispositivo sindical como presença predominante na vida nacional, foi uma certeza
nos organizadores da Revolução. Seus chefes militares e civis estão interessados agora em abrir o
livro aos olhos do País, a fim de que não restem dúvidas de que foram levados a agir estritamente em
defesa do regime democrático.
Há toda uma equipe processando a classificação dos documentos já apanhados na ocupação
dos órgãos públicos federais, empresas estatais e entidades sindicais. Eles serão mostrados num
roteiro de suspeitas que constituíram a espinha dorsal da revolta armada. O sentido fulminante do
movimento facilitou a coleta dos documentos, principalmente na Petrobras, no IBC e nos ministérios
da Justiça, Trabalho e Educação.
A última noite
t "PDBJSEBÞMUJNBOPJUFEPTS+PÍP(PVMBSUOP1PEFS P1BMÈDJPEBT-BSBOKFJSBTDPNFÎBWBB
viver grande expectativa. A tensão aumentava de minuto a minuto, enquanto todos aguardavam
o pronunciamento do general Amaury Kruel, comandante do Segundo Exército. Os prognósticos
se dividiam: os que acreditavam na prevalência dos laços de amizade pessoal entre Kruel e Goulart
afligiam-se em otimismo, enquanto os de visão ideológica tinham como certa a definição do
comandante do Segundo Exército em favor da rebeldia.
t /P 1BMÈDJP  UPEPT TF NPWJNFOUBWBN FN DPNVOJDBÎÜFT UFMFGÙOJDBT F QSPWJEÐODJBT
mobilizadoras. Mas nenhuma palavra decisiva conduzia os preparativos, porque era preciso esperar
pela última palavra — reservada ao general Kruel. Grupos sindicais e estudantis procuravam se
antecipar, pressionando as figuras intermediárias, entre eles e o sr. João Goulart, no sentido de que
fosse autorizada a entrega de armas aos sindicatos. Era inútil o apelo: Jango esperava a decisão do
Segundo Exército e tinha como certo a manifestação de solidariedade com o Governo. Esta frase
atribuída a Goulart, na expectativa, define os sentimentos que o dominavam àquela altura: “Não darei
armas a quem não saberá utilizá-las”.
t %FQPJTEPQSPOVODJBNFOUPEPHFOFSBM,SVFM UPEPTTFEFSBNDPOUBSBQJEBNFOUFEPRVFJSJB
acontecer. A revolta havia estalado 24 horas antes em Minas e nenhuma providência fora tomada. A
definição do general Kruel indicava o rumo definitivo dos acontecimentos e aumentava a velocidade
dos fatos.
t &N NFJP ËT QSPWJEÐODJBT EFTFODPOUSBEBT RVF EFOPUBWBN GBMUB EF DPPSEFOBÎÍP QBSB B
emergência, Goulart e seus assistentes militares acharam que havia soado o momento de bater em
retirada, deslocando a chefia do Governo para Brasília, para o último ato. Na verificação das condições
para a saída do presidente, ficou claro que não havia requisitos mínimos de segurança para o sr.
João Goulart rumar ao aeroporto. Todos haviam pensado na vitória, mas a derrota não foi levada
em consideração por ninguém. Assistentes militares fizeram uma verificação do terreno noturno e
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constataram espantados que o dispositivo de defesa do Palácio Guanabara estava estrategicamente
em posição de avanço sobre o Palácio Laranjeiras, pois as tropas da Polícia Militar que protegiam
o governador Carlos Lacerda tinham estendido sua linha de defesa para cima da área das forças
encarregadas de defender Goulart.
t *NFEJBUBNFOUF GPJ QSPWJEFODJBEP KVOUP BP 1SJNFJSP &YÏSDJUP VN SFGPSÎP QBSB QSPUFHFS B
saída de Goulart. Passaram-se quinze minutos e ao cabo de mais quinze o pedido foi reforçado. Meia
hora depois, continuava sem ser atendido. O tempo se escoava e estabelecia-se um sentimento de
insegurança generalizado entre políticos e dirigentes estudantis e sindicais que se movimentavam
sem coordenação, noite afora. Continuava proibida, por ordem de Goulart, a entrega de armas aos
grupos populares para a defesa do Governo. Jango não queria selar com sangue a derrota que
percebia em marcha.
t 2VBOEPPTPmDJBJTRVFTFSWJBNOP(BCJOFUF.JMJUBSMPDBMJ[BSBNBPSJHFNEPOÍPBUFOEJNFOUP
dos pedidos de reforço, providenciaram pelo telefone o afastamento imediato do general Luna
Pedrosa, que comandava a operação de resistência passiva às ordens chegadas do Laranjeiras. Daí a
pouco, aproximavam-se, quase ao mesmo tempo, os reforços enviados de várias unidades do Exército
e da Marinha. Estava composta a moldura para a retirada.
t 'PJBQBSUJEBEFTTBTUSPQBTSVNPBP-BSBOKFJSBTRVFEFVPSJHFNBPBMBSNFTPBEPOP1BMÈDJP
Guanabara, anunciando a aproximação de um ataque iminente. O sr. Carlos Lacerda falava pelo
rádio e todo o País teve conhecimento do ataque pela voz do governador da Guanabara, em plena
madrugada.
t &NQPVDPTJOTUBOUFT PTSFGPSÎPTNJMJUBSFTGPSBNEJTQPTUPTOPFTRVFNBEFEFGFTBRVFKBNBJT
havia sido considerado necessário, tanta era a certeza de que a vitória viria por força do levante dos
sargentos e das massas despejadas na rua em defesa de Goulart. Era realmente a última coisa que iria
ocorrer ao pensamento de todos eles.
t 6NBEBTNFEJEBTQSFMJNJOBSFT OPDBNQPNJMJUBS GPJGPSÎBSVNSFDVPEPEJTQPTJUJWPEFGFOTJWP
do Palácio Guanabara, considerado, àquela altura, demasiado ofensivo para a segurança presidencial.
Um oficial foi encarregado da tarefa e preveniu às tropas da Polícia Militar que não era nada, apenas
uma alteração tática. Pediu-lhes para recuarem sem receio. A operação foi completada em ordem. O
último dia estava para começar: já eram quatro horas da madrugada.
t 5FTUFNVOIBTEBÞMUJNBOPJUFEFQÜFNTPCSFBTmHVSBTRVFTFNPWJNFOUBWBNNBESVHBEB
adentro, pelas salas e corredores. Os telefones não paravam. Muitos iam e vinham, mas faltava um
centro de operações para comandar a dispersão. Como movimentação, dizem que o sr. Abelardo
Jurema se revelou incansável. Símbolo de calma imperturbável do primeiro ao último momento foi
o sr. Raul Ryﬀ, atento a todos os detalhes da situação e destituído de qualquer ilusão, entre os que
deploravam a ordem dos fatos e os que acreditavam ainda no apelo à força do povo, dos sindicatos e
dos estudantes.
t 1PS WPMUB EF NFJBOPJUF  3Zõ NPOUBSB OP 1BMÈDJP P EJTQPTJUJWP EF JOGPSNBÎÜFT F QBTTPV B
jogar somente nessa frente de atuação. As estações de rádio entrosadas com o Governo começaram
a irradiar em cadeia, difundindo pela madrugada as informações filtradas e dirigidas para desnortear
a opinião pública e retardar a marcha dos acontecimentos.
t "SFUJSBEBTPGSFVVNSFUBSEBNFOUPDPNPEJBDMBSP IPVWFNBJTDBMNBFPDPSSFSBNBJOEB
alguns entendimentos, como a tentativa do general Jair Dantas de desengajar o CGT e o diálogo dos
generais Morais Âncora e Peri Beviláqua, para arrancar a Goulart um pronunciamento anticomunista
e um compromisso de expurgo no Governo.
t 2VBOEP(PVMBSUEFDJEJVQBSUJSQBSB#SBTÓMJB FSBVNBIPSBEBNBESVHBEB1BSUJVBVNBEB
tarde. Nessas doze horas, conseguiu apenas retardar a definição das tropas do Primeiro Exército,
sediadas na Guanabara, onde todos os indícios já se haviam tornado evidentes.
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t /BTSVBTIPVWFBQFOBTEFNPOTUSBÎÜFTEFEFTFTQFSPEFHSVQPTFTUVEBOUJT DPNBTBSNBT
que fuzileiros e soldados da Polícia Militar federalizada lhes colocaram nas mãos despreparadas para
a tarefa.
t %FQPJT RVF +BOHP TF SFUJSPV FN QFSGFJUB TFHVSBOÎB QBSB P BFSPQPSUP  PT UBORVFT RVF
montavam guarda no Laranjeiras partiram rumo ao Guanabara. Não era uma rendição: cumprida a
missão, os oficiais acharam que era o momento de sua definição pessoal.
Procuração ampla
Pelo telefone, o deputado Sérgio Magalhães informa que vai responder ao noticiário que o
apresentava como tendo recebido dinheiro chinês com finalidade revolucionária, pedindo ao
deputado Adauto Cardoso, da UDN, que aceite uma procuração com poderes amplos para investigar
a denúncia. Diz Sérgio Magalhães que irá mais longe, autorizando o representante udenista a examinar
toda a sua vida financeira particular e tornar público tudo que apurar. Considera absurda a tentativa
de envolver seu nome em episódios dessa natureza.
Alegria perturbadora
De volta da Europa, o poeta Augusto Frederico Schmidt, (...) de tanta emoção no aeroporto,
sentiu-se mal. Daí a pouco, circulava a notícia de que Schmidt sofrera um enfarte, mas era puro exagero.
Schmidt pisa em terra brasileira com uma advertência: “É preciso que os brasileiros e principalmente a
classe política saibam merecer o que aconteceu. Não se pode perder um momento na reconstrução
do País”.
JK na Coluna
No programa do sr. Juscelino Kubitscheck para ontem, a visita às tropas mineiras acampadas
no Maracanã foi o ponto mais importante: era uma satisfação que dava publicamente às críticas que
lhe são feitas em Minas, onde pensavam que ele iria vestir sua farda de coronel médico e integrar a
Revolução. Mas JK foi prestar sua homenagem à Coluna Tiradentes, formada de tropas do Exército e
da Polícia. Principalmente, foi visitar o Segundo Batalhão da PM mineira, sob o comando do coronel
Antônio de Pádua Falcão. Acompanhavam JK na “operação simpatia” os coronéis Nélio Cerqueira
Gonçalves, Dilermando Cruz e Afonso Heliodoro, todos da polícia mineira. O general Andrade Murici,
comandante da Coluna, fez um discurso em que o ponto de apoio foi o elogio à competência dos
oficiais e à disciplina das tropas mineiras.
Adesão
Os setores lacerdistas celebraram ontem, por antecipação, a visita de Brigitte Bardot ao
governador da Guanabara, marcada para o a noite, no Palácio Laranjeiras. Fotógrafos do Paris Match
vieram especialmente testemunhar a cena em que um artista ia se render politicamente ao guerreiro,
na fortaleza que voltou a ser Palácio. Nas revistas europeias da semana que começa, Lacerda aparecerá
de metralhadora e telefone na mão.
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Nota de dignidade
O coronel Domingos Ventura deixou limpa e dignamente o comando da Polícia do Exército,
sem levar qualquer marca de cumplicidade com os erros ou excessos do regime deposto. Nos
círculos revolucionários reconhecem todos que o herói da FEB apenas cumpria ordens, como oficial
disciplinado. É pobre, não aspirava ao generalato, não aceitou missão no exterior, não queria nada
com política e deixou a tropa, os seus catarinas, banhado em lágrimas. E os catarinas, que tão bem se
portaram nos últimos acontecimentos, também choraram a despedida.

Jornal do Brasil (domingo e segunda – edição única)
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Com pressa, mas com respeito à Constituição
Brasília — O receio de que a revolução vitoriosa esgote seus objetivos na simples
repressão policial e adote como conteúdo o anticomunismo “à outrance” parece conduzir a
ação de chefes civis e militares do movimento, no sentido de preservar o instinto legalista e
o sentimento democrático que os moveu na batalha para remoção do Governo do sr. João
Goulart.
A decidida reação do Congresso à cassação pura e simples de mandatos parlamentares
encontrou sua expressão numa reunião, ontem, realizada entre o sr. Moura Andrade e os
líderes da Câmara e do Senado, que afirmaram a necessidade de restaurar a intangibilidade da
Constituição e de enquadrar nos processos legais as operações de eliminação do dispositivo
subversivo que teria sido montado à sombra do Governo deposto.
O receio generalizado provocado pelas manifestações de extremismo direitista
ajudou o indeciso presidente Ranieri Mazzilli a compor um Governo Provisório, enquanto se
aceleram os preparativos para a eleição presidencial, que será realizada o mais cedo possível,
porém com observância das normas constitucionais e legais indispensáveis à afirmação das
instituições.
Essa mesma tendência levou alguns dirigentes políticos a acentuarem a necessidade
de que, na escolha do candidato à Presidência, se leve em consideração a possibilidade
de que se fixem os vitoriosos num nome capaz de sensibilizar o PTB, cuja acomodação às
instituições renascidas seria uma espécie de condição “sine qua non” da estabilidade e da paz
necessárias à recuperação econômica, política e social.
Admitindo que o candidato seja um militar, políticos da própria UDN sugerem que
se encontre um general de tendência liberal e de formação legalista, que jamais tenha
participado de ações militares internas de um lado ou de outro. Chega-se mesmo a insinuar
que esse general poderia estar no quadro dos que serviram, em outras oportunidades, que
não a atual, ao sr. João Goulart, como seria, por exemplo, o caso do general Segadas Viana.
Essa é, no entanto, a tendência extrema do movimento de recomposição da legalidade,
pois políticos dominantes do esquema vitorioso continuam a admitir que o general Castelo
Branco preencheria as exigências de isenção indispensáveis à recondução do País à ordem e
à paz. A incompatibilidade constitucional, que dificultaria sua escolha, poderá ser promovida
pela lei em elaboração, a qual poderá limitar ao chefe do Emfa a restrição imposta pelo
Artigo 139 da Carta Magna.
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A data da eleição dificilmente coincidirá com o compromisso assumido pelo sr. Moura
Andrade com os chefes militares, pois na quarta-feira ainda não estará votada a lei de
regulamentação da escolha indireta do presidente e do vice-presidente, pelo Congresso.
A Lei 1.395, de 13 de julho de 1951, que regulamentava essa eleição, foi expressamente
revogada pelo Artigo 5º da Lei Complementar nº 1 ao Ato Adicional, promulgada em 17 de
julho de 1962. O cargo de vice-presidente foi extinto pelo Artigo 23 do Ato Adicional e a Lei
Complementar nº 2 trata exclusivamente da eleição do presidente da República dentro do
sistema parlamentar de Governo, abolido. Revogada a Emenda Constitucional nº 4, estamos
sem lei expressa para escolha, pelo Congresso, do presidente e do vice-presidente, desde
que uma lei revogada não ressuscita quando abolida a lei que a revogara.
O deputado Zanelo apresentou em 20 de agosto de 1963 projeto de lei regulamentando
aquela eleição. O projeto esteve em ordem do dia, aprovado pelo colégio de líderes, mas foi
dela retirado a pedido do sr. Tancredo Neves.
Admite-se que em dois ou três dias, sob regime de urgência, o projeto Zanelo será
convertido em lei, e a eleição assim se realizaria na quinta ou na sexta-feira. Somente na
hipótese de uma pressão militar, que se procura conter, acelerar a tramitação legislativa, os
fatos se passariam de outra maneira.
Adauto e a cassação
O sr. Adauto Cardoso esclarece sua posição relativa à pretendida cassação de mandatos de
deputados. Existe um sistema de responsabilidade que prevalece tanto para deputados quanto para
qualquer do povo, fixado na Lei de Segurança do Estado. Se algum deputado violou os dispositivos
legais, que se forme contra ele o competente processo criminal, que a Câmara examinará para o efeito
da concessão da licença. Dificilmente, em tais casos, a licença seria negada.
E conclui: “Cassação pura e simples, não”.
Tropas de Minas dominam Brasília.
A ocupação de Brasília por tropas da guarnição federal de Minas e da força pública mineira foi
interpretada como uma ação estratégica visando a assegurar o Congresso, pondo-o em condições de
resistir ao esmagamento das suas prerrogativas.
Dutra sabia da conspiração
O marechal Eurico Dutra estava a par da conspiração que derrubou o Governo do sr. João
Goulart. Um dos generais que se entrosaram no comando revolucionário desde a primeira hora foi o
general Ulhoa Cintra, enteado do ex-presidente da República.
Convenção da UDN
A alta direção udenista está enfrentando seu primeiro problema com o governador Carlos
Lacerda. Enquanto este não admite sequer o exame da tese favorável à transferência da Convenção,
o sr. Bilac Pinto, presidente do partido, considera que os motivos que justificaram anteriormente sua
antecipação já não prevalecem, havendo já agora todos os motivos para retardar a decisão da UDN no
que se refere à escolha do candidato à Presidência da República. A necessidade de dar tranquilidade
política ao novo Governo seria suficiente para justificar um retardamento da decisão udenista.
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Admite-se, no entanto, dentro do partido, não ser possível adiar a Convenção, embora seja
possível adiar a decisão. Os convencionais se reuniriam e deliberariam marcar nova data para escolher
os candidatos do partido à sucessão presidencial.
Lembra-se na bancada federal udenista que a Convenção está convocada para dias em que
haverá em Brasília uma concentração maciça de senadores e deputados, para votação de novas leis
e a escolha do presidente da República, o que em si mesmo, constituiria impossibilidade material de
realizar a Convenção.
O sr. Magalhães Pinto está sendo convidado a participar da convenção para se bater, dentro
dela, pelo adiamento da decisão.
Estado de sítio
Na reunião dos líderes parlamentares, ontem, em Brasília, invocou-se como motivo para
antecipação da eleição do novo presidente da República a ameaça de estado de sítio, que seria
pedido caso se insistisse em deixar a escolha do novo chefe do Governo para depois de trinta dias.
A impressão, no entanto, é que o estado de sítio virá de qualquer maneira.
A “Sorbonne” foi à revanche
No escalão intermediário, entre o Alto Comando e o grupo de coronéis que deflagrou a
conspiração, assinala-se a presença de três dos antigos “coronéis da Sorbonne” (Escola Superior de
Guerra), hoje generais. Como se sabe, o grupo da Sorbonne foi militarmente esmagado, em 1955,
pelo Golpe Militar do general Teixeira Lott.
Pedro Aleixo e a cassação
O sr. Pedro Aleixo, comentando a notícia de um jornal de que ele seria favorável à cassação dos
mandatos, disse que essa é “a maior ignomínia” que o referido jornal praticou contra ele.
Valadares é vitorioso
Perguntamos ao senador Benedito Valadares se já estava em condições de falar sobre a situação.
“Na vitória”, respondeu, “é mais difícil a gente se comportar do que na derrota”.
Último ato
O governador Magalhães Pinto, no sábado anterior à Revolução, atendeu à cláusula de antigo
entendimento seu com o governador Miguel Arraes, de Pernambuco, a quem telefonou comunicando
que estava contra a atitude do Governo Federal no caso da Marinha e estava frontalmente contrário
a toda posição política do sr. Goulart, preparando-se em consequência para lançar manifesto à Nação
a qualquer momento.
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SEGUNDA
6 de abril de 1964

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O Expurgo
A intensidade e a rápida sucessão dos acontecimentos não são propícias à justa compreensão da
conjuntura política que o País atravessa. Parece, portanto, aconselhável interromper por alguns instantes
a ação para dedicá-los à análise da Revolução, dos motivos que a geraram e dos objetivos que ela colima.
Só agora, depois de expulso o presidente da República que se achava entrosado, se não integrado
em um “complot” comunista, é que a Nação se apercebe até que ponto esteve próxima de rolar pelo abismo
que lhe haviam preparado. Já se sabia da infiltração comunista em todos os escalões do Governo Goulart,
como da intimidade e do prestígio de que gozavam no Palácio das Laranjeiras os pelegos e arruaceiros do
CGT, do PUA, da UNE etc. Mas, o que não se sabia era do propósito formal do sr. Goulart, agora revelado pelo
sr. Ademar de Barros, de transformar esta democracia representativa em uma República Síndico-Comunista,
como se ignorava que uma organização de chineses comunistas, provida de amplos recursos em moeda
estrangeira, operava livremente junto aos setores mais vitais da estrutura do País. O governador de São
Paulo revelou agora na televisão as propostas e convites que recebera do sr. Goulart em Paris, por ocasião
de seu regresso da China, e em seu aposento privado no Palácio das Laranjeiras, a portas trancadas, com a
só presença do cunhado Brizola.
A conjuntura se apresenta, portanto, sob dois aspectos aparentemente contraditórios. Sob um
deles pode-se dizer que se um “complot” comunista não conseguiu vencer quando dispunha da integral
colaboração do presidente da República, num regime em que esse presidente enfeixa poderes imensos,
nunca mais conseguirá realizar seus intentos entre nós. Mas sob o outro aspecto, verifica-se que Goulart
era apenas uma das peças do tabuleiro do jogo comunista e que sua eliminação está longe de significar o
desmantelo e a destruição da trama e da organização infernais que haviam sido montadas.
Torna-se assim imperativa, no superior interesse da Nação, a operação de radical expurgo da infecção
comunista.
Este objetivo paira acima de quaisquer considerações de ordem legal.
Estamos diante de uma Revolução, curiosamente imposta à Nação pela traição dos seus dirigentes;
Revolução que tem por fim destruir a trama preparada pelos traidores. Por mais legítima que seja essa
Revolução, ela não deixa de ter o caráter revolucionário. E a fase revolucionária só termina quando
plenamente realizados seus objetivos.
Não é, portanto, admissível que as considerações de ordem jurídica em que se comprazem
os leguleios do Clube do Congresso em Brasília venham interferir com a obra revolucionária ainda não
concluída.
Já tivemos a experiência de 1945 e a de 1954 para ter aprendido o quanto é fácil neste País
o esquecimento e o quanto é persistente o controle da máquina política pelos partidos e grupos que
a dominaram. O sr. Getúlio Vargas careceu de quinze anos de ditadura para desmontar a máquina da
chamada República Velha. E só estava então em causa uma divergência entre dois grupos de republicanos.
A cisão agora é infinitamente mais grave, porque o que se projetava era a instalação para sempre, como
na Rússia, de um regime totalitário e impiedoso, comandado por controle remoto. Nunca mais sairíamos
dessas garras.
Os governadores representam a expressão da vontade popular tanto quanto o Congresso. As Forças
Armadas deram mais uma prova exuberante de sua desambição e de seu patriotismo.
Se o Congresso se obstinar na recusa de cassar o mandato e os direitos políticos dos quarenta
comunistas que o integram, “azar o dele”.
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TERCA

7 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo.
Militares lutam para não frustrar confiança popular em sua ação
Testemunhas do estado de espírito predominante entre os líderes militares vitoriosos assinalam
que está caracterizado neles o empenho de não frustrar as esperanças populares no movimento
triunfante. Nesse sentido, observa-se em todos eles o desejo de proporcionar ao povo medidas
concretas imediatas, que se traduzem em alívio nas dificuldades generalizadas para todos.
O governo da Guanabara vai pleitear do comando revolucionário que sejam pagas aos
Estados as parcelas do Fundo do Trigo a que têm direito e que estavam sendo retidas pelo Governo
Federal. Outros Estados imediatamente reforçarão o pedido, para aplicação dos saldos em obras que
representem melhoria de vida para o povo, como escolas, casas populares, hospitais.
Por outro lado, as informações chegadas da cúpula militar dão conta de que todos os comandos
se mostram estarrecidos com a quantidade de documentos, que levam mais longe do que supunham
os compromissos internacionais do programa esquerdista brasileiro. Consideram perfeitamente
caracterizada a existência de verbas fabulosas aplicadas na mobilização subversiva das massas pelo
Governo deposto. As mesmas fontes revelam-se seguras de que o volume de recursos vai chocar
também a opinião pública, quando os números forem revelados.
O Serviço Secreto do Exército continua empenhado em apreender depósitos de armas e
pretende, com a maior rapidez, tão logo se encerre a missão, apresentar a documentação dos fatos.
Os militares confessam-se surpreendidos com tudo que constatam: é muito mais do que imaginavam.
Rescaldo
O poeta Carlos Drumond de Andrade acompanhou com grande entusiasmo a ofensiva mineira,
telefone colado ao ouvido durante toda a noite da decisão. Confessou a amigos que gostaria de estar
em Minas, participando do movimento.
O médico Marcelo Garcia, chefe do gabinete do governador Lacerda, tem tranquilizado amigos
comuns seus e de alguns presos, assegurando que houve ordens expressas e rigorosas de Carlos
Lacerda no sentido de que não sofressem maus tratos.
Nélson Rodrigues entendeu que Brizola estava perdido, e com ele todo o seu movimento de
resistência, quando o deputado gaúcho comunicou ao País, falando de Porto Alegre, que contava
com o firme apoio dos securitários e dos secundaristas gaúchos.
O estudante José Serra, presidente da UNE, disse pela Mayrink Veiga que “uma minoria de
reacionários” havia composto no País “uma Frente Ampla e avassaladora” contra as reformas de base.
O governador Magalhães Pinto começou a tomar as primeiras providências para o levante de
Minas na própria noite do discurso do ex-presidente João Goulart aos sargentos.
Houve interesse dos revolucionários em que se exagerasse o número de sargentos que
homenageariam o ex-presidente da República. O objetivo era o de que o Governo se considerasse
muito forte na classe, quando os chefes militares do movimento já estavam convencidos de que isso
não correspondia à realidade.
Num grupo de escritores foi lembrado um episódio do general Castelo Branco na campanha
da Itália, através do qual se procurava demonstrar a sua sensibilidade para os assuntos não militares.
Leu para a oficialidade uma crônica de Rubem Braga para substituir a preleção estratégica do dia.
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Com o sr. Raul Ryﬀ, ex-secretário particular de Jango, foram presas duas pessoas que não tinham
nada com o peixe: o marido de uma datilógrafa que tinha sido requisitada naquele dia no Banco do
Brasil, para prestar serviço extraordinário, e o funcionário Newton, do Palácio, que servia como auxiliar
de Ryﬀ, mas com tarefas estritamente burocráticas.
Jango deveria, segundo os planos da chefia militar da Revolução, ser preso nas Laranjeiras,
pelos soldados da própria guarda palaciana. Um general fiel ao ex-presidente deu o alarme e foi o
que o salvou.
Justino foi trunfo
O Nordeste teve uma presença surpreendente nos acontecimentos. Considerava-se a região
a grande área critica do País, de onde deveria partir um movimento revolucionário popular de
proporções avassaladoras. Entretanto, o Nordeste não deu dor de cabeça à revolução vitoriosa. E
não deu, sobretudo, porque o general Justino Alves Bastos, comandante do Quarto Exército, agiu
com rapidez fulminante, desmontando toda a possibilidade de resistência. Os chefes militares do Sul
puderam assim despreocupar-se da frente nordestina e isolar em pouco tempo as posições fiéis ao
Governo.
O eterno e o efêmero
No entender do deputado Ernâni Sátiro, da UDN, o que realmente importa é o que a
Constituição manda fazer. O momento de fazer fica por conta do intérprete, isto é, o legislador. Foi
assim com o plebiscito, marcado para o último ano de Governo Goulart no Ato Adicional que adotou
o parlamentarismo: quando o legislador sentiu que o momento alterava a fisionomia política do País,
antecipou a consulta popular. A situação é a mesma em relação ao prazo para eleição do presidente
pelo Congresso. Os trinta dias podem ser abreviados, porque este é o aspecto acidental, desde que
prevaleça o que a Constituição determina, na forma que ela estipula.
Decisão no Forte
O Forte de Copacabana volta a ter lugar de destaque na história política do País. A tomada
do Forte foi um dos episódios marcantes da revolução vitoriosa, pelo que representou de ação e de
símbolo. A ação resultou de um plano combinado entre o comandante do Forte, coronel Arídio Brasil,
e oficiais da Escola de Comando e Estado-Maior, de há muito preocupados com o desenvolvimento
da chamada “Guerra Revolucionária no País”. Mas, coube particularmente ao coronel César Montagna
de Sousa executar o gesto decisivo da operação, ao tomar na metralhadora e no grito o quartelgeneral de Artilharia de Costa da Primeira Região Militar. Foi uma cena de cinema ao vivo, com a
circunstância de ter sido também filmada e logo a seguir exibida na televisão. Com a ocupação do QG
e a divulgação do episódio, selava-se praticamente a sorte do Governo João Goulart na Guanabara.
Numerosos moradores da Zona Sul apareceram para colaborar na defesa do Forte, já agora com a
Revolução, organizando barricadas até mesmo com seus automóveis particulares. Os “Dezoito do
Forte” eram agora milhares. E vitoriosos.
Mudou-se
Mal o sr. Ranieri Mazzilli havia assumido o Planalto no terceiro andar do Palácio, a campainha do
telefone tocou no gabinete presidencial. Um rapaz que assistia ao ato atendeu rapidamente.
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— Pronto. Aqui é do gabinete do presidente da República.
— Por favor, quer chamar ai o presidente João Goulart? — pediu a voz.
— Não posso, respondeu o rapaz prestativo. O dr. João Goulart não trabalha mais aqui.
Prisão no ar
O deputado Neiva Moreira tinha conseguido tomar o avião para Brasília. E já o aparelho
sobrevoava a Nova Capital, quando recebeu ordens do Comando do Exército para retornar ao Rio,
onde o representante da Frente Parlamentar Nacionalista foi preso.
As notícias sobre o deputado Max da Costa Santos, outro radical, são de que já se encontra num
país sul-americano.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Limites do expurgo e retorno ao regime
Brasília — Parece estar se impondo sobre a corrente revolucionária exaltada a corrente moderna,
que entende e proclama que a Revolução foi feita contra o comunismo e não contra o Congresso e
as liberdades públicas. É esta, de resto, a tendência normal dos movimentos vitoriosos que, cumprida
sua missão, procuram acomodar-se à ordem.
A Revolução, no entanto, antes de se dissolver nos quadros constitucionais vigentes, pretende
afirmar-se através de um ato de força que cumpra, em si mesmo, os principais objetivos definidos
pelos chefes revolucionários.
Esse ato de força é a proclamação, outorga ou que outro nome técnico tenha, de disposições
institucionais, que permitam ao Governo triunfante praticar a cirurgia que os órgãos do ordenamento
normal das instituições se recusariam a fazer. O Congresso, como se sabe, não votará cassação de
mandatos nem dará leis de suspensão de direitos.
As Forças Armadas, em consequência, teriam decidido assumir a responsabilidade do expurgo,
proclamando o Ato Institucional ou Adicional das Disposições Transitórias da Constituição, que
lhes dará poderes de cassar mandatos, suspender direitos políticos e suspender as garantias do
funcionalismo civil e militar.
Ao concordarem nas linhas gerais desse ato, tiveram os Comandos Militares, que divergiram no
correr do processo, de se compor em torno de termos de execução. Assim é que se pretendeu atingir
a vitaliciedade dos membros da Magistratura, com vistas à situação de dois ministros do Supremo e
de outros juízes, afastando-se a ideia. Quanto ao Congresso, concordou-se em suprimir os mandatos
de “meia dúzia de deputados mais marcados”, rejeitando-se a ideia do expurgo de trinta ou quarenta
pretendidos pelos exaltados. A suspensão de direitos dos servidores públicos visa a possibilitar a
eliminação dos quadros administrativos e das fileiras das Forças Armadas dos elementos declarados
comunistas.
Teria sido objeto de entendimento pacífico que a eleição e posse do novo presidente da
República, a ocorrer amanhã, quarta-feira, ou no mais tardar quinta-feira, significará o sinal de retorno
à normalidade institucional, ficando superadas as disposições institucionais revolucionárias. Isso
significará que os atos de prática do expurgo serão sumários e imediatos.
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O Congresso, pela manifestação dos seus líderes, recebe o ato como ele é: como um ato de
força, contra o qual a instituição é impotente — afastada qualquer hipótese de impugnação ou
contestação. Como a maioria é partidária da revolução vitoriosa, apesar da graduação de solidariedade
de partido a partido e de pessoa a pessoa, passará, feito o expurgo nas bancadas, a deliberar na base
do reconhecimento da situação de fato e a acelerar os preparativos para a eleição do presidente.
O equilíbrio da composição nos altos escalões e a passividade do Congresso em face da decisão
revolucionária poderão, no entanto, ser alterados se, na execução, se caracterizarem excessos que
signifiquem uma ruptura do entendimento geral de respeito ao Congresso e de próxima normalização
da vida institucional.
Sabe-se que, na linha de restauração da legalidade democrática sem ferimentos profundos nas
instituições, estão os comandantes do Primeiro, do Segundo e do Terceiro Exércitos, incluindo-se a
guarnição federal de Minas.
Ignora-se ainda o papel do Governo Mazzilli em face das disposições institucionais
revolucionárias, desde que as mesmas criam na realidade um poder “a latere”, executando medidas de
Governo à revelia do poder civil mantido pela Revolução. O sr. Mazzilli está no Governo para simbolizar,
perante o País e sobretudo perante o mundo, a persistência de instituições civis no Brasil.
Posição do PSD e de Juscelino
O sr. Juscelino Kubitschek, esperado hoje em Brasília, é favorável à candidatura de um militar
que, na Presidência da República, assegure o processo democrático até à realização das eleições de
1965. Não se opõe à candidatura do general Castelo Branco.
O sr. Martins Rodrigues, líder do PSD, não fez declarações de apoio ao nome do chefe do EstadoMaior do Exército, mas o considera com títulos adequados à chefia do Governo. O PSD recebeu a
comunicação dos governadores e se reunirá possivelmente hoje para tomar posição a respeito da
candidatura do general.
UDN acha que PSD vai mandar
O sr. Pedro Aleixo conversou no Rio com o general Castelo Branco, trazendo impressão favorável
de suas disposições. O sr. Bilac Pinto acha que, seja qual for o presidente escolhido, quem vai governar
é o PSD — único partido com tradição de poder, com intimidade com a técnica de governar. “Isso é
inevitável”, diz o presidente da UDN.
PTB sonda Kruel
O PTB mandou a São Paulo o senador Arthur Virgílio para sondar o general Kruel: A bancada
trabalhista se dispõe a votar no comandante do Segundo Exército para presidente da República. O
senador Virgílio voltou já de São Paulo.
O general Kruel é apontado como discordante da ação policial realizada em São Paulo pelo
governador Ademar de Barros.
Magalhães vem a Brasília
O governador Magalhães Pinto está sendo esperado em Brasília para passar em revista as tropas
da polícia mineira que aqui estão com o objetivo declarado de assegurar o Congresso.
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Jornal Última Hora (matutino)
Flávio Tavares
“Ato Institucional” suprime garantias e cassa patentes
Brasília — Sob a denominação de “Ato Institucional”, aguardava-se, ontem, em Brasília, para as
próximas 24 horas, uma determinação dos ministros militares, suspendendo artigos da Constituição, a
começar pelo 141, que trata das garantias e direitos individuais, e cassando patentes militares. Embora
o sr. Auro Moura Andrade, de regresso do Rio, desmentisse, à noite, a existência, sequer, de simples
sugestão nesse sentido, o líder udenista Adauto Cardoso admitia que a medida está sendo cogitada
na área do Executivo, apontando-a, inclusive, como característica da “Situação Revolucionária”, que o
País atravessa, após o movimento militar de 1º de abril.
O “Ato Institucional”, de iniciativa das autoridades militares, teria o referendo do sr. Ranieri
Mazzilli, sem anuência ou deliberação prévia do Congresso que, dele seria, apenas informado. A
determinação seria, assim, o reconhecimento tácito de um “Comando Militar”, com características
revolucionárias ao qual estaria afeto o controle da Nação, até à escolha do presidente da República
pelo Congresso, quando, então, se retornaria aos esquemas constitucionais vigentes.
Radiografia do Ato
O “Ato Institucional”, que o líder Adauto Cardoso interpreta como um verdadeiro “ato adicional”
à Constituição, manteria, em seu Artigo 1º, a Constituição de 1946, suspendendo de outra parte,
através do seu Artigo 2º, dispositivos constitucionais explícitos.
Seriam suspensas as imunidades parlamentares, a vitaliciedade das funções da magistratura
e da cátedra universitária, e a estabilidade aos funcionários civis da União. Declararia, ainda, a perda
dos direitos políticos, por quinze anos, de civis e militares com participação direta no Governo João
Goulart, ou de autoridades estaduais ou municipais com o consequente sequestro de seus bens, a
critério do Poder Executivo.
O ato não mencionaria, expressamente, a cassação de mandatos de deputados e senadores,
mas, suspendendo as imunidades, permitiria o rápido julgamento e condenação de parlamentares
por “crimes comuns” e “contra a segurança do Estado”, com o que estaria consumada a proscrição.
A essas medidas seguiria a modificação expressa da Lei Eleitoral. E como ato conclusivo, estariam
cassadas as patentes de militares fiéis ao Governo deposto.
Perplexidade
O Congresso recebeu as informações sobre a decretação do “Ato Institucional” num clima de
perplexidade. Os líderes udenistas Adauto Cardoso e Pedro Aleixo não encontraram explicação formal
para a iniciativa e, sem tentarem qualquer justificativa, limitavam-se a explicá-la como própria do
estado revolucionário em que os Comandos Militares mantêm a decisão de poder.
A reação e a contrariedade às medidas anunciadas se avolumavam ao correr da tarde de
ontem, ao mesmo tempo em que novos detalhes eram conhecidos e divulgados. O líder Pedro
Aleixo apressava-se, inclusive, em lançar dúvidas sobre a autenticidade de algumas decisões do “Ato
Institucional”, opinando que, de nenhuma forma, ele poderá atingir à magistratura e ir ao extremo do
sequestro de bens.
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PTB e UDN analisam
O deputado San Tiago Dantas reuniu-se, ontem à tarde, tão pronto chegou à Capital da
República, com a bancada trabalhista da Câmara, analisando a ilegalidade do “Ato” e trazendo, do Rio,
a informação de que ele seria baixado hoje, já com publicação garantida no Diário Oficial, que circula
amanhã, com data de terça-feira.
A UDN tem reunião marcada para esta manhã, crescendo em seus setores a rebeldia à medida.
A exceção de um pequeno número de integrantes de suas bancadas na Câmara e no Senado —
adeptos incondicionais da “linha dura” — a UDN coloca-se contra a iniciativa, interrogando-se sobre o
que poderia vir, após o “Ato”, caso o Congresso o receba sem protesto, encurralado na timidez da não
discordância.
Kruel 64
A vinda do sr. San Tiago Dantas a Brasília, ontem, depois de articulações com o sr. Juscelino
Kubitschek na Guanabara, era interpretada como o passo inicial do lançamento do general Amaury
Kruel como candidato à Presidência nas eleições indiretas pelo Congresso. A sugestão da reunião de
governadores, em favor do general Castelo Branco, feita, ao que se propala, sem qualquer consulta
ao chefe do Estado-Maior do Exército, teria sido por ele repelida liminarmente. Articulador na área
militar da deposição de Jango, o general Castelo Branco teria recebido quase como uma verdadeira
“provocação” a indicação de seu nome à Presidência, feita no momento exato em que se preocupa
em consolidar o movimento armado vitorioso.
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8 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
JK vive momento dramático no centro de manobras
O senador Juscelino Kubitschek está vivendo o momento mais dramático do seu destino
político como candidato à Presidência da República em 1965. É um dos principais beneficiários da
Revolução que fixou o processo eleitoral, tirando as urnas da área das suspeições golpistas e dos
impedimentos a priori, mas se tornou também o centro de todo tipo de manobras. Nessas ações,
trabalham, irmãmente, os juscelinistas sinceros e os ressentidos do janguismo deposto: se os objetivos
remotos dos dois grupos são diferentes, a verdade é que ambos funcionam em termos divisionistas
em relação ao Comando Militar da Revolução.
A esta altura, o sr. Juscelino Kubitschek deve estar ciente de que a tática divisionista, em lugar
de consolidar a sua candidatura, coloca-a num terreno extremamente perigoso. Pretendem que um
político de sua experiência seja a tal ponto ingênuo, que estimule, ao mesmo tempo, as candidaturas
de dois chefes militares da Revolução à Presidência da República, para, em seguida, diante do impasse,
abrir caminho a um “tertius” militar não comprometido no movimento e que sirva ao seu esquema
para 1965.
A manobra é de um primarismo chocante e por isso não acreditam os observadores políticos
que nela o ex-presidente jogue a sorte dos grandes trunfos que já possui. Admitir que os líderes da
Revolução se deixem dividir pela ambição da Presidência da República para que seja beneficiário
outro militar de corrente oposta, que reponha no poder os derrotados, é coisa que não faz sentido.
A única resultante possível dessa jogada seria pôr a candidatura JK sob grave risco, não só pelas
incompatibilidades que criaria no Comando Militar, como pelas consequências da manobra no
esforço de recomposição democrática do País. O sr. Juscelino Kubitschek, nesse caso, dividiria para
“não reinar”, pois o pleito de 1965 passaria imediatamente à categoria das incógnitas.
Assessoria Republicana
Torna-se possível a transformação do Comando Revolucionário num órgão de assessoramento
político da vida nacional, por um período ainda imprevisível, diante do que os observadores, situados
na confluência das informações políticas e militares, assinalam como incapacidade de certas áreas
em entender que houve no Brasil uma Revolução para valer. Se persistir o que o Comando Militar
entende como indícios de manobras pequenas para esvaziar os objetivos imediatos da Revolução,
haverá fatalmente um Conselho Revolucionário para assessorar o presidente a ser eleito amanhã, nas
tarefas imensas que pesam sobre todos eles. Estão em curso sondagens nos altos escalões das Forças
Armadas.
CNP na mira
Está chegando a hora do Conselho Nacional de Petróleo: todos os suspeitos de se comportarem
de acordo com ideias que correspondam, direta ou indiretamente, às práticas marxistas terão suas
posições e responsabilidades examinadas em sindicância para apurar os vínculos entre o CNP e os
sindicatos dos empregados da Petrobras, engajados no dispositivo do Governo deposto.
Existe a convicção de que muitas figuras que trabalham no Conselho excederam os limites de
atuação do órgão encarregado de traçar a política brasileira de petróleo e se deixaram marcar com
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compromissos políticos e ideológicos. A previsão é de que os conselheiros do CNP, em sua maioria
colocados ali por Goulart, rodarão de uma pernada nas próximas horas: uns por identificação com
ideias comunistas, outros por compromissos com o esquema de Brizola e alguns, simplesmente, por
ineficiência.
O primeiro a cair será o sr. Domingos Spolidoro, representante do Ministério da Agricultura no
Conselho Nacional de Petróleo, embora não pertença aos quadros daquele órgão da administração
federal. Depois de afastado da diretoria da Petrobras, o sr. Spolidoro foi requisitado para o Serviço de
Proteção aos Índios, mas não arredou pé do asfalto: por influência direta de Brizola, foi transformado
em representante do Ministério da Agricultura (a que se subordina o SPI) junto ao CNP.
JK esconde leite
Declara-se o embaixador Augusto Frederico Schmidt autorizado pelo senador Juscelino
Kubitschek a tornar público que o candidato pessedista a 65 já se definiu em favor do general Castelo
Branco e se empenha em facilitar-lhe trânsito no Congresso.
Nos meios militares, entretanto, persiste a dúvida de que Kubitschek está escondendo leite,
não se apresentando de público nem se comprometendo realmente em favor do general Castelo
Branco. Se fosse para valer, Kubitschek já teria ido à televisão e convocado a imprensa para fazer
declarações. Que nisso ele é derramado.
Página de Paz
Na véspera do tombo, o sr. João Goulart tratou de assuntos de rotina com o sr. Araújo Castro,
sem suspeitar que era o último despacho. Castro estava demissionário há coisa de dois meses,
na boca de espera para sair. Pressentia o inevitável, mas se recusava dar sentido individual ao seu
afastamento, naquela hora. Tornou a falar com Jango e recebeu de novo o pedido para continuar,
não obstante a marcação que sobre o Itamarati exerciam os esquerdistas da convivência presidencial.
Autorizou Castro a pedir ao “Quai d’Orsay” o “agrément” para seu nome como embaixador do Brasil
na França. Castro recusou: pressentia o fim de tudo, assinalava em Goulart a turvação de sentidos
desde o comício do dia 13, ao qual não compareceu. Já estava demissionário. A Embaixada em Paris
continua vaga, apesar de o ministro francês do exterior, Joxe e seu grupo, já se terem acostumado à
imagem de Araújo Castro para a tarefa de completar a normalização das relações entre os dois países,
a grande missão realizada por ele no comando da política externa brasileira.
Na Petrobras
O Exército apreendeu cem metralhadoras na Refinaria Duque de Caxias. Ali tinham chegado
ordens do comando da empresa, para que fossem sabotados os tanques de gasolina, com adição de
água e outras matérias.
O petroleiro Ipojuca partiu para o Rio Grande do Sul também por ordem da direção da Petrobras.
O objetivo era garantir combustível à resistência de Jango.
Engenheiros e técnicos não comunistas da Petrobras passaram vários dias e noites na Refinaria
Duque de Caxias, armados de revólveres e metralhadoras, prontos para enfrentar qualquer ataque ou
atos de sabotagem.
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Rádio ajudou
As transmissões das rádios Mayrink Veiga, Nacional e Continental, que estavam compondo
a chamada “verdadeira Cadeia da Legalidade”, poderiam ter sido interrompidas pelos chefes
revolucionários do Primeiro Exército, às primeiras horas de quarta-feira, quando a situação já estava
decidida. Não quiseram fazê-lo, entretanto, justamente para caracterizar o sentido subversivo
da participação sindical no Governo Goulart e convencer os poucos recalcitrantes na defesa do
presidente da República. Os pronunciamentos através daquelas emissoras, ameaçando com “paredón”,
chamando os militares rebelados de gorilas e convocando os grupos de onze de Brizola para a ação
armada, acabaram de assustar os mais tolerantes.
No IBC
O sr. Luís Emanuel Bianchi assumiu segunda-feira a presidência do Instituto Brasileiro do Café.
Era o diretor de Comercialização, durante a gestão do senador Nélson Maculan, por indicação do exministro Carvalho Pinto e com o apoio da cafeicultura paulista. Agora representa também o Governo
de São Paulo.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Manobra pró-Kruel retarda a eleição
Brasília — Votada, sancionada e publicada a lei que regula a eleição do presidente e do vicepresidente da República pelo Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade está em
condições de convocar as duas Câmaras para, decorrido o prazo de 48 horas, proceder à eleição.
No entanto, o presidente do Congresso não fará a convocação antes que esteja pacífica a
apresentação de candidatos. O sr. Moura Andrade entenderia que a gravidade da situação aconselha
a que se procure uma fórmula solidamente consentida pela revolução vitoriosa e pelo Congresso
para evitar que o nome apresentado corra os azares de uma disputa incerta, na qual eventualmente
prevaleçam interesses políticos postos à margem pelo movimento triunfante.
Parece que a prudência do presidente do Congresso foi ditada pelas “démarches” de alguns
trabalhistas e de deputados de São Paulo, que passaram a coordenar ostensivamente a candidatura
do general Amaury Kruel. O sr. Hugo Borghi, que assumiu inesperadamente o comando dessas
articulações —, ao que constou, inicialmente, inspirado pelo sr. Juscelino Kubitschek —, declarava-se
autorizado pelo chefe do Segundo Exército para realizar as sondagens, no que era secundado por
notórias figuras do PTB, como, por exemplo, o deputado Otávio Maria.
O núcleo principal da bancada do PTB, do qual surgira a primeira ideia do lançamento da
candidatura Kruel, para criar um terreno de manobra em busca de uma solução mais conveniente
à situação deposta, já não parecia ontem muito convencido do acerto da manobra, que passou, na
realidade, a circular em áreas marginais da vida parlamentar.
A UDN havia já adotado formalmente a candidatura do general Castelo Branco e o PSD,
embora não tivesse ainda formalizado essa tendência, não escondia que via nessa indicação a solução
adequada às circunstâncias. O chefe do Estado-Maior é visto pelos pessedistas como um homem
enérgico e isento, capaz de assegurar a ordem e de conduzir o País à normalidade institucional
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para possibilitar as eleições de 65 sem interferência dos poderes públicos em favor de qualquer
das correntes disputantes. O próprio sr. Juscelino Kubitschek, que teve um encontro no Rio com o
general Castelo Branco, manifestou ontem aqui, em Brasília, essa impressão aos seus correligionários,
que começam a formar compactamente em torno da solução sugerida pelos governadores com
o endosso do Comando Militar Revolucionário, com o que se desautoriza a participação do expresidente no movimento pró-Kruel.
O sr. José Maria Alkmin, que ontem chegou também a Brasília em companhia do sr. Amaral
Peixoto, assumiu o comando da campanha eleitoral do general Castelo Branco. E ele, como se sabe,
é candidato a vice-presidente, circunstância que não gerará qualquer problema político-eleitoral,
desde que as eleições para os dois postos serão realizadas em escrutínios diferentes.
O Ato Institucional
Embora sem base eleitoral aparente no Congresso, a manobra em favor do general Kruel
causava inquietação às direções políticas, no fim da tarde de ontem, por ter sido reforçada com o
rumor de que o comandante do Segundo Exército havia manifestado posição contrária à outorga do
Ato Institucional.
Os deputados integrados no movimento revolucionário são unânimes em admitir, senão
em apoiar como legítima, uma proclamação das Forças Armadas, estabelecendo restrições à
estrutura constitucional ou suspensão de direitos para que se atinjam os objetivos da Revolução.
O Congresso, pelas resistências do PSD mais do que do PTB, não adotaria emenda constitucional
necessária à efetivação da Revolução, nem há condições para que se declare em recesso o Congresso,
tal como ocorreu na França depois da intervenção do general De Gaulle na vida nacional francesa.
A própria multiplicidade de correntes que se congregam no sistema vitorioso tornaria impossível a
concordância generalizada com o recesso. Como afirmação revolucionária, o Ato Institucional deverá
efetivamente partir das próprias Forças Armadas, para configurar o império de uma situação de fato
que se processa à margem das instituições sobreviventes encarnadas na pessoa do presidente da
República, em exercício, sr. Ranieri Mazzilli, e no Congresso Nacional.
O sr. Mazzilli seguiu ontem à tarde para o Rio, acompanhado do presidente da UDN, sr. Bilac
Pinto, e do sr. Ulysses Guimarães, do PSD. A principal questão que o fez ir ao encontro dos Comandos
Militares é a do Ato Institucional, mas também estava na ordem das suas preocupações o problema
das candidaturas presidenciais.
Muita pedra e pouco cimento
Os deputados San Tiago Dantas e José Aparecido congratularam-se ontem, reciprocamente,
pelo bom estado de espírito de ambos. “Tenho a impressão”, disse o sr. Aparecido, “de que essa sua
tranquilidade ainda será convocada”. O sr. San Tiago riu. “Quem sabe?”, disse. “Parece que há muita
pedra e pouco cimento”.
Fotografia sem fixador
O senador Afonso Arinos, que participou da Revolução no setor mineiro, dizia ontem que a
Revolução lhe parecia uma fotografia muito bem batida, mas revelada sem fixador. “Já começa a
amarelecer”, acrescentou.
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Jornal Última Hora (matutino)
Flávio Tavares
Brasília iniciou articulações
A capital da República viveu, ontem, o seu primeiro dia de clara articulação política, após a
eclosão do movimento militar que depôs o sr. João Goulart. Pela manhã, o general Pery Constant
Beviláqua chegava do Rio, conferenciando com o presidente Ranieri Mazzilli e após com o sr. Auro
Moura Andrade, para tomar conhecimento dos termos exatos da regulamentação da eleição indireta
do chefe da Nação. Ao início da tarde, em companhia do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
e dos deputados Bilac Pinto (UDN) e Ulysses Guimarães (PSD), o sr. Ranieri Mazzilli viajava para a
Guanabara, lá complementando, em debate com os setores militares, a coordenação das candidaturas
do general Humberto Castelo Branco e do sr. José Maria Alkmin, à Presidência e à Vice.
A UDN, numa reunião rápida de suas bancadas na Câmara e no Senado, resolvia “adotar a
sugestão do sr. Carlos Lacerda de adiar a convenção partidária”, marcada para a próxima semana,
“face às modificações no panorama político do País”, ao mesmo tempo em que apoiava a indicação
do general Castelo Branco à Presidência da República. A decisão udenista começava a desenhar, nos
círculos parlamentares, uma tranquila vitória da candidatura Castelo Branco.
Chegam JK e Alkmin
Ao meio da tarde, o senador Juscelino Kubitschek chegava a Brasília, reunindo-se, imediatamente,
com o sr. Amaral Peixoto e mantendo, posteriormente, um rápido contato com o líder trabalhista
Doutel de Andrade. O sr. José Maria Alkmin fazia sua “rentrée” na Câmara, onde era abraçado por
correligionários pessedistas e antigos adversários udenistas, já na condição de vice-presidente da
República, na chapa de Castelo Branco.
À noite, JK ampliava a articulação da área parlamentar do PSD. Conferenciava com os líderes
Martins Rodrigues e Benedito Valadares, numa articulação que aponta o ex-presidente como o grande
fator de decisão em seu partido. A inclinação do apoio pessedista parece depender, nesta altura,
fundamentalmente, da orientação de Juscelino. Na condição de candidato em 65, é em função de JK
que o PSD se colocará a favor ou contra a indicação dos governadores, apontando Castelo Branco,
ou procurará abrir caminho à eventual candidatura do general Amaury Kruel. O PSD, mais do que
nunca, passa a gravitar em torno de JK e este assume o comando ostensivo das articulações internas
do partido.
Lino com Kruel
Enquanto isso, o senador Lino de Matos deslocava-se para São Paulo, ontem à tarde anunciando
que lá se encontraria com o general Amaury Kruel, decidindo o lançamento de seu nome à Presidência.
Dizia que o comandante do Segundo Exército contava, desde já, com o apoio de senadores e de
grande número de deputados. Tudo dependeria, nesta altura, segundo o senador, do consentimento
de Kruel em ser levado à consideração do Congresso como candidato.
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San Tiago e Castelo
O deputado San Tiago Dantas, de quem se anunciava, há dois dias, a articulação da candidatura
Amaury Kruel, mostrava-se ontem otimista com relação ao general Castelo Branco. O ex-ministro
da Fazenda e ex-chanceler invocava seu conhecimento pessoal de Castelo Branco — “conheço-o
há trinta anos” —, dizia — para concluir que o passado do general seria “a garantia de uma atitude
equilibrada guindado à Presidência”. Argumenta o sr. San Tiago Dantas que Castelo “não tem vocação
lanternóide” e que, possuindo a seu favor um passado de respeito, “tem contra si apenas a moldura
udenista”. “O que espero — concluiu — é que ele não se incline para a moldura”.
Juarez contra violências
Alarmado com a intensificação de violências e atos marginais à Constituição, o deputado
marechal Juarez Távora encontrou-se, anteontem, no Rio, com o ministro Artur Costa e Silva, fazendolhe um relato das apreensões do Congresso e dos partidos políticos em que se instale no País um
clima de verdadeira guerra civil, em que os vencedores e os vencidos se empenham numa luta aberta
de consequências imprevisíveis. O parlamentar democrata cristão, aludindo à sua velha condição de
militar, frizou entender as dificuldades do ministro da Guerra em conter as vinditas e a eclosão de
violências, na atual situação do País, em que as Forças Armadas estão empenhadas em desmontar
o dispositivo do Governo deposto. Mas se existia essa condição — dizia Juarez, que ontem à tarde
retornava a Brasília e fazia esse relato ao colégio de líderes — era imprescindível coibir, pela lei e pela
autoridade militar, o desencadeamento das paixões e das violências pessoais sem o que “tudo poderia
ruir, inclusive, o movimento militar vitorioso”. Este — acentuou — se manteria e se fortaleceria, à
medida que cuidasse da situação econômico-financeira do País, à “beira do caos inflacionário”, mas
tenderia a afogar-se no desprestígio e no desdém popular se viesse a fazer coro com as violências e
as arbitrariedades.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Alteração interna do Brasil vai modificar política no Continente
O movimento armado que depôs o Governo João Goulart vai introduzir alterações
substanciais na correlação de forças no plano internacional. Tão logo se resolva o problema da
Presidência da República, consolidando a vitória e normalizando a atividade do Governo, o Brasil
dará a cada oportunidade as demonstrações de sua política externa independente, dentro das
linhas já enunciadas pelo chanceler Vasco Leitão da Cunha.
No plano mundial, a alteração na política interna brasileira será caracterizada como
vinculada ao Ocidente, sem maiores implicações. No Hemisfério Americano, entretanto, a
influência será decisiva, desencorajando a atuação dos grupos de esquerda que, nos países da
América Latina, se voltavam para a progressão do esquerdismo brasileiro como fonte de alento.
A posição do Brasil em relação ao Governo de Cuba será fatalmente revista à luz dos
compromissos internacionais do Brasil e poderá determinar alterações substanciais na apreciação
do regime fidelista, como exceção no conjunto de nações continentais.
Fuso horário
Foi chamado ontem de volta ao Brasil, com toda urgência, o embaixador Dias Carneiro,
para explicar o comportamento da delegação brasileira à Conferência Internacional de Comércio,
chefiada por ele, em Genebra: quando o delegado de Portugal começou a falar, as delegações
dos países comunistas retiraram-se do plenário e os brasileiros tomaram parte na operação,
saindo também. A diferença de fuso horário entre o Brasil e a Suíça não foi considerada bastante
para explicar o atraso dos brasileiros na compreensão dos fatos que se passaram no Brasil.
Confissão na TV
Os militares que presenciaram o depoimento prestado pelo sr. Abelardo Jurema, ouvido
logo depois de preso, ficaram estarrecidos com o ajustamento da confissão do ministro da
Justiça deposto às suspeitas que empurraram a Revolução para as ruas. Esses oficiais tiveram um
impulso para levá-lo perante as câmeras de televisão, para que a opinião pública participasse
também da emoção que eles viviam. Uma voz militar mais alta, porém, desaconselhou a
iniciativa, considerando o depoimento suficiente na forma em que está tomando. A presença do
sr. Abelardo Jurema na televisão poderia parecer zombaria com aquele que, no Governo posto
abaixo, foi a presença mais assídua às câmeras. Apresentá-lo ao vivo talvez tivesse o efeito de
abrandar o sentido forte de suas palavras.
Na Caixa
Houve uma rápida intervenção na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, mas o sr.
Jerônimo de Castilho reassumiu a presidência da autarquia, constituindo em seguida, por ordem
do Dops, uma comissão para apurar ali a infiltração comunista. O diretor Hélio Nunes Guedes,
indicado por Brizola, foi sumariamente afastado e substituído pelo sr. Duque de Mesquita,
demitido da Carteira de Hipotecas no fim do ano passado.
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A impressão dominante é a de que a autarquia ingressará na área do Governo da
Guanabara, que há muito reivindica a participação da Caixa em planos estaduais de habitação
popular, financiamento de obras e serviços públicos e programas assistenciais. Para a presidência ou
para as principais diretorias já surgiram nomes como os dos srs. Lopo Coelho, Wolney Braune, Osvaldo
Resende e João Vaz, os três últimos, funcionários da Caixa.
O sr. Jerônimo de Castilho, por outro lado, deu prazo de oito dias para que voltem à autarquia
todos os funcionários requisitados para outras repartições. Depois disso, será contado o prazo de
abandono de emprego.
Trinca na indústria
Setores civis que se declaram com influência sobre o Comando Revolucionário estão dando
como certa, para hoje ou amanhã, a intervenção na Confederação Nacional da Indústria e a nomeação
de três nomes para comporem ali uma cúpula dirigente. Na presidência da trinca, o sr. Jorge Behring
de Matos, tendo como aliados os srs. Lídio Bertega e Eurico Amado. Pretendem restabelecer na
Confederação o espírito de Roberto Simonsen.
Pensamento e ação
Fontes de informação autorizadas a transmitir a posição do sr. Carlos Lacerda asseguram
que o Governo da Guanabara não pensa nem de longe em orientar a repressão política contra os
intelectuais. Foi o próprio governador Lacerda quem disse na televisão que ter ideias não é crime. A
situação revolucionária só pretende levar em conta as atividades que sejam caracterizadas como ação
revolucionária direta e responsabilidades perfeitamente caracterizadas. Não há ameaças pesando
indiscriminadamente sobre escritores e intelectuais.
Em ação
Amanhece o sr. Hélio Beltrão hoje na condição de candidato potencial ao Governo da
Guanabara, retomando contato com a realidade administrativa: visitará bem cedo as obras da Sursan,
em companhia do sr. Enaldo Cravo Peixoto. À noite, vai dialogar com o Diretório da UDN de Piedade.
Para sexta-feira, está de comparecimento marcado ao microfone da Rádio Globo.
Batizado e missa
A senha para o levante — “A criança vai ser batizada” — foi passada no fim da Semana Santa,
segundo os habituais escutas dos diálogos entre radioamadores. Testemunham os que colocam o
ouvido no espaço, por não confiarem nos boatos que circulam na terra, que o aviso de batizado
precedeu de três dias ao nascimento da criança.
Em compensação, a senha para a greve geral apresentava-se, também, sob forma inocente. Era
um conselho: “Vá à missa amanhã”. Para o CGT, a greve geral valia bem uma missa campal, de sétimo
dia.
Retardadas
t 5FSNJOBEPPDPNÓDJPEPEJB PNBSFDIBM0TWJOP'FSSFJSB"MWFTEJSJHJVTFQBSBBSFTJEÐODJB
do brigadeiro Francisco Teixeira, seu parceiro no dispositivo janguista, confessando-se arrasado pela
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surpresa com que Goulart o fulminara: somente às quatro da tarde foi saber da encampação das
refinarias. Declarou-se desinformado de tudo que se passava na Presidência da República. Estava
começando a tomar pé na Petrobras, imprensado entre a pressão sindical e o volume dos problemas.
Apenas começavam a estudar as refinarias particulares quando a comunicação do ato presidencial
lhe chegou pelo telefone.
t "PTBJSEFQPTUPEBT-BSBOKFJSBT PTS+PÍP(PVMBSUUSBODPVTFFNTJMÐODJP FWJUBOEPGBMBSDPN
os poucos que o acompanharam até à porta. Fora, o sr. Eugênio Caillar o esperava, com a bagagem
presidencial. Goulart limitou-se a dizer: “Onde estava o dispositivo do general Assis Brasil?”. Mais nada.
t /BÈSFBKVTDFMJOJTUBTFEJ[RVFOPEJBEFKBOFJSPPTFOBEPS,VCJUTDIFLQFEJVQBSBBWJTUBS
se com Goulart, mas somente na véspera da queda conseguiu estar com ele. Quando entrava,
encontrou o general Peri Beviláqua, saindo de uma conversa com Jango. O general Beviláqua deu ao
senador Kubitschek ciência do documento em que se dirigira a Goulart. Era a mesma coisa que JK ia
aconselhar.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Candidatura Dutra e fórmula Arinos para o expurgo
Brasília — Dois fatos novos assinalaram ontem a inquieta jornada das forças revolucionárias em
busca da constituição de um Governo e da afirmação dos seus objetivos: o lançamento da candidatura
do marechal Eurico Dutra e sugestão, baseada num estudo do senador Afonso Arinos, para votação
de um projeto de lei dando atribuições ao presidente da República para executar o programa da
Revolução por um prazo determinado.
A candidatura do marechal Dutra encontrou os chefes do PSD, notadamente o sr. Juscelino
Kubitschek, formalmente comprometidos com o nome do general Castelo Branco. Na madrugada
de ontem, depois de um encontro na liderança pessedista com os srs. Amaral Peixoto, Pedro Aleixo,
Martins Rodrigues e outros o sr. Juscelino trocou sua fórmula — “apoio ao general Castelo, mas
qualquer outro general serve também”, pela forma mais precisa de — “apoio ao general Castelo”. Já à
tarde, todavia, a comunicação formal da candidatura Dutra, feita pelo marechal Mendes de Morais em
Brasília e pelo próprio candidato no Rio, em visita ao quartel-general, abalou a decisão do sr. Kubitschek,
o qual passou a receber pressões de correligionários pessedistas, que procuravam convencê-lo de
que a candidatura Castelo Branco é uma candidatura udenista patrocinada por correntes políticas
que o agridem sem cessar. O ex-presidente convocou o sr. Amaral Peixoto para uma conferência,
ontem à tarde, enquanto renovava todos os seus contatos visando a um reexame da sua posição.
Sua dificuldade parecia estar no fato de ter ele mesmo, pessoalmente, telefonado ao general Castelo
Branco, por volta das duas horas da madrugada, para dar-lhe a segurança do seu apoio.
Pouco antes de se tornar notória a candidatura Dutra, o senador Lino de Matos lia uma
declaração “irremovível” à candidatura do general Kruel. Intencionalmente ou não, a candidatura
Kruel caracterizou-se afinal como uma manobra de torpedeamento da candidatura Castelo Branco,
possibilitando o surgimento de uma outra fórmula com densidade política suficiente a provocar
impacto na articulação do chefe do Estado-Maior do Exército. O general Kruel não constituiu, em
qualquer momento, risco eleitoral para o general Castelo, mas representou desde o primeiro
momento, como candidato, um sintoma de divergências no esquema militar vitorioso com reflexo
sobre o encaminhamento da situação política.
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O sr. José Maria Alkmin assegurava, porém, ainda no fim da tarde, que a posição eleitoral do
general Castelo Branco continuava inatingida pelas manobras em curso, sendo tranquila a previsão
de sua vitória. Até mesmo no PTB, cerca de trinta deputados votariam no chefe do Estado-Maior,
deixando de lado a tentação representada pela candidatura Kruel.
A demora da decisão política da revolução vitoriosa e os sintomas de divisão é que teriam
levado o marechal Dutra a assumir a iniciativa de tentar empolgar o Governo, como meio de assegurar
a rápida consolidação da situação.
Lei do Congresso para a Revolução
Ao amanhecer de ontem, o general Castelo Branco telefonou do Rio ao desembargador
Colombo de Sousa — a versão é do desembargador —, autorizando-o a transmitir aos deputados
não ser ele favorável ao Ato Institucional, o famoso documento, mantido em sigilo, redigido pelo
jurista Carlos Medeiros para formalizar os propósitos da revolução triunfante.
As indecisões do Comando Militar com relação ao assunto parecem ter liquidado a possibilidade
da proclamação dos princípios institucionais da Revolução sem que tenha sido abandonada, no
entanto, a ideia de promover o expurgo considerado indispensável pelos vitoriosos. A fim de solucionar
o impasse, que se prolongou em sucessivas reuniões político-militares no Rio de Janeiro, o senador
Afonso Arinos elaborou um estudo, que fez transmitir pelo telex do Senado ao sr. Bilac Pinto, como
contribuição. O senador fixa a realidade histórica de que o direito, em sua origem, tanto é instituído
como outorgado, citando exemplos de direitos gerados por revoluções. Fixada a tese, sugere que o
Congresso vote uma lei reconhecendo a situação revolucionária de fato e constatando os objetivos
declarados da Revolução para, finalmente, autorizar o presidente da República a presidir um conselho
constituído de ministros militares com a finalidade de executar, por determinado espaço de tempo,
o programa da Revolução.
Trata-se, no fundo, de uma adaptação da solução francesa, dada quando da intervenção do
general De Gaulle na situação do país, com a diferença de que na França se pôs o Congresso em
recesso e aqui o Congresso continuaria funcionando. A lei criaria um estado de sítio virtual para fins
não contemplados pela Constituição.
A fórmula teve pronta receptividade nos meios político-parlamentares, pois parece ser o
instrumento adequado a compor o empenho revolucionário com os compromissos legalistas do
Congresso. Os líderes parlamentares deslocaram-se ontem, em massa, para o Rio, a fim de examinar
a viabilidade desse projeto. Ao anoitecer, informava-se haver sido a ideia aceita pelos Comandos
Militares, tendo o presidente Mazzilli solicitado ao deputado Afonso Celso que convocasse a Câmara
para ontem à noite e hoje de manhã, a fim de proceder a “importantes deliberações”.
A surpresa de Jango
Segundo o repórter Jader Neves, de Manchete, que esteve com o sr. João Goulart em
Montevidéu, o ex-presidente mostrou-se extremamente surpreendido quando soube que o candidato
à Presidência é o general Castelo Branco. Segundo o repórter, o presidente riu muito com a notícia,
sem explicar porque ria.
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Jornal Última Hora (matutino)
Coluna do Flávio Tavares
Lideranças levam ao Congresso fórmula do Estado Revolucionário
Brasília — O Congresso passou a viver momentos de interrogação e perplexidade, ao final da
tarde de ontem, logo depois de o sr. Moacir Rodrigues ter telefonado do Rio — onde se encontrava
com outros líderes partidários e o presidente do Senado, reunido com o presidente Ranieri Mazzilli e os
ministros militares — pedindo que os deputados se conservassem no Distrito Federal, assegurandose quórum na Câmara para deliberar e votar, à meia-noite “matéria de excepcional importância”.
Todas as conjeturas levavam a afirmar que as lideranças parlamentares, os Comandos Militares e o sr.
Mazzilli tinham chegado a uma fórmula definitiva para o “enquadramento” de civis e militares ligados
ao Governo João Goulart — inclusive parlamentares — em crimes de responsabilidades ou contra a
segurança do Estado. A conclusão acertada na Guanabara fugiria à pura e simples decretação, pelos
Comandos Militares, do chamado “Ato Institucional”, cogitado nos últimos três dias, evoluindo para
uma decisão da qual participaria o Congresso.
Emendas
A hipótese corrente era de que a Câmara teria chamado a votar, no mínimo, três emendas
constitucionais consideradas “essenciais” para configurar o “Estado Revolucionário”. As emendas
começariam suspendendo pontos do Artigo 141, que assegura as garantias individuais — com o que
se iniciaria o julgamento e a condenação de civis e militares ligados ao Governo João Goulart — e
possibilitando, finalmente, a cassação de mandatos de determinados parlamentares. A isso se seguiria
o “Ato Adicional” de caráter transitório, estabelecendo, ao que se dizia, inclusive um tribunal especial
para julgamento de “crimes contra a segurança do Estado”.
Outra Alternativa
Enquanto o presidente do Senado e os líderes partidários eram esperados ontem à noite em
Brasília, surgia outra alternativa em torno da fórmula dada como acertada na Guanabara. O Conselho
de Segurança Nacional se dirigia ao Congresso pedindo a concessão de licença para processar
determinados parlamentares, a serem julgados por um “Tribunal Revolucionário”, criado em Ato do
Poder Judiciário.
De qualquer forma o “Ato Institucional”, mediante simples decretação do Executivo, está fora
de cogitação. Contra ele se rebelou o general Amaury Kruel, que exige a anuência do Congresso a
qualquer medida de cunho mais radical. Seu ponto de vista, expresso ao ministro da Guerra, general
Artur Costa e Silva, somou-se à opinião dos líderes parlamentares que, ontem, no Rio, teriam chegado
a uma “solução definitiva”.
Candidatura na crista
Ao mesmo tempo em que o senador Lino de Matos, regressando de São Paulo, anunciava
a aceitação definitiva do general Amaury Kruel à sua candidatura à Presidência, o marechal Eurico
Gaspar Dutra telefonava ao deputado Hermógenes Príncipe, confirmando a informação trazida à
Brasília pelo general Mendes de Morais, de que “disputaria a Presidência de qualquer maneira, mesmo
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para perder”. O sr. Amaral Peixoto, juntamente com o senador Juscelino Kubitschek, em febril atividade
de bastidores, afirmava que o PSD havia optado pela candidatura do general Humberto Castelo
Branco. Por outro lado, no entanto, admitia que com as decisões de Kruel e Dutra, de concorrerem,
“poderia formar-se um outro quadro de decisões”, embora o PSD se conservasse, oficialmente, ainda
com Castelo Branco.
Outros Vices
Com Castelo Branco, Kruel e Dutra, também as cogitações à Vice-Presidência se ampliavam
ontem à tarde. Ao sr. José Maria Alkmin, que despontara como o único aspirante a vice, somavamse as indicações do deputado marechal Juarez Távora e do deputado Peracchi Barcellos todos, no
entanto, vinculados ao esquema parlamentar que apóia o general Castelo Branco.
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SEXTA

10 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
PTB reaviva sua linha democrática e volta à origem para sobreviver
Empenha-se o PTB num esforço de revisão autocrítica para encontrar o caminho da
sobrevivência política, acomodando-se à situação revolucionária estabelecida no País e antecipandose a qualquer sanção que venha a pesar sobre ele. Numa reunião da bancada trabalhista, quartafeira à noite em Brasília, seus representantes decidiram lavar as mãos e recompor a imagem de um
trabalhismo democrático, empanada de comunismo no Governo Goulart.
Para começo de conversa, a representação federal do PTB decidiu aparecer de público com
a ressalva de que a participação efetiva do partido no programa de esquerdização brasileira ficou
restrita a três nomes, os srs. Leonel Brizola, Almino Afonso e Bocayuva Cunha. Na lista dos que se
engajaram ideologicamente na ação esquerdista, a maioria não pertence aos quadros do PTB,
conforme verificaram: Max da Costa Santos, Darcy Ribeiro, Neiva Moreira, Fernando Santana, Ferro
Costa e outros nomes salientes nas atividades não pertencem aos quadros trabalhistas. Esses e outros
representavam outras tendências políticas.
A finalidade de estabelecer e proclamar o divisor de águas é salvar o partido da condenação
política e restaurá-lo na linha de sua fundação, que foi contestar a presença comunista junto às classes
trabalhadoras. O embrião dessa atitude já havia criado um choque entre as duas tendências do PTB,
quando o partido se reuniu em Convenção Nacional em Brasília, no mês de março. O deputado
Clemens Sampaio travou um diálogo áspero com Brizola reclamando uma definição anticomunista do
partido. Agora o setor não esquerdista do PTB está empenhado em criar condições de sobrevivência,
fazendo o compromisso público para reservar-se como área com crédito político-democrático, para
absorver e representar os setores operários, evitando-lhes a frustração política.
Posição de Dutra
A candidatura do marechal Dutra à Presidência da República, nos termos em que foi posta, está
dando o que fazer aos intérpretes políticos, havendo muita perplexidade quanto às intenções táticas
do gesto. Há quem diga que Dutra tomou a decisão depois de constatar que a candidatura Castelo
Branco não reunia a unanimidade do Comando Militar, como a princípio parecia e de que prova em
contrário o ingresso do general Kruel no páreo. Outra corrente entende que Dutra é candidato apenas
para assegurar a eleição do general Castelo Branco. Outro ponto de vista, finalmente, aceita que o
marechal se tenha deixado envolver, simplesmente, pela manobra divisionista do pessedismo e do
petebismo interessados em enfraquecer o dispositivo militar da Revolução e criar melhores condições
para a eleição do sr. Juscelino Kubitschek ou de outro candidato apoiado pelo ex-presidente João
Goulart.
Constou, ao fim do dia de ontem, que o general Kruel procurou o ex-presidente Dutra para
comunicar a disposição de renunciar em favor de sua candidatura. Dutra teria recusado, explicando:
“Quanto mais candidatos, melhor”. Frase esta que agrava o enigma.
17 anos de aço
Aumentar a produção nacional de aço, dentro de um plano imediato para Volta Redonda, é
o desejo expresso anunciado pelo general Osvaldo Pinto da Veiga, convocado para a Presidência da
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Companhia Siderúrgica Nacional, onde já se encontra empossado e em atividade. A CSN completou
ontem 23 anos de fundação e desde que a usina de Volta Redonda entrou em funcionamento, há
dezessete anos, o general Osvaldo Pinto da Veiga se encontra integrado na sua história. Já ocupou
o cargo de diretor da CSN, foi seu vice-presidente e, por último, era o superintendente de MatériasPrimas. É um íntimo dos problemas siderúrgicos, da estrutura da empresa e de suas possibilidades,
além de conhecedor do problema do carvão nacional.
Improviso
Ao embaixador Augusto Frederico Schmidt, que buscou pelo telefone captar-lhe a reação
diante da outorga do Ato Institucional pelos três ministros militares, o sr. Rafael de Almeida Magalhães,
secretário de Administração da Guanabara, produziu a seguinte conclusão:
— Agora, sim, foi feita uma Revolução. O que houve antes foi apenas uma deposição.
Convite aceito
O ministro Otávio Gouveia de Bulhões vai participar no México da Segunda Convenção de
Empresários Latino-Americanos, constituídos em grupo dentro da Alalc. A reunião será de 24 a 29 de
agosto. O convite ao ministro da Fazenda foi formulado pelo sr. Guilhermo Nasser Quinones, presidente
da entidade de empresários continentais participantes da Alalc, num encontro que tiveram ontem
pela manhã. O sr. Otávio Bulhões fez uma exposição da situação brasileira, à luz das possibilidades
políticas, econômicas e financeiras da América Latina.
Licenciamento de Lacerda
O anunciado licenciamento do governador Carlos Lacerda tem sido objeto das mais diversas
indagações. A versão oficial é a de que Lacerda deseja apenas fazer uma temporada de repouso,
depois de todos esses anos vividos sob tensão e mais o clímax do movimento revolucionário. Outras
versões entendem que o governador considerou necessário o seu próprio afastamento do País e
do quadro de poder revolucionário, neste momento, a fim de deixar o Comando Militar à vontade,
evitando as alegações que o apontassem como foco de atritos e de dificuldades para a implantação
do movimento vitorioso.
Ceará tranquilo
Garante o sr. Virgílio Távora que no Ceará “não se registrou qualquer manifestação de apoio ao
Governo deposto” e que já é de completa calma a situação em todo o Estado. O governador Virgílio
Távora veio ontem de Fortaleza para o Rio, com o objetivo de avistar-se com general Justino Alves
Bastos e reunir-se com os governadores dos Estados do Nordeste, presente o comandante do Quarto
Exército.
Correspondência
O escritório do IBC em Nova Iorque está com um problema: precisa indicar algumas milhares de
moças brasileiras, entre doze e dezoito anos, que se queiram corresponder com moças americanas da
mesma idade. Como elemento de propaganda do Brasil e do café, o IBC bolou a ideia do intercâmbio
entre jovens brasileiras e americanas. O interesse foi enorme nos Estados Unidos e em pouco tempo
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dez mil moças se inscreveram. O difícil, agora, está em relacionar um número correspondente de
brasileiras. Quem estiver interessada deve escrever para o escritório do Instituto Brasileiro do Café
(Brazilian Coﬀee Institute) em Nova Iorque, Wall Street, 120, dizendo a idade e o colégio onde estuda.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Carlos Castello Branco
Consolidada a posição de Castelo Branco
Brasília – Consolidada a posição eleitoral do general Castelo Branco, com o apoio
formal dos principais partidos, prosseguem nos bastidores os esforços dos partidários do
general Kruel e do marechal Eurico Dutra no sentido de obterem condições para levar a
disputa pelo menos ao segundo escrutínio. Os eleitores do comandante do Segundo
Exército propuseram um acordo aos dutristas, visando assegurar ao que obtiver, dentre os
dois, maior número de votos no primeiro escrutínio o apoio dos eleitores do menos votado
para o segundo escrutínio. Informações seguras, no entanto, dizem que o marechal Dutra
repeliu o entendimento proposto, dizendo que disputa para perder ou para ganhar, mas
não para fazer conchavos. Isso não impedirá, todavia, ao senador Vitorino Freire assumir
compromissos por conta própria, se entender de fazê-lo.
Os partidários do general Kruel acreditam que têm maior número de votos do que a
corrente Dutra, a menos que o sr. Juscelino Kubitschek mandasse seus amigos descarregar
votação no nome do marechal.
O sr. Kubitschek esperava ansiosamente na tarde de ontem a publicação do Ato
Institucional, antes de divulgar a declaração escrita de apoio ao general Castelo Branco.
Temia o ex-presidente que se confirmassem os rumores de referências pouco lisonjeiras
à sua atividade política no preâmbulo do documento militar revolucionário, coisa que, se
confirmada, o levaria a rever os compromissos assumidos.
O marechal Mendes de Morais esclareceu, a propósito da eleição presidencial, que
mantém seu compromisso com o general Castelo Branco, tendo sido apenas portador de
uma declaração do marechal Dutra de que é candidato.
Ambas as correntes que se colocaram em divergência com a candidatura Castelo Branco
ostentam pouco prestígio eleitoral, sendo muito reduzidas as áreas que se pronunciam
favoráveis ao marechal Dutra ou ao general Kruel. Alegam, no entanto, que a coordenação
da candidatura Kruel se processa em surdina, por motivos de segurança política, e o número
de sufrágios iria surpreender os observadores menos atentos.
A Vice-Presidência
A UDN parece reconhecer, ao PSD, como principal partido político, o direito à indicação
do vice-presidente da República. São três os candidatos principais nessa agremiação: o sr.
José Maria Alkmin, fortalecido pelo apoio unânime da bancada mineira, o senador Auro de
Moura Andrade e o marechal Mendes de Morais.
O sr. Alkmin vem sendo alvo de campanha obstinada dos adversários que granjeou
quando de sua passagem pelo Ministério da Fazenda. Sua posição parlamentar, no entanto,
é boa, e sua participação nos acontecimentos que prepararam em Minas a deflagração do
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movimento revolucionário é apontada como fato decisivo em seu favor. A recente disputa
pela presidência da Câmara, a que se arriscou em nome de uma oposição já então insubmissa,
preparou o terreno para o fácil trânsito eleitoral do candidato mineiro. A UDN recebera bem
sua indicação.
O sr. Moura Andrade espera ter sensibilizado a corrente hoje dominante no Congresso
com o espírito de decisão com que consumou a revolução no plano civil, declarando vaga,
sob sua responsabilidade de presidente do Congresso, a Presidência da República e dando
posse ao sr. Ranieri Mazzilli.
O marechal Mendes de Morais, coordenado por um grupo menor de deputados, estaria
sendo lembrado pela convivência de fixar uma transição entre o poder civil e o poder militar,
entregando os postos de comando da República a militares.
O general Juarez Távora, fora do esquema pessedista, é outro candidato com razoável
viabilidade, pois sensibiliza os setores parlamentares derrotados ou semiderrotados pelas
posições que assumiu no correr da sua atuação na Câmara dos Deputados.
Compatibilidades
Os sr. Pedro Aleixo, que participou das conversações entre civis e militares no Rio, em
torno do Ato Institucional, disse que os debates foram úteis, pois serviram a traçar fronteiras
e delimitar áreas que se queiram confundir. Para ele, são incompatíveis a Revolução e a
Constituição, na medida em que os objetivos da primeira não podem ser atingidos através
da prática da segunda. Essa delimitação de esferas lhe pareceu essencial para resguardar a
eficácia da Revolução e para preservar, no que for possível, a Constituição e os órgãos que a
praticam ou exprimem. Lembrou o sr. Pedro Aleixo que as revoluções costumam ser o poder
constituinte mais rápido e mais importante.
O jurista que deu a segurança final aos militares da legitimidade do Ato Institucional,
como emanação do poder revolucionário juridicamente válida, foi o sr. Francisco Campos.
Jáder apenas fotografou
Meu amigo Jáder Neves, repórter da Manchete, contesta formalmente tenha ouvido
qualquer declaração ou comentário do sr. João Goulart, a quem fotografou em Montevidéu.
A versão ontem aqui registrada, e ouvida de um deputado, não corresponde, portanto, à
verdade. O ex-presidente recusou-se a dar entrevista e a comentar, mesmo na intimidade, a
situação brasileira.
PTB faz pressão sobre Juscelino
Ainda ontem persistia a pressão dos dirigentes trabalhistas com assento no Congresso
para que o sr. Juscelino Kubitschek passasse a apoiar o general Kruel. O ex-presidente, no
entanto, parecia considerar arriscada, politicamente, essa fórmula, apesar das advertências
do PTB com relação aos problemas futuros.
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Jornal do Brasil (matutino)
Coluna do Flávio Tavares
Definida a “Situação Revolucionária”
A “Situação Revolucionária” apenas começou. O “Ato Institucional” definiu-a e deu-lhe a forma
que a movimentação e o deslocamento de tropas, com a consequente deposição do presidente João
Goulart, ainda não tinham configurado. Até aqui, se evidenciava claramente apenas um movimento
militar contra Jango, que o Congresso havia referendado ao declarar vago o cargo de presidente da
República, nele empossando o sr. Ranieri Mazzilli.
Feito à margem do Congresso, numa decisão dos ministros militares, o “Ato Institucional”
transforma a deposição num “Estado Revolucionário”, mesmo que esse processo de transformação tenha
se dado sem luta armada ou sem o disparo de um único tiro. Enfatizando na exposição de motivos, que
“a Revolução não se procura legitimar através do Congresso”, os ministros militares — integrando um
Comando Revolucionário instituído de fato — assumem a direção e o arbítrio ostensivo e claro da vida
do País.
A lei emana de seus atos e o Congresso passa a atuar como força auxiliar, cingindo-se, por ora, à
eleição do presidente da República, mas mesmo assim, nos moldes apontados pelo “Ato Institucional”.
Por esses poros o Congresso respira para não se afogar de todo.
É essa a apreciação genérica dos círculos parlamentares de Brasília sobre o “Ato Institucional”,
recebido ao anoitecer de ontem de fisionomias apreensivas e interrogantes — quase sem exceção —
por deputados e senadores.
Cassação e direitos políticos
Ao final da tarde, antes de ser divulgado, no Rio, o “Ato Institucional”, o sr. Auro Moura Andrade,
comunicava, formalmente, aos líderes Pedro Aleixo e Adauto Cardoso, cercados por uma roda de
jornalistas, que 49 parlamentares teriam seus direitos cassados e 101 pessoas suspensas, pelo período de
cinco a dez anos, os seus direitos políticos, como consequência da medida, por decisão do presidente
da República. Anunciava o presidente do Senado ter recebido, momentos antes, comunicação nesse
sentido, da Guanabara. O sr. Pedro Aleixo era o primeiro a demonstrar apreensão. Dizia-nos que o
processo normativo que ele alvitrava para o momento, previa todo o rito para consumar-se a cassação,
ouvindo-se as comissões especializadas em cada uma das Casas do Congresso e dando-se ao acusado
o pleno direito de defesa.
Como parlamentar, abatia-se pela decisão do problema dentro dos quadros jurídicos, mas
argumentava que a “Situação Revolucionária” se havia sobreposto, desenhando-se uma nova realidade
“emanada da revolução vitoriosa”. A condição de parlamentar, não só de si próprio — dizia — como de
todos os demais se sobrepunha o “Estado Revolucionário” que com o movimento de 1º de abril, tinha
assumido o poder. Em torno dessa situação — nova sobre todos os aspectos — é que se explicava o “Ato
Institucional”, com tudo o que continha em todas as suas consequências.
A eleição de amanhã
Regulamentando, inclusive, a forma de eleição do presidente da República, o “Ato Institucional”
poderá modificar, profundamente, o quadro que se apresentava para amanhã. A lei do Congresso
sancionada pelo sr. Ranieri Mazzilli determinava a escolha do presidente da República por voto secreto,
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enquanto o “Ato Institucional” fala em “votação nominal”. A escolha “a descoberto” paralisa ou impede os
chamados votos imponderáveis, com que contavam algumas áreas do PSD, PTB, pequenos partidos e
mesmo da UDN, carrear sufrágios para o general Amaury Kruel ou o marechal Dutra.
A eleição do general Humberto Castelo Branco, que depois de uma manifestação de apoio das
lideranças do PSD, UDN, PSP, PDC, PR, PL, PTN, PRP e MTR, ontem consignada, já se mostrava tranquila,
parece ter se fortalecido, ainda mais, com a votação nominal. As discrepâncias seriam, agora, mínimas, no
entender dos líderes partidários.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
A Traição e as Sanções
“Reformas de base”, tais como as reclamava o inditoso João Goulart, só podiam ter sentido
de modificações fundamentais na estrutura do Estado e da Sociedade. Sem o quê não seriam “de
base”, mas simplesmente de legislação ordinária. Ora, não é concebível em uma democracia que se
proponham modificações “fundamentais” sem um estudo aprofundado, seguido de debate público
e, afinal, de plataforma de Governo submetida ao voto popular.
Não é, portanto, sem espanto que se verifica das campanhas eleitorais dos srs. Jânio Quadros
e Goulart que delas não constam quaisquer sugestões, projetos, fórmulas ou justificação de
reformas fundamentais de estrutura ou de orientação. Aqueles que, como eu, votaram no sr. Jânio
Quadros (não me pesa a consciência de tê-lo feito quanto ao famigerado Jango), fizeram-no sem
qualquer pensamento de estarem dando aprovação a reformas fundamentais, que não constavam
da plataforma do candidato. Quando, portanto, o sr. Jânio Quadros intimou a Nação a outorgar-lhe
poderes excepcionais (que nunca disse quais eram) ou decidiu ab-rogar a tradicional política externa
de colaboração com os Estados Unidos, para abraçar e condecorar Fidel Castro, a Nação, tomada de
surpresa, ficou estarrecida. Só a falta de caráter dos carreiristas que ele convocou lhe permitiu dar
execução a essa política. Acredito também que nenhum dos brasileiros que votaram no caudilho
João Goulart tivera o menor aviso de sua vocação comunista, até às manifestações que assinalaram
seu retorno da China, em 1961.
Verificou-se assim no Brasil um fenômeno político de traição dos governados pelos governantes
como raramente se registra na história dos povos e cujo paradigma é o de Fidel Castro. Jânio Quadros
foi o maior dos dois traidores, porque foi o que maiores provas de confiança havia recebido da Nação.
Sob esse aspecto João Goulart terá enganado menos, porquanto já constava de sua ficha a expulsão
que Vargas lhe impôs por intimação das Forças Armadas. Por outro lado, entretanto, Jânio Quadros
tem a atenuante de um evidente desequilíbrio mental (que ele conseguiu esconder durante toda a
campanha), ao passo que Jango nada tem de maluco; é um produto primário da pecuária fronteiriça.
Esta traição de Jânio e de Jango, sem precedentes em nossa história, teve para a Nação as
mais sérias consequências. Não foi só a terrível agravação do processo inflacionário deixado por
Kubitschek; foi a instilação do veneno de uma luta de classes que não tem a menor razão de ser;
foi a subversão da hierarquia, no setor militar como no civil; foi a dilapidação dos dinheiros públicos
para sustentar, à custa do povo brasileiro, inclusive do operariado, a casta privilegiada de uma guarda
pretoriana soviética; foi a paralisação do desenvolvimento econômico; foi a desorganização da
administração pública, convertida em instrumento de sórdida politicagem; foi a desmoralização do
Brasil no estrangeiro.
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O grande responsável por esse tremendo passivo foi Goulart, que governou dois anos e meio,
enquanto Jânio só governou sete meses. Mas a cumplicidade deste não é menor, porque, ao renunciar,
sabia e disse que nos deixava João Goulart para bolchevizar o Brasil.
O Brasil já sofreu demais. Já pagou um preço tremendo pelas traições e pelas malversações
desses dois indivíduos. Não pode permitir que o estado de coisas por eles criado continue a minar as
energias da Nação, a paralisar seu progresso e a infelicitar o seu povo.
Seria outra traição aos brasileiros deixar de erradicá-lo integralmente, esse imperativo não pode
sofrer empecilhos ou obstáculos por considerações de ordem jurídica, sem qualquer cabimento em
uma operação revolucionária que é na verdade antirrevolucionária.
O clamor é geral, no País inteiro, pela ablação integral do abscesso comunista. Como escreveu
esse eminente pensador católico que é Gustavo Corção. “Devem ser banidos das Forças Armadas e
do Parlamento, dos cargos públicos, todos os que conspiram contra a Carta Democrática e os direitos
do homem”.
Como observou o senador João Agripino, “a Revolução ainda está em marcha; resta saber
quando e como se fará o retorno à Carta de 46”, acrescentando “não ser admissível que os políticos
fiquem a discutir teses políticas ou jurídicas que possam frustrar a Revolução ou levar o País a uma
ditadura”.
Não há o menor motivo de contemplação com os que conspiraram, de parceria com soviéticos
e chineses, para bolchevizar o Brasil e instalar o regime do “paredón”. Como disse o eminente deputado
João Mendes, “a Constituição não pode servir de escudo para os que a queriam queimar”.
P.S.: – Já estava escrito este artigo, quando ouvi a leitura do Ato Institucional, promulgado pelos
chefes militares. Tudo indica que a Revolução não esta perdida.
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SABADO

11 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Brasil vai apoiar na OEA tese de inspeção em Cuba, rompendo equilíbrio
Enquanto espera a reunião da OEA, para examinar a denúncia formulada pela Venezuela contra
o Governo de Cuba, o Brasil vai apressar a revisão de seu comportamento em relação a Fidel Castro. O
Itamarati será convocado pelo novo governo brasileiro para reexaminar a posição de autodeterminação,
partindo do conceito de que os povos se autodeterminam através de eleições livres de diretas.
A atitude brasileira na reunião da OEA, a ser convocada para maio, deverá evoluir para o apoio
à tese da inspeção em território cubano, como forma de apurar a acusação da Venezuela sobre
fornecimento de armas aos terroristas e ao movimento revolucionário venezuelano. Este é o primeiro
passo na evolução de um pensamento a ser revisto por etapas, de acordo com as oportunidades.
Na apreciação prévia dos efeitos políticos da posição que vai assumir, o Itamarati conta certo
com a recusa do Governo de Havana em consentir a presença da comissão da OEA em território
cubano. A partir da recusa, o Brasil se sentirá liberto do compromisso de dar cobertura política a Fidel
Castro dentro dos conceitos de autodeterminação, a ser focalizado pela necessidade de caracterizá-la
com eleições democráticas (é pelas eleições que os povos autodeterminam seu regime político), não
praticadas pelo governo cubano.
A nova posição brasileira no plano continental vai romper o equilíbrio que vinha favorecendo,
na opinião dos observadores diplomáticos, a sustentação interna de Fidel Castro. Cuba tende a voltar
ao primeiro plano no interesse e nas preocupações continentais, no momento em que for convocada a
reunião do órgão de consulta da OEA, composto pelos ministros do exterior dos países que a integram.
Do bloco que se constituiu, contra o rompimento de relações com Havana, restam na posição
apenas três (Brasil, México e Bolívia), pois Argentina, Equador, Uruguai e Chile já aceitam o corte das
relações. Com o Brasil nesse rumo, ficarão sozinhos México e Bolívia, sem maior empenho em sustentar
a posição.
Perfil republicano
Em seu apartamento no Flamengo, o sr. Carlos Lacerda recebeu ontem o enviado especial
do jornal italiano Il Tempo. Entenderam-se em francês, que Lacerda fala com fluência. Vez por outra
largava seu italiano, que não é muito firme das pernas. Quando o repórter lhe pediu um perfil do
general Humberto Castelo Branco, Lacerda o traçou: “É um De Gaulle sem a monarquia”, a tentação
do presidente da França. Declarou-se convencido de que as eleições presidenciais se realizarão
normalmente: o presidente a ser eleito agora é o mais civil dos militares brasileiros, com lastro cultural
e têmpera de homem público. Na opinião de Lacerda, declarada a Il Tempo, o general Castelo Branco é
um homem de Estado, que encontra o seu momento histórico.
A perdição
O círculo de figuras aptas a explicar os fatos deu a chave para o enquadramento do sr. Jânio
Quadros na perda dos direitos políticos por uma década inteira: aquela citação de sua condição de
ex-presidente da República, ajuntada à assinatura na carta que mandou ao general Castelo Branco,
foi entendida como o sinete de uma arrogância que andava esbatida. Invocava com imprudência um
título de que ele não se orgulhava até a véspera. Estabeleceu-se de pronto a impressão de que Jânio
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Quadros quer se valer das circunstâncias para impor-se em moldura de saliência política e pessoal. Foi
a convicção de que está querendo pescar em águas turvas o elemento de sua perdição.
Lacerda espera
Na TV Rio, o sr. Carlos Lacerda gravou, também ontem, um pronunciamento para a cadeia de rádio
e televisão norte-americana CBS (Columbia Boadcasting System), enfrentando três entrevistadores.
Amanhã, domingo, uma rede de duzentas emissoras colocará Lacerda falando sobre o momento
brasileiro para os norte-americanos, que a Revolução que depôs o sr. João Goulart poupou ao Brasil à
internacionalização de suas dificuldades, além de outras apreciações que faz. À pergunta sobre se ele
terá o sr. Juscelino Kubitschek como seu adversário nas eleições presidenciais do ano que vem, Lacerda
respondeu em inglês: “I Hope”, dando a entonação de quem espera ajustar contas com ele é na curva
das urnas.
Café e açúcar
A presidência do IBC já está entregue ao sr. Júlio Avelar, que tomou posse ontem. Trata-se de
homem afinado com o ministro da Fazenda, junto de quem funcionou no esquema técnico-financeiro
do Governo Jânio Quadros.
Para o Instituto do Açúcar e do Álcool é esperada para hoje a nomeação do sr. Hildeberto
Songlard, homem do Banco do Brasil que já passou pela Cacex e funcionou de assessor do professor
Carvalho Pinto no Ministério da Fazenda.
Apanhadas no ar
t /VNÙOJCVTFMÏUSJDP POUFNËUBSEF OPMBSHPEP.BDIBEPi%FQPJTEFVNQBMÈDJPWFSNFMIP 
só um Castelo Branco”.
t 0GBMFDJEP$(5EFJYPVEFTFS$PNBOEP(FSBMEPT5SBCBMIBEPSFTQBSBUPSOBSTF OPFTQÓSJUP
solto nas ruas, a certeza de Corvo na Granja do Torto.
Brasil em Berlim
O Brasil será convidado a participar da Feira Industrial da Alemanha, em 1964. Trazendo o convite,
chegarão segunda-feira ao Rio os srs. Werner Jannicke e Gerhard Bischoﬀ, em nome de Willy Brandi,
o famoso prefeito de Berlim Ocidental. Bischoﬀ é geólogo de renome e técnico em assuntos latinoamericanos: já trabalhou algum tempo na Petrobras.
As nações participantes da exposição pagarão apenas as despesas de embarque dos seus
artigos, ficando tudo o mais por conta dos responsáveis pela promoção do certame.
Fila de espera
Desde a gestação do Ato Institucional já uma dúzia de deputados se havia deslocado para Brasília,
onde se situaram estrategicamente na boca de espera da cassação. Se mais não houve, é porque faltou
a muitos suplentes a convicção de que o ato era mesmo para valer — informam os recém-chegados
da Capital. Amanheceram ontem no exercício do mandato.
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Hospitais
O secretário Raimundo de Brito entrou no “rush” de inaugurar um hospital por mês na Guanabara:
o primeiro será o da Tijuca e daí por diante o Ano da Saúde produzirá hospitais em série. Ontem, o
sr. Raimundo de Brito fechou o seu gabinete para um cochilo. Tinha várias noites perdidas com a
Revolução e com a sua obra hospitalar. E se a vitória da Revolução já pode deixá-lo dormir — observa
o secretário da Saúde — os hospitais estão aí mesmo para continuar a tirar-lhe o sono.

Jornal do Brasil
Coluna do Castelo - Carlos Castello Branco
Congresso aceita o mandato da Revolução
Brasília — A Câmara dos Deputados consumou ontem à tarde o ato mais constrangedor
que lhe coube praticar no decurso da Revolução: a convocação de suplentes para preencher as
vagas abertas com a cassação de mandatos imposta pelo Comando Militar.
Não faltou da parte dos deputados solidários com a Revolução a coragem de se afirmarem
ostensivamente favoráveis à depuração, mas havia, na face de cada um deles, um “ríctus” de
dúvida desfechado por algum desvão da consciência.
A preocupação dos dirigentes da UDN esgotava-se em assinalar divergências substanciais
entre o Golpe de Novembro de 1937 e a Ação Revolucionária de Abril de 1964. O Ato Institucional
fere alguns capítulos da Constituição e suspende direitos e garantias, mas preserva, em substância,
as liberdades consagradas na Carta Magna e assegura a permanência do Congresso Nacional.
A verdade, porém, como decorre do próprio preâmbulo do Ato outorgado pelos
comandantes-em-chefe da Revolução, é que os mandatos legislativos desvincularam-se da sua
origem popular e passaram a ser uma concessão da Revolução. Os deputados que permanecem
no exercício da representação tornaram-se mandatários de uma Revolução que apenas inicia as
reformas que pretende fazer, como se depreende das disposições do Ato Institucional relativas
à iniciativa e tramitação de emendas constitucionais. Sua atuação, daqui por diante, deverá ser
consequente com a nova situação criada e por eles admitida. As condições do pacto em que se
assentava o mandato se alteraram substancialmente. Seus compromissos passaram a ser, sem
sombra de dúvida, com o processo revolucionário em marcha.
É possível que o encaminhamento das coisas se tenha dado numa ordem natural e mais
consequente com os propósitos da Revolução, o que não tem impedido que se assinale uma
divergência entre as proclamações iniciais do movimento e os métodos que se adotaram em
seguida à vitória.
A vigorosa afirmação dos fins revolucionários parece ter surpreendido muitos dos que a
eles aderiram no pressuposto de métodos tradicionais de composição, nas horas de crise, entre
o poder civil e o poder militar.
De qualquer forma, o novo Congresso praticará hoje o primeiro ato decisivo do novo
regime: a eleição do presidente e do vice-presidente da República. Perdura a expectativa geral
de que, uma vez escolhido e empossado um chefe de Governo, a autoridade revolucionária
coincidirá com a autoridade que emana das leis vigentes no País, com repercussão saudável no
sentido da recuperação da ordem e da tranquilidade abaladas pelos acontecimentos rotineiros
de uma revolução.
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O Congresso procederá de acordo com os imperativos do Ato Institucional, que é uma lei
substantiva, mas na forma da lei processual recentemente votada. Havia entendimentos entre civis e
militares no sentido de que prevalecesse, consentidamente, o escrutínio secreto, condenado pelo Ato
Institucional, mas tido geralmente como uma conquista da democracia brasileira.
A eleição do general Humberto Castelo Branco está tranquilamente assegurada. O marechal
Dutra saiu do páreo e os partidários do general Amaury Kruel esmoreceram em face da evolução
dos acontecimentos. Com voto secreto ou com voto a descoberto, o chefe do Estado-Maior será
sufragado pela esmagadora maioria do Congresso.
A vitória de Alkmin
O PSD não atendeu às sugestões do sr. Ademar de Barros, que passou algumas horas em Brasília
tentando fixar a candidatura do sr. Auro de Moura Andrade à Vice-Presidência da República. Por uma
excepcional maioria de votos, indicou o sr. José Maria Alkmin para o segundo posto da República,
eliminando as pretensões dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.
O sr. Nélson Carneiro tentou obter aprovação do PSD para uma moção pela qual o partido
condenava o sr. João Goulart e reivindicava a posição de vanguardeiro no processo revolucionário.
Alguns pessedistas sentiram-se mal com a sugestão.
A maior derrota do comunismo
O sr. Juscelino Kubitschek encara a revolução vitoriosa no Brasil como a maior derrota sofrida
pelo comunismo no mundo, desde o Plano Marshall, em 1945.
Porta-Voz
O deputado Paulo Sarasate, por sua velha amizade pessoal com o general Castelo Branco,
vem sendo tomado nos meios políticos como o mais autorizado porta-voz do novo presidente da
República.
Adauto deu carona
Há três dias saindo da Câmara às seis horas da tarde, o sr. Adauto Cardoso, líder da UDN, ofereceu
carona a alguns colegas. Aceitaram-na o sr. Francisco Julião e uma pessoa desconhecida, as quais
foram, em consequência, transportadas até à superquadra 113. O sr. Julião teria sido visto novamente
por outras pessoas às nove horas da noite. O sr. Adauto recebeu, em consequência, com estupefação,
a notícia de que havia dado fuga ao deputado das Ligas Camponesas.
A situação do Supremo
Há expectativa no Supremo Tribunal Federal de que o general Castelo Branco transmita nas
próximas horas informações precisas relativas à manutenção da intangibilidade daquela Corte.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Coluna do Flávio Tavares
Da cassação à eleição só resta acertar a posse
Brasília — “Pior do que em 37”, gritou o deputado Celso Passo, de rosto convulso, apontando
para seus colegas de mandatos cassados. Eram 17h15. Nesse momento, o sr. Lenoir Vargas, presidindo
a sessão da Câmara, encerrava, ontem, a sessão após dar conhecimento da resolução do Comando
Militar Revolucionário. O desabafo do parlamentar da “bossa nova” udenista dava a medida da exaltação
e da contrariedade de quase toda a Câmara, onde, apenas, a minoria, postada nos lugares ocupados
pela bancada da UDN, batia palmas à decisão. Horas antes, numa reunião da bancada udenista, o sr.
Aliomar Baleeiro — crítico ferrenho do Governo do Jango, que havia aplaudido o movimento militar
de 1º de abril — advertira que, com a cassação, “Tudo, agora, passava a tresandar a 1937”.
A Câmara estava imobilizada. As correrias, os protestos, o choro nervoso de alguns deputados
e funcionários não conseguiam quebrar o hiato que, naquele momento se formava em torno do
Legislativo.
A posse do presidente
Consumada a cassação, o Congresso passava, pelas áreas ligadas ao movimento revolucionário,
a tratar da eleição, hoje, do presidente e do vice-presidente da República. Procurava-se restabelecer,
com o episódio da eleição a normalidade parlamentar, que a cassação havia tocado. Em todos os
círculos, havia uma preocupação de pressa em que o general Humberto Castelo Branco — com a
escolha já garantida — se empossasse na Presidência. O líder Martins Rodrigues, perguntado sobre
a posse do presidente a ser eleito hoje, manifestava que ela deveria ser imediata, para que a Nação
parasse a viver uma situação de plena normalidade, com o Governo constituído em todos os seus
setores. A opinião do líder do PSD somava-se a dezenas de parlamentares que, ao início da noite,
tentavam localizar o general Castelo Branco, no Rio, pelo telefone, pedindo-lhe que se dispusesse a
assumir a Presidência já no domingo.
Com isto, procurava se fazer com que o novo presidente se substituí-se ao Comando Militar
Revolucionário, englobando, sob suas ordens, a chefia direta do Governo, bifurcada por enquanto,
entre o sr. Ranieri Mazzilli — de um lado, no exercício formal da Presidência — e os Comandos
Militares, de outro com o poder de decisão proveniente da “Situação Revolucionária”.
Alívio da Tensão
As informações, no entanto, davam conta de que o general Humberto Castelo Branco relutava
em assumir a Presidência imediatamente após a eleição. Pedia — segundo se afirmava — um prazo
de dez dias, ao final do qual, já proclamado chefe da Nação, apresentaria um Ministério integralmente
formado. Os setores político-parlamentares, entretanto, aspiram a fazer o País sair do atual impasse,
dando-lhe um presidente da República com poderes efetivos, no mais curto espaço de tempo. A posse
de Castelo Branco levaria — no entender dos líderes partidários — a aliviar a tensão, fazendo com
que as prerrogativas, ora exercidas pelo Comando Revolucionário, passassem às mãos do presidente
da República eleito pelo Congresso e, por essa razão, mesmo que indiretamente, vinculado a uma
decisão do Poder Legislativo.
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DOMINGO
12 de abril de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda – edição única)
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Líderes do Movimento confirmam: privilégios não figuram na pauta da
Revolução
Não há porta-vozes credenciados oficialmente para falar em nome do Comando Revolucionário,
mas os depoimentos de conversas registradas no núcleo que comanda a implantação do movimento
asseguraram que há, entre os generais vitoriosos, o propósito de tomar rapidamente medidas que
lhes assegurem o apoio popular imediato. Testemunhas do estado de espírito dos chefes militares que
puseram abaixo o Governo Goulart garantem que estão enganados os que jogaram na Revolução a
perpetuação dos seus privilégios particulares.
Figuras de atuação forte no movimento já disseram a representantes de interesse privado que
os procuraram que não fizeram “uma revolução para enriquecer os senhores de engenho” e que “a
Revolução não vai restaurar privilégios nem criar um grupo de favorecidos”.
A repressão política das esquerdas não será também a única face da Revolução, mas apenas
a primeira, já se pronunciando na disposição do Comando Revolucionário a segunda, de caráter
legislativo e administrativo: a luta contra a inflação e a reforma dos instrumentos de ação. O Ato
Institucional, segundo a versão trazida dos encontros com os chefes militares, teve isso em mira, ao
dar prazo de trinta dias para o Congresso examinar e aprovar, dentro do espírito da Constituição as
iniciativas que o novo Governo tomará para resolver os problemas brasileiros.
Sobre a velocidade com que o Comando Revolucionário promove a repressão aos redutos
da esquerda, é lembrado como explicação que o conselho de Maquiavel aos governantes era para
que os atos de força fossem praticados de uma só vez (...), a fim de que seus efeitos benéficos se
prolongassem no julgamento popular.
Exército e política
Na aula em que inaugurou o Curso do Estado-Maior do Exército, este ano, o general Castelo
Branco, então chefe do EME, discorreu sobre Destinação Constitucional e Finalidades do Exército,
enunciando conceitos do pale político das Forças Armadas que agora revelam a sua face profética.
“A Constituição Brasileira — afirmava o general Castelo Branco — configura a estrutura das
instituições militares como, de maneira indeclinável, dependentes e participantes das instituições
políticas. Estão subordinadas não só à sua evolução, como também abrangidas pelas próprias
crises institucionais e políticas do poder nacional. Tornaram-se estáveis quando este se organiza na
legalidade e na operosidade, e se ressentem e se perturbam quando os detentores das instituições
políticas manejam a Nação sem autoridade e sem discernimento”.
Noutro trecho: “As Forças Armadas, expressão máxima do poder militar, se interpenetram com
os outros poderes constitucionais do poder nacional, são um instrumento político daquela soberania,
externa e interna”.
“Enquanto em algumas nações — afirma adiante o atual presidente da República — o
poder militar é institucionalmente adaptado a um partido único ou ao poder pessoal de um
governante discricionário, a nossa Constituição manda que as Forças Armadas garantam um regime
cuja autodeterminação interna e externa, se legitime na representação popular e na pluralidade de
partidos”.
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Missão cumprida
Desde ontem o deputado Armando Falcão se considera realizado na ordem de considerações
que o levaram a tomar parte ativa nos fatos, até as últimas consequências e riscos: a anulação do
decreto da Supra, assinado no dia 13 de março para desapropriação das terras ao longo de rodovias e
ferrovias federais, veio coroar o que Falcão considera a sua luta pessoal e política contra a falsa reforma
agrária. Foi ele, Armando Falcão, que levou a ideia de anulação ao sr. Ranieri Mazzilli.
Alta costura
O chanceler Vasco Leitão da Cunha garante, seguro de sua memória, que jamais foi apresentado
ao costureiro Dener, criador de uma cena improvisada na polícia de São Paulo, para conseguir um
passaporte especial e refazer-se, bem longe, do calor dos acontecimentos nacionais. Não conseguindo
persuadir a polícia, Dener desalinhavou-se no comportamento e ameaçou telefonar ao Vasco, como
último e supremo argumento. Posto a par da intimidade de tratamento invocado por Dener, para
impressionar, o chanceler declarou que o Vasco a que se refere o costureiro deve ser o da Gama,
porque ele nunca o viu mais gordo nem aparado.
As cartas não mentem
Não era tom de conspiração, mas o estilo confidencial com que Mário Martins prefere conversar:
não se surpreendam, dizia volta e meia, se o grito de protesto vier das montanhas. Recomendava
trazer Magalhães de olho, porque o governador de Minas é de uma precisão suíça para dizer as coisas
que deve, no momento em que se pode. “Vocês estão vendo fumaça em São Paulo, mas não sei não”.
No dia em que Minas falou, Mário tocou-se direto para Belo Horizonte. Viu tudo e veio depois conferir
seu contentamento no Rio, onde ganhou diploma de cartomante político daqui para o futuro.
Ação discreta
A nomeação do sr. Cleanto de Paiva Leite para representar o Brasil na reunião do BID é sinal de
funcionamento paralelo do governo civil, dividindo com o Comando Militar da Revolução as tarefas.
O Brasil não pode parar e São Paulo que o diga: o governador Ademar de Barros se encarregou de
colocar abaixo a presença federal, nomeando por sua conta os ocupantes para os postos federais no
seu Estado, até que entre em exercício o presidente da República trazido na crista da Revolução. O
ministro da Fazenda designou o sr. Cleanto de Paiva Leite na linha administrativa civil. Que está nas
mãos do sr. Ranieri Mazzilli, discreto, mas atuante.
Aliança tática
Entre as preocupações que pesavam no íntimo do governador Magalhães Pinto, quando começou a
se preparar para a ação, uma estava reservada ao Espírito Santo. Minas e Espírito Santo conseguiram acertar os
ponteiros numa velha disputa de fronteiras, num entendimento direto entre os governadores Magalhães Pinto
e Francisco Lacerda Aguiar. Nos seus cálculos revolucionários, Magalhães teve de considerar a hipótese de uma
situação armada, capaz de reabrir a dificuldade nas relações entre os dois Estados, por força dos efeitos subjacentes
em caso de tropa mineira descer para o litoral capixaba. Vai daí, depois de sondagens cuidadosas, aproveitou a
inauguração da agência de um banco oficial do governo mineiro para chegar a Vitória e ali entendeu-se direta e
secretamente com o governador Lacerda Aguiar. O governador do Espírito Santo entrosou-se no esquema e se

277

dispôs na emergência de uma ação militar que impusesse a necessidade de tropas mineiras, a fazer ele mesmo
o pedido para que não surgissem ressentimentos. Minas e Espírito Santo entendem-se agora na paz e na guerra.
Prisão por equívoco
Foi por puro equívoco que o Dops prendeu ontem, por doze horas, o sr. Valdir Freitas Castro, da Consultoria
Jurídica da Petrobras desde a gestão Juracy Magalhães e que apareceu no noticiário como advogado do sr.
Leonel Brizola. Levado por três detetives para a delegacia, ali fizeram duas perguntas ao sr. Valdir Castro: se era
comunista e se era advogado de Brizola, ambas respondidas negativamente. Após uma troca de comunicações
com a diretoria da Petrobras e com o gabinete do general Castelo Branco, confirmou-se que houvera realmente
um engano, fruto de alguma denúncia anônima. Funcionários da Dops apresentaram desculpas ao advogado
que nem sequer conhece o sr. Brizola.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Congresso: esperança no novo Presidente
Brasília — A eleição do general Castelo Branco para presidente da República foi saudada
pelo Congresso como a afirmação de esperança numa rápida institucionalização do movimento
revolucionário e na fixação de critérios seguros para a continuidade da democracia brasileira.
Mesmo os membros do partido derrotado pela Revolução, que se abstiveram de votar,
referendam aquela esperança que ontem contaminava a generalidade dos meios políticos.
Havia de um modo geral ansiedade igualmente quanto à imediata posse do novo presidente
da República, pois se acredita que a transferência efetiva do poder do Comando Revolucionário para
um chefe do Governo escolhido dentro de um ritual legal será o passo final para a transposição do
inquieto período assinalado pela presença nas ruas das armas que decretaram a vitória.
O general Castelo Branco, segundo depoimento de políticos que com ele mantiveram contato
nas últimas horas, esteve atento às ponderações favoráveis ou contrárias à sua posse imediata,
decidindo-se finalmente por estabelecer um prazo, ainda que curto, dentro do qual possa constituir
o seu Governo em consonância com suas responsabilidades. Entenderia o general que está no estrito
dever de apresentar um Ministério do mais alto gabarito, que se imponha ao respeito de toda a Nação.
Não se sabe se consultará ele as forças políticas, mas, ainda que possa fazê-lo, não haverá obviamente
qualquer restrição ou condição a seu livre direito de escolha dos homens que com ele irão comandar
o País numa fase de transição e de consolidação de um programa revolucionário.
Há rumores igualmente — e esses rumores ensombrecem pequenos setores do Congresso —
de que o general Castelo Branco, entre as razões que considerou para tomar posse imediatamente no
Governo, incluiu a conveniência ou necessidade de dar tempo ao Comando Militar Revolucionário de
completar o expurgo na representação política e de deflagrar a depuração no funcionalismo civil e
militar. Há a expectativa de uma lista complementar de mandatos cassados para a segunda-feira, sem
que se conheçam ainda com segurança pormenores a respeito, pois há apenas a indicação de que
militares influentes no processo revolucionário consideraram omissa a lista inicial. Por outro lado, há
indicações de uma possível revisão para eliminar inclusões tidas como rigorosa injustiça.
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A manter-se o clima de ontem, de esperança, tudo indica que a posse do general Castelo Branco
na próxima quarta-feira será uma posse festiva para a Revolução e de desafogo para a generalidade
dos meios políticos.
A conspiração
Quando na terça-feira, 31 de março, o general Olímpio Mourão telefonou de Juiz de Fora ao
deputado Armando Falcão, comunicando que havia se sublevado, o deputado perguntou-lhe se
estava articulado. “Estou articulado com a minha consciência”, respondeu-lhe o comandante das
tropas mineiras.
O sr. Falcão, que funcionara como contato entre meios civis e militares envolvidos na
conspiração, indo inclusive a Juiz de Fora, transmitiu suas apreensões ao general Castelo Branco. O
general apurou em seguida a veracidade da informação e tranquilizou o deputado: de qualquer jeito
as coisas dariam certo.
O deflagrar da Revolução estava previsto para o dia 2 de abril, após a marcha popular programada
no Rio. Os mineiros, no entanto, a precipitaram por uma decisão do general Mourão, logo apoiada
pelo governador Magalhães Pinto, o qual já estava indócil desde a sexta-feira.
Esse pormenor e os que se seguem vão aqui registrados como complemento à reportagem
que, em Caderno Especial, fizemos sobre a conspiração militar.
Aos coronéis já arrolados, acrescentamos aqui os nomes de outros influentes conspiradores
militares como os coronéis Milton Câmara Sena, Meira Matos, Montagna, Ariel, Portela e Andrada
Serpa. O general Cordeiro de Farias teve sua missão principal na infiltração pelos escalões inferiores e
controle das informações.
O QG secreto da Revolução gravou as últimas conversas do sr. João Goulart com o general
Kruel. O ex-presidente fazia um apelo à sua fidelidade pessoal. O general exigia a imediata demissão
de todos os comunistas do Governo. O sr. Goulart respondeu-lhe que naquele momento não era
possível uma medida dessas, pois a esquerda era seu único apoio político. “Vamos esmagar Minas,
primeiro, general, depois a gente trata do resto”. O general respondeu-lhe que depois seria tarde. Toda
a oficialidade do Segundo Exército pressionava seu comandante, quebrando-lhe afinal suas últimas
indecisões.
A situação na Guanabara não era tida como tranquila, admitindo-se que a cidade se
transformasse em campo de batalha. No esquema de segurança do Palácio da Guanabara, figurou a
dinamitação da Praia de Botafogo, da rua Farani e da rua das Laranjeiras no trecho de acesso ao Palácio.
As ordens do almirante Aragão e seus ajudantes, de preparação do ataque, foram todas interceptadas
pelo Comando Revolucionário.
O ex-presidente parece ter permanecido confiante nas informações do general Assis Brasil ate
o momento em que o general Âncora entrou nas Laranjeiras e lhe disse que a situação mudara. O sr.
Goulart pediu às pressas suas malas, reuniu os amigos que ali estavam e zarpou para Brasília.
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SEGUNDA

13 de abril de 1964

Jornal Última Hora (vespertino)
Coluna do Flávio Tavares
Presidente situado na “Linha Branda”
Brasília — Concluídas as três etapas fundamentais posteriores à deposição de Jango — o
“Ato Institucional”, a cassação de mandatos e a eleição do presidente pelo Congresso — o general
Humberto Castelo Branco assume a chefia da Nação, depois de amanhã, representando, dentro do
movimento revolucionário, o que se poderia chamar de “linha branda”. Foi em contraposição à “linha
dura”, dominante em alguns círculos políticos e militares, que advogavam a posse do novo presidente
somente no dia 21, para que até lá o “Comando Revolucionário” completasse o expurgo nos quadros
administrativos e parlamentares, que Castelo Branco resolveu empossar-se na quarta-feira. O velho
militar de 64 anos praticou com esse gesto sua primeira atitude eminentemente política após
escolhido para a Presidência, trazendo aos círculos parlamentares um desafogo que poderá valer-lhe,
de antemão, a formação de um sólido bloco de apoio no Congresso.
Preocupavam-se as lideranças do PSD e da UDN em que a continuidade de atos executivos
exercida pelo Comando Revolucionário, enquanto se dilatasse o prazo para a posse do novo
presidente, acabasse pondo em risco, no exterior, o caráter a que chamam de “democrático” do
movimento militar de 1o de abril. A soberania do Congresso, argumentam as lideranças, passou a
ser definitivamente configurada a partir da tarde de sábado, quando da eleição de Castelo Branco. A
“Situação Revolucionária” — sustentava-se ainda — caracterizada pelo “Ato Institucional” — atenuouse, ganhando um contorno novo com a eleição praticada pelo Legislativo.
Não haveria razão, assim para que o novo chefe do Estado, surgido do Parlamento, permanecesse
ausente do Governo pelo prazo de dez dias após sua eleição, cabendo suas prerrogativas ao Comando
Militar estabelecido de fato.
Castelo concilia
Na divisão de políticos e militares em torno de data de posse, o novo presidente atuou como
elemento conciliador, fixando um prazo de menos de quatro dias, considerado como o mínimo
necessário à formação de um governo, cuja característica será a do movimento de 1o de abril, mas
escolhido à base da representação multipartidária das forças participantes ou aderentes à Revolução.
Esse fato deixa claro para os setores parlamentares que Castelo Branco preferiu a “linha branda”,
embora firme e integrada no movimento militar do qual ele próprio foi o articulador.
O significado da Vice
A eleição do sr. José Maria Alkmin para a Vice-Presidência é outro detalhe arrolado para
conceituar o general Castelo Branco fora da “linha dura”. A esta, o líder pedecista na Câmara, deputado
Juarez Távora, tinha formalizado, aos próprios Comandos Militares, sua discordância, classificando-a
como “odiosa e vingativa” e perigosa para “a estabilidade dos ideais que marcaram a Revolução”.
O grupo mais identificado com o sr. Carlos Lacerda opunha-se à escolha de Alkmin, preferindo,
na Vice, o sr. Auro Moura Andrade com quem, diziam, se manteria, na área política, uma definição
radical, coerente com a dureza das medidas decorrentes do “Ato Institucional”. O general Castelo
Branco chegou a ser chamado a opinar sobre os candidatos a vice, na perspectiva de que, se definindo,
o fizesse contra Alkmin. O presidente, no entanto, esquivou-se a interferir na escolha, deixando claro
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que a decisão caberia ao Congresso: “A sua escolha — afirmou — terá o meu respeito e acatamento,
já que os indicados reuniam as condições indispensáveis para as funções”.
Garantias aos proscritos
Outro fato, ocorrido paralelamente à eleição de Castelo Branco, estaria a definir o desafogo
com que os partidos — inclusive o PTB — interpretam a escolha do novo presidente. No sábado, o
líder trabalhista Doutel de Andrade, em companhia do sr. Henrique La Rocque, segundo secretário da
Câmara, e do deputado udenista Celso Passos esteve em contato com representantes dos Comandos
Militares, em Brasília, para inteirar-se da situação em que se encontravam os parlamentares de
mandatos cassados. A resposta foi de que o Comando Militar lhes assegurava todas as garantias
constitucionais não revogadas pelo “Ato Institucional”, o que equivale a que os proscritos podem
dispor, a seu favor, das prerrogativas do Artigo 141 da Carta de 1946, inclusive as de livre trânsito
dentro do território nacional. Na tarde de eleição, anunciava-se em Brasília que o sr. Neiva Moreira
tinha sido libertado, no Rio, e o fato (...) recebido já, como um afrouxamento da tensão.
Na linha do parentesco
O presidente Humberto de Alencar Castelo Branco descende, pelo lado materno, dos mesmos
troncos do governador Miguel Arraes de Alencar, do lado paterno. Ambos têm afinidades sanguíneas,
em linha direta, com o romancista José de Alencar. A identificação curiosa da linha de parentesco se
aponta em Brasília como nota irônica da história política do País, no qual fez-se necessária a queda de
um descendente de um governo estadual, para que outro — no movimento total da Revolução —
fosse guindado ao cargo supremo da Nação.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
Os Padrões de Moral Política
Vale um país pelo que vale os seus homens. Por maiores que sejam suas riquezas naturais, de nada
valerão se não houver homens capazes de governá-lo e de manter a paz e a ordem indispensáveis ao
trabalho profícuo.
Nas andanças que por dever de ofício me levaram tantas vezes ao estrangeiro, várias foram as
ocasiões em que tive de responder a observações ou conceitos sobre “os países da
América Latina”. Sempre me insurgi contra esse conceito global, tanto sob o aspecto econômico
(vide O Globo de 5 de agosto de 1960) quanto sob o ângulo político.
Em diversas oportunidades, no estrangeiro, procurei consubstanciar os padrões de ética política
do Brasil em três itens principais. O primeiro era o de que no Brasil a probidade pessoal do presidente da
República era inatacável; o segundo era de que as Forças Armadas só intervinham no Governo em casos
de grave crise nacional; o terceiro era de que, quando essa intervenção se verificava, as Forças Armadas
dela não se aproveitavam para assumir o Governo. Não há no Brasil episódios como os de Pérez Ximénez,
Rojas Pinilla, Trujillo etc.
O item que agora nos interessa é o primeiro, referente à intocável reputação da probidade pessoal
do presidente da República, tal como acontecera até 1956. Lembro-me de quando menino ouvir meu
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pai contar o que se passara com Campos Sales quando de sua viagem à Europa em 1898 para negociar
o “Funding Loan”. Começou declinando da sugestão por não ter recursos para essa viagem. Instado por
Prudente e por Rodrigues Alves para realizá-la à custa do Estado, prestou conta detalhada das despesas; em
Paris, por exemplo, assinalou, não tivera despesa por se ter hospedado em casa de um amigo. Quando, em
Londres, depois de um jantar oferecido por Rotschild, este o acompanhou até à porta e mandou avançar
a carruagem do presidente do Brasil, foi preciso chamar um “cab” (carro de praça), por que a suposta
carruagem não existia.
O todo-poderoso Floriano só deixou à família, além da pobre fazendola de Alagoas (pela qual
recebera gorda oferta quando no Governo), uma pobreza honrada. Prudente, deixando a Presidência,
teve de voltar à sua pequena advocacia de Piracicaba. Nilo, deixando a viúva na contingência de aceitar
uma pequena pensão votada pelo Congresso. E assim por diante, desde Afonso Pena até Washington Luís,
Getúlio Vargas e Eurico Dutra, Café Filho, este saiu do Governo sabidamente em condição de penúria.
Tudo isso tem muita importância porque faz parte do patrimônio moral da Nação. E só por isso nos
interessa.
De 1956 para cá, entretanto, esses padrões parecem ter caído verticalmente. O sr. Juscelino
Kubitschek tem sido pública e abertamente acusado de enriquecimento ilícito desde os negócios de
Pampulha até às transações através de seu cunhado no período presidencial. Não conheço as provas em
que se firma essa acusação. Mas os opulentos indícios de sua veracidade são veementes.
O caso do sr. João Goulart parece de uma evidência indiscutível. Porque não teve, como outros, o
cuidado (ou o tempo) de ocultar uma parte maior de seus haveres no exterior. Suas imensas propriedades
rurais e urbanas constam de escrituras públicas. O deputado Antônio Carlos Magalhães apresentou à
Câmara, quando Goulart ainda era presidente, uma completa análise da rápida multiplicação de seus haveres
latifundiários desde o ingresso na política, quando seu patrimônio constou apenas de uma magra herança
de cerca de quinhentos contos. De sua falta de escrúpulos tive eu ocasião de constatar quando ministro
da Fazenda em 1954. Tivemos de convocá-lo ao Banco do Brasil para entendimentos, sobre sua dívida
de mais de dezessete milhões (naquele tempo era dinheiro), “sem garantias”. Regularizada e aumentada
essa dívida, vencia-se em abril (se bem me lembro) de 1956 a primeira prestação do pagamento. O já
então vice-presidente da República faltou a suas obrigações para com o Banco do Brasil. Serviu-se então
do “compadre” Tancredo Neves, que estava na presidência interina do Banco, para “arranjar-lhe” mais dez
milhões em nova transação, a fim de poder descontar o pagamento do débito pendente. De O Globo de
23 de outubro de 1956 consta a nota do compadre Tancredo, posteriormente escolhido por Goulart, em
1961, para seu primeiro “primeiro-ministro”.
Até então era um postulado invariável de lei não escrita que membros do Governo ou diretores do
Banco do Brasil não podiam ser devedores a esse banco.
Repito que esses fatos só interessam por sua interferência no patrimônio moral da Nação, que deve
ser preservado.
Qual a atitude do Comando Revolucionário em relação ao caso? Perguntado pela imprensa sobre
a moralização das instituições, disse o Comando Supremo da Revolução que visa a moralização das
instituições, porquanto o movimento iniciado a 31 de março é uma revolução autêntica.
Essa doutrina já teve, aliás, aplicação. Os mandatos dos deputados Moisés Lupion e Gilberto
Mestrinho “foram cassados por justificativas morais”, segundo foi publicado.
O caso dos srs. Kubitschek e Goulart não tem menor caráter político. O PSD tem muita gente
decente; até o PTB tem alguma. Não se trata, pois, de PSD nem de PTB. Trata-se é de defender, no País como
no exterior, os padrões de moralidade do governo brasileiro.
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TERCA

14 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Programa de Governo é vencer já a estagnação econômica e recuperar o valor
do cruzeiro
Desde o dia primeiro está sendo elaborado um plano econômico e financeiro de emergência,
para alcançar efeitos decisivos e imediatos sobre a inflação e estabelecer o equilíbrio do cruzeiro nos
próximos vinte meses.
No mesmo dia da vitória do movimento armado, o Comando Militar convocou o embaixador
Roberto Campos para realizar uma programação econômica e financeira de urgência, capaz de
estancar o ritmo da inflação. Imediatamente, o sr. Roberto Campos articulou um grupo de economistas,
iniciando em sua casa o trabalho de levantamento dos dados sobre a realidade econômica e financeira
do País.
O programa tem por objetivo fazer a correção financeira e arrancar a economia brasileira
da estagnação que a atingiu, com a redução do desenvolvimento a um limite muito inferior ao
crescimento demográfico. A ordenação de recursos não inflacionários, para dinamizar a economia
brasileira, dentro dessa dupla preocupação, está sendo perseguido dia e noite pela equipe constituída.
Hoje, o programa de emergência estará aprontado, para que o general Castelo Branco tome
posse amanhã na Presidência da República armado de um esquema orientado para a recuperação
financeira e o impulso econômico, ajustados às possibilidades brasileiras. A perda do ritmo de
desenvolvimento, se não houver recuperação imediata, irá acarretar em futuro próximo o problema
do desemprego. A inflação, se não for contida, determinará o aparecimento de maiores tensões
sociais pela redução do poder aquisitivo dos salários em luta com os preços das utilidades.
Unidade de Governo
Entre as preocupações e intenções atribuídas ao general Humberto Castelo Branco, na véspera
de assumir a Presidência da República, é assinalado o propósito de estabelecer uma vinculação
estreita entre os Ministérios do Exterior, Fazenda, Indústria e Comércio e Minas e Energia. Considera
indispensável a harmonização entre os quatro, para um programa de produção e exportação, dentro
de critérios e controles financeiros e de política externa.
Outra observação a respeito de unidade de Governo, que o general Castelo Branco pretende
alcançar de início, credita-lhe a decisão de subordinar a presidência do Banco do Brasil ao controle
do ministro da Fazenda, para evitar discrepância na frente de recuperação financeira a curto prazo.
Cotações
Das listas de prováveis ministros apresentadas nas conversas políticas, no dia de ontem, os
nomes que figuravam em maior número de composições eram: Milton Campos para o Ministério
da Justiça, Juracy Magalhães para a Viação, Sandra Cavalcânti para a Educação, Luís Viana Filho para
chefia da Casa Civil e general Ernesto Geisel para Casa Militar.
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Razões ocultas
Na relação dos deputados que tiveram seus mandatos cassados, três nomes pelo menos ficaram
no limbo da falta de explicação, que se reparte entre improbidade flagrante e ideologia militante. Para
o banimento do sr. Paulo Mincarone, por exemplo, o motivo mais forte encontrado até agora é o
sentimento de desforra por parte da Marinha, pois ele foi uma voz que somente conseguiu sobressair
na Câmara quando comprou uma briga contra o porta-aviões Minas Gerais. Nunca mais existiu, à
direita ou à esquerda, na vida parlamentar. Não foi muito entendida também a razão para expulsar da
Câmara o sr. Murilo Costa Rêgo, que com a esquerda só tem uma afinidade: os bigodes bastos. Como
homem de negócios, está nas águas da lagosta é nossa, mas não tanto assim: admite negociar com
os franceses, que entrariam com equipamentos para uma pesca nacionalizada. Quanto ao sr. José
Aparecido de Oliveira, o único motivo que consta é o fato de ter sido secretário particular do sr. Jânio
Quadros. Em matéria de ideologia ou de negócios, Aparecido é de uma pobreza franciscana. Na lista
dos ameaçados, figurou o nome do deputado José Sarney sem qualquer procedência ideológica ou
comercial. Acontece que Sarney é candidato à sucessão maranhense e a insistência em apresentá-lo
na lista dos condenados é fundo eleitoral.
Presidenciais
t /P TÈCBEP  P HFOFSBM )VNCFSUP $BTUFMP #SBODP UFMFGPOPV BP HFOFSBM "NBVSZ ,SVFM 
para cumprimentá-lo pelo seu aniversário que era objeto de celebrações festivas em São Paulo.
Testemunhas da conversa assinalaram extrema cordialidade por parte do comandante do Segundo
Exército para com o presidente eleito.
t /BmMBEFDVNQSJNFOUPTPOUFN EFQPJTRVFPHFOFSBM)VNCFSUP$BTUFMP#SBODPQBTTPVB
chefia do Estado-Maior ao general Emílio Maurel Filho, primeiro-subchefe, as atenções se fixaram
sobre os gestos. Em cerca de trezentos oficiais, menos de duas dezenas se limitaram ao aperto de mão,
enquanto os demais abraçavam o presidente da República. O aperto de mão foi entendido como
uma homenagem daqueles oficiais que estiveram ligados ao governo deposto, mas não quiseram
deixar de exaltar uma figura de líder militar respeitado em todas as Forças Armadas. Para a chefia do
EME, em caráter efetivo, fala-se no nome do general Décio Palmeira Escobar.
Fora de órbita
Já não está mais na Petrobras quem ameaçou certa vez uma greve no setor do petróleo,
avisando: “Faremos com que o Brasil fique sem uma gota de óleo para acender um isqueiro”. O sr.
Humberto Jansen, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo, foi afastado na
primeira purga da Petrobras. Na área do petróleo, todos os sumidos e presos entraram em órbita de
especulações, com o apelido de petronautas. O presidente do Sindicato, sr. Fernando Autran, é dado
como desaparecido.
Fixação de Brasília
Uma das preocupações dos chefes revolucionários é a fixação de Brasília como Capital da
República. Assim, deverá ser acelerado ao máximo o processo de mudança que o ex-presidente
Juscelino Kubitschek mal iniciou e o ex-presidente João Goulart paralisou. O entendimento dominante
nas Forças Armadas é o de que Brasília, já que foi construída, com tanto sacrifício para a Nação, deve
ser levada a sério. Sabe-se também que o general Castelo Branco pretende marcar uma forte presença
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na Capital da República, só saindo de lá quando rigorosamente necessário. Quem quiser falar ao
presidente, que vá a Brasília. Até então o sistema era inverso.
Ameaças
Engenheiros e técnicos que garantiram a Refinaria Duque de Caxias e a Fábrica de Borracha
da Petrobras, na semana decisiva da Revolução, estão recebendo ameaças de morte pelo telefone.
São agentes sindicais comprometidos com a situação anterior, que não podendo praticar atos de
sabotagem exercem agora o terrorismo à distância. As famílias dos funcionários ameaçados estão
temerosas, inclusive quanto ao que possa acontecer aos filhos menores.

Jornal do Brasil
Coluna do Castelo - Carlos Castello Branco
Câmara desobstrui-se para votar novas leis.
Brasília — A Câmara dos Deputados está removendo como entulho dezenas e dezenas de
projetos de lei que se esvaziaram de conteúdo legal desde a edição do Ato Institucional pelo Comando
Militar. Todos os projetos de lei que criavam ou aumentavam despesa estão automaticamente
prejudicados e deverão, em consequência, ser arquivados, na operação desobstrucionista de maior
envergadura já ocorrida da história legislativa do País.
De outra parte, o início da atividade legislativa do novo Governo, em seguida à posse do
presidente da República, deverá prejudicar nova quantidade de projetos de lei, desde que de agora
por diante haverá prioridade automática para os projetos oriundos do Poder Executivo, não só de
legislação ordinária como também no que se refere a emendas constitucionais.
O Colégio de Líderes, reunido ontem com o presidente da Câmara, examinou as providências
adequadas à limpeza da ordem do dia e dos trabalhos de comissão, a fim de que o Poder Legislativo
se prepare para entrosar-se no ritmo e no espírito do novo regime. A primeira providência a ser
assentada é uma reforma dos regimentos da Câmara e do Senado, e do Congresso, para adaptá-los
às disposições do Ato Institucional.
De agora por diante, os projetos oriundos do Executivo deverão ser examinados em trinta dias,
aprovados ou rejeitados. Se for excedido esse prazo, estarão automaticamente aprovados.
Embora solidários com o Ato Institucional, as lideranças partidárias temem que a brutal queda
de quórum, consequente do esforço de duas ou três semanas que manteve em Brasília número
inédito de representantes parlamentares, contribua para marginalizar novamente o Congresso
Nacional, pois dificilmente haverá número, nas atuais circunstâncias, para assegurar uma participação
ativa dos deputados e senadores na elaboração da nova legislação do País.
Algumas providências estão sendo tomadas pelos líderes para atrair à Capital parlamentares
para salvar o prestígio da instituição nesta fase difícil.
Acredita-se que o êxito desses esforços estará na dependência do funcionamento do Poder
Executivo em Brasília. Se o presidente da República aqui se fixar e obrigar os ministros a uma presença
pelo menos semanal na Capital, isso se constituirá em foco de atração política, contribuindo para a
presença de deputados e senadores em Brasília. Caso contrário, a reunião do Congresso se tornaria
extremamente precária.
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Kruel não ficou indeciso
Recebemos do general Amaury Kruel, comandante do Segundo Exército, o seguinte rádio:
“Com referência ao vosso artigo publicado no Jornal do Brasil de ontem, Coluna do Castello,
lamento que tenha aceito informações levianas acerca da minha atuação à frente do Segundo
Exército. Não sou homem de indecisão. Minha resolução já havia sido tomada antes da deflagração
do movimento e dela tiveram conhecimento oportuno meu Estado-Maior e os chefes que me
acompanharam”.
Esclarecemos que, a respeito da posição do general Kruel, recebemos dois tipos de informações,
ambos registrados nesta coluna. Em fontes militares, ouvimos ter ele se comprometido com o
movimento antes da sua deflagração. Em fontes civis ligadas à Revolução, colhemos a informação
publicada domingo.
De qualquer forma, as versões desaparecem em face da declaração do próprio comandante do
Segundo Exército, que vai aqui como um documento autêntico para a história da revolução de abril.
O general Kruel tomou sua decisão antes de deflagrado o movimento.
Adauto fica na liderança
O sr. Adauto Cardoso, que concordara há algum tempo em permanecer na liderança da UDN
até à realização da Convenção Nacional do Partido, comunicou ontem, aos seus correligionários,
que dela se afastaria agora, desde que a Convenção foi adiada “sine die”, pois se acha extremamente
fatigado por sua intensa participação nos acontecimentos dos últimos meses.
O sr. Adauto Cardoso excluirá expressamente da sua atitude qualquer manifestação de
discordância com a Revolução, a cujos objetivos permanece fiel. “Estou com o general Castelo Branco”,
disse ele, “em gênero, número e caso”.
À noite, no entanto, tomando conhecimento da renúncia do sr. João Agripino, o sr. Adauto
decidiu permanecer na liderança para não dar a impressão de uma crise política no comando do seu
partido.
A lista suplementar de cassação
Continua o Congresso na expectativa de que o Comando Revolucionário envie lista suplementar
de cassação de mandatos de deputados e senadores. A lista, no entanto, não coincidiria com a que foi
divulgada domingo, na qual teriam sido acrescentados nomes que não constam dos assentamentos
militares. A lista divulgada domingo tornaria turvos os critérios para a cassação, desde que incluídos
alguns deputados que não são habitualmente classificados nem entre os que atentam contra a paz
nem entre os que atentam contra a honra do País. A presença, por exemplo, do nome do deputado
José Sarney na relação dos novos “cassados” provocou espanto na UDN como na Câmara em geral.
UDN, PSD e o novo Governo
Contrariando a impressão dominante na UDN de que o PSD terminará por ser o partido do
Governo, o sr. Último de Carvalho admitia, ontem, na liderança pessedista, que o novo Governo será
udenista. Na verdade, não há dados ainda para se avaliar da possibilidade de vir uma ou outra das
duas correntes a influir na nova situação.
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Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Amaral Peixoto tranquiliza Senado e Câmara
Aos boatos de que o Comando Supremo da Revolução editaria nova lista de cassação de
mandatos de senadores e deputados federais, o sr. Amaral Peixoto tranquilizava o Congresso,
comunicando à liderança pessedista, em telefonema do Rio — onde conferenciou com os chefes
militares — que nada ocorrerá. O expurgo na área do Parlamento parece estar sendo considerado
como “completo” depois da cassação dos direitos políticos.
As novas relações, a serem divulgadas ainda antes da posse do presidente Castelo Branco, diriam
respeito unicamente a integrantes de Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara de Vereadores,
setores onde nada ocorreu por decisão expressa da área militar.
Uma lista nominal abrangendo cerca de trinta deputados, chegou a ser divulgada, ontem em
Brasília, sendo desmentida, no entanto, imediatamente, pelas Mesas das duas Casas do Congresso.
Câmara se adapta
Com o centro dos acontecimentos deslocado para a Guanabara, onde o Comando
Revolucionário continua a tarefa outorgada pelo “Ato Institucional” e onde o general Castelo Branco
coordena a composição de seu Ministério, a Mesa da Câmara e as lideranças partidárias reuniamse ontem em Brasília, buscando adaptar o Legislativo à nova situação política. Aceitando, já com a
declaração de cassação de mandatos, o poder revolucionário como órgão constituinte, legitimado por
si mesmo (nos termos do “Ato Institucional”), as lideranças acertaram modificar o regimento interno,
para que as normas de ação legislativa não venham a colidir com a orientação do Comando Supremo
da Revolução. O líder Martins Rodrigues, como relator de uma Comissão Especial, integrada também
pelos srs. Adauto Cardoso e José Bonifácio, apresentará esta tarde as alterações fundamentais ao
Regimento Interno da Câmara. Em urgência urgentíssima, o projeto de resolução ainda hoje estará
aprovado.
Limite de poderes
Interroga-se a Câmara, no entanto, sobre até que ponto seus poderes deliberativos foram
travados pelo “Ato Institucional” ou até que limites o Comando Supremo da Revolução terá
atribuições, tão pronto o presidente Castelo Branco seja empossado. Quanto ao primeiro ponto, a
Mesa e as lideranças da Câmara analisaram se seria aplicável no Orçamento da República o Artigo
5o do “Ato Institucional” que impede ao Congresso de aumentar a despesa proposta pelo presidente
da República. Para o sr. Pedro Aleixo, sendo o orçamento apenas uma “lei autorizada”, nele não
prevaleceria a restrição do “Ato”, mas a nenhuma conclusão se chegou, preferindo a Câmara aguardar
o envio da proposta orçamentária, no segundo semestre, para — só então — definir-se a respeito.
O Presidente e o Comando
No momento em que o presidente eleito se empossar, cessam as atribuições do
Comando Supremo da Revolução de suspender os direitos políticos ou cassar mandatos
legislativos?
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A pergunta foi feita pelas próprias lideranças partidárias, reunidas com a Mesa da
Câmara, já que o “Ato Institucional” não é explícito, ensejando, por ora, interpretações. O
pressuposto jurídico é de que a posse do presidente Castelo obriga a cessação da dualidade
de comando governativo. O presidente da República se substituiria, integralmente, ao
Comando Revolucionário, em toda a sua área de ação. Os chefes militares, por ele nomeados,
não poderiam sobrepor-se ao presidente ou com ele dividir as atribuições de poder ditadas
pelo “Ato Institucional”. Este, no entanto, não faz nenhuma determinação expressa nesse
sentido, limitando-se a declarar que “empossado o presidente da República, este, por
indicação do Conselho de Segurança Nacional, dentro de sessenta dias, poderá praticar os
atos de suspensão ou cassação”.
A cassação de mandatos ou a suspensão de direitos políticos exclui a decisão judicial e,
desta forma, o assunto será definido e resolvido no âmbito interno do poder revolucionário,
que — a partir da posse, amanhã — será regido pelo presidente da República.
A renúncia de Agripino
Renunciando à liderança do bloco da minoria, no Senado, em função da eleição do vicepresidente José Maria Alkmin, o sr. João Agripino parece ter aberto a sangria do dispositivo civil do
movimento revolucionário. Sua atitude traz à tona a disputa já clara entre o PSD e a UDN em torno
da participação no Governo Castelo Branco. E foi recebida com apreensão nos setores udenistas na
Câmara, que sustentam a necessidade de integral coesão, nesta hora, dos círculos parlamentares
que apoiaram o movimento de 1o de abril, para evitar que ele termine por se caracterizar como
meramente militar.
Em toda essa ordem de fatores, a Capital da República aguardava, ontem, a posse do presidente
Castelo Branco, como o prenúncio de uma definição clara do movimento revolucionário, já então
colocado na tarefa específica de governar o País.
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QUARTA

15 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Lacerda em São Paulo adverte que a Revolução não tolera pressão de
interesses
Do alto de uma escada, o sr. Carlos Lacerda contemplou ontem quatrocentos anos de São
Paulo, na inauguração da agência do Banco do Estado da Guanabara na capital paulista. O número de
presenças na rua foi maior do que dentro, e por isso Lacerda reeditou a forma do comício à porta do
banco, que no primeiro dia conseguiu arrebanhar quatrocentos milhões de cruzeiros em depósitos. O
banco fica situado na avenida Ipiranga. Quando Lacerda falava, papel picado caía do alto das janelas.
Gravando um programa de televisão, para ser mostrado ontem à noite aos paulistas e hoje
aos cariocas, o sr. Carlos Lacerda dirigiu um sermão às refinarias particulares de petróleo, dizendo
que a Revolução não foi feita para rever a encampação. O Governo tem autoridade e vai examinar
o assunto, mas sem se sujeitar a pressões de interesses. Apertado numa pergunta sobre a cassação
dos direitos políticos do sr. Jânio Quadros, Lacerda disse que, se o ato for examinado do ângulo da
irresponsabilidade de quem renunciou para sair rindo, foi justo. Se for confrontado com as omissões
(e assinalou a do sr. Juscelino Kubitschek), é ato de injustiça.
Esclareceu em seguida, para não haver dúvidas: não está pedindo a cabeça de JK, mas, como
a pergunta era difícil, a resposta não poderia ficar no entretom. Pelo contrário, quer o sr. Kubitschek
como adversário na sucessão e sem ele no páreo se sentirá frustrado.
Ainda na apreciação de Jânio e Kubitschek, assinalou que as qualidades do primeiro equivalem
aos seus defeitos, enquanto as qualidades de JK não chegam aos pés de seus defeitos.
Esclarecimento
O Estado-Maior das Forças Armadas vai criar um órgão de esclarecimento da opinião pública,
com a incumbência de prestar contas à Nação das providências e dos critérios que estão sendo
adotados pelas Forças Armadas no “Estado Revolucionário”.
Asilo
Muita gente estranha o fato de que só as embaixadas de países sul-americanos sejam
procuradas para efeito de asilo e há mesmo os que chegam a sugerir que os comunistas, por amor à
coerência, deveriam procurar a proteção diplomática das embaixadas da “Cortina de Ferro” no Brasil.
A explicação é simples: o direito de asilo é um instituto exclusivamente latino-americano, que só é
reconhecido, através de acordos diplomáticos, pelos países da América Latina. Se alguns políticos
atingidos pelo expurgo se refugiarem em outras embaixadas — como o da Iugoslávia em Brasília, por
não existir ali ainda nenhuma embaixada latino-americana — a posição brasileira provavelmente será
a de respeitar a situação de fato criada, como se fosse caso de asilo.
Temos visto o que ocorre em Portugal, por exemplo, quando adversários do Governo de Salazar
procuram a nossa Embaixada. O Brasil aceita a situação do asilo, mas o Governo não o reconhece,
embora respeite a proteção da extraterritorialidade. O problema é o asilado sair com segurança.
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O Caso Alkmin
Quando o sr. José Maria Alkmin atendeu ao chamado do governador Magalhães Pinto, para
a união de Minas revolucionária, aceitou ele todos os riscos, inclusive o de sua destruição pessoal.
Muitos dos que hoje criticam a sua ascensão à Vice-Presidência da República nem sequer tinham
consciência desses riscos e ninguém pode garantir que estivessem dispostos a arrostá-los.
Alkmin tem quarenta anos de vida pública. Passou por altas funções, foi duramente criticado,
mas soube sofrer com dignidade os tempos de ostracismo e pode fazer hoje uma declaração de bens
que vale por um atestado de pobreza.
Pode-se criticar a escola política do sr. José Maria Alkmin. Mas negar-lhe o direito de participar
das responsabilidades de uma Revolução, de que foi parte, é injusto. E mesmo no seu estilo de
ação política, muita coisa poderá resultar de útil no sentido de adaptar os ímpetos da implantação
revolucionária às vias do procedimento constitucional da nossa tradição democrática. Alkmin é
homem que sabe conversar e ouvir, com acesso em todas as áreas civis e militares.
Não reconhece
O sr. Fernando Gasparian manifestou disposição de resistir, “com serenidade, mas usando de
todos os meios legais possíveis”, à intervenção do Governo de São Paulo no Sindicato da Indústria
Têxtil de São Paulo, do qual é presidente. O ato de intervenção, segundo o industrial Gasparian, é
nulo de pleno direito. “O recente Ato Institucional — disse — manteve a Constituição de 1946, com
as alterações que especifica, entre as quais não se encontra a ab-rogação da Legislação Sindical
Brasileira, nem tampouco a modificação da competência que assiste a União, no tocante aos assuntos
de trabalho. A intervenção só teria validade se baixado o ato pelo Ministério do Trabalho”. E conclui
que permanecerá à frente da entidade, cujos trabalhos transcorrem normalmente, enquanto toma as
medidas legais pertinentes contra a intervenção.
Terreno literário
Segundo esclarecimento de Rubem Braga, é pura lenda a história de que o general Castelo
Branco era tão admirador de suas crônicas que às vezes as lia para seus comandados na Itália, em voz
alta, encaminhando suas ordens do dia.
“O coronel não brincava em serviço” — depõe o cronista. Tudo que aconteceu, conta Rubem
Braga direitinho, foi que aqui no Rio, ao dar um curso para oficiais sobre as operações da FEB, o então
coronel Castelo Branco citou uma crônica sua, do livro Com a FEB na Itália, numa página onde descreve
o terreno da luta. E convidou o cronista para assistir a essa aula na Praia Vermelha.
Reforço e confiança
Le Fígaro esclarece categoricamente a posição de seu correspondente no Brasil, Daniel Garrie, desmentindo
que o tenha retirado, porque continua merecedor de toda confiança do jornal. A origem da versão de que
Garrie havia sido chamado de volta prendeu-se ao fato de que Fígaro mandou ao Rio, no acesso da crise, um
enviado especial, Max Oliver Lacamp. Mas, esse é um costume do jornal: reforçar a cobertura, nos momento de
emergência, nos lugares onde mantém correspondente permanente. O mesmo caso se passou com o FranceSoir, que tendo correspondente permanente no Rio mandou um enviado especial.
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Café
Os países importadores de café vão reabrir o problema do aumento das quotas de exportação
na próxima reunião da Junta Executiva do Conselho Internacional do Café, este mês em Londres. O
objetivo a alcançar é a redução dos preços internacionais do produto, fomentando a competição
entre os países exportadores.
Enquanto isso, o Senado norte-americano protela a votação do projeto de lei, já aprovado
na Câmara, que disciplina internamente as providências necessárias ao cumprimento do Convênio
Internacional do Café, pelos Estados Unidos. Nessa protelação também está o interesse na baixa dos
preços do café.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Brasília recebe seu quinto presidente
Brasília — A posse do general Humberto Castelo Branco na Presidência da República, hoje à
tarde, é a quinta cerimônia desse tipo que se realiza em Brasília nos seus quatro anos incompletos
de existência como Capital do País. A primeira foi do sr. Jânio Quadros, em 31 de janeiro de 1961;
a segunda, do sr. Ranieri Mazzilli, em 25 de agosto de 1961; a terceira do sr. João Goulart, em 9 de
setembro de 1961; a quarta, novamente do sr. Ranieri Mazzilli, na madrugada de 1º de abril deste ano.
A posse do general Castelo Branco é a terceira que ocorrerá com solenidade e pompa, pois ambas as
posses do sr. Mazzilli realizaram-se em cerimônias truncadas e sumárias, em momento de nervosismo
e aflição.
Brasília completa quatro anos no próximo dia 21 de abril. Além dos quatro presidentes citados,
um outro a governou, o sr. Juscelino Kubitschek, que a construiu e a inaugurou. Brasília, nesse curto
período, tem também a experiência de dois regimes de governo, o presidencialista e o parlamentarista,
três presidentes do conselho a governaram, os srs. Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes
Lima.
A nova Capital foi também, nesse período, palco de uma revolução frustrada, a dos sargentos,
e cenário de numerosas crises políticas, além de ter sido nestes dias atingida pelas ações militares de
coroamento da revolução vitoriosa. Dentre as crises, as mais importantes tiveram aqui o seu desfecho;
a renúncia do sr. Jânio Quadros e a deposição do sr. João Goulart.
Poucas capitais do mundo apresentaram, em tão pouco tempo, saldo tão dramático de
experiências políticas, se isso contribui para amadurecer a cidade como sede do Governo, por outro
lado tumultua e deturpa seu progresso e desarticula o severo planejamento que a inspirou. Nesses
quatro anos, Brasília esteve ameaçada várias vezes de perder sua condição de Capital, sendo notória
a má vontade do último presidente e dos Ministérios com relação à efetiva trasladação dos serviços
administrativos para a cidade.
Medidas de Segurança
Quando o general André Fernandes, chefe da Casa Militar do presidente Mazzilli, entrou ontem à tarde
no Palácio do Congresso, um arrepio de medo correu a espinha de vários parlamentares. Foi o general André
Fernandes o portador da primeira lista de cassação e a expectativa era que ontem levasse a segunda.
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No momento, sua missão, viu-se em seguida, era de paz. Foi para coordenar com a Mesa da
Câmara dos Deputados as medidas de segurança para a posse do presidente da República. Esta
tarde, o Exército, de acordo com o combinado, fará policiamento externo do prédio e ajudará no
policiamento das galerias. O ingresso será rigorosamente controlado. Além dos parlamentares,
funcionários e jornalistas, só pessoas portadoras de convites de uma das Casas do Congresso terão
acesso às solenidades.
Ontem à noite, encerrado os trabalhos, os policiais da Câmara e do Senado procederam a
vigorosa pesquisa em todo prédio, com vistas à hipótese de colocação de bombas, enquanto se
estudavam planos para disposição de homens em plenário e galerias para perfeita segurança dos
presentes. Estão sendo esperados alguns governadores de Estado para a cerimônia, além dos
ministros militares e outros dirigentes da Revolução.
A cerimônia no Congresso será rápida, no máximo uns vinte minutos. O sr. José Bonifácio,
primeiro-secretário da Câmara, a quem está afeto o problema de segurança, depois de informar das
medidas tomadas, observou: “Tudo isso é inútil, no Brasil, a segurança dos nossos governantes esta na
índole pacífica do nosso povo”.
O Ministério
Os homens de sessenta anos estão tendo a oportunidade de governar o Brasil, desafiando
as previsões de que integravam uma geração ultrapassada e vencida. Além do presidente Castelo
Branco, com 63 anos — somente Getúlio Vargas, em 1951, terá assumido a Presidência da República
com mais idade do que o novo presidente. O Ministério, pelas listas que correm, deverá constituir-se
na maioria de sessentões, quase todos possuidores, além dos méritos pessoais de cada um, daquele
saber de experiência feita.
Basta, de resto, uma simples leitura das listas mais autorizadas, em que aparecem, Milton
Campos, Juarez Távora, Juracy Magalhães, Daniel Faraco e outros ainda não confirmados, para se ver
que a velha geração apresenta ainda um elenco brilhante, cujo vigor se impõe, sobretudo, se postos
em confronto com os homens que, entre os quarenta e cinquenta anos, foram convocados nos últimos
tempos a governar o Brasil. As escolhas, de resto, foram bem recebidas no Congresso, especialmente
a do sr. Milton Campos, cuja serenidade e compostura asseguram uma linha de equilíbrio e justiça na
política interna do novo Governo.
Outro homem tranquilo convocado para o serviço do Governo, com excelente repercussão, é
o escritor Luís Viana Filho, novo chefe da Casa Civil.
O caso era de pedreiro
Quando, há três dias, numa das salas da Câmara, o deputado Osvaldo Lima Filho disparou três
vezes seu revólver visando o deputado Milton Cabral, mobilizou-se incontinente o serviço médico.
O sr. José Bonifácio, no entanto, vendo rapidamente o que ocorria, despachou os médicos: “Vão-se
embora”, disse, “o caso não é de médico”. E, olhando os buracos na parede: “chamem os pedreiros. O
caso é de pedreiro...”.
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Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Extrema direita afastada do Governo
Se o PSD permanece no Governo que hoje se instala, na condição de fração de apoio e não de
órgão de comando, o Ministério do presidente Castelo Branco — que, ontem à noite, se anunciava —
foi, de outro indo, um golpe para o sr. Carlos Lacerda e para os pregoeiros políticos da linha da vindita
e do ódio.
Era, a partir dessa constatação que se interpretava, ontem, nas áreas políticas da Capital da
República, o significado da constituição do Governo Castelo Branco, moldado, de um modo geral, em
homens da estirpe udenista, mas de tradição liberal.
A Pasta da Justiça, a ser entregue ao senador Milton Campos, estaria a caracterizar, nitidamente,
a supremacia dos velhos liberais da UDN na formação do Governo, em contraposição à linha de ferro
e fogo do governador da Guanabara, cuja indicação pessoal veio recair no Ministério da Saúde, na
pessoa do sr. Raimundo de Brito. O novo Governo, em função dos seus integrantes, seria, assim, do
ponto de vista políticos, caracteristicamente “mineiro”.
Justiça é chave
O Ministério da Justiça, mais do que nunca, agora, um posto-chave, em face da situação peculiar
em que se instala o novo Governo, coube — na repartição de influências — ao governador Magalhães
Pinto. Outros dois udenistas, Juracy Magalhães e Gilberto Freyre, apontados para as Pastas das Minas
e Energia e da Educação, estão desvinculados da área partidária comandados pelo governador da
Guanabara e bem mais próximos ao sr. Magalhães Pinto.
O deputado Luís Viana, que na condição de ministro extraordinário assumirá a chefia da Casa
Civil, não é, tampouco, homem da “linha dura” e sua condição de homem de letras parece, inclusive,
superar a do político militante.
Extrema de fora
É certo que a situação inusitada que deu margem no novo Governo fará do presidente Castelo
Branco e, em escala decrescente, de seus ministros militares, os homens fortes, reunindo em suas
mãos uma soma de poderes talvez jamais vista na história republicana. Mas, de qualquer forma,
a constituição do Ministério civil estaria a deixar antever, no nublado céu político, uma nesga de
esperança de volta do País à normalidade e à estabilidade política, da qual saiu em meio à deposição
de Jango.
O Governo, que ontem se anunciava em Brasília, não tem uma composição de extrema direita.
É por excelência, udenista, mas reúne em seus integrantes a tendência liberal-conservadora, e não a
radical de extrema direita de Lacerda. A designação do ministro da Viação e Obras Públicas, o marechal
Juarez Távora — um dos primeiros a se pronunciar aos Comandos Militares contra a exacerbação e a
violência — seria um outro dado a demonstrar que os extremados ficaram de fora.
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Proscritos sem cassação
Os quatro deputados federais (Guerreiro Ramos, Epaminondas Santos, Moisés Pimentel e
Márcio Athaíde) que, ontem, tiveram seus direitos políticos suspensos, continuarão no exercício do
mandato, até que a Comissão de Justiça da Câmara se pronuncie a respeito. A decisão, acertada pela
Mesa da Câmara, foi comunicada pelo presidente Afonso Celso, ao aceitar um recurso do deputado
Milton Dutra, que, tendo seus direitos políticos suspensos — sem figurar nas listas de cassação de
mandatos — pediu que a Câmara se pronunciasse, dentro das normas regimentais, sobre a proscrição
parlamentar. Poderão, inclusive, dar posse, como integrantes do Congresso, ao presidente Castelo
Branco, na solenidade desta tarde.
Mourão na Câmara
Os generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luís Guedes, que iniciaram o movimento militar
contra Jango, visitaram a Câmara Federal, ontem, à tarde. Para o deputado Adauto Cardoso, a visita
significou a formalização do “prestígio do Congresso frente à Revolução e do respeito com que esta
se mantém face ao Legislativo”. Ouvindo do general Mourão a afirmativa de que tinha ido à Câmara
“para homenagear o Poder sem o qual o movimento militar não teria sido vitorioso”, o líder udenista,
salientando o fato, classificou-o como demonstração do “entrosamento das forças que fizeram a
Revolução”.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
As reformas sem base
Um dos aspectos mais significativos da vida política brasileira dos últimos três anos foi o
da enorme difusão do “slogan” das reformas de base. Digo “slogan” e não “conceito”, porque o
que faltou foi exatamente a formulação e justificação das reformas. Falava-se (e ainda se fala) em
reformas de base sem saber nem definir quais são e em que consistem. Tratava-se, vejam bem,
não de reformas quaisquer, mas de reformas fundamentais, de reformas estruturais, “de base” e
não de superestrutura.
O enigma é, entretanto, mais aparente do que real. Porque o que visavam, sem o dizer, o
sr. João Goulart e seus comparsas, era de fato, a mais fundamental e a mais radical das reformas:
a reforma do Estado. O único “língua solta” que não o ocultava era o energúmeno Brizola, que
reclamava para o Brasil o regime fidelista de Cuba. Todos os demais, inclusive os comunistas
ortodoxos, conservam-se dentro da generalidade da expressão “reformas de base”, muito mais
fácil de ser impingida e de encontrar menores resistências.
A sedução da fórmula está em que não há ninguém, ou quase ninguém, que não tenha
seu esquema próprio para salvar o Brasil. Uns pela República Parlamentar, outros pela reforma
agrária que resolveria tudo, outros pela força para os negociantes que fazem subir os preços,
outros ainda pela criação de um cruzeiro novo para acabar com a inflação (!); e assim por diante.
Há ainda uma questão de semântica, qual a de empregar a expressão “reformas” no sentido
de legislação ordinária. Não há país que não precise de leis novas ou de reformar as antigas: é
mesmo para isso que existem os parlamentos.
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A fórmula das “reformas de base” ainda tinha outro grande elemento de sucesso: o do
descontentamento generalizado, gerado especialmente pela inflação dos últimos oito anos.
Os grandes culpados desse pesadelo infernal foram os governantes Kubitschek e Goulart. O
desenvolvimento econômico de um país depende, em grande parte, de sua capacidade de
investir, isto é, de sua capacidade de deixar de consumir tudo o que produz para empregar os
recursos não consumidos em novas fontes de produção. Tudo gira em torno disso. É daí que vem
o progresso.
Os dois últimos presidentes, Kubitschek e Goulart, merecem a execração pública, o
primeiro por ter desperdiçado os recursos da Nação em investimentos não só improdutivos
como negativos, e o segundo por tê-los malbaratado em consumo. O “tonel de Danaides” dos
recursos da Nação foi no Governo Kubitschek, a construção de uma floresta de palácios no
deserto de Brasília, a qual absorveu centenas de bilhões e continuará a ser por muito tempo um
enorme dreno para a economia nacional. No Governo João Goulart foi ainda pior; os recursos da
Nação se exauriam nos déficits de exploração, isto é, de consumo das empresas estatais de que
o presidente se servia para dispositivo político.
Um e outro exploraram, aliás, com grande habilidade e maior cinismo, a indústria dos bodes
expiatórios. Ao mesmo tempo em que emitiam papel-moeda a jato contínuo, criavam “Cofaps”,
“Sunabs” e tudo mais “para combater a ganância” de industriais e comerciantes para quem assim
tratavam de transferir desapiedadamente a execração pública que mereciam.
A atmosfera infernal da inflação da dança dos preços e da escassez era a mais propícia
para a proliferação do “slogan” das “reformas”, já que não há quem não queira reformar o inferno.
Varridos do cenário da política e da administração do País os comunistas e os ladrões,
a tarefa mais premente é a da operação limpeza. Esta cabe às Forças Armadas, às polícias, ao
Congresso e aos tribunais. Sem o que ficará perdido o tão duro sacrifício suportado pelos
brasileiros nos últimos anos.
Mas enquanto se processa essa indispensável operação, é oportuno ir pensando nas
verdadeiras “reformas” de que o País esta carecendo. É o que vamos tentar nos próximos artigos.
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QUINTA

16 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Recolhe-se a sucessão eleitoral de 65, antecipada em defesa do regime
A posse do general Castelo Branco na Presidência da República vai frear o processo eleitoral que
PSD e UDN haviam decidido antecipar, como forma de calçar a sobrevivência do regime democrático
com os compromissos políticos. A normalização política, depois do movimento armado, torna
dispensável a cautela e transfere a oportunidade para mais tarde, numa demonstração de confiança
nas instituições políticas brasileiras.
Altera-se também o próprio ângulo eleitoral em que se situavam os candidatos já lançados,
os srs. Juscelino Kubitschek e Ademar de Barros, bem como a oficialização do nome do sr. Carlos
Lacerda, com a transferência indeterminada do ato partidário que iria sagrá-lo pela legenda da UDN.
Os candidatos serão compelidos a rever a imagem de que iriam se valer no processo eleitoral: Lacerda
não será candidato da oposição a Goulart, Kubitschek não dependerá mais da boa vontade de Goulart
e Ademar de Barros perdeu a força de oposição paulista e democrática ao Governo Federal.
Retraem-se as lideranças partidárias para um segundo plano, como forma de contribuição às
responsabilidades que pesam sobre o governo do marechal Castelo Branco, para fazer retroceder a
inflação e retomar o ritmo de desenvolvimento perdido nos últimos dois anos. Pelos cálculos válidos,
até o meio do ano que vem a sucessão presidencial estará congelada. O governador Magalhães Pinto,
que ia disputar a indicação de seu nome pela UDN, lançou o apelo para que o assunto capaz de dividir
seja adiado para a sua melhor hora, depois que o Brasil tiver reencontrado, com a colaboração de
todos, a normalidade e reencontrado seu ritmo de ordem e progresso.
Aceitação refinada
O único interesse que move as refinarias particulares de petróleo, desde o dia primeiro, não
é propriamente a anulação do decreto assinado como aperitivo do comício de 13 de março. Os
dirigentes dessas empresas desejam apenas tornar mais fácil e totalmente pacífica a negociação,
esvaziando a medida do sentido demagógico que lhe deu o governo deposto. Eles manifestam
claramente desinteresse pelo negócio do refino de petróleo e acreditam que a encampação é uma
fatalidade determinada na Lei do Monopólio Estatal do Petróleo. Não lhes passa pela cabeça a ideia
de inverter o curso dos fatos. Querem dar na área da iniciativa privada uma demonstração de espírito
público.
Gabinete Civil
O deputado Luís Viana Filho, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, sempre
combinou muito bem as suas atividades políticas e literárias. Biógrafo de Rui e Nabuco, catedrático
da Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, membro da Academia Brasileira de Letras, o sr. Luís
Viana Filho é ao mesmo tempo hábil articulador político e homem de topar brigas de corpo aberto.
Dois exemplos: foi ele um dos principais responsáveis pela reconciliação do mangabeirismo com o
juracisismo na Bahia e recentemente liderou uma campanha de denúncias contra os escândalos na
administração na Companhia Vale do São Francisco. Seus artigos na imprensa baiana contra Vargas,
em plena ditadura, fizeram enorme sucesso. Aliomar Baleeiro e Nestor Duarte estão entre os seus
melhores amigos. É homem de trato ameno, com larga capacidade de ouvir.
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Declaração de voto
Não voltará à chefia da delegação brasileira em Genebra o embaixador Otávio Dias Carneiro,
em consequência do comportamento da nossa representação, descumprindo instruções enviadas
pelo embaixador Araújo Castro, no sentido de que ela votasse a favor da inclusão de Portugal, caso
viesse a ser constituída a Organização Internacional de Comércio. O Itamarati qualifica de descortês
a atitude da delegação brasileira, mas o embaixador Dias Carneiro, chamado ao Rio, defende o gesto
da retirada do plenário como um compromisso conjunto dos países latino-americanos e não um
propósito de desobediência às instruções do Ministério do Exterior.
Falam os clássicos
No primeiro número da revista Pif-Paf, que vai circular a 30 de abril, para garantir-se a seriedade
indispensável a uma publicação de humor, Millôr Fernandes apresenta uma reportagem do jeito que
lhe deu sucesso tempos atrás na seção que manteve no O Cruzeiro: entrevistará os clássicos sobre a
revolução brasileira de 1º de abril, buscando as respostas de Dante, Shakespeare, Camões e Maquiavel
para as indagações de que é depositário cada brasileiro. Vão Gogo assegura que os clássicos tinham
muito a dizer, com uma atualidade impressionante e que só a eternidade favorece.
Falam os números
As estatísticas assinalam maior número de olhos voltados agora para a imagem da TV Rio e
seu diretor Moacir Areias retira energias novas desses números em elevação desde o dia primeiro,
quando as câmeras do canal 13 fixaram a ação revolucionária do coronel Montagna no QG do Forte
de Copacabana, onde os oficiais e soldados já eram senhores da praça. Areias é também um homem
realizado na televisão. Foi diretor da Rádio Nacional no Governo Kubitschek e dali saiu nos primeiros
dias do Governo Jânio Quadros. A televisão continua sendo o estágio definitivo dos que esgotaram o
caminho do sucesso no rádio.
Abordagem de admiração
Quando passava ontem na rua do Ouvidor, esquina de Primeiro de Março, o embaixador
Augusto Frederico Schmidt foi abordado por um popular que pediu confirmação para o seu espanto
e alegria:
— O senhor é o embaixador Schmidt?
O poeta não resistiu à emoção da popularidade. Confirmou, conversou e foi conversado pelo
homem da rua que se apresentou de coração aberto para conferir uma admiração antiga. Daí a pouco
o sr. Augusto Frederico Schmidt retomava o curso de seus passos, ao lado do amigo com quem vinha,
mas pulava do assunto anterior para exaltação do “autêntico homem brasileiro”.
A alegria do poeta dava a medida da eternidade, pela fração de popularidade insuspeitada.
Indefinição do PC
Documento comunista apreendido no dia 22 de março pelas autoridades militares fixa a falta de
definição do PC em relação ao sr. Badger Silveira. As normas para as Assembleias do OO. BB. assinalam a
certa altura a indefinição diante do governador do Estado. “No plano estadual — diz o documento —,
em relação ao Governo Badger Silveira, não temos até agora uma posição clara. Parece-nos que nos
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falta um estudo objetivo da realidade concreta do Estado em relação às forças políticas, econômicas e
sociais que atuam concretamente no Estado do Rio”. E mais adiante: “A posição do Governo Estadual é
de contenção e mesmo de reação. Por falta de uma correta posição nossa, frente ao Governo, ficamos
ora na expectativa, ora no combate”. A conclusão do trecho: “Temos de enfrentar essa contradição de
maneira corajosa. Não há outro caminho. Ficar como está não é mais possível”.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
PSD deverá ter uma participação maior
Brasília — O PSD ganhava algum alento, ontem, ao tomar conhecimento de que o presidente
Castelo Branco daria uma outra Pasta ao partido, a de Minas e Energia, para a qual fora inicialmente
convidado o sr. Juracy Magalhães. Com a recusa do ex-governador da Bahia, pode o presidente considerar
uma sugestão do sr. Amaral Peixoto, que lhe apresentará uma lista de dois ou três técnicos de renome
vinculados aos círculos pessedistas. Apesar da sugestão partida da UDN, do nome do sr. Marcondes Ferraz,
fontes chegadas ao marechal Castelo Branco admitiam ser mais provável a escolha de um dos indicados
pelo sr. Amaral Peixoto, pois assim o Ministério alcançaria maior equilíbrio político.
O Ministério da Educação, como se sabe, foi dado ao Reitor da Universidade do Paraná, sr. Flávio
Suplicy de Lacerda, sem vinculação política, mas que teve oportunidade de se afirmar, nos Conselhos
de Reitores, como adversário enérgico da entrega do controle das universidades a estudantes. É homem
conhecido nos círculos do Ensino Superior.
Admitia-se que a Pasta do Trabalho continuará com o sr. Arnaldo Sussekind, mas em caráter
provisório, até que o presidente disponha de elementos para a escolha definitiva.
Voltando ao PSD, sua decepção relativa às primeiras notícias sobre a constituição do Ministério não
foi de molde a justificar previsões de que iria até a uma independência agressiva em relação ao novo
Governo. Considerando-se, por uma de suas alas, artífice da nova situação, o pessedismo estaria disposto
a esperar que o decorrer dos dias impusesse a conveniência de atendimento dos interesses políticos da
agremiação.
A UDN, muito feliz com a distribuição do poder político, mostrava-se, de resto, cética quanto à
capacidade de iniciativa do PSD, na formulação de uma linha de resistência. A expressão mais agressiva
dessa perspectiva udenista sobre a atitude do PSD foi dada pelo sr. Aliomar Baleeiro, com uma citação
incisiva, retirada não sei de quem e adaptada ao caso: “O PSD é ave de voo curto e pouso certo”, disse
acrescentando: “só alça as asas com o pouso à vista”.
O que se passou entre UDN e Castelo Branco
O marechal Castelo Branco lembrava, anteontem, numa conversa com o deputado Paulo Sarasate,
os riscos que correram eles e os dirigentes da UDN, nos contatos que mantiveram durante um ano de
preparação da resistência ao governo do sr. João Goulart.
O primeiro encontro do sr. Bilac Pinto com o marechal ocorreu em Fortaleza, precisamente a 25 de
março de 1963, num almoço na casa do sr. Paulo Sarasate, por ocasião da posse do governador Virgílio
Távora. O chefe militar estimulou o presidente da UDN a prosseguir na resistência civil ao governo do sr.
João Goulart. Daí por diante, houve numerosos encontros, inclusive de consultas da parte dos dirigentes
udenistas Bilac Pinto, Pedro Aleixo e Adauto Cardoso.
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O deputado Sarasate funcionou como o principal elemento de ligação, intermediário das consultas
que, de Brasília, dirigiam ao chefe do Estado-Maior do Exército os políticos oposicionistas. O marechal
sempre aconselhava: “Não calem, continuem gritando”. O próprio marechal conversou por telefone
algumas vezes com o sr. Bilac Pinto, quando não era possível funcionar o código que fixara o sr. Sarasate. A
censura, no entanto, não controlou essas ligações.
Explica o deputado cearense que esses contatos não constituem na realidade conspiração políticomilitar, mas armação de um esquema de resistência ao Golpe janguista. A conspiração militar, realizada
em círculo fechado, desencadeou-se efetivamente a partir de dezembro, pelo menos como expressão
conjunta dos diversos grupos de resistência.
O sr. Bilac Pinto, confirmando essas informações, acrescentou uma outra, a de que o deputado
Teódulo Albuquerque ouviu, certo dia, no aeroporto, uma informação sigilosa do general Assis Brasil ao sr.
João Goulart: para desfechar o Golpe, faltava cobrir dois pontos, um dos quais o chefe do Estado-Maior do
Exército.
O discurso que o Brasil queria ouvir
O sr. Juscelino Kubitschek só pretendia rever o marechal Castelo Branco, em 1966, no dia em
que, segundo acredita, receberá de volta a Presidência. Mas veio à posse e ficou satisfeito. Sobre o
discurso do presidente, disse: “Perfeito. Era o discurso que todo o Brasil há muito tempo queria ouvir”.
Com o terno da Constituinte
O deputado Aliomar Baleeiro compareceu, ontem, à posse do presidente com um severo terno
de casemira cinza-escuro, o mesmo, explicou, com que, em 1946, assinou a Constituição da República.
Os trechos mais aplaudidos
Os trechos mais aplaudidos do discurso de posse do marechal Castelo Branco perante o
Congresso Nacional foram aqueles em que afirmou que cumprirá a Constituição da República e as
leis do País, das quais se disse servo; a repetição da frase do marechal Dutra, em 1946, de que será o
presidente de todos os brasileiros; a formulação da política externa; e a garantia de que o Estado não
estorvará a livre iniciativa no terreno econômico.
O discurso foi bem recebido, em alguns trechos, especialmente pelos intérpretes da revolução
vitoriosa, em outros, pelo conjunto de deputados e senadores.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Conservadores com a bandeira das reformas
Poderá o presidente Castelo Branco governar sem o PSD? Ou será o Brasil — numa expressão
atribuída a Amaral Peixoto, logo após a renúncia de Jânio, em 61, — “um país ingovernável sem o
apoio pessedista?”. A euforia com que os parlamentares pessedistas saudaram, ontem, no Congresso
e no Palácio do Planalto, a posse e a investidura do novo presidente leva, de início, a uma resposta
afirmativa. Praticamente excluído da composição nominal do Ministério (contando, apenas, com a
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Pasta da Indústria e Comércio, na pessoa do deputado Daniel Faraco, que, na condição de pessedista
gaúcho, se situa bastante próximo da linha udenista), o PSD passa a uma posição de “independência
cordial”, face ao novo Governo. Há a convivência amigável, no entanto, entre o partido e o presidente
da República, marcada, especialmente, pelo desejo pessedista de que o marechal Castelo Branco
identifique seu período de Governo pelo restabelecimento da vida institucional da Nação, garantindo
o pleito de 65.
Dentro desse ponto de vista, o PSD parece, inclusive, estar à vontade na condição em que
foi situado no novo Governo. Estará praticamente isento do ônus de governar, mas no embate
parlamentar se constituirá em força decisiva, requestada politicamente pelos círculos diretamente
vinculados ao Governo Federal. A vocação governista do PSD não termina, mas sofre apenas um hiato,
produto das próprias circunstâncias e que, no curso dos 21 meses da Presidência Castelo Branco,
poderá ser até restabelecido.
Direita não
O discurso de posse do presidente Castelo Branco expressou uma afirmativa que, praticamente,
todo o Congresso desejava ouvir: o Governo ontem empossado não é de direita. Para os pessedistas
da área mais ligada a Juscelino, para o PTB e até para os liberais da UDN, a expressão do novo chefe da
Nação tem um significado nato capaz de repor o País na normalidade da qual saiu com o movimento
de 1º de abril e com os excessos das violências policiais que o precederam.
Os conservadores estão no poder, mas com a bandeira das reformas, que o governo deposto
do sr. João Goulart levantou. Dentro dessa perspectiva, parecia claro para os círculos políticos, ontem
ligados ao antigo Governo, que Castelo Branco assumia a Presidência atentando para a situação do
País, buscando isolar os aventureiros direitistas obedientes aos srs. Carlos Lacerda e Ademar de Barros.
Para que a “Revolução”?
Barrada à porta do Palácio do Planalto por se encontrar sem os convites especiais para a posse do
presidente, uma filha do general Olímpio Mourão definia, talvez sem o saber, o sentido do movimento
militar de 1º de abril: “Para que acha o senhor que o meu pai fez Revolução?” — Perguntou a filha do
general ao porteiro, completando ela mesmo: “Para que nós entrássemos neste Palácio”.
Além de uma parada militar, pela primeira vez na posse de um chefe de Estado, generais,
almirantes, e brigadeiros compareceram em massa. Praticamente todos lá estavam presentes, dando
um significado simbólico à investidura de Castelo Branco. A chamada “revolução” foi feita para que
entrassem no Palácio. Completado esse episódio — está na Presidência da República o articulador da
deposição de Jango — as Forças Armadas voltam aos quartéis e o Governo se constituiu em bases
civis.
A UDN e o Governo
Comenta-se que o deputado Adauto Cardoso, ao ser informado de que haveria queixas no PSD
pela sua parca participação no Ministério, teria respondido com uma pergunta entre sorrisos: “Mas se
a UDN fez a Revolução, por que entregar o Governo, de mão beijada, ao PSD?”. A resposta autêntica
ou não, define o estado de espírito dos udenistas. Depois dos sete meses do sr. Jânio Quadros, a
UDN voltou, ontem, ao Palácio do Planalto. Mas, mesmo assim, um pouco contrafeita. Se dispõe do
Ministério da Justiça, ficou sem a administrativamente importante Pasta da Viação e Obras Públicas,
que chegou a desfrutar nos primeiros onze meses do governo parlamentarista de Jango, no Gabinete
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Tancredo Neves. Quem a retém é o PDC, através do marechal Juarez Távora. Foi ele o único ministro
a ter duas pastas à disposição. O presidente Castelo Branco pediu a Juarez que escolhesse entre o
Ministério da Viação e o das Minas e Energia. O marechal deputado resolveu-se pelo primeiro, indo
para o Governo, desta forma, com uma soma de prestígio incomparável superior à de qualquer um
de seus companheiros de Ministério.
Militar-político na Reserva
Ao chegar ao Congresso para a posse, sendo tratado de “marechal” pelo sr. Moura Andrade, o
presidente Castelo Branco procurou confirmar se o ato de sua promoção e transferência para a reserva
tinha, efetivamente, saído. Ao ter o “sim”, explicou que é visceralmente contrário a que os militares da
ativa participem da política. Se os militares — sustentou — resolverem optar pela política, devem,
imediatamente e antes disto, passar à reserva. Interpretando a afirmativa, aguarda-se que entre as
primeiras Mensagens do Presidente ao Congresso, o sr. Castelo Branco peça a regulamentação da
participação de militares na vida política.
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17 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Brasil e Uruguai vivem a véspera de uma crise diplomática
O não reconhecimento do Governo brasileiro por parte do Uruguai e a presença do sr. João
Goulart em território uruguaio, na condição de refugiado político, poderão criar um período de
atritos e dificuldades entre Brasília e Montevidéu. Com o México e a Venezuela, que também não
reconheceram a solução de Governo no Brasil, o problema é mais fácil, pela inexistência de pontos
de fricção diplomática.
Insiste o Governo uruguaio em receber o sr. João Goulart na condição de asilado político,
o que obrigaria o ex-presidente a manter silêncio, não receber nem enviar emissários políticos,
abstendo-se das atividades proibidas pela regulamentação do direito de asilo. Assim, Goulart goza no
momento da condição favorecida de refugiado, que o desobriga daqueles deveres de alheamento
político. Não demorará muito e os fatos criarão dificuldades e atritos entre Brasil e Uruguai.
A massa de asilados na Embaixada do Uruguai no Rio irá caracterizar daqui a pouco, quando
se deslocarem para Montevidéu, uma atividade que motivará protestos brasileiros. É provável que
também o sr. Leonel Brizola busque o território uruguaio, pelas maiores facilidades que oferece em
comunicações terrestres. Incidentes fronteiriços, envolvendo a presença de soldados brasileiros em
solo uruguaio, já começaram e tendem a se tornar frequentes. As medidas oficiais de segurança
e fiscalização, para evitar as fugas de figuras comprometidas com a situação política janguista ou
atividades comunistas, se encarregarão de criar a tensão propícia aos atritos.
Os serviços de informação militares estão anotando as idas e vindas de emissários, que
levam informações e trazem instruções de Goulart. Os chefes militares da Revolução e o Governo não
vão admitir a situação. O objetivo brasileiro é conseguir o deslocamento de Goulart para a Europa,
reduzindo ao mínimo suas tentativas de atuação na política brasileira. O tema está em estudos no
Itamarati e passará em breve ao primeiro plano do noticiário.
Setor petróleo
O ex-deputado federal Mário Lima, que liderava o Sindicato dos Trabalhadores da Refinaria de
Mataripe, na Bahia, não só resistiu à prisão, alegando imunidades parlamentares, como ameaçou —
se insistissem em prendê-lo — mandar explodir a refinaria. Mas foi mesmo preso e não há notícia, até
agora, de qualquer ato de sabotagem em Mataripe.
Consta, também, que o engenheiro Jairo José Farias, ex-diretor da Petrobras, resistiu aos oficiais
que foram prendê-lo, tendo havido troca de tiros.
Profecia
Durante a entrevista que concedeu a Otto Lara Resende, o governador Carlos Lacerda fazia
com muita ênfase uma afirmação que se revelou profética: o sr. João Goulart não fará outro comício
no País sob a proteção das Forças Armadas. Lacerda não declarava isso como um palpite, mas com
absoluta segurança do estado de espírito reinante nas Forças Armadas.
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Homonímia
O tenente-coronel Miguel Arraes que foi transferido para a reserva, na lista de expurgo das
Forças Armadas, não é o ex-governador Miguel Arraes, mas um sobrinho seu. O ex-governador é civil
e agrônomo.
Os dois lados juntos
Dois amigos íntimos do sr. João Goulart, representando os lados opostos de sua personalidade,
estão recolhidos à prisão: Eugênio Caillar era olhado com desconfiança e hostilizado pela ala esquerda
de Jango, a ponto de tornar-se suspeito, nos últimos tempos, de passar informações aos adversários
do Governo deposto. Raul Ryﬀ era a mão esquerda de Goulart e, sem temer pelo que lhe pudesse
ser cobrado politicamente, recusou-se a deixar o País. O novo presidente do IAPETC, sr. Hélio Valcácer,
demitiu Ryﬀ por receber os vencimentos de tesoureiro do Instituto, sem trabalhar. É claro que não
trabalhava ali, porque todo mundo sabe que Ryﬀ não parava, como secretário de imprensa de Jango.
Estava requisitado pelo Planalto.
Realismo
As promoções dos sargentos e suboficiais andavam esquecidas, mas o ministro da Guerra
resolveu dar-lhes andamento: já transmitiu instruções ao Estado-Maior do Exército para apressar as
providências. Não apenas o general Costa e Silva, todos os chefes militares mostram-se interessados
em recompor uma linha de entendimento com os sargentos, revelando espírito de flexibilidade
diante de reivindicações justas. O que desejam com realismo e boa vontade é isolar a classe militar
das manobras políticas e de pregações demagógicas.
Em liberdade
CCom o relatório da tentativa de reescalonamento debaixo do braço, procurou ontem o
ministro da Fazenda, para entregar-lhe seu depoimento de emissário, o sr. José Lopes de Oliveira.
Enquanto esperava, declarou-se espantado de não ter sido preso no bolo, porque afinal de contas ele
foi um agente em missão secreta. Foi o sr. Lopes de Oliveira quem partiu, na maior moita, para reatar o
diálogo com os credores europeus do Brasil, começando por um encontro com o general De Gaulle.
Açúcar e café
O sr. Hildebrando Nunes Sanglard, técnico em assuntos agrícolas e alto funcionário do Banco
do Brasil, foi nomeado para representá-lo na Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do Álcool
e daí passará, por eleição, à presidência da autarquia. Pela primeira vez na história do IAA, o Banco do
Brasil será representado por um seu funcionário. O sr. Sanglard é um entendido dos problemas de
açúcar, algodão, café e cacau e foi assessor do ex-ministro Carvalho Pinto.
Na presidência do IBC já se acha em plena atividade o sr. Júlio Avelar, que dirigiu a Carteira de
Redescontos do Banco do Brasil ao tempo do Governo Jânio Quadros e tem uma longa convivência
com os problemas e os círculos cafeeiros.
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Último desejo
Ao apagar das luzes do Governo Goulart, chegaram às mãos do sr. Abelardo Jurema, da parte do
Centro Acadêmico Onze de Agosto, duas reivindicações que a evolução dos fatos iria transformar em
último desejo: o documento pedia a apuração das atividades do sr. Georges Bidault em São Paulo e
uma camioneta Kombi para o trabalho político do Grêmio Universitário Paulista. O pedido foi entregue
solenemente, com a assinatura do estudante João Miguel, presidente do Onze de Agosto. Jurema não
pressentia o fim de tudo: achou razoáveis as pretensões, opinou favoravelmente e remeteu a Goulart.
Os dois itens iam ser atendidos, se para tanto houvesse tempo. Bidault pichado de conspirador seria
expulso do Brasil, numa jogada para agradar a De Gaulle, no pressuposto de que essa era uma forma
de hostilizar o Pentágono.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
PSD vai definir-se hoje face ao Governo
Brasília — Com a escolha para a Pasta das Minas e Energia do sr. Mauro Thibau, diretor da
Usiminas e técnico de “leve coloração pessedista”, segundo a expressão de pessoas ligadas à
Presidência da República, está politicamente constituído o Governo do marechal Castelo Branco,
restando as decisões finais relativas aos Ministérios da Fazenda e do Exterior.
O PSD, que deu um ministro dos seus próprios quadros, o sr. Daniel Faraco, filiado à frente
antitrabalhista do Rio Grande do Sul, e atingiu com cor suave outra Pasta Ministerial, está em
condições de dar o seu pronunciamento político face à situação implantada no País pela revolução
vitoriosa. Esse pronunciamento sairá hoje e será possivelmente lido da tribuna da Câmara pelo sr.
Martins Rodrigues. Foi o sr. Amaral Peixoto quem o coordenou e o documento procura espelhar os
esforços do PSD em fazer prevalecer, durante os meses tumultuosos do Governo João Goulart, seus
próprios pontos de vista sobre os problemas então colocados na ordem do dia, como a reforma
agrária, a reforma bancária, a inflação etc. A respeito de cada uma dessas questões, o PSD reafirmará
suas posições conhecidas, assim como quem sugere que seu apoio ao Governo estará condicionado
ao atendimento desses itens programáticos. A insinuação não irá ao ponto, porém, de negar o partido
sua colaboração ao Governo da República, antes pelo contrário.
A respeito do Ministério, emergiu de sua organização um critério político não percebido
inicialmente, qual seja o da convocação de secretários de Estado dos governos aliados da revolução
militar. O Governo do Rio Grande do Sul foi contemplado com a nomeação do seu secretário da
Indústria e Comércio para a Pasta do mesmo nome. O de São Paulo, com a elevação do seu secretário
da Agricultura. O da Guanabara, com a do secretário da Saúde. Minas deu o secretário da Justiça dos
momentos da Revolução para o Ministério. E o Paraná contribuiu não com um secretário de Estado,
mas com o Reitor da sua Universidade.
A implicação óbvia desse critério é que o Governo fruto da Revolução valorizou politicamente
a colaboração dos governadores sobre a dos próprios partidos.
É evidente que a prevalência de critério semelhante haverá de provocar objeções da parte dos
líderes partidários, sobretudo dos chefes de facções mais agressivas no seu impulso revolucionário.
O governador Carlos Lacerda, mais afinado com o espírito da oficialidade média que participou da
conspiração e da Revolução, já não faria segredos, segundo transpira de fontes políticas a ele ligadas,
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do sentimento de frustração em que teria ficado com a constituição do Ministério, apesar de ter sido
o seu Estado contemplado, por se ter adotado um critério que não seria para ele o ideal.
A alta direção udenista, no entanto, não pretende formular manifestações de descontentamentos
localizadas em alguns setores da agremiação, preferindo, antes, ressaltar seu desejo de colaborar na
formulação das reformas políticas e econômicas que o novo Governo pretende iniciar firmemente
com base na autorização do “Ato Institucional” e dentro dos métodos por ele fixados.
Ainda ontem, em contatos pessoais reservados, o marechal Castelo Branco teve oportunidade
de verificar a total disposição em que se encontra a UDN de cooperar na execução da política do seu
Governo e do programa da Revolução que liderou.
Ademar renunciaria à candidatura
O sr. Ademar de Barros, segundo se admite em fontes políticas parlamentares, está cogitando
de renunciar à sua candidatura à Presidência da República, por entender que o objetivo a que visou,
com o lançamento precipitado do seu nome, foi plenamente atingido com a com a derrubada do
governo do sr. João Goulart.
O governador Magalhães Pinto, por sua vez, admite hoje tanto a possibilidade de renunciar
como a de perder numa disputa dentro do seu partido, desde que suas condições pessoais e políticas
se alteraram substancialmente com a responsabilidade de deflagrar a Revolução.
Já no terreno da especulação, examinam os meios políticos a hipótese de uma renúncia
também da candidatura do sr. Carlos Lacerda, com a qual se criaria um quadro de constrangimento
para o sr. Juscelino Kubitschek.
De qualquer forma, a instalação do novo Governo, depois da Revolução, retirou as condições
de antecipação da campanha sucessória. Muito provavelmente, antes de 1965, o assunto não estará
colocado em bases definitivas, e o que se pode prever, com relação à posição do sr. Kubitschek, é que
prossiga a operação de intimidação do candidato pessedista, na alça de mira dos elementos mais
impetuosos do movimento vitorioso. Ninguém ignora que há, em certos setores, um esforço, a fim de
retirar ao ex-presidente da República condições morais para continuar como candidato à chefia do
Governo, desde que se frustrou a tentativa de suspender seus direitos políticos.
A restauração da ordem jurídica
Confiando expressamente ao sr. Milton Campos, ministro da Justiça, como o fez ontem, no
ato da posse, a tarefa de restaurar a ordem jurídica, o presidente da República não terá pensando
em transferir para a esfera civil do Governo a decisão sobre os expurgos promovidos inicialmente
pelo Comando Revolucionário. A operação de expurgo terá como seu veículo junto ao presidente da
República não o Ministério da Justiça, mas o Conselho de Segurança Nacional.
Foi entre Assis e Brizola
Esclarece o deputado Teódulo de Albuquerque que a conversa sobre Golpe que ouviu, a 1º de
setembro do ano passado, não foi entre o general Assis Brasil e o sr. João Goulart, mas entre o primeiro
e o sr. Leonel Brizola. O general informava, então, ao sr. Brizola, que o Golpe seria dado em maio, e que
o sinal para o levante seria a prisão do chefe do Estado-Maior, general Castelo Branco.
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Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Ademar reclama contra Ministério
Enquanto o PSD — depois de receber a promessa de indicar o ministro de Minas e Energia
— se aquietava com relação ao novo Governo, era o sr. Ademar de Barros quem ontem dava a nota
de inconformidade. O governador paulista (a quem se atribuía, até aqui, a indicação do ministro
da Agricultura) nega que o sr. Oscar Thompson Filho seja seu representante na administração do
presidente Castelo Branco e teria, inclusive, ameaçado de “passar a uma posição de equidistância”,
caso não seja reparada a “injustiça”.
As informações sobre a posição do governador de São Paulo chegavam a Brasília ontem,
cercadas de detalhes e eram veiculadas, especialmente, na área udenista, que encara a chamada
“frustração” do sr. Ademar apenas como uma tentativa de reter para um homem de sua confiança
a presidência do Banco do Brasil. Queixa-se o governador de que “foi tomado de surpresa” com a
designação do sr. Oscar Thompson Filho. Embora tendo sido secretário de Agricultura de São Paulo,
o ontem empossado nesse Ministério, de há muito, ao que se diz, teria perdido as “boas graças” do
governador bandeirante. Este, inclusive, teria movido através do sr. Ruy Francês, chefe do gabinete
do então secretário da Agricultura, uma guerra surda contra Thompson, visando a alijá-lo do cargo.
Nas reuniões para a formação do Ministério, o presidente Castelo Branco lembrou-se de São
Paulo, tendo recebido — ao que se diz de parte do governador da Guanabara — a sugestão de que a
Pasta da Agricultura fosse dada ao titular dessa Secretaria no Governo Ademar de Barros. O raciocínio
lógico foi de que o secretário de Ademar, além de integrado em sua administração, seria pessoa de
sua absoluta confiança e intimidade política. E a nomeação foi feita.
Resposta de Ademar
Não se sabe se ou por que não fora consultado, pessoalmente, sobre o Ministério da Agricultura
ou por que pretenda simular um afastamento do Governo Castelo Branco, para, por esse meio, tentar
obter outros pontos-chave. O certo, porém, é que o sr. Ademar de Barros faz questão de mostrar-se
desgostoso. Comenta-se que, por ocasião da posse de Castelo, teria recomendado a seu líder na
Câmara, sr. Arnaldo Cerdeira, para “ficar de olho aceso e em cima desse Governo”, para cuja composição
ele não fora consultado.
Outra informação dá conta, ainda, de que o presidente Castelo Branco, ao saber da discordância
de Ademar e de suas reclamações de que “São Paulo havia ficado de fora do Governo”, mandou
uma resposta tranquila ao governador: “Os ministros se incumbem do âmbito federal — terá dito o
presidente — enquanto a política de interesse dos Estados será feita, diretamente, entre o chefe da
Nação e os governadores”.
As minas do PSD
O Ministério das Minas e Energia, oferecido ao PSD, deverá ser ocupado, ao que se dizia, ontem,
pelo sr. Mário Thibau, pessedista mineiro — onde foi candidato a prefeito de Belo Horizonte — e
ex-diretor da Cemig. Ontem pela manhã, logo depois de o presidente Castelo Branco ter se reunido,
no Palácio do Planalto, com os líderes do PSD, da UDN e do PSP da Câmara e do Senado, o sr. Amaral
Peixoto fazia a entrega de uma lista de seis nomes, todos de Minas Gerais, para ocupar a pasta. Três
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— os deputados Gustavo Capanema, Elias Fortes Filho e Guilhermino de Oliveira — eram arrolados
como “sugestões políticas” e os outros três — Lucas Lopes, Mário Thibau e um engenheiro da Cemig,
cujo nome não foi revelado — como “sugestões técnicas”. O presidente Castelo Branco teria se fixado
no sr. Mário Thibau.
O esquecimento de Mazzilli
Ao retirar-se, anteontem à tarde, do Palácio do Planalto após ter transmitido a Presidência da
República ao marechal Castelo Branco, e por este conduzido até o automóvel, o sr. Ranieri Mazzilli
mandou que o motorista rumasse, direto e rápido para o aeroporto. Ainda exultante com a solenidade,
acenou para os populares e pediu que seguisse a toda pressa; nas proximidades do aeródromo,
lembrou-se que havia se esquecido da esposa, deixando-a no Palácio. Mandou que o carro retornasse.
De volta ao Palácio, soube que dona Sílvia seguira noutro automóvel e, outra vez voltou, mas agora
para o aeroporto, de onde voou para o Rio.
Chocolate e gabinete
Conta-se que o primeiro dia de Castelo Branco como presidente começou no Palácio da
Alvorada quando, ao lhe servirem o café da manhã, o marechal pediu um chocolate quente. Os
garçons e copeiros se espantaram. Havia muito café e bastante erva-mate no Palácio, mas nada de pó
de chocolate e foi preciso que um funcionário afoitamente fosse adquiri-lo num mercado próximo
para que o presidente fizesse a refeição matinal.
Logo depois, conta-se que uma comissão de deputados estaduais e políticos do Ceará chegou
ao Alvorada para falar com o presidente. Inteirado de que os visitantes, seus conterrâneos, queriam
tratar de assuntos administrativos, o presidente teria mandado responder que, sendo o Alvorada sua
residência, os problemas de Governo eram tratados em seu gabinete no Palácio do Planalto. “Lá terei
imenso prazer em recebê-los”, teria afirmado, entre cordial e seco.

Jornal O Globo (matutino)
Eugênio Gudin
A Revolução pertence ao Brasil
Nos poucos dias em que exerceu a Presidência da República, prestou o sr. Ranieri Mazzilli dois
assinalados serviços ao País. Convocou dois eminentes brasileiros para as Pastas da Fazenda e do
Exterior (não menciono os demais por não os conhecer), e alertou o País, com coragem e patriotismo,
para a gravidade do problema econômico e financeiro que tem de enfrentar.
Dificilmente se encontrariam dois brasileiros tão dignos e tão capazes para os Ministérios
da Fazenda e do Exterior, como os srs. Otávio Bulhões e Vasco Leitão da Cunha. Tão bons é difícil;
melhores é impossível.
A atuação do sr. Mazzilli é tanto mais digna de encômios quanto ele é membro destacado
do PSD. Mas teve a virtude e a inteligência de compreender e de sentir que a Revolução não foi
feita pelos partidos nem para os partidos. Foi feita pelo e para o Brasil. E dos partidos, seja dito de
passagem, é o PSD o menos credenciado para merecer a confiança do País (afora o PTB, saco de
gatos, cheio de comunistas), não só por sua atitude dúbia diante dos crimes de João Goulart, por
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cujo “impeachment” a Nação clamava em desespero, como por sustentar a ambição eleitoral, para
a suprema magistratura de um dos menos dignos brasileiros. Com que credenciais faz então esse
partido chegar ao novo presidente da República o eco de seu descontentamento por haverem sido
convocados dois udenistas para o Ministério, quando todo o mundo sabe que o sr. Milton Campos é
uma negação de vocação política e que a Pasta da Saúde entregue ao eminente sanitarista Raimundo
de Brito não tem parcela de poder político? E, quando assim não fosse, aí estão no Governo o ilustre
sr. Alkmin e o digno sr. Daniel Faraco, como contrapeso pessedista.
Mas a Revolução, repito, não foi feita para nem pelos partidos. Nem para o PSD, nem para a
UDN. Foi feita, primeiro, para erradicar o comunismo que, da posse do presidente da República, vinha
dominando o País, e segundo, para expulsar os vendilhões do templo, tanto os que se vendiam por
dinheiro como os que se prostituíam por ambição e carreirismo.
O Brasil não pode perder esta Revolução. Perdeu a de 1930 quando foi traído pelos que
tomaram o poder em nome da democracia representativa e que, uma vez nele instalados, impuseram
uma ditadura duradoura e incapaz. Perdeu a grande Revolução pacífica de 1960, quando iludido e
traído por um demente como o sr. Jânio Quadros. Não pode perder a de 1964, única, aliás, na história
do Brasil em que nas hostes inimigas figuram governos estrangeiros.
Seria clamorosa injustiça imputar aos governadores que mais se destacaram no movimento
revolucionário, srs. Carlos Lacerda, Ademar de Barros, Magalhães Pinto e Ildo Meneghetti, qualquer
reivindicação no sentido de um Governo organizado em bases de representação regional. Quando
esses ilustres brasileiros se levantaram, fizeram-no pelos mais sagrados interesses do Brasil, e não em
demanda de um Governo que atendesse a seus interesses políticos ou eleitorais.
Não tardaram, de outro lado, a surgir os “Pangloss”, os acomodatícios e os bons moços para dizer
que o quadro delineado no discurso do sr. Mazzilli exagera os percalços a enfrentar. Não é verdade.
Pode-se, ao contrário, dizer que o presidente interino só se referiu ao problema econômico-financeiro,
quando na realidade a desorganização, a indisciplina e a desordem atingiram todos os setores da vida
do País, desde os transportes, a educação e o trabalho, até os militares e as relações exteriores. Goulart
passará à história como grande empreiteiro da demolição do Brasil.
A Revolução de 1964, como nenhuma das anteriores, nem mesmo a da Proclamação da
República, foi o produto de uma reação nacional conjunta do povo e das classes armadas, irmanados
na luta contra o comunismo, o caudilhismo e o roubo.
A salvação nacional não pode nesta hora ficar condicionada a considerações de partidos que
vivem a defender ambições políticas de grupos em vez de cuidarem dos altos interesses nacionais.
A Nação confiou seus destinos nesta hora decisiva a um cidadão eminente e digno por
todos os títulos, não para que ele cuidasse do equilíbrio dos interesses políticos de partidos ou de
governadores, mas para que ele salvasse o Brasil. Foi para isso que se fez o “Ato Institucional”. Foi para
isso que o Comando da Revolução executou e está executando a Operação-Limpeza. Foi para isso
que o “Ato Institucional” conferiu poderes excepcionais ao presidente da República a exemplo do que
fazia o Senado romano quando delegava o poder supremo por prazo determinado.
Na escolha dos ministros como na solução dos problemas nacionais, o Governo, nos 22 meses
que lhe foram concedidos, não pode permitir que a obra de saneamento e reconstrução do País seja
prejudicada por quaisquer considerações de política partidária.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
“Revolução de Abril” entusiasma empresário adepto do capitalismo popular
No saguão do Palácio Mauá, ontem à tarde, o empresário José Luís Moreira de Sousa transmitia
a um grupo de amigos a sua confiança no destino da “Revolução de Abril”, considerando-a irreversível.
Para ele, houve agora uma ratificação militar da revolução eleitoral de 1960, quando a classe média
brasileira decidiu a sorte do País numa autodeterminação democrática e capitalista.
O Governo Jânio Quadros não deu conta do recado, frustrando a vontade eleitoral na renúncia.
As forças que assumiram o poder não eram aquelas expressas em seis milhões de votos, mas apenas
os dois milhões que ampararam precariamente Goulart nas urnas. O choque de opiniões, dois anos
seguidos, revitalizou a classe média e determinou-lhe uma consciência capitalista. O Brasil fez, segundo
Moreira de Sousa, uma opção no comício do dia 13 de março, válida por muitos anos: foi a escolha
do caminho do desenvolvimento e o abandono da linha de exploração do subdesenvolvimento. Em
vez de socialismo pela proletarização da classe média, escolhemos a solução capitalista de abrir ao
proletariado o acesso à ascensão social.
José Luís assinala ainda que a livre iniciativa vai desempenhar no Brasil uma função dinâmica,
por força da consciência política e histórica dos novos empresários, de formação universitária. Fica
evidente, no seu modo de entender a realidade nacional, o malogro do capitalismo negocista e a
falência da estatização: está aberto o caminho do capitalismo popular, multiplicando por milhões o
número de interessados e beneficiários de seu potencial de iniciativa. Esta é uma revolução da classe
média, constata o jovem empresário, cheio de confiança no Brasil, José Luís Moreira de Sousa.
Hábitos de rico
Em conversa dividida, o ministro Otávio Gouveia de Bulhões anunciou a constatação de que
o brasileiro é francamente do consumo conspícuo, segundo a fórmula com que os economistas se
referem à compra de bens dispensáveis. O ministro da Fazenda está convencido de que o brasileiro
é normalmente dado a viver em nível acima de suas possibilidades e que a inflação acentuou-lhe
o requinte, animando a insensatez tão fácil de localizar na classe média. Para baixo e para cima,
socialmente, o espírito de consumidor predomina no brasileiro.
Para fazer contraste com o espírito perdulário do brasileiro, o sr. Gouveia de Bulhões lembra que
o alemão, vivendo e trabalhando num país reconstruído e com um dos níveis mais altos do mundo,
somente duas vezes por semana come manteiga. Nós não abrimos mão da manteiga nenhuma vez,
cada dia. Acha necessário estimular no Brasil uma consciência do problema e corrigir o hábito. Assim,
os que podem consumir muito deviam contentar-se com menos, para os que estão fora do consumo
entrarem na faixa.
Empréstimo livre
Discute-se na Caixa Econômica se os “autorizos” do ex-presidente João Goulart, mesmo nos
processos hipotecários já em curso, deverão ter ou não validade. A questão, entretanto, deveria
ser posta noutros termos: acabar com a exigência da autorização presidencial para obtenção de
empréstimos destinados à compra de casa própria. O regime do autorizo, além do teto irrisório de
um milhão e quinhentos mil cruzeiros, equivalia praticamente ao regime do favor político puro e
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simples. A Caixa Econômica dispõe de suficiente autonomia administrativa e financeira para decidir
sobre pedidos de financiamento sem teto ou com tetos por ela própria fixados, de acordo com suas
disponibilidades e capacidade de atendimento. O Governo Castelo Branco certamente não manterá
a prerrogativa absurda de exercer o controle político sobre essas operações tipicamente assistenciais.
Avaliação
O discurso de despedida do ex-presidente Ranieri Mazzilli, moldura para uma situação financeira
difícil, fez o dólar dar um pulo para cima no dia seguinte pela manhã. Os entendidos estimam que o
preço real do dólar no mercado livre deve fixar-se por volta de 1.400 cruzeiros e que parará aí, por um
largo período.
Ângulo brasileiro
Quase vinte anos tomando parte em campanhas eleitorais e seguindo de perto a política, o
sr. Roberto Albano se sente dono de números e segredos do comportamento dos homens públicos.
Seu escritório tem salas e experiência para encher um edifício. Nunca ele é parte interessada numa
disputa eleitoral, porque não excede os limites do trabalho profissional e técnico. Albano acha que
o Brasil completou a 1º de abril o ciclo aberto em 1930. Daqui por diante, prevê, assistiremos ao
envelhecimento rápido de figuras que teimam em se manter em cena e o aparecimento de uma nova
geração de homens públicos formados como plateia da sequência política que se ativou em 1945 e,
afinal, se acomodou na solução trazida pelas armas, fechando uma fase aberta também pela força na
Revolução de 30.
O parêntese histórico está encerrado. Sustenta Roberto Albano, que convive com os candidatos
em campanha e assim pode julgá-los melhor depois de vitoriosos, dono de tesouros psicológicos
valiosos, a impraticabilidade da chamada Revolução Brasileira nos moldes tentados pela esquerda.
Tudo que o radicalismo e o esquerdismo militante não conseguiram encaminhar por falta de realismo
e incapacidade de entender a realidade brasileira, será implantado em termos democráticos por uma
geração que estava apenas esperando esta oportunidade para forçar seu aparecimento. Albano aceita
debates sobre o assunto e tem volumes de pesquisas à disposição dos incrédulos.
Na gaveta
Um problema ferroviário, em pequenas proporções, não pôde ser resolvido por um adulto,
porque a velocidade dos acontecimentos foi maior do que a sua imaginação: o jornalista Aluísio Flôres
estava requisitado para servir na dependência da Secretaria de Imprensa que funcionava no Palácio
do Catete, no tempo do Governo João Goulart. Como seu filho é pequeno demais para brincar com
trem elétrico, Flôres guardou na sua gaveta de trabalho a locomotiva.
Acontece que a locomotiva elétrica é de fabricação soviética, requinte de um pai e colecionador
entendido em brinquedos alemães, franceses e americanos. A soviética é tão boa quanto a brasileira,
afirma Flôres, agora dominado pelo receio de que a pequena locomotiva pegue a linha do Conselho
de Segurança e seja desmontada como se fosse de verdade.
Como colega de especialização, Flôres invoca o nome de Nélson Rockefeller, especialista em
sabotagens de trenzinhos elétricos e membro influente da União Internacional dos Colecionadores
de Trens Elétricos. A locomotiva que está trancada numa gaveta da sala do Catete, dependência da
Secretaria de Imprensa, foi trazida para o Brasil por Sergei Mikoyan, filho do vice-primeiro-ministro
soviético, que também se especializou no brinquedo.
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Os habeas corpus serão cumpridos
Brasília — O ministro da Justiça informou ontem a deputados que o visitaram e a senadores com
os quais esteve no Palácio do Congresso que a ordem jurídica do País está plenamente restabelecida,
estando o Governo em condições de dar cumprimento às decisões da justiça, inclusive às ordens de
habeas corpus.
O sr. Milton Campos, desde antes de assumir, vinha sendo assediado por pessoas que
intercediam em favor dos presos políticos, sobretudo para pedir autorização de visitas.
Ontem ainda, autorizou ele o senador Arthur Virgílio a visitar, na Embaixada da Iugoslávia,
alguns deputados do PTB ali exilados.
Sabe-se, aliás, que o ex-governador de Minas ao conversar com o marechal Castelo Branco,
quando este o convidou para o Ministério, alertou-o para o constrangimento que teria no exercício
do cargo em momento dominado pelo espírito revolucionário. Solidário com a Revolução, disse, não
se considerar em condições de ser “braço executório” do movimento. Para ele, cada prisão é quase
que um drama pessoal.
Sua presença no Ministério tem, em consequência, um sentido bastante nítido e representa
uma carta de intenções do presidente da República no que tange ao desenvolvimento da política
repressiva da Revolução. O sr. Milton Campos é, por natureza e por formação, um homem fiel às
instituições democráticas e ao sistema jurídico. Uma coisa e outra é que certamente inspirarão os seus
atos no Ministério e sua atuação como membro nato do Conselho de Segurança Nacional, órgão que
examinará daqui por diante os processos de restrições a direitos políticos.
No Ato Institucional, o que parece agradar mais o sr. Milton Campos é a parte que simplifica
a tramitação de emendas constitucionais e de projetos de lei, de vez que abre a oportunidade para
uma substancial revisão da legislação vigente no País. Os projetos de reformas dos códigos, que vêm
sendo elaborados por especialistas desde 1961, serão agora revistos e possivelmente encaminhados
ao Congresso através de mensagens presidenciais, com o que se assegurará a votação das leis
respectivas no prazo de trinta dias.
Além dos códigos, o ministro deverá ser convocado senão a elaborar pelo menos a examinar
as proposições de emendas constitucionais com as quais o presidente Castelo Branco deseja iniciar
a execução do programa revolucionário no capítulo do reajustamento da ordem econômica, política
e social.
Os presidentes dos dois principais partidos políticos, PSD e UDN, mantiveram contato pessoal
nas últimas 48 horas com o presidente da República, trocando impressões sobre a orientação das
reformas e verificando coincidências e divergências de pontos de vista com relação à efetivação delas.
A propósito do seu encontro com o marechal Castelo Branco, lembrava ontem o sr. Amaral
Peixoto que a primeira vez em que esteve pessoalmente com o atual presidente foi no Estado-Maior
do Exército, quando o procurou para estudar a reestruturação administrativa das Forças Armadas no
âmbito dos projetos que elaborou e que se acham em tramitação na Câmara dos Deputados.
Excessos de execução nos Estados
Cerca de dez deputados do Maranhão procuraram ontem o sr. Milton Campos para reclamar
de atos do governador Newton Bello, que estaria depondo prefeitos do interior do Estado que são
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contrários à política oficial, aproveitando-se, para isso, da autorização dada pelo Ato Institucional aos
governadores para promoverem o expurgo nas áreas sob sua jurisdição política.
O ministro da Justiça respondeu-lhes que não foi possível traçar normas uniformes para impedir
os excessos que se cometeram em nome da Revolução, pois em alguns Estados a responsabilidade
por isso cabe aos governadores e em outros cabe às forças federais. Lembrou, no entanto, que os
chefes de Executivo dos Estados agem em função de uma delegação de natureza federal, qual seja
a fixada no Ato Institucional. Por isso mesmo, esses atos estão sujeitos ao controle das autoridades
federais e, portanto, à revisão.
Irá o ministro examinar cada caso particular, dentro desse espírito, para tomar decisões próprias
em cada um deles.
Dois Afonso Arinos
Estão duplamente logrados os políticos que pretenderam a cassação de mandato do senador
Afonso Arinos. Além de não ter sido atingido o senador, um filho seu está convocado a exercer o
mandato de deputado federal, como suplente do marechal Juarez Távora. Haverá, portanto, em
consequência da Revolução, dois Afonso Arinos no Congresso, um no Senado e outro na Câmara.
Para impedir a obstrução.
No projeto de reforma do Regimento da Câmara, para adaptá-lo às regras do Ato Institucional,
procura o PSD reduzir ao mínimo as possibilidades de obstrução parlamentar na tramitação dos
projetos de lei de iniciativa do Executivo, pois do contrário um grupo de deputados fiéis ao Governo
poderia impedir facilmente pronunciamento da Câmara, deixando íntegro o projeto governamental.
De acordo com o que está fixado, a obstrução somente será possível na fase da votação e assim
mesmo só quando nela se interessarem os líderes de bancada, os quais terão voto plural, isto é, o seu
voto representará o voto de toda a bancada com exclusão dos que se declararem expressamente
contrários ao seu ponto de vista.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Governo trata de fixar sua política externa
Que rumos tomará a política internacional do Brasil? O presidente Castelo Branco lançavase, ontem, à tentativa de fixação das normas fundamentais da conduta externa de nosso País, num
movimento quase febril, acompanhado, paralelamente, pelas conversações em busca da escolha de
um novo chanceler. Um fato depende do outro e ambos registram uma íntima correlação: fixada a
linha de conduta se anunciará o ministro das Relações Exteriores, e escolhido o titular da Pasta este
definirá também a ação prática a ser seguida no campo internacional.
Um detalhe está acertado: o ministro das Relações Exteriores não sairá dos quadros do Itamarati.
O precedente, iniciado pelo presidente João Goulart, quando da nomeação do sr. Araújo Castro, não
será conservado e o novo titular será elemento dos quadros políticos vinculados ao movimento
militar. As informações, filtradas da área presidencial com extremo cuidado, davam conta de que o
PSD e a UDN se jogam numa luta de corpo a corpo, em busca da indicação do ministro do Exterior,
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numa disputa, entretanto, em que a sorte parece sorrir aos udenistas. Os pessedistas, passando a dispor, com o
Ministério das Minas e Energia, de duas Pastas no atual Governo, ficam numa incômoda posição para reivindicar
a um elemento de seus quadros a execução da política externa. O fato deu margem a que a UDN passasse, a
partir de ontem, a buscar para si a Pasta, numa cartada que considera fundamental para caracterizar-se como o
partido que detém o comando parlamentar do Governo.
O jogo dos nomes
Conhecida a disposição do presidente Castelo Branco em designar um chanceler fora da carreira
diplomática, divulgam-se, nas áreas udenistas e pessedistas, no mínimo, quatro nomes, a serem sugeridos ao
chefe da Nação.
No setor pessedista, especulava-se em torno dos srs. Gustavo Capanema e Horácio Láfer. O parlamentar
mineiro era apontado, inclusive, em áreas pessoalmente ligadas ao presidente, como“um nome de envergadura,
capaz de dar à política externa uma arregimentação jurídica nova”, mas tinha contra si o fato de ter sido Minas
Gerais já aquinhoada com a Vice-Presidência da República e com o Ministério das Minas e Energia (no lado
do PSD), além do Ministério da Justiça (na parte da UDN). O sr. Horácio Láfer traria como credencial o seu
desempenho na Pasta do Exterior, no Governo Juscelino, além de, com sua possível indicação, São Paulo se
representar, duplamente, no novo Governo.
Entre os udenistas, os nomes eram citados com menor intensidade e frequência. Apontava-se o deputado
Paulo Sarasate, de início, como forte candidato, tendo em vista suas vinculações pessoais com o presidente da
República, do qual é velho amigo e coestaduano. O deputado Raimundo Padilha, no entanto, tratava de obter
o apoio udenista para sua indicação, ostentando sua situação de presidente da Comissão de Relações Exteriores
da Câmara.
A perspectiva, no entanto, parece ser bem outra. Se a indicação couber à UDN, seus dirigentes não
estariam dispostos a se fixar nem em Sarasate, nem em Padilha, guardando um terceiro nome para sugerirem
a Castelo Branco. A indicação era apontada, nas hostes udenistas, como “reservada”, definindo-se, apenas, como
“um profundo conhecedor do direito internacional”. Trataria de um nome paulista, com o que o presidente
anularia as reclamações do sr. Ademar de Barros sobre a diminuta participação de São Paulo nos altos escalões
governamentais.
Direitos políticos e mandatos
Enquanto a movimentação do Executivo se fazia em torno da escolha do chanceler, na Câmara,
desdobrava-se, ontem, mais um passo do controvertido problema sobre se a suspensão dos direitos políticos
implicaria na cassação sumária de mandatos de deputados que não tiveram seus nomes incluídos nesta lista.
Depois de o presidente em exercício da Câmara ter fixado uma nova interpretação sobre o fato (declarando
cassados os mandatos até que a Comissão de Justiça se pronuncie), o deputado Milton Dutra, do PTB gaúcho,
anunciava que, derrotado na Câmara, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal e, em última instância, à Organização
das Nações Unidas. Já tem, inclusive, formalizado os dois recursos.
As violências policiais
Um grupo de deputados maranhenses, da UDN, PSP e PTB, denunciou, ontem, ao ministro Milton
Campos, violências que o governador Newton Bello vem praticando naquele Estado que — disseram —
“aproveitando a Revolução, está, depondo e perseguindo seus adversários políticos regionais, os quais, por ironia,
estavam solidários com o movimento de 1o de abril”. Acompanhou-os na entrevista com o ministro da Justiça
o prefeito da cidade maranhense de Tuntun, deposto do cargo por imposição da Polícia Militar do governador.
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DOMINGO
19 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Governo criará Ministério somente para as Reformas
Esta semana, o presidente Castelo Branco deverá anunciar duas medidas já assentadas e que
estão apenas na dependência da constituição final do Ministério.
Criará o Ministério das Reformas e o Ministério da Recuperação Democrática, com o intuito de
dar encaminhamento objetivo, democrático e imediato, aos anseios de reformas na estrutura do País,
além de sobrepor à repressão antiesquerdista uma dimensão educativa e política eminentemente
democrática.
A ideia de nomear um ministro sem Pasta para o Planejamento foi considerada impraticável,
porque o Governo acha que o curto prazo de vinte meses ficará tomado pelo seu programa de
colocar ordem na administração. Sendo impossível planejar, tarefa que demanda prazos médio e
longo, fixará seu esforço na normalização da vida nacional, preparando toda a máquina de Governo
para as necessidades futuras, estas sim, comportando um planejamento global.
A criação do Ministério das Reformas terá a missão de preparar o encaminhamento das
alterações democráticas na estrutura brasileira a serem votadas pelo Congresso, com o sentido
político de configurar aí os grandes objetivos da Revolução, opondo-a às limitações interpretativas
assinaladas na imprensa estrangeira e caracterizando-a perante o povo brasileiro com uma realização
nacional à altura das necessidades.
Num plano mais político, correm informações de que serão reabertos os inquéritos iniciados
no Governo Jânio Quadros e arquivados depois da renúncia. Esses inquéritos eram presididos por
militares e o País não chegou a tomar conhecimento de suas peças.
Café em inquérito
O presidente do IBC, sr. Júlio Avelar, decidiu abrir inquérito para apurar a autorização de um
negócio de vulto na área do café, porque o considera inapelável e caracterizadamente nocivo ao
Instituto. A operação foi autorizada pelo sr. Emanuel Bianchi, que o antecedeu por poucos dias na
presidência da autarquia e seria realizada através do Porto de Vitória. São 117 mil sacas de café. O
inquérito começa amanhã.
Revolução doméstica
O jornalista americano William L. White, do quadro de redatores do Reader’s Digest, foi destacado
para a cobertura da Revolução Brasileira pela sua experiência como antigo correspondente de guerra.
Tratou de apanhar depoimentos com figuras das duas correntes de opinião predominantes no
quadro brasileiro e, entre muitos, já se avistou com o deputado Afonso Celso (PTB) e Aliomar Baleeiro
(UDN), colhendo as impressões deles. Esteve também com o vice-presidente José Maria Alkmin e
com o governador Carlos Lacerda. White constatou e vai realçar nos seus artigos que, ao contrário
da interpretação de alguns órgãos de curso internacional, a Revolução Brasileira começou dentro de
casa e se estendeu aos quartéis, conquistando o apoio dos militares.
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A razão e a modéstia
O jornal argentino La Razón, numa análise dos acontecimentos brasileiros, logo nos dias seguintes
ao desfecho armado, afirmou com alguma imodéstia que o Brasil está passando agora pela crise que a
Argentina e os Estados Unidos atravessaram no começo do século. La Razón deu a melhor cobertura,
dentre os jornais argentinos, aos fatos brasileiros, inclusive enviando correspondente especial ao nosso
País.
Esta semana
Os informados na área dos serviços de segurança preveem para o meio da semana o
aparecimento de papéis definitivamente comprometedores para o governo deposto, evidenciando
uma rede de interesses políticos e dinheiro. Acham que já existem condições para trazer documentos
a público, sem comprometer as investigações que continuam no rastilho de outras figuras. Fala-se em
provas de interferência de governos estrangeiros, com os quais o Brasil mantém relações nos assuntos
internos brasileiros. Por exemplo: sob a fachada de casas comerciais, segundo esses porta-vozes, agentes
estrangeiros atuavam comodamente instalados em bons negócios e livres de suspeitas. A rede de
interesses envolveria, nas suas muitas ramificações, personalidades do governo deposto e da pregação
esquerdista. Os serviços de segurança militar estão para deitar a mão, na oportunidade devida, sobre
um tapeceiro que se instalou na rua São Clemente e a quem creditam importância internacional. As
investigações, consta, seguem vários cursos, enquanto os documentos são postos em ordem, mas cada
dia aumentam mais. Por trás do morro das suspeitas, sempre tem mais morro. Os porta-vozes garantem
que os céticos com as implicações externas da esquerda brasileira vão-se espantar com os documentos.
Recurso à ABI
Otávio Malta, do Última Hora, entregou o seu caso à ABI, porque entende que contra ele não
existem motivações políticas, mas apenas o propósito de perseguir o jornalista. Quer que o Conselho
da ABI se pronuncie. Malta explica, por exemplo, que nunca teve qualquer relação com os chineses
descobertos e detidos pelo movimento revolucionário. Apenas reside na mesma rua em que eles se
instalaram, com a circunstância de que mora ali desde 1952. Não é verdade, acrescenta, que tenha
recebido presentes dos chineses, ou que os tenha presenteado. Tudo o que sabe a respeito deles é o
que está lendo agora nos jornais.
Desaparecido
O ex-embaixador Josué de Castro continua desaparecido. Sabe-se apenas que deve estar num
ponto qualquer da Europa Ocidental, para onde se recolheu depois de ter transmitido a chefia da
Delegação do Brasil à Conferência do Desarmamento, em Genebra. O Itamarati tentou localizá-lo nas
últimas 24 horas, procurando uma determinada informação.
Participação
Informa-se nos círculos do Comando Revolucionário que foi encontrado e será exibido um
documento que prova a estreita participação de elementos da confiança do ex-presidente na
tentativa de sequestro do governador Carlos Lacerda.
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Jornal sai de cena
Reunindo-se com todos os funcionários da empresa, o diretor da edição fluminense de Última
Hora anunciou sexta-feira que o jornal vai desaparecer de circulação, reduzindo-se a uma página
na edição nacional. O sr. Teodoro M. de Barros aproveitou a ocasião para comunicar a dispensa de
doze empregados, entre redatores, repórteres e fotógrafos de Última Hora em Niterói, além do setor
administrativo, elevando o total a duas dúzias. O motivo apresentado para a decisão é de ordem
econômica e financeira. No Estado do Rio haverá apenas uma sucursal.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Interino
Comando total nas mãos do presidente
Brasília — A substituição já feita do ministro da Marinha e, nos próximos dias, a do ministro da
Aeronáutica, completarão, no plano político, a dissolução que, no jurídico, já se fez do Alto Comando
de Revolução, entregues ao presidente da República os poderes excepcionais que a liderança
revolucionária se investiu ao decretar e fazer cumprir o Ato Institucional.
Permanece o general Costa e Silva; sua generosa interpretação do Ato, resguardando a
situação econômica das famílias cujos chefes foram atingidos pela suspensão dos direitos políticos,
é entendida nas lideranças partidária como uma valiosa contribuição para distender os nervos da
Nação, predispondo-a para o trabalho imenso a que se propõe esta Revolução a prazo fixo.
A mudança nos ministérios militares tem, também, o significado de um primeiro passo do
presidente da República para concretizar o “comando do efetivo” que ele está decidido a assumir,
não apenas das Forças Armadas, mas de todo o complexo de forças revolucionárias. Está o marechal
Castelo Branco preocupado, no momento, com as distorções a que se possa dedicar a soma de
poderes extraordinários depositada em mãos de governos estaduais, em alguns dos quais se estariam
verificando injustiças e perseguições ditadas pelos interesses políticos regionais e em detrimento dos
reais objetivos da Revolução.
Não deseja, por outro lado, o chefe do Governo, dar à sua administração um caráter sectário.
Isto não se aplica apenas à recusa em compor um ministério unipartidário, mas estende-se também
ao propósito de não convocar para os postos de comando civil figuras que se tenham marcado por
uma atuação particularmente agressiva nos episódios que precederam à deposição do governo
anterior. No provimento dos cargos, atende o presidente, prioritariamente, à sua firme decisão de
moralizar a administração pública, restabelecendo padrões éticos postos ultimamente em desprezo;
em seguida, se lançará a consecução das reformas de base, a respeito das quais dispõe de convicções
pessoais consolidadas.
Para programa tão áspero e de tal envergadura, está ciente o chefe da Nação da necessidade
de basear-se na absoluta confiança de todas as camadas do povo, notadamente naquelas que se
sentem atraídas pela interpretação de que a Revolução se fez contra os seus interesses. É um trabalho
a ser feito com firmeza e despido de odiosidade, pois ao longo de sua execução poderão oscilar
apoios e oposições.
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O destino da sucessão
Cresce, entre as lideranças políticas, a certeza de que muita coisa se vai alterar antes de realiza-se
a sucessão presidencial em 1965. Não que se ponha em dúvida a palavra do presidente da República
de que transmitirá o poder ao seu sucessor em 31 de janeiro de 1966. A transmissão será feita nessa
data — todos acreditam. O de que muitos descreem é que ela se venha a concretizar nos termos da
legislação em vigor.
O alvo preferencial das modificações a serem feitas é, notoriamente, o sr. Juscelino Kubitschek.
Amparada em fortes setores militares, a UDN se sente em condições de, agora ou mais adiante,
proclamar a incompatibilidade do ex-presidente com os objetivos da Revolução e, por essa via,
contestar o seu direito à disputa, para a qual, de resto, é ele, nas condições atuais, favorito absoluto. As
alterações a serem introduzidas no processo sucessório podem ir da reforma eleitoral, mais ou menos
profunda, até à mudança do próprio sistema do Governo. A entrevista do general Mourão Filho, a
favor do parlamentarismo, correspondia já ontem o registro, feito por dirigentes udenistas, de que o
sistema parlamentar figura no programa da UDN.
De todo modo, mesmo que não se renove a experiência parlamentarista, já estão em circulação
algumas ideias, como a da redução do número de partidos e até mesmo a eleição indireta do
presidente da República, as quais poderão vicejar na medida em que se cristalizem as resistências
contra a devolução ao povo do direito de escolher diretamente seu dirigente máximo, antes que se
desmonte a organização de poder sobre a qual prevaleceriam as forças revolucionárias.
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SEGUNDA
20 de abril de 1964

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
“Recesso” sucessório sem retirada de JK
A candidatura Juscelino Kubitschek resistirá às manobras que pretendem levá-lo a retirar-se
da disputa sucessória de 1965. É essa a impressão dominante nos círculos pessedistas da Capital
da República, tão pronto a visita do sr. Carlos Lacerda ao presidente Castelo Branco passava a ser
interpretada como uma tentativa do governador de “congelar” a candidatura do PSD, para, numa
etapa posterior, impedir que ela venha a se consumar.
Desmentia-se, ontem, em Brasília, que o encontro dos governadores de Pernambuco, Goiás e
Rio Grande do Sul, ocorrido paralelamente à posse do presidente, na última quarta-feira, tenha visado
à retirada da candidatura Juscelino. O líder pessedista Martins Rodrigues afirmava-nos desconhecer,
totalmente, qualquer iniciativa nesse sentido. Salientava, mesmo, que muito dificilmente poderia
ter ocorrido ato semelhante, embora, a seu ver, a nova situação política do País tenha obrigado a
“um interregno natural em matéria da campanha sucessória”. Isso, no entanto, estaria muito longe de
configurar qualquer movimento capaz de levar o PSD a abdicar da decisão firmada em sua Convenção
Nacional de 18 de março último. Reconhece o sr. Martins Rodrigues, isto sim, que “não há clima”, neste
momento, para se cuidar de uma campanha eleitoral, quando as forças políticas se empenham em
restabelecer o quadro de normalidade da vida do País.
O próprio sr. Juscelino Kubitschek, por outro lado, teria sido o primeiro a reconhecer tal situação,
exteriorizada desde o momento em que decidiu interromper sua pregação de candidato. Mas não
renuncia a essa condição, que lhe deu a convenção de seu partido, retomando-a num futuro cuja
proximidade dependerá, menos de si, do que da própria conjuntura nacional, a ser ditada pelo fato
com que o marechal Castelo Branco enfrentar e dar solução à crise política.
Volta a “Carriere”
O embaixador Vasco Leitão da Cunha, que ontem chegou a Brasília, viajando em companhia do
sr. Carlos Lacerda, será mantido no Ministério das Relações Exteriores. A ideia dominante no Governo
— e defendida por Castelo Branco — era de que o novo chanceler não deveria pertencer à carreira
diplomática e, dentro desse ponto de vista, o presidente chegou a convidar, formalmente, na noite de
sexta-feira, o sr. Juracy Magalhães, para o posto. Era essa a indicação apontada pela UDN e que tivera
a concordância do presidente. Mas o ex-governador baiano disse “não”, protestando sua situação
pessoal de diretor de um grande ramo industrial, do qual não poderia afastar-se, abruptamente, nesta
época do ano.
Com a negativa de Juracy, mostrava-se difícil a indicação de um novo elemento, fora da “carriere”
para a Pasta do Exterior. Distribuída a um político, a Pasta teria que recair na UDN, onde os nomes
apontados — à exceção do sr. Juracy Magalhães — não tinham o beneplácito integral do presidente
da República, nem mesmo, ao que se diz, a indicação oficial dos udenistas. A solução foi voltar aos
quadros itamarianos, confirmando-se o sr. Vasco Leitão da Cunha.
Lacerda apreendido
Nas buscas realizadas nas livrarias de Brasília, entre centenas de livros apreendidos, todos
considerados como “subversivos”, figura o da senhora Suzanna Lebin, Em Cima da Hora, traduzido
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ao português pelo sr. Carlos Lacerda. A obra, lançada no Brasil no ano passado, sob os suspícios do
governador da Guanabara (que recepcionou a escritora francesa, promovendo-lhe uma série de
conferências em faculdades e organizações religiosas), estampa, na capa, a foice e o martelo, e foi das
primeiras a ser retirada das estantes de venda na Capital da República.
Na linha chinesa
O ministro Thompson Filho passou a ser considerado como a “infiltração da linha chinesa
no Governo Castelo Branco”. O titular da Agricultura mostra-se entusiasmado com os resultados da
reforma agrária chinesa. Suas afirmativas e sua euforia chegaram a deixar perplexos alguns de seus
auxiliares, logo esclarecidos pelo próprio ministro de que se referia “à reforma feita por Chiang-KaiChek” na Ilha de Formosa, nada tendo a ver com a da China Continental.

Jornal O Globo (vespertino)
Coluna do Eugênio Gudin
O Ministério
O sr. presidente da República acaba de dar à Nação a primeira demonstração de sua capacidade, com a
escolha de seus colaboradores. Nomes como os de Milton Campos, Juarez Távora, Otávio Bulhões, Vasco Leitão
da Cunha, Flávio Lacerda, Daniel Faraco, Thibau, Raimundo de Brito, Oscar Thompson, formam uma plêiade que
honra qualquer governo. Pode-se mesmo dizer que garantem um bom, um grande governo.
E o presidente os escolheu porque tem com eles afinidades. Mais ainda, como primeiro delegado da
Revolução, não permitiu que a organização do Ministério fosse afetada pelas injunções da política partidária.
Lembro-me a esse propósito do caso do presidente Venceslau Brás, em 1914. Chegara o presidente ao Rio de
Janeiro portador de uma excelente lista de ministros de sua escolha. Mas, o“cerco”que aqui lhe deram os políticos,
especialmente Pinheiro Machado, forçara-o a introduzir modificações que desfiguraram o quadro ministerial.
O caso de Rodrigues Alves é extraordinário, porque parecia inspirado pela Divina Providência na escolha
de seus auxiliares: Rio Branco, Lauro Müller, Osvaldo Cruz, Pereira Passos, Frontin e outros constituíam um conjunto
inigualável no Brasil, daquele tempo.
Campos Sales e Rodrigues Alves representaram, aliás, dois notáveis exemplos de corajoso apoio dado a
seus ministros nas horas difíceis. Tenho dito muitas vezes que é mais fácil encontrar um Joaquim Murtinho para
consertar as finanças do País do que um Campos Sales com a coragem e o patriotismo para defender e sustentar
o seu ministro.
Na organização do Ministério Café Filho, dizia-se que o gabarito era o do brigadeiro Eduardo Gomes. E o
presidente dava toda a força a seus ministros. Aqueles que, como eu, tiveram de deixar o Governo, fizeram-no,
não por carência do apoio presidencial, mas por contingências de ordem política em uma tentativa de salvação
pública.
No atual Governo, o setor mais difícil ao qual incumbe a tarefa de enfrentar a impopularidade, é,
o como ao tempo de Campos Sales-Murtinho, o do Ministério da Fazenda, onde o descalabro herdado das
desadministrações Kubitschek e Goulart representa uma séria e imediata ameaça à própria estrutura econômica
e administrativa do Brasil.
O presidente já levantou a bandeira do combate à inflação como a meta principal de seu
Governo. Mas combater a inflação não se faz sem contrariar interesses. Não é possível ao Governo
conceder no setor público nem consentir no setor privado a elevação e o reajustamento dos salários
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como vinha sendo feito até aqui. De agora por diante, esses reajustamentos hão de ser feitos com
a maior parcimônia. Sem o que nunca mais se sairá da espiral “alta de preços – alta de salários –
nova alta de preços – nova alta de salários”, indefinidamente, até a “debacle” final, como na Alemanha
de 1922-1923. Esse regime de parcimônia, depois das generosas, impatrióticas e demagógicas
liberalidades do sr. João Goulart, não pode deixar de suscitar protestos e malquerenças, especialmente
naqueles setores privilegiados, como dos tesoureiros e dos procuradores, por exemplo, no serviço do
funcionalismo, e dos ferroviários, dos marítimos e dos portuários, no setor autárquico. Nem é possível
manter o absurdo de distribuir 1% da receita aos funcionários da Fazenda de todas as categorias.
Não menor será a grita daqueles que no setor privado do comércio e da indústria negociam quase
exclusivamente com capital dos bancos e nunca tiveram a compreensão de que em regime inflacionário os
lucros aparentes são ilusórios e a recomposição do capital próprio de giro, imperativa.
Basta ver que a tinta ainda não secara no decreto de nomeação do sr. Otávio Bulhões, e já era ele acusado
do crime de restringir indevidamente o crédito bancário e de provocar o desemprego. Colunistas que se fazem
eco dos interesses que se julgam ameaçados já se expandem em reclamações antecipadas. Conheço isso de
experiência própria, quando de minha passagem pelo Ministério da Fazenda e expedição da Instrução 108, que
solicitava dos bancos que 40% do “acréscimo” dos depósitos fossem esterilizados, podendo os 60% restantes
servir para a expansão do crédito, medida que deu os melhores resultados e não causou qualquer desemprego.
O desemprego neste País provém, quase invariavelmente: a) de salários excessivamente altos para a mão
de obra não habilitada; b) de escassez de pessoal qualificado, a par da superabundância de mão de obra primária.
Outro setor de onde também surgirão protestos é o dos transportes, em que a indisciplina e a ineficiência
correm parelha com salários superinflacionados pelos “extraordinários” de horário, de chuva, de insalubridade e
outros de toda espécie, criados pela fertilidade da imaginação de sindicatos e pelegos. O déficit das ferrovias e da
marinha mercante é de mais de um bilhão por dia.
Os ministros vão enfrentar uma tarefa hercúlea. Mas, o maior merecimento caberá (...) prestigiar.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Posição da Venezuela caracteriza crise no Sistema Continental
A posição da Venezuela diante do novo Governo brasileiro, traduzida na suspensão de suas
relações diplomáticas com Brasília, leva os observadores da política continental à convicção de que
o Sistema Interamericano está realmente em crise. Aponta-se no mapa americano uma carga de
dificuldades que comprovam a falência dos órgãos encarregados de zelar pela harmonia continental.
Em primeiro lugar, a contradição fundamental que reúne contra o Brasil, em destaque,
a Venezuela e Cuba, quando o Governo de Caracas está solicitando o apoio brasileiro para sua
reivindicação de envio a território cubano de comissão da OEA para investigar a procedência de sua
queixa. A Venezuela denuncia o governo Fidel Castro de ter armado os guerrilheiros venezuelanos.
Também é estranhado na área diplomática o formalismo de Caracas, onde, pela primeira vez, um
presidente da República recebeu, faz pouco, o poder das mãos de outro governante eleito.
No quadro continental, a Bolívia se retirou da OEA, em razão de uma disputa de fronteira com
o Chile. Catorze nações estão de relações cortadas com o governo cubano. Dois terços do Conselho
da OEA são favoráveis à expulsão de Cuba como obrigação para todos. Em relação à queixa da
Venezuela, a proposta brasileira (fórmula Araújo Castro) de apuração em território cubano foi repelida
frontalmente por Fidel Castro.
Não é por esquerdismo que a Venezuela criou impasse com o Brasil, porque a URSS, a
Tchecoslováquia e a Iugoslávia não discutiram a matéria: apresentaram cumprimentos na posse do
novo presidente da República, dentro do princípio, hoje universal, de que não há problemas com
qualquer governo que mantenha a ordem interna e assegure os compromissos internacionais, duas
características já assinaladas na posição política brasileira resultante dos acontecimentos de 31 de
março e 1º de abril.
A festa de Schmidt
Amigos arregimentados na improvisação invadiram sábado à noite o apartamento do sr. Augusto
Frederico Schmidt, por cima das convicções políticas e das divisões partidárias, para abraçar o poeta nos
limites íntimos de sua solidão aniversária. Foi uma festa. José Olímpio participou da conspiração apressando
a tiragem do último livro de Schmidt, O Caminho do Frio, de onde Natália Timberg extraiu no silêncio aberto,
ao seu redor, uma aula de dizer poesia. Quando acabou de ler Pedra, foi a vez de Maria Fernanda erguer do
texto para a atenção de amigos em círculo, na sala de Schmidt, uma página sustentada na sua voz forte.
O encontro de pessoas de tão diferentes procedências no afeto do poeta exigiu do sr. Armando
Falcão um breve prefácio à festa. Schmidt passou aos autógrafos, até que uma voz explodiu junto ao plano
em números de canto. Era o seu barbeiro, com trinta anos de navalha em punho no exercício de um
ritual diário em que espuma e discussões políticas se misturam. De longe, houve de saída um susto: quem
estava na varanda atreveu-se a imaginar o general Nélson de Melo, perto da cena, na autoria do sarau.
Não demorou até os gestos de Geraldo Fedulo o identificarem a plenos pulmões na realização de cantor.
Do canto ao discurso não demorou: o barbeiro de Schmidt esgotou seu estojo de adjetivos rasantes, sob
protestos do poeta.
O traço de homogeneidade na frequência eram os Sales, desde o tronco mineiro representado
por Aluísio, Jósio, João Nescésio e Alínio, até os pernambucanos pai e filho, Apolônio e Mauro, e o sr. Válter
Moreira também Sales.
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Valdomiro Autran Dourado e José Alberto Gueiros insistiam com o professor Francisco Campos
sobre a Revolução de 1º de Abril, assunto que reuniu também Álvaro Americano e Gustavo Magalhães
em redor da sra. Miriam Gueiros. Dois antigos prefeitos do Rio, srs. Francisco Negrão de Lima e Sá
Freire Alvim, dividiam episódios mais leves da crise vencida. Foi o sr. Sigmund Weiss que levou o
testemunho candente da presença do sr. Carlos Lacerda na televisão, até momento antes.
Duas figuras eminentemente políticas: o sr. Ranieri Mazzilli em evoluções de importância, muito
posto na desenvoltura que contraiu no exercício do mandato presidencial, e o sr. Rafael do Almeida
Magalhães, vivendo a véspera da consagração, continha-se na majestade de Delfim da Guanabara.
Percebia-se que a poltrona tinha para ele dimensão de trono.
Saudades do sabiá
Já estão com um pé fora do Brasil, asilados na Embaixada da Iugoslávia em Brasília, os deputados
Almino Afonso, Bocayuva Cunha, Temperani Pereira, Ortiz Borges, Benedito Cerqueira, Lamartine
Távora, Rubens Paiva, Ramon de Oliveira Neto, Amaury Silva, na representação do PTB, João Dória, do
PDC, Sílvio Braga, Fernando Santana, Raul Ryﬀ, do PSD e sua mulher, dona Beatriz.
Na Embaixada do México, no Rio, candidatam-se a sentir a falta de palmeiras e sabiá os srs.
Max da Costa Santos, José Aparecido de Oliveira, padre Alípio de Freitas, vinte fuzileiros navais,
Kátia Valadares, Abgail Nunes, comandante Godói Tales e senhora, Rodolfo Konder e seis figuras de
destaque na administração da Petrobras.
Na sede da Chancelaria do México, no Flamengo, estão os srs. Heron de Alencar, Félix Ataíde e
um grupo de quarenta que buscaram ali asilo político. Na Embaixada do Peru, os srs. Abelardo Jurema,
Clidenor Freitas, Maia Neto e Magarinos Tôrres. Na Embaixada da Bolívia estão doze.
Devassa no café
A devassa a ser iniciada no IBC está dependendo apenas da indicação de um oficial superior,
pedido ao ministro da Guerra pelo sr. Júlio Avelar, presidente da autarquia, com toda a urgência
possível. A Comissão de Inquérito vai fazer o levantamento de todos os negócios realizados na área
do café e apurar a participação do IBC em interesses considerados estranhos à sua finalidade.
Parte o sr. Júlio Avelar da previsão de que o escândalo a se configurar certamente ultrapassará
a esfera de competência do IBC e a presença de um representante do Exército abreviará o caminho
para investigações conduzidas em outros planos.
Atingido
No programa de demissões federais foi enquadrado ontem o embaixador do Brasil na Nicarágua:
o sr. Lutero Vargas estava há dois anos na chefia da representação diplomática do Brasil em Manágua,
mas o tempo em que permaneceu no posto não soma três meses.
Especulação sinistra
Entre a sexta-feira 13 e o dia 31 de março, quando as ações faziam voos rasantes e aterrissagens
forçadas, Aluísio Sales aproximou-se de um grupo que repartia pessimismo. Entrou na roda, mas
estava longe em sua ordem de preocupações quando alguém avançou que a Brahma (falava-se de
ações) ia chegar a 1.200 cruzeiros. Aluísio espantou-se com a velocidade da inflação:
— Mil e duzentos a garrafa, já?
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Juscelino agora é o alvo de Lacerda
O governador Carlos Lacerda já escolheu o seu novo alvo preferencial. Todo o seu poder de
fogo está dirigido no momento contra o sr. Juscelino Kubitschek, para uma evidente operação de
limpeza com vistas à sucessão presidencial. Sua campanha baseava-se, até à Revolução, no fato de ser
ele o contraste mais nítido ao sr. João
Goulart e ao que este representava. Daqui por diante, ele volta a um tema antigo em
circunstâncias renovadas: o sr. Juscelino Kubitschek. O sr. Ademar de Barros não o interessa, pois está
evidentemente marginalizado no processo político. O novo Governo da República, ainda que dele
venha a divergir e ainda que venha a colocar-se em atitude hostil à política oficial, não lhe oferecerá
como tema de batalha as mesmas vantagens que lhe oferece o ex-presidente da República. Nem o
atual Governo, por mais que marche em sentido oposto ao do lacerdismo, oferecerá riscos à marcha
do governador da Guanabara para à Presidência da República.
O sr. Carlos Lacerda já tem um aliado inesperado na campanha aberta contra o sr. Juscelino
Kubitschek. Dentro do PSD, iniciou-se um movimento visando a adaptar o partido à realidade
imposta pela Revolução, a aproximar o pessedismo do sistema implantado pela revolução vitoriosa.
No pressuposto de que crescerá a pressão de círculos militares, visando a retirar ao sr. Kubitschek
condições para disputar o pleito, políticos pessedistas manobram já no sentido de derrubar a velha
direção partidária, comprometida com a candidatura do ex-presidente, como primeiro passo para
eliminar essa candidatura.
Embora ainda não se possam revelar todos os dados em movimento da campanha de bastidores
dentro do PSD, pode-se adiantar que a tentativa de derrubar o sr. Amaral Peixoto da Presidência do
PSD não se restringe ao sr. Armando Falcão, ganhando áreas muito importantes do pessedismo.
Ontem, em Brasília, supondo de que se trata de uma iniciativa isolada, deputados do PSD
decidiram homenagear o sr. Amaral Peixoto, reiterando-lhe a confiança dos seus correligionários e
chegando inclusive a admitir a hipótese de excluir da agremiação o sr. Armando Falcão. Há indícios,
no entanto, de que o deputado cearense tem cobertura em círculos muito importantes do PSD,
estando escolhido inclusive o candidato que oporão ao sr. Amaral Peixoto numa eventual eleição
para à Presidência do Partido.
De qualquer forma, essa atitude de pessedistas está coordenada com a campanha do sr. Carlos
Lacerda e tem como pressuposto o crescimento da pressão de círculos militares contra a persistência
da candidatura do sr. Juscelino Kubitschek.
Frustração civil
Completado o Governo, em seu mais alto escalão, dirigentes políticos ligados ao movimento
vitorioso não escondem a frustração de que se acham possuídos com a preterição dos homens que
mais se expuseram na campanha contra o sr. João Goulart.
Essa frustração civil não é um fenômeno lacerdista dentro da UDN, mas atinge a própria direção
nacional do partido, na qual não se compreende que não tenha sido incluído no Governo um homem
como o sr. Bilac Pinto.
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PSD faz bloco independente
O PSD decidiu constituir na Câmara dos Deputados um bloco independente, com a participação
do PRP e do PRT. São ao todo 126 deputados. Considerou a direção do PSD a impossibilidade de
manter a aliança com o PTB, pela atitude declarada de oposição assumida por esse partido. Quanto à
UDN, a colocação do problema sucessório a afasta do pessedismo.
Com a decisão do PSD, agrupam-se os deputados agora em quatro blocos: o do PSD-PRP-PRT,
o do PTB-PSB, o da UDN-PL e o dos pequenos partidos comandados pelo PSP.
PTB movimenta-se para Kruel
Dentro do PTB começam a surgir indícios de mobilização para a futura sucessão presidencial.
Desgostosos com o sr. Juscelino Kubitschek ou procurando criar condições para resistir à sua
candidatura, próceres do PTB realizam sondagens visando a tornar viável a candidatura do general
Kruel à Presidência da República. Seria esse o processo de garantir a presença do partido nas próximas
decisões políticas sem ferir o espírito da Revolução.
A atitude de Juscelino
O sr. Juscelino Kubitschek está aparentemente decidido a suportar em silêncio a ofensiva que
se lança contra ele no momento, até que passe a faixa de risco de uma ação militar direta contra sua
sobrevivência política. No entanto, o calor da mobilização poderá aconselhar o ex-presidente a mudar
de atitude e a enfrentar a batalha em campo raso antes que seja tarde.
Nos círculos juscelinistas, onde se dá como certa a vitória eleitoral do ex-presidente, acredita-se
que a atual campanha visa apenas a criar condições para reabrir uma crise militar na oportunidade
da eleição de 1965.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Em suspenso novas cassações de direitos políticos: ritual agora é mais
demorado
Ao mesmo tempo em que se empossavam, ontem, os últimos cinco membros do Ministério
Castelo Branco, começavam a correr nos círculos parlamentares de Brasília boatos de que o Governo
estaria preparando uma nova lista de suspensão de direitos políticos. O comentário, no entanto,
era desfeito nas áreas da UDN, que afirmavam desconhecer a existência da iniciativa, já formalizada
ou estruturada, nesse sentido. O sr. Bilac Pinto chegava a lembrar, inclusive, que as suspensões que
venham a ser ditadas agora terão que obedecer a um longo ritual interno no Governo, passando
por uma filtragem que não se fazia necessária antes de o marechal Castelo Branco empossar-se na
Presidência.
O “Ato Institucional” — dizia o presidente da UDN — prevê que o Conselho de Segurança
Nacional indique ao presidente da República os novos atos suspensivos ou de cassação. Tratariam,
agora, de medidas ditadas não apenas pelos comandantes militares, mas de responsabilidade de todo
o Ministério e mais o chefe da Casa Militar, que por força legal, integram o Conselho de Segurança. Os
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atos seguiriam um longo ritual, não observado — porque desnecessário, comentava — nas sanções
editadas anteriormente à posse de Castelo Branco. Dessa constatação, veiculada publicamente pelo
presidente udenista, concluía-se nos setores parlamentares que nenhuma medida decorrente do “Ato
Institucional” estaria na iminência de ser efetivada, ou, mais até, não estaria na agenda atual de atos
do Governo.
Emendas constitucionais
De toda a movimentação ocorrida, ontem, no Executivo, além do envio da Mensagem ao
Congresso propondo os níveis do novo Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, obtinhase a informação de que o ministro da Justiça, por determinação do presidente da República, havia
convocado sua assessoria para iniciar a redação de emendas constitucionais, a serem enviadas, dentro
dos próximos quinze dias, ao Legislativo.
Abusos preocupam
O ministro Milton Campos, absorvido, por ora, na resolução dos aspectos repressivos que
se seguiram à deposição do sr. João Goulart, deverá — pelo que se anunciava ontem em fontes
governamentais — encaminhar ao presidente da República um relatório detalhado sobre a situação
dos presos políticos, tocando, especialmente, nos abusos e violências que, em nome do movimento
vitorioso, se instauraram em vários Estados. Não só nas áreas mais próximas ao presidente Castelo
Branco, como paralelamente na UDN e no PSD, domina um sentimento de perplexidade face a
vários atos de arbitrariedades e vinditas pessoais surgidas, na crista do movimento militar vitorioso,
e em seu nome, em vários pontos do País. Já se pensa, inclusive, numa espécie de regulamentação
interna da “repressão ao comunismo”, para evitar mesmo que a Revolução de 31 de março venha a
se descaracterizar, terminando como um movimento de violência inaudita, muito próximo de um
“estado anárquico”.
Cassados sem correspondência
Toda a correspondência já chegada à Câmara e destinada aos deputados de mandatos cassados
ou de direitos políticos suspensos foi recolhida, ontem, por determinação do DCT. Calcula-se que
cerca de mil cartas (destinadas a Brizola haveria mais de quatrocentas) voltaram aos correios, de onde
se explicou à Mesa da Câmara que a determinação partira do Conselho de Segurança Nacional. Pelas
informações prestadas pelo primeiro-secretário da Câmara, a correspondência será “devolvida aos
remetentes”.
Governo sem líder
Muito embora o sr. Pedro Aleixo venha atuando, nos bastidores, como o líder de fato do Governo na
Câmara, nenhuma providência foi formalizada nesse sentido. Ontem, o ministro para Assuntos do Gabinete
Civil esteve em visita ao Congresso e sua presença, de início, chegou a ser interpretada como um contato
preliminar para definir nominalmente a liderança do Governo. O sr. Luís Viana, no entanto, limitou-se a
contatos pessoais com a Mesa da Câmara, explicando detalhes da Mensagem Presidencial de aumento
dos militares, sem outra atividade relacionada com a formação do bloco parlamentar governista.

325

QUARTA

22 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Comando de JK-65 acha que Lacerda é o maior interessado em manter as
regras do jogo
Os setores juscelinistas assinalam agora o início de uma pressão política, nos mesmos moldes
da tentativa realizada em 1955, para impedir a candidatura do sr. Juscelino Kubitschek. Percebem
que se forma uma corrente de opinião, à margem do Governo e nas águas da Revolução, para retirar
Kubitschek da disputa eleitoral do ano que vem e, se isso não se tornar praticável, para bloquear-lhe a
posse em caso de vitória nas urnas. Mas constatam com alívio que desta vez suas preocupações são
menores, porque o sr. Carlos Lacerda será também interessado direto na manutenção das regras que
conduzem o jogo político.
É pacifico para o comando das forças juscelinistas que o governador da Guanabara, com o seu
pronunciamento de sábado, investindo contra JK, pretendeu apenas fixar seu adversário nas urnas e
não eliminá-lo na disputa, porque para isso se tornaria indispensável levar mais longe do que pedem
os interesses políticos do sr. Carlos Lacerda à alteração do processo eleitoral brasileiro.
Entendem os juscelinistas que a tendência de Lacerda é caracterizar desde já sua campanha
nessa linha, para responsabilizar Kubitschek como a origem do fortalecimento político do sr. João
Goulart, pois o governador da Guanabara vai preferir contrastar com JK e não com o Governo
Federal. E é Kubitschek o adversário que melhor atende às necessidades do combate que dará a
tônica à campanha de Lacerda. Lembram, a propósito, a declaração do sr. Carlos Lacerda em São
Paulo, quando fez carga em pronunciamento público contra o sr. Juscelino Kubitschek, afirmando
claramente que deseja tê-lo como adversário nas urnas de 1966, com todas as restrições que lhe faz
em termos contundentes.
Não acreditam os juscelinistas na sobrevivência do estado de espírito que pretende excluí-lo
da disputa eleitoral, porque o Governo está interessado em normalizar-se rapidamente e não parece
inclinado a comprometer-se em situações que lhe acarretem dificuldades. E o candidato natural da
Revolução, nas urnas, será o sr. Carlos Lacerda, que está de partida como candidato e anuncia que
voltará ainda candidato em 1965. A alteração do jogo político o excintria fatalmente das possibilidades.
Participações
1) Uma participação importante da Revolução, e que não teve ainda a devida ênfase, foi a do
governador Nei Braga. As articulações que fez na área militar do Sul foram de importância decisiva. O
governador Magalhães Pinto pode dar do seu trabalho o melhor testemunho.
2) Poucos atentaram para o sentido internacional da participação do senador Afonso Arinos na
rebelião de Minas. No entanto, ao convidar Arinos para a luta, o governador Magalhães Pinto teve em mira
esse objetivo. A presença de um ex-chanceler da República, conhecido e respeitado nos principais órgãos
da política internacional, daria no exterior a certeza de que se tratava de um movimento sério, de largas
proporções e responsabilidades, e não uma aventura provinciana. Os que pedem hoje a cabeça de Arinos
ignoram não só os riscos que ele correu, mas também a importância de sua participação em termos de
prestígio.
3) Outra figura de relevo nos acontecimentos mineiros foi o secretário Osvaldo Pierucetti, expresidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. De uma fidelidade total ao seu amigo e chefe político
Magalhães Pinto. Pierucetti desempenhou algumas das tarefas mais delicadas da articulação revolucionária.
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Assiduidade
O presidente Castelo Branco já deu várias provas do seu empenho em restaurar a imagem que
deseja levar ao cargo, entrando e saindo do Palácio do Planalto pela porta da frente. Os seus hábitos
de trabalho compõem uma fisionomia de austeridade e seriedade que constitui o grande lastro
de autoridade presidencial. Entre os seus cuidados políticos, está registrado o costume de passar
diariamente os olhos pela relação das frequências na Câmara e no Senado, pelo desejo de formar
opinião sobre os congressistas. Não tem o objetivo de impor a conduta de assiduidade, mas apenas o
de conhecer os legisladores no seu dia a dia, como forma de aferir aptidões e respeito pelo mandato.
Não é candidato
Não é verdade que o coronel Gustavo Borges, secretário de Segurança da Guanabara, tenha
manifestado o desejo de ser eleito vice-governador. O testemunho é de seu círculo mais próximo e dá
conta de que o coronel Borges está certo de que a versão disfarça apenas outros propósitos de pessoa
ou grupo de pessoas interessadas em incompatibilizá-lo na área estadual.
Asilados
1) A embaixada do México é apenas um apartamento de três quartos. Lá se encontram 22
asilados. O problema do espaço vital é cruciante, mesmo se tratando de pessoas com ideias afins.
2) Na Embaixada da Iugoslávia, em Brasília, os asilados resolveram encher o tempo dividindo-se
em grupos de trabalho. Há o grupo que analisa a queda do Governo Goulart, outro que interpreta a
Revolução, outro que define as perspectivas políticas e econômicas do Governo etc.
3) A presença de Kátia Valadares, beleza baiana que foi “Miss Elegante Bangu”, entre os asilados
da Revolução, tem dado muito o que falar. A tendência quase unânime é para duvidar que haja
interesse em prender a moça ou cassar-lhe os direitos políticos. Por outro lado começam a correr
histórias sobre as paixões que Kátia estaria inspirando entre os exilados.
4) O nome do jornalista Darwin Brandão está aparecendo por equívoco entre os asilados,
porque o confundem certamente com o Otávio Brandão, antigo militante comunista. Passada a
notícia pelo telefone, confundem-se facilmente os prenomes, sobretudo porque Darwin é muito mais
conhecido. A verdade é que o problema do jornalista é só o de sua saúde. Passou a ser menos visto
na cidade porque se recolheu à casa, preferindo o repouso imposto pelos médicos à hipótese de uma
operação em condições delicadas.
5) Há informações contraditórias sobre o comportamento de alguns asilados importantes. Falase, por exemplo, no desespero de vários deles, que chegam a violentas crises de choro, sentindo
perdidas não só suas carreiras como também, em certos casos, as suas fortunas. Mas também nesse
setor o boato corre solto.
Listas
Assessores e amigos do governador Carlos Lacerda negam categoricamente que tenha partido
dele qualquer nome para as listas de expurgo, tanto na cassação de mandatos parlamentares quanto
na suspensão dos direitos políticos. Asseguram de todas as formas que este é um assunto no qual o
Governo da Guanabara não se quis envolver.
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Mazzilli entende-se com Carlos Lacerda
A UDN, atenta à pressão do círculo revolucionário contra a presença do sr. Juscelino Kubitschek
na sucessão presencial de 1965, tende a considerar que qualquer ação política contra o ex- presidente
da República deve partir de dentro do próprio PSD. Ao partido do sr. Juscelino se atribuiria assim a
responsabilidade da cirurgia recomendada pelo espírito revolucionário com vistas à salvação da paz
política nos próximos dois anos.
A alguns setores do PSD não parece repugnar esse papel, pois já se prega ali abertamente a
necessidade de ajustar o principal partido político do País às novas realidades revolucionárias, e já se
fala na necessidade de assegurar a continuidade de luta anticomunista mediante a integração do PSD
num sistema que exclua as alianças espúrias, as mesmas que transformaram a eleição do sr. Juscelino
Kubistchek em 1965 num “casus belli” para o regime e numa ameaça, portanto, à continuidade das
instituições.
Para se ter uma ideia da repercussão dessas tendências de setores pessedistas com relação ao
problema Juscelino, basta citar um fato: a recente conferência, no Palácio da Guanabara, do sr. Ranieri
Mazzilli com o sr. Carlos Lacerda. Foi uma visita demorada, da iniciativa do presidente da Câmara, que
abordou com ênfase renovadora os principais aspectos da situação política atual, inclusive no que
respeita às posições do PSD.
O nome do sr. Mazzilli começa, de resto, a circular em esferas pessedistas como o candidato à
presidência da agremiação, em substituição ao sr. Amaral Peixoto, cuja renúncia se procura provocar.
O sr. Mazzilli, que é um político notoriamente prudente, não permitirá que continuem a circular esses
rumores e a progredir essa articulação sem que disponha de dados efetivos de estímulo. Sabe-se,
aliás, que, dentro do PSD, homens como o senador Benedito Valadares se mostram sempre sensíveis
a razão de Estado do tipo daqueles que se invocaram em 1965 contra o sr. Juscelino Kubitschek.
Naquela ocasião, o senador mineiro considerava uma loucura a decisão do sr. Kubitschek de enfrentar
o veto dos militares. Foi o sr. Valadares, dentro do PSD, um dos principais instrumentos de pressão
contra o candidato, que só por muito constrangê-lo obteve na convenção os votos desesperados do
chefe do PSD mineiro.
As seções de Goiás e de Pernambuco estariam dispostas a ingressar na mesma linha de temor,
decidindo-se a alertar o partido para os riscos da manutenção da candidatura Kubistchesk. O expresidente da República, que esperava desta vez ter um apoio tranquilo de sua agremiação, poderá,
de repente defrontar-se ali com problemas agravados, na medida em que o sistema revolucionário,
que ainda não retornou aos quartéis, imponha ao atual Governo a predominância das pressões
revolucionárias, já agora apoiadas em áreas políticas agressivas, como, no caso, o sr. Lacerda, ou
amedrontadas, como no passo de muitos pessedistas.
Bilac declara-se satisfeito
O sr. Bilac Pinto, presidente da UDN, não endossa o descontentamento de alguns de seus companheiros
de direção partidária com relação à constituição do Governo. Acha ele que o Governo é o melhor possível.
Sabe-se, de resto, que durante as gestões para sua formação, o presidente da UDN foi sendo
sistematicamente posto a par das tendências, das escolhas e das decisões do marechal Castelo Branco, inclusive
daquelas que contemplaram políticos pessedistas, ou quase.
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240 deputados com o Governo
Embora a Câmara vá se dividir agora em quatro blocos parlamentares distintos, sem que
qualquer deles constitua o bloco do Governo, o presidente da República será apoiado por uma
maioria composta pelo menos de 240 deputados. Esse levantamento foi feito numa reunião dos
srs. Bilac Pinto e Martins Rodrigues, como a base no exame objetivo da situação de cada um dos
deputados. Nesse número figuram só representantes da UDN, do PSD, do PL e do PSP.
O Governo deverá designar um líder parlamentar, que encaminhará os assuntos do específico
interesse governamental. Essa liderança estará constituída até o fim da semana e trabalhará com base
nesses 240 deputados que lhe são indicados pelas direções dos principais partidos.
O secretário particular
O novo secretário particular do presidente da República é o escritor Eugênio Gomes, um homem
culto e tranquilo, com larga experiência burocrática. Foi ele chefe de Gabinete do sr. Clemente Mariani
quando este, no Governo Dutra, era ministro da Educação.
Campos protesta
O sr. Francisco Campos protesta contra a tendência de encará-lo a partir de 1937, como o
único inimigo das liberdades públicas no Brasil. E pergunta: e os que assinaram a Carta de 1937? E o
marechal Dutra? E Capanema? E o Filinto Müller, o braço forte da ditadura?
O sr. Francisco Campos entende que é um erro a tendência de, em seguida a uma Revolução,
querer se voltar à moralidade. O natural seria prosseguir a Revolução até que sua força intrínseca seja
esgotada.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Formação dos blocos parlamentares esta semana
Nos círculos parlamentares, o líder pessedista Martins Rodrigues anunciava, ontem, a posição
de seu partido, face ao novo Governo, classificando-a de “colaboração sem integração”. Os pessedistas,
ainda esta semana, constituirão, oficialmente, um novo bloco partidário, na Câmara, com o PRT e o
PRP. O antigo bloco da maioria, no Governo Jango — PSD e PTB — já desfeito, de fato, deverá ser
desarticulado, formalmente, entre hoje ou amanhã, depois de um encontro das lideranças dos dois
partidos.
O novo bloco governista, que deveria se constituir através da UDN, do PL e do PSP, parece
que se limitará aos dois primeiros partidos, continuando a agremiação do sr. Ademar de Barros a
integrar o “Grupo dos Pequenos”. Contaria, assim, o Governo, com dois pontos de apoio, em termos
do Regimento Interno na Câmara, já que as duas maiores bancadas dos “Pequenos” PSP e PDC apóiam
o Governo Castelo Branco.
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Responsabilidades sem ódios
A determinação de Castelo Branco aumenta as responsabilidades de Brasília, como Capital.
Concentrando-se nela o poder de decisão do País, os problemas e as crises convergirão sobre a
jovem cidade de quatro anos. Nessa soma de responsabilidades imediatas, preocupa-se o presidente
da República em extirpar a desagregação “post-revolucionária”, criada com a onda de repressões e
violências desencadeadas em alguns Estados da Federação — especialmente, no Maranhão e na
Guanabara — por iniciativa exclusiva de seus governadores.
Anunciava-se, ontem, que o marechal Castelo Branco, ao deixar Brasília para dirigir-se a Ouro
Preto, ainda emocionado por ter sido saudado, à saída do Alvorada, por dezenas de admiradores,
como “o presidente brasiliense”, teria feito notar ao ministro da Justiça ser imprescindível que “se
apague o ódio e a violência no coração dos brasileiros”. A frase, vinda à lembrança do presidente,
entre os festejos da Capital, pode encerrar o significado dos próximos dias que aguardam a Nação,
em que a tendência do movimento militar vitorioso seria o de sepultar as querelas, para iniciar a ação
efetiva de governar.
Aniversário de Brasília
Pela primeira vez, nos festejos de seus aniversários, a Capital da República tem as prisões lotadas
— nelas estão, inclusive, um magistrado — o juiz Geraldo Joﬃly; um sacerdote — o padre Francisco
Lage, — e sem que o construtor da cidade, o arquiteto Oscar Niemeyer, pudesse estar presente às
comemorações.
A esse ambiente inusitado, que presidiu o aniversário de uma Capital, que, em outros anos,
viu passar as crises mais profundas da história republicana, intercalava-se, no entanto, um fato
auspicioso para a sua consolidação integral: o presidente Castelo Branco anuncia que não se afastará
da cidade e que não permitirá que o Governo da Nação se exercite numa ponte aérea, que ligue
Planalto Central à Guanabara. A sede do Governo —– tem salientado o marechal — é Brasília. Daqui,
pretende administrar, mais do que nenhum dos outros sete chefes do Governo (quatro presidentes
da República e três presidentes de Conselho), empossados na cidade, o fez, até então.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
As armas de combate à inflação
Duas podem ser as principais causas ou origens da inflação. Digo“principais”, porque pode haver outras causas
subsidiárias, cuja apreciação, de caráter mais técnico e de importância relativamente secundária, não cabe nesta
ocasião nem neste lugar.
Há o caso da inflação originada pelo excesso de demanda monetária, resultante de emissões feitas para cobrir
despesas do Governo ou para expandir o crédito bancário. O dinheiro emitido cai fatalmente na mão de alguém –
indivíduos ou empresas –, os quais passam a gastar, a comprar ou a investir mais. A procura adicional faz subir os preços
da forma que todos conhecem.
Mas há também o caso da inflação que não se origina de emissões resultantes de déficits ou de expansão de
crédito e sim de incrementos excessivos de salários. Trata-se então de uma inflação de custos. Os preços sobem porque
os custos se elevam. E a alta dos preços força uma provisão maior de dinheiro. É o nosso caso, de inflação salarial.
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Por isso é que quando na Argentina o presidente Frondizi chamou o sr. Alzogaray para o
Ministério da Economia, com o programa de combate à inflação, confiou-lhe, ao mesmo tempo,
o Ministério do Trabalho, para que ele pudesse exercer o controle dos salários. Mesmo que não se
chegue a essa providência extrema, a política salarial deve obedecer à orientação geral do plano de
combate à inflação.
Essa me parece ser a primeira providência em matéria de combate à inflação.
A segunda arma de combate é a dos cortes na despesa pública, inclusive autarquias e inclusive
os excessos salariais nessas autarquias. Não é possível que se exijam do povo brasileiro, abrangendo o
operariado e as classes mais pobres de Norte a Sul do País, novos sacrifícios para sustentar o luxo dos
príncipes do orçamento federal que se situam em sua maioria, nas autarquias federais, com um déficit
superior a um bilhão de cruzeiros por dia! Sangrar os recursos das classes ricas, médias e pobres para
que um mestre de barca ou de rebocador ganhe Cr$ 700.000,00, um estivador, meio milhão ou um
guarda-chaves, três salários mínimos. É inadmissível.
A terceira arma é a da política fiscal, a saber, a adaptação do sistema tributário às exigências do reforço da
receita pública.
Na presente conjuntura não vejo outro meio senão o da votação de um novo orçamento para vigorar de
1º de julho de 1964 a 30 de junho de 1965, em substituição parcial ao que foi votado para o exercício de 1964. Se
essa providência exige uma emenda constitucional ou se pode ser feita por lei ordinária, não é de minha conta
nem de minha competência. Mas que é um imperativo, é.
Três medidas de caráter fiscal me parecem urgentes. Primeiro, a suspensão imediata da subvenção
cambial ao trigo e ao petróleo. A alta inevitável dos preços desses dois produtos é da natureza de uma inflação
corretiva, a saber, uma pequena inflação indispensável para combater uma inflação maior, resultante das
emissões de papel-moeda para cobrir essas subvenções cambiais.
Segundo, um imposto geral de emergência cobrável na fonte, sobre os rendimentos do trabalho, no
exercício financeiro 1964-1965. Digo “cobrável na fonte” porque o recolhimento de seu produto ao Tesouro
precisa ser rápido. E não proponho sua extensão aos dividendos porque esses já estão sujeitos a um imposto de
28%, no mínimo.
Terceiro, corte nos investimentos públicos de qualquer espécie que não se refiram a pontos de
estrangulamento da economia ou que não estejam em via de conclusão. A expansão dos investimentos no
setor privado compensará a redução no setor público.
Devo dizer a esse propósito que não tenho o menor receio de uma crise de desemprego.
A volta da confiança na economia nacional, que se manifestou, espetacularmente na Bolsa de
Títulos e no mercado do dólar, logo após a vitória da Revolução, se encarregará de promover todo
o impulso requerido no setor de investimentos. Todos os investimentos “reprimidos” pela ameaça
de bolchevização do País vão agora se expandir. Três dias após a vitória da Revolução, anunciava a
Volkswagen um novo investimento de 28 milhões de dólares.
Corrija-se, logo que isso seja possível, a famigerada Lei da Remessa de Lucros, produto híbrido da burrice
e da demagogia.
Transfiram-se para as mãos de particulares as empresas industriais do Governo, que ele administrou tão
mal (salvo honrosas e temporárias exceções) e que pesam por seus déficits no orçamento federal. Não é tarefa
do Governo fabricar automóveis (FNM), nem barrilha (Álcalis), nem aço (Cosipa, Acesita, Volta Redonda) etc.
Com esse conjunto de medidas, acredito que se possa baixar o déficit de 1964 à casa dos quinhentos
bilhões de cruzeiros equivalentes a trezentos bilhões de cruzeiros de 1963, digamos.
O resto ficará para o esforço de 1965 e mesmo 1966.
P.S. – A ideia de levantar um trilhão de cruzeiros no seio das empresas é uma fantasia. A totalidade
dos lucros de 1963 deve andar pela casa dos seiscentos bilhões de cruzeiros (vide Conj. Econômica, de
fevereiro, trabalhos de páginas 168 e 169). E olhe lá. Porque uma boa parte desses “lucros” é ilusória.
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Jornal do Brasil
Segunda Seção – Wilson Figueiredo
Lacerda vai apagar na Europa marca de direita na Revolução de Abril
Durante sua permanência na Europa, o governador Carlos Lacerda vai empenhar-se em repor
o Brasil na imagem democrática, que o noticiário da imprensa europeia e americana comprometeu
ao apresentar a Revolução de Abril como animada de propósitos direitistas.
Desde que tomou conhecimento dessa tendência nos jornais franceses (principalmente) e
americanos, Lacerda não escondeu seu julgamento sobre o que considera uma distorção proposital
em alguns jornalistas e falta de informação em outros. Convencido de que, ao contrário dessa
caracterização, o movimento revolucionário é nacionalista e reformista, vai aproveitar sua ida à Europa
a fim de provocar o debate e dar-lhe, com apoio nos fatos, a interpretação que se ajusta aos objetivos
do novo Governo.
A necessidade de retocar a imagem do Brasil, alterada pelo ângulo direitista e reacionário que
lhe deram alguns jornais, preocupa o Governo, mas os problemas internos urgentes cobram-lhe maior
soma de esforços. O Governo acha que, a prazo médio, através das medidas que encaminhará com
sua realização, obrigará esses jornais a reverem seus conceitos formulados na pressa e sem atentar
para os aspectos reais da Revolução.
Lideranças políticas e setores privados estão também atentos para o problema da imagem
brasileira no exterior, convencidos de que internamente o Governo Castelo Branco está firmando uma
face democrática e progressista, de grande alcance político, mas é indispensável retocar os conceitos
que envolvem a nova situação brasileira, vista do exterior.
Lacerda observa que somente desinformação ou má-fé podem identificar Pequim e Washington,
com tanta leviandade, na mesma conceituação distorcida dos fatos. Não vai apenas defender a
Revolução: caracterizará o Governo Goulart como falsamente reformista e o movimento que o
derrubou como uma afirmação progressista e democrática. Está armado de dados e documentos.
Incerta
Apanhado no círculo de preocupações que se fecham ao redor das eleições presidenciais do
ano que vem, o embaixador Negrão de Lima — no exercício do comando da campanha juscelinista
— mandou-se de surpresa para o apartamento do deputado Ranieri Mazzilli, no Rio, e caiu das
nuvens quando deu de cara com os srs. Benedito Valadares e Armando Falcão, empenhados numa
conversa com o presidente da Câmara. Depois que o sr. Negrão de Lima saiu, os três rumaram juntos
para o apartamento do professor Francisco Campos, segundo informava dali a pouco um observador
colocado discretamente entre as árvores, em telefonema pessedista e mineiro.
Revolução na bola
O processo revolucionário brasileiro vai colocar no Maracanã em junho, durante a disputa da
Copa das Nações, uma bola que representa um estágio superior na indústria de bolas de futebol: pela
primeira vez circulará no gramado a bola preta e branca que frequenta os gramados alemães, seus
inventores. Em lugar dos dezoito gomos atuais, numa só cor, teremos 32 pedaços octogonais, como
se fossem azulejos.
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Francesas
t %F1BSJTWFNBJOGPSNBÎÍPEFRVFPEFMFHBEPEP-ØJEF#SBTJMFJSPBMJ TS1JSFTEP3JP mDPV
surpreendido pelo sermão do vigário na missa de domingo último na Igreja de N. S. de Loreto. O
padre falou em cores fortes da situação de miséria no Nordeste brasileiro e fez uma condenação
veemente do egoísmo dos ricos brasileiros.
t .ZMFOF%FNPOHFPUGPJWFSTÈCBEP OVNBTBMBQBSUJDVMBS BFYJCJÎÍPEPmMNFVidas Secas já com
legendas em francês. Na França, o filme de Nélson Pereira dos Santos e Luís Carlos Barreto se chamará
Sechesse, que é também o título da tradução francesa do romance de Graciliano Ramos, entrando em
circulação com a marca da Editora Gallimard e fazendo sucesso de crítica. Mylene gostou do filme e
depois da exibição almoçou com Glauber Rocha, diretor do outro filme brasileiro que também estará
no Festival de Cannes — Deus e o Diabo na Terra do Sol. Alguns espectadores franceses, de preferência
intelectuais, estavam curiosos em saber se os cangaceiros que aparecem no filme fazem parte das
Ligas Camponesas de Francisco Julião.
t 'PJJOBVHVSBEPEPNJOHPPTFHVOEPDBOBMEBUFMFWJTÍPGSBODFTB MJCFSUBOEPPTGSBODFTFTEB
tirania de uma imagem sem opção. Um receptor foi instalado no apartamento do general De Gaulle
no Hospital Cochin, para que ele pudesse desfrutar da inauguração. O primeiro filme exibido foi S.O.S.
Noronha, produção feita na Ilha de Fernando Noronha, com José Lewgoy.
Memória rápida
Um dia depois do outro, e já é atribuída ao general Costa e Silva a iniciativa da inclusão do
nome de Jânio Quadros na lista dos contemplados com a perda de direitos civis. De acordo com a
historinha que circula, quando passou os olhos pela relação, o ministro da Guerra assinalou a omissão
e sacando da caneta fez a emenda, com a observação — “por que a ausência desse?”. Jânio estava em
evidência epistolar, com uma resposta a Ademar de Barros e uma carta a Castelo Branco, depois de
longa hibernação política.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Reunião do Ministério para normas de Governo
O presidente da República está convocando para amanhã, sexta-feira, em Brasília, uma reunião
ministerial, com o fim de traçar normas de orientações gerais do Governo. Essas normas, que deverão
ser levadas ao conhecimento público, irão referir-se não apenas ao procedimento administrativo, como
também possivelmente abrangerão as primeiras definições da política de reformas a que se entregaria o
Governo.
O marechal Castelo Branco não parece disposto a abrir mão do desempenho da missão que lhe
coube de tornar efetiva a Revolução, não apenas na correção das distorções conhecidas da vida pública,
como no encaminhamento de uma legislação que cubra com seriedade um programa de reformas.
Sabe-se que, sem prejuízo dos trabalhos específicos de cada Pasta, caberá ao sr. Roberto Campos
a coordenação-geral da política de reformas, devendo, assim, de comum acordo com o ministro da
Agricultura, formular em termos concretos o programa de reforma agrária dentro do princípio de aumentar
a produtividade e a produção agrícola.
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A tarefa seria, portanto, a de aperfeiçoar e a de ajustar a estrutura agrária, e não propriamente a de
substituí-la sumariamente.
As tendências reformistas do Governo poderiam ser identificadas na longa atividade de estudos
e conhecimentos dos problemas nacionais a que se dedicou nos últimos dez anos a Escola Superior
de Guerra, os quais se processariam sob uma tendência nacionalista, sem que isso importe em quebra
dos compromissos com a realidade social, política e até filosófica do Brasil atual. As reformas que se
formulariam com base naqueles estudos visariam, na realidade, a promover uma redistribuição efetiva da
Renda Nacional.
A constituição geral do Governo representa uma indicação da importância que atribui o presidente
ao sistema de produção democrática, com a prevalência da livre empresa. Isso não impediria, contudo,
que, em certos setores, de acordo com convicções arraigadas na maioria dos núcleos militares, viesse
a prevalecer uma tendência estatizante, sempre que as considerações com a segurança nacional se
impusessem sobre quaisquer outros interesses.
Liderança do Governo
O presidente da República iniciou consultas aos dirigentes dos partidos que o apóiam para
escolha, nos primeiros dias da próxima semana, dos líderes do Governo na Câmara e no Senado.
PSD Não s sente em condições de julgar
As “démarches” visando a levar para dentro do PSD o problema levantado por setores
revolucionários contra a permanência da candidatura do sr. Juscelino Kubitschek foram repelidas
pela maioria dos deputados pessedistas presentes em Brasília. Considerariam os correligionários do
ex-presidente que lhes faltam condições para aceitarem o tipo de julgamento moral que se insinua
adotem eles contra o seu candidato e líder.
O sr. Ranieri Mazzilli, atingido pela reação da bancada pessedista, estaria disposto a dar uma
declaração na qual desautorizaria as versões sobre sua participação nas articulações promovidas pelo
sr. Armando Falcão contra o sr. Kubitschek. A verdade, porém, é que sua presença em conferências
com o mesmo sr. Falcão e com os srs. Benedito Valadares e Francisco Campos levou os juscelinistas a
identificarem sua presença no centro dos acontecimentos que se processam em torno da candidatura
do sr. Juscelino Kubitschek.
Quanto ao sr. Falcão, ameaçado de uma denúncia de suas atividades antipartidárias à seção do
Ceará, limita-se a comentar que pareceu, em dado momento, mais difícil derrubar o sr. João Goulart
do que o sr. Amaral Peixoto. E o primeiro, disse, já caiu.
Declaração de bens
Esperava-se ontem Brasília, segundo informações de círculos pessedistas, uma comunicação
do sr. Juscelino Kubitschek ao presidente do Senado, encaminhando sua declaração de bens. Com
isso, o ex-presidente se prepararia para repelir a campanha que se move contra ele, nos bastidores do
movimento revolucionário.
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Alkmin com Juscelino
O vice-presidente da República, sr. José Maria Alkmin, comunicou a dirigentes pessedistas não
estar de acordo com qualquer providência dentro do partido contra a candidatura do sr. Juscelino
Kubitschek, com o qual é solidário.
Falcão encontrou um estadista
Visitando ontem o marechal Castelo Branco, o deputado Armando Falcão diz ter encontrado na
sua firmeza, no seu equilíbrio e na sua lucidez, um verdadeiro estadista.
Oposição inteligente
A ala colaboracionista do PTB, que se reúne amanhã em Brasília, já encontrou um nome com
que batizar seu propósito de colaborar com o novo Governo. A isso chamará, daqui por diante,
“oposição inteligente”.
Otto Lara lido pelos subversivos
Na bagagem do padre Alípio, recolhida pela Polícia Militar como subversiva, constava um
exemplar de Retrato na Gaveta, de Otto Lara Resende. Também no material igualmente tido como
subversivo recolhido na casa do sr. Hércules Correia havia um livro do mesmo escritor: O Braço Direito.

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Gordon: — Suspensão de Furtado afeta a “Aliança”
Os termos da conversação mantida sábado entre o presidente Castelo Branco e o embaixador
Lincoln Gordon — e ontem aflorados nos meios políticos de Brasília — estão a demonstrar, claramente,
a onda de inquietação, reinante na opinião pública internacional, face à violência para que tende o
movimento político-militar que depôs o sr. João Goulart.
Informações filtradas de áreas políticas vinculadas ao Governo davam conta de que o sr. Lincoln
Gordon teria manifestado sua “firme estranheza” pela suspensão dos direitos políticos do economista
Celso Furtado, fazendo ver ao presidente da República que o Ato do Comando Revolucionário teria
— nesse particular — posto em choque mesmo, a continuidade dos planos e das operações da
“Aliança Para o Progresso”. O sr. Celso Furtado, há poucos meses escolhido para o Comitê Diretor da
“Aliança”, nele representava um grupo de países latino-americanos, e sua atividade, no Nordeste, como
superintendente da Sudene, vinha recebendo, inclusive, os louvores dos países beneficiados pelo
programa Kennedy, que apresentavam a obra do técnico brasileiro como exemplo na recuperação
das regiões de agudo subdesenvolvimento.
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Posição de Castelo
Nenhuma informação era divulgada à reação do marechal Castelo Branco ante as ponderações
do embaixador norte-americano, feitas ao transcurso de uma hora e dez minutos de conversação.
Os pronunciamentos públicos do presidente — a começar pelo discurso de posse — e a própria
orientação que vem dando a seus auxiliares demonstrariam, no entanto, a sua disposição de coibir
os abusos e as vinditas. As suspensões dos direitos políticos foram editadas pelo Comando Militar
antes da posse do novo presidente, numa situação classificada como de “emergência transitória” nos
altos escalões do atual Governo. Desde o momento da investidura do presidente efetivo, eleito pelo
Congresso, cessando o efeito dos atos suspensivos ou de cassação, o Governo teria pretendido —
ainda que apenas passivamente — demonstrar que essa “abrupta emergência” havia tido fim.
Diplomaticamente legítima
De qualquer forma, a estranheza do embaixador parece ter valido como uma advertência aos
setores extremados do “movimento revolucionário”. A atitude de Gordon era explicada nos círculos
parlamentares como “diplomaticamente legítima”, longe de significar uma intromissão nos assuntos
internos de nosso País. E explica-se: o sr. Celso Furtado ocupa uma missão de cunho internacional
junto à Agência Interamericana de Desenvolvimento, destinada à América Latina, mas mantida
econômica e financeiramente, de forma integral, pelos Estados Unidos. A suspensão de seus direitos,
acrescida dos boatos de que estaria detido em Fernando de Noronha, teria ferido profundamente a
própria estrutura orgânica e funcional da “Aliança Para o Progresso”.
Reação na área política
Paralelamente a essas informações, os círculos políticos da Capital da República vinculados ao
“movimento revolucionário” — mais precisamente às próprias áreas da UDN — recebiam contrafeitos,
ontem, notícias de que em alguns órgãos do Governo se haviam iniciado inquéritos sumários entre o
funcionalismo. Exemplificando, apontava-se, inclusive, como “profundamente estranha” uma portaria
do ministro da Educação, mandando averiguar a vida pregressa dos funcionários e estabelecendo
uma série de investigações com o nítido caráter de “obrigar à delação”.
O precedente iniciado no Ministério da Educação era apontado como perigosíssimo, pela
forma sumária com que foi instaurado. Seria ele — antes de se constituir numa “limpeza dos elementos
comunistas ou subversivos” — a porta aberta à transformação do “movimento revolucionário” numa
maré de perseguições, geradas pela vindita pessoal e pela prepotência do mandonismo.
Situação dos asilados
Informava-se ontem, em Brasília, que alguns parlamentares asilados na embaixada iugoslava na
Capital da República estão dispostos a desistir do asilo, retornando às suas residências. Paralelamente,
o sr. Sérgio Magalhães, apontado, erroneamente, em algumas notícias, como refugiado na
representação do México, telefonava ontem a jornalistas e parlamentares para esclarecer que, desde
que seu mandato foi cassado, não saiu de seu apartamento em Brasília.
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24 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Governo libera aplicação de fundos para alívio financeiro imediato
O Governo começou a adotar medidas para repor rapidamente em ritmo normal a vida
financeira do País, determinando o ministro da Fazenda que a Carteira de Redescontos conceda à
rede bancária liberdade de aplicação de dinheiro, inclusive adiando os prazos para o recolhimento
compulsório à ordem da Sumoc. Esta foi a maneira considerada mais realista para enfrentar a situação
de emergência, que ainda apresenta uma retenção de dinheiro em mãos dos depositantes no volume
de 80%. A escassez de dinheiro está retardando a normalização da vida financeira, na qual os bancos
funcionam como pulmões.
Ao mesmo tempo, o Governo recomendou às autarquias e empresas estatais que reiniciem os
pagamentos que estavam suspensos por força das alterações na máquina administrativa, utilizando
cheques cruzados como forma de contribuir para o reforço dos caixas dos bancos.
Essas medidas vão contribuir para desfazer os efeitos da atuação de alguns setores ativos depois
da Revolução de Abril, os quais estão empenhados em encontrar a forma de romper o sigilo bancário
no Brasil e no exterior, com o objetivo de fazer um levantamento geral de depósitos particulares, aqui,
na Europa e nos EUA. Os grupos que se recusam a aceitar a aquietação política defendem junto a
líderes militares a tese do prosseguimento do expurgo político, retrocedendo no tempo para apanhar
figuras da administração Kubitschek. A devassa bancária, apesar de impraticável, gera uma expectativa
de insegurança, retardando a volta do dinheiro à circulação.
Em São Paulo, o recesso financeiro cria preocupação: caíram as encomendas à indústria
automobilística, como efeito retardado dos dois últimos meses do Governo Goulart, mas a insegurança
prolongada atrasa os novos pedidos. A produção de veículos começa a se acumular nas fábricas.
Contragolpe
As refinarias particulares de petróleo acabam de ganhar um primeiro “round” na batalha judicial
de encampação. Ontem o ministro Godói Ilha, do Tribunal Federal de Recursos, deferiu liminar de
mandado de segurança impetrado pelas refinarias contra a imissão da Petrobras na posse de 60% das
ações ordinárias daquelas empresas. A imissão de posse havia sido concedida pelo juiz Leal Fagundes
e resultava das ações de desapropriação propostas no dia 1º de abril, ainda pelo marechal Osvino
Alves, ex-presidente da Petrobras, quando o Governo desmoronava, com o objetivo de colocar o
novo Governo em face de um fato consumado.
A decisão do Tribunal de Recursos não invalida, como se possa pensar, o decreto da encampação.
Apenas suspende os efeitos de uma medida executória da encampação, sem ainda examinar-lhe o
mérito.
Verbetes do Pif-Paf
Millôr Fernandes está caprichando na preparação do lançamento de Pif-Paf, que volta como
revista semanal no mês de maio, por sua conta e risco. O assunto é sério pelo lado empresarial. Além das
providências de ordem material, Millôr encarregou-se no primeiro número de apresentar os colaboradores
de Pif-Paf aos leitores. Os humoristas brasileiros recrutados por Millôr têm cada qual o seu verbete produzido
pelo diretor do empreendimento. Fortuna, por exemplo, está posto nestes termos:
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Reginaldo Fortuna — “Seu nome foi roubado à famosa deusa de Famagusta, aquela que tem
na mão a Cornucópia — com licença da palavra. Fortuna é realmente um humorista nato. Muita gente
preferia que fosse um humorista morto, mas ele ainda chega lá. Em criança também tinha mania de fazer
brincadeiras com os pais, dos quais ainda conserva inúmeras cicatrizes. Até hoje continua roxo por uma
piada, sobretudo no dia seguinte. Com pouco mais de trinta anos, já é descendente, vivo e antepassado.
Vive com a mulher em regime de separação de bens (“meu bem pra cá, meu bem pra lá”). Tem um filho
enorme, o que prova que mesmo um subdesenvolvido é capaz de grandes coisas quando as faz com
amor”.
Luzes da ribalta
t Vestido de Noiva, de Nélson Rodrigues, vai inaugurar o Teatro Marília, de Belo Horizonte. São
apenas 350 lugares, mas confortáveis. Será encenada pelo Teatro Universitário de Minas Gerais.
t 4PNFOUFFNBHPTUPÏQPTTÓWFMPCUFSMVHBSWBHPQBSBBQFÎBFunny Girl, sucesso da Broadway
no momento. A comédia de Isabel Lennard, com música de Jules Styne, revela Barbara Stuirard e
Sidney, filho de Charles Chaplin.
t $PNFÎBSBNPOUFNPTFOTBJPTQBSBBFODFOBÎÍPEFBarefoot in the Park na Maison de France,
com a estreia de Cecil Thiré (filho de Tônia Carrero) no palco.
Azar a galope
Deu cavalo ontem no primeiro prêmio e os banqueiros levaram um coice financeiro para o
qual não estavam preparados. Há anos que o povo, no dia de São Jorge, carregava no cavalo e os
banqueiros, que não são supersticiosos, limitavam-se a ganhar na certa. Ontem, porém, o cavalo
chegou no primeiro prêmio e vários banqueiros de bicho foram à bancarrota e alguns às lágrimas.
São Jorge quebrou a banca.
Jean e Marie na Revolução
Desde ontem de manhã, Jean e Marie estão atualizadíssimos na ocupação que seu criador lhes dá,
na vitrina da casa comercial a que emprestam o prestígio de seu nome. A loja Jean e Marie explora os dois
bonecos, desamparados pela Legislação Trabalhista Brasileira, sujeitando-os à atualização permanente:
todas as modas de sucesso no Rio têm de ser consagradas pelas duas figuras, já tradicionais e íntimas
dos fregueses da loja e dos que passam obrigatoriamente pela calçada na esquina de Barata Ribeiro com
Bolivar, sem contar os que atravessam o trânsito levados pelo prazer da convivência com Jean e Marie.
O esforço de atualização obrigou Jean a amanhecer ontem vestindo verde-oliva, com capacete na
cabeça e metralhadora na mão, no figurino de oportunismo que torna elegante ser revolucionário depois
da vitória, Marie também está em dia com uma japona preta, calças compridas na cor do sucesso (fúcsia)
e óculos escuros, enormes. Na mão esquerda traz uma bomba, daquelas antigas que fizeram moda no
século XIX de pavio aceso, na hora de ser lançada.
Duas Normas
Depois de seu casamento com Gabriel Tinti, Norma Bengell tornou-se também italiana: pela lei
italiana, quem se casa com italiano, italiana fica sendo. Tem agora todos os direitos de seus patrícios,
sem abrir mão das vantagens de ser brasileira. Pode perfeitamente fazer cinema lá e cá.
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Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Ansiedade por medidas concretas de Governo
A reunião ministerial de hoje em Brasília está sendo esperada com ansiedade por quantos
estão assinalando o ritmo lento com que o Governo vai-se fixando perante sua enorme tarefa. Na
ausência de medidas que indiquem o início da execução do programa construtivo, acentua-se a
inquietação pela persistência de focos revolucionários repressivos não absorvidos pela autoridade do
novo Governo. Somente na medida em que atacar sua tarefa, o Governo teria condições de se impor
ao marginalismo revolucionário, que se afirma aqui e ali com uma tônica de insatisfação. Estruturado
numa composição de tipo clássico, que não atendeu aos anseios das alas mais impetuosas do
movimento revolucionário, o Governo do marechal Castelo Branco, enquanto não se afirmar como
instrumento de realização dos ideais construtivos da Revolução de Abril, corre o risco de ter sua
autoridade contestada pelos próprios coautores da jornada cívico-militar que o gerou.
A inquietação dos círculos dirigentes do País pela ausência de medidas concretas de Governo
é expressa com citações de Péguy pelo poeta Augusto Frederico Schimdt, mas é sentida mesmo
por aqueles que nunca ouviram falar do flamejante escritor francês. São, sobretudo, industriais e
banqueiros que assinalam a eminência de situações difíceis na estrutura econômico-financeira se
não se produzirem desde logo providências efetivas de controle que indiquem a presença inteligente
e construtiva do Governo na liderança dos acontecimentos.
A inexistência de informações que indiquem essa atuação governamental abre caminho,
inevitavelmente, às notícias da continuidade da ação militar de repressão em diversos Estados,
geralmente tomadas à revelia dos governos estaduais. Os chefes militares continuam a adotar
suas próprias providências da segurança, ignorando a restauração da ordem jurídica e autonomia
dos Estados, prolongando assim o clima revolucionário, sem que o Governo Federal se mostre em
condições de absorvê-lo e conduzi-lo de acordo com os interesses de consolidação da ordem e da
própria efetivação do programa da Revolução.
Em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia e em outros Estados, as autoridades militares
continuariam a proceder como nos primeiros dias, contestando de maneira efetiva e dramática a
autoridade dos governos locais, mesmo daqueles que lideraram, na sua fase de irrupção, o movimento.
Em Minas, por exemplo, ainda ontem era preso um deputado estadual, o sr. Wilson Modesto, da
mesma maneira sumária por que ocorriam fatos dessa natureza no ímpeto inicial da Revolução.
Por outro lado, no plano federal, a coordenação ostensiva de providências contra o sr. Juscelino
Kubitschek, aparentemente à revelia do Ministério da Justiça, indicariam a persistência de um espírito
inconformista em escalões militares ainda não recolhidos à normalidade de suas atividades.
Muito embora o marechal Castelo Branco já tenha estabelecido uma rotina respeitável de
trabalho e sua autoridade continue a inspirar os melhores anseios de segurança e de reajustamento
da estrutura do Governo, o fato é que dos resultados da reunião de hoje em Brasília dependerá a
consolidação das simpatias da opinião pública e das suas esperanças do novo Governo em dominar
a crise brasileira e conduzi-la no bom caminho.
Emissários de Minas no Rio
Os srs. Osvaldo Pierucetti e Monteiro de Castro, secretários, respectivamente, do Interior e
Justiça e da Segurança de Minas, chegaram ontem ao Rio, para contatos importantes com referência

339

à situação nacional. Ambos os secretários mineiros traziam o propósito de manter uma conferência
com o ministro da Guerra, ao que se presume, com vistas ao resguardo da autoridade do Estado em
face das medidas militares em curso ainda por toda Minas Gerais.
Lacerda em busca de um caminho
As “démarches” do governador Carlos Lacerda, iniciadas antes da Revolução e prosseguidas
depois, com mais fortes razões, indicam que ele pretende fixar um novo caminho para sua candidatura
presidencial. Entre as providências e movimentos do governador e de seus agentes autorizados que
levam a essa conclusão podem ser alinhados os seguintes:
1. Atitude do governador contra a violência policial contra os presos políticos, o que o levou
inclusive a um atrito com o coronel Gustavo Borges.
2. Não participação na fase repressiva da Revolução, como cassação de mandatos e suspensão
de direitos políticos, muito embora estivesse de acordo com alguns dos atos adotados nesse sentido.
3. Preocupação em manter contatos com as alas avançadas da UDN, cujo apoio considera
importante: o senador João Agripino e a “bossa nova” são seus alvos prediletos, mas pretende ele
atrair para o seu movimento, inclusive, políticos do PTB não comprometidos pessoalmente com o sr.
João Goulart.
4. Preocupação em melhorar suas relações com o sr. Jânio Quadros, a quem fez saber ser
contrário à suspensão dos seus direitos políticos. O sr. Rafael de Almeida Magalhães e o sr. Oscar
Pedroso Horta são os intermediários de um diálogo, que se processa há algum tempo, entre o
governador da Guanabara e o ex-presidente da República. O sr. Jânio Quadros, embora não admita
ainda a possibilidade de apoiar o sr. Lacerda, pretenderia uma fórmula que assegurasse sua não
interferência na vitória de qualquer dos demais candidatos.
Só advogado
O sr. Miguel Teixeira foi ao Ministério da Guerra comunicar que irá ao Uruguai avistar-se com
o sr. João Goulart, na qualidade de advogado da família em matéria matrimonial. Antes de chegar a
Montevidéu, o advogado passará em Porto Alegre, para fazer idêntica comunicação ao governador
Meneguetti. O sr. Miguel Teixeira tem muito medo de complicações.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
A Reforma do Homem – I
Esta, sim, é a grande, senão a única, reforma por que o Brasil inteiro deve ansiar. Digo
“única” porque, uma vez realizada, dela defluiriam todas as demais.
Quanto mais se observa a formação dos grandes países que lideram a civilização
ocidental, mais se firma a convicção de que o elemento decisivo é o homem, por sua
inteligência, muito mais do que as forças da Natureza.
E nenhuma época foi tão propícia a essa observação como a dos últimos vinte anos.
Vimos a Alemanha arrasada ao nível do chão pelas bombas aliadas. Nada restava ali senão o
alemão. Foi o bastante para que, com uma ajuda relativamente pequena dos Estados Unidos,
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voltasse a Alemanha a ser um dos mais prósperos e mais ricos países do mundo. Veja-se a
Holanda, cuja prosperidade era geralmente atribuída à posse das colônias: perdeu-as, e ficou
mais rica e mais feliz do que nunca. Veja-se a Noruega, que não tem onde plantar, que não
dispõe de matérias-primas, que não tem carvão nem petróleo. Atirou-se para o mar; tem
uma das maiores frotas mercantes do mundo; é dos maiores países pescadores de bacalhau
e de baleia; e com isso tem um padrão de vida digno de uma nação europeia. Veja-se a Suíça,
sem planície para plantar, sem carvão, sem petróleo, com um solo dos mais acidentados; a
capacidade de seus homens levou as grandes empresas suíças a todos os países do mundo;
seu padrão de vida é dos melhores. E assim por diante.
As pesquisas da análise econômica do desenvolvimento convencem de que o
elemento humano é o fator preponderante do progresso, mais do que o trabalho e o capital.
Por elemento humano entende-se a capacidade do homem, como cientista, como técnico,
como administrador.
Ressaltando a importância do fator técnica-organização escreveu o eminente professor
Robert Solow, do MIT:
“Se a formação de capital nos Estados Unidos se limitasse à produção de maquinaria,
equipamento e métodos já conhecidos, o incremento do produto “per capita” declinaria,
provavelmente, a quase zero, em duas décadas”.
Quer dizer que se todo o novo capital consistisse em aparelhamento semelhante ao já
existente, não haveria como explicar as taxas de progresso atingidas. Porque, na expansão
verificada da produção industrial, depois de tudo quanto é imputável ao “trabalho adicional”,
aparece um resíduo não explicado.
Esse “resíduo” provém do progresso da técnica e/ou da melhor organização, o qual se
pode manifestar “através do novo capital ou mesmo independentemente deste”.
O professor Aukrust, da Noruega, estudando o período 1900-1955 desse país chegou à
conclusão de que, em condições normais:
Para cada 1% de aumento de capital real houve 0,2% de aumento do produto; para
cada 1% de aumento da quantidade de trabalho, houve 0,76% de aumento do produto; e
que o aumento anual devido ao fator humano, isto é, à melhoria da técnica e da organização,
foi de 1,8%.
De sorte que tendo havido na Noruega, no período citado, um aumento de capital de
5,6% ao ano e de trabalho de 0,6% ao ano, a taxa verificada de progresso econômico de 3,4%
ao ano assim se decompõe:
Trabalho
Capital
Melhor Técnica e Organização
Total

0,6 x 0,76 = 0,46% por ano
5,6 x 0,20 = 1,12% por ano
1,81% por ano
3,39% ao ano

O que demonstra que a técnica e a organização tiveram maior influência do que o capital e o
trabalho juntos.
Os estudos do supracitado professor Robert Solow, do MIT, para os Estados Unidos, no período
1900-1949, pouco divergem dos de Aukrust para a Noruega, dando 0,35% para o capital (contra 0,20
na Noruega) 0,65 para o trabalho (contra 0,76 na Noruega) e 1,5% ao ano (contra 1,8% na Noruega)
para a técnica-organização.
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Um grupo de economistas ingleses, estudando o período 1948-1954 na Inglaterra e atribuindo
15% ao ano de remuneração ao capital conclui que o incremento do produto industrial foi, em M£
de 1948, de:
Devido ao Trabalho
Devido ao Capital
Devido à Técnica-Organização
Total

£ 314,8
£ 311,9
£ 553,6
£ 1.180,3

Donde se vê que a técnica-organização influiu em quase 50% no resultado final.
Tudo isso demonstra que é a capacidade do “homem” o fator decisivo do desenvolvimento
econômico e, portanto, da possibilidade ou não de produzir o necessário para prover a todo o ser
humano um padrão de vida digno.
De que esse é o maior problema brasileiro como dos demais países subdesenvolvidos, não há a
menor dúvida. Estamos todos de acordo. Apenas alguns católicos pairadores e cabeças de vento, que
por aí andam, entendem que a provisão desse padrão de vida digna é imanente provindo de algum
maná superabundante, e que se ele não se verifica é porque uns espoliam os outros. Quando na
realidade o problema dos países subdesenvolvidos não é de distribuição e sim de produção. Porque
nesses países, mesmo uma distribuição ideal (e inatingível) nunca poderia dar uma provisão individual
capaz de eliminar a pobreza e a miséria.
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SABADO

25 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Junta de intervenção na área da indústria mantém esquema Janguista
A passividade revelada pela junta governativa que a Revolução de Abril colocou à frente do Sesi,
Senai e Confederação Nacional da Indústria começou a criar mal-estar. Até o momento, a Junta não
restaurou sequer a Procuradoria-Geral do Sesi, extinta pelo Governo Goulart, nem foram reintegrados
os procuradores demitidos pelo fato de terem tomado parte nas comissões de sindicâncias criadas
por Jânio Quadros para constatar irregularidades na administração Hugo de Faria.
O imobilismo da junta governativa se caracterizou com a permanência, nos cargos de confiança
das figuras do círculo do sr. Hugo de Faria e da diretoria afastada pela intervenção do Ministério
do Trabalho, no primeiro dia da Revolução. Por falta de elementos nos quadros de funcionários,
identificados com os objetivos do movimento vitorioso, não puderam ser abertos inquéritos no Sesi,
no Senai e na CNI.
Os dirigentes que o governo deposto impôs às entidades da indústria continuam frequentando
as sedes na rua Santa Luzia, com todas as prerrogativas do regime deposto, carros, secretárias e
verbas, anunciando a volta triunfal dentro de trinta dias, com o término do prazo de intervenção. As
federações das indústrias de Minas Gerais, Guanabara, Paraíba, Ceará e Amazonas já fizeram sentir à
junta governativa o desagrado dos industriais brasileiros pela situação anormal que se estabeleceu
na cúpula das entidades de classe.
Confusão francesa
Francês é ruim mesmo de geografia, independentemente das anedotas que se tornaram
clássicas. Ainda agora está na correspondência enviada por Max Olivier-Lacamp para o Fígaro uma
prova definitiva: o jornalista diz, sem a menor cerimônia, que “ontem, em sua residência no Flamengo,
entre o Rio e Copacabana, fui demoradamente recebido por Carlos Lacerda”. Ele veio decifrar o sentido
da Revolução e se perdeu na topografia carioca. É verdade que no fim da frase paga um elogio a
Lacerda, assinalando-o como personalidade de notoriedade mundial, “prodigiosamente inteligente,
culto e sedutor”.
Alma limpa
Era de alma lavada a sensação geral ontem, no Rio, de modo particular, na classe média,
incluindo os que estão um pouco acima e um pouco abaixo: o sentimento brasileiro, afinado com a
hora política, sente-se desforrado pelas declarações do sr. Carlos Lacerda, que está espalhando brasa
na Europa. O tratamento punitivo dado pela imprensa francesa à Revolução Brasileira deixou um
resíduo de mal-estar. Faltava o troco. Lacerda, desafiado pelas perguntas dos jornalistas franceses, disse
tudo que a classe média gostaria de dizer e muito mais: num francês fluente e correto, deu respostas
cortantes que geraram um alívio brasileiro, daqueles que só pode sentir quem não leva desaforo
para casa. Há quem assinale nesse lance lacerdista uma preliminar importante, de consequências
eleitorais: Lacerda começa a se movimentar para representar o sentimento nacionalista brasileiro,
pelo lado do orgulho ferido.
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Meridiano
O presidente Castelo Branco marcou para as onze horas a partida de seu avião no voo de volta
a Brasília. Às onze horas em ponto o aparelho decolava. Um membro de seu gabinete militar, um
oficial de Marinha, chegou às onze horas e dois minutos. Perdeu a viagem.
Seleção de crédito
O sr. Itamar Gomes Bolshaw, acionista e alto funcionário do Banco do Brasil, tem uma fórmula
que considera revolucionária para impedir o uso especulativo e inflacionário do crédito oficial
destinado a atividades comerciais ou industriais. Pela proposta, o Banco do Brasil adotará restrições
creditícias às empresas que sejam possuidoras de bens móveis ou imóveis, sem qualquer relação
com as respectivas atividades de produção. As restrições prevalecerão, sobretudo, quando os bens
pertençam individualmente aos diretores, sócios-gerentes ou principais cotistas da empresa, e
corresponderão exatamente ao valor das propriedades estranhas à finalidade específica do negócio.
Observa o sr. Itamar que o crédito comercial e industrial fundamentado no patrimônio global
do requerente constitui um estímulo ao desvio de lucro das empresas para aquisições marginais e
não reprodutivas. Ao contrário, deveriam esses recursos ser reinvestidos no próprio negócio, com
o que se aliviaria a demanda ao crédito oficial. No regime vigente, o que ocorre é a especulação
sustentada pela emissão, duplicando o impacto inflacionário do crédito mal selecionado.
Jango para franceses
Foto impressionante de Goulart e Maria Teresa no exílio está publicada no Paris Match desta
semana: mostra os dois almoçando na mesa de uma copa. Há uma panela em cima da mesa, Goulart
está de cabeça baixa, cabelos despenteados, mais grisalho, mais calvo. O título da legenda que explica
a fotografia diz — “A triste cozinha do exílio”. A revista francesa diz que Maria Teresa se aborrece e
censura o marido por não ter providenciado a resistência. E Goulart responde: “Eu contava com o
Exército de Porto Alegre, mas para que fazer correr sangue inutilmente?”.
Ciência financeira
A experiência vitoriosa na área particular deu ao sr. Antônio de Pádua da Rocha Diniz o
sentimento de confiança que ele levou para a Secretaria das Finanças, em Minas. O governador
Magalhães Pinto dispensa a Diniz o tratamento íntimo de aspirina, sempre que o encontra, porque
ao convocá-lo para o tratamento financeiro de Minas lhe antecipou o diagnóstico: “Minas tem uma
dor de cabeça que não passa, as finanças públicas. Confio em que você terá o efeito de aspirina sobre
essa dor incessante”.
Noutro despacho, depois que havia tomado pé nas dificuldades, o secretário Rocha Diniz prestou
contas: “Governador, nosso laboratório está trabalhando para encontrar a fórmula do antibiótico que
ocupe definitivamente o lugar do analgésico. Esperamos achar a fórmula de associação da aspirina
com a penicilina”.
Terrorismo tecnológico
Coisas estranhas estão acontecendo na Petrobras. É verdade que os líderes sindicais foram
afastados. Mas, continua uma certa ditadura dos técnicos comprometidos com a linha antiga. O grupo
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que arriscou a vida defendendo, de revólver na mão, as unidades industriais da empresa contra atos
de sabotagem, nos dias da Revolução, está perplexo. O que aconteceu na fábrica de borracha (Fabor)
é típico. O diretor Leopoldo Miguez de Melo foi intimado pelos técnicos esquerdistas da Petrobras
a destituir o engenheiro Paulo Carneiro da direção da Fabor: “ou sai ou paralisaremos a fábrica”,
impuseram eles. O sr. Paulo Carneiro, do grupo democrata, tinha sido convocado a assumir a direção
da Fabor para defendê-la das represálias esquerdistas. A mesma coisa sucedeu com o engenheiro que
assumiu, cumprindo ordens do Comando Revolucionário, a direção do terminal da Baía de Guanabara.
O grupo derrotado exigiu o seu afastamento e foi atendido. A direção da Petrobras, embora da melhor
categoria e comprovadamente anticomunista, parece intimidada pelo “terrorismo tecnológico” que
os inconformados com a ordem revolucionária estão implantando na empresa.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Escolha urgente do líder do Governo
Uma sessão noturna, anteontem, na Câmara dos Deputados, deixou claro aos correligionários do
marechal Castelo Branco a necessidade de ter o Governo imediatamente um líder parlamentar em cada
uma das Casas do Congresso. Na referida sessão, Monsenhor Arruda Câmara, solidário com a Revolução,
mas excitado por algum inconfessado desajustamento, investiu contra os chefes militares, a propósito
do projeto de aumento de vencimentos dos membros das Forças Armadas. A bancada trabalhista o
aplaudiu. O PSD silenciou e a UDN também não se sentiu obrigada a defender o Governo e seu suporte
militar.
O marechal-presidente convocou ontem o sr. Martins Rodrigues, líder do PSD, com quem
examinou a situação do Legislativo e a quem disse do seu propósito de escolher já na próxima semana
o líder parlamentar do Governo. O dirigente pessedista, empenhado na consolidação do bloco que
organiza em torno do seu partido, o qual incluirá também o PR, chamou a atenção do marechal para a
necessidade do rápido entrosamento entre o Legislativo e o Executivo, citando medidas que só poderão
ser encaminhadas de comum acordo. Lembrou, por exemplo, que o deputado Ulysses Guimarães,
relator do projeto de lei de greve, deverá articular-se com o presidente para conhecer o pensamento
oficial sobre a matéria. O marechal ficou de receber o deputado paulista na quarta-feira.
Ainda o sr. Ulysses Guimarães está com um projeto de lei pronto, inovando a legislação eleitoral.
Esse projeto institui o voto distrital para eleições de deputados estaduais e cria tetos para a campanha
de propaganda dos candidatos. Segundo a tabela móvel que elaborou, tomando por referência o salário
mínimo, os candidatos ao Senado poderão gastar em propaganda até dezesseis milhões, os candidatos
à Câmara Federal, até oito milhões e os candidatos às Assembleias Estaduais, até quatro milhões.
Essas matérias deverão necessariamente entrosar-se com os esquemas do novo Governo, que,
pela própria natureza do Ato Institucional, deverá definir uma política legislativa nova abrangendo a
totalidade dos problemas da conjuntura nacional.
A liderança da UDN
A UDN escolherá também um novo líder na próxima semana, com a insistência do sr. Adauto
Cardoso de ter agora substituto. O líder udenista considera-se exaurido no cumprimento das últimas
tarefas partidárias e já antes da Revolução solicitava substituto.
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Se a liderança do Governo será um posto de grande relevo político, pelo comando da votação
das reformas constitucionais e legislativas que pedirá o novo Governo, a liderança da UDN como
que se esvazia de significação política, desde que se tratará de uma simples tarefa de organização
de ordem do dia e de coordenação dos trabalhos da bancada nas comissões. A UDN está, neste
momento, politicamente realizada, não tendo pela frente qualquer grande reivindicação a fazer ou
qualquer luta especial a travar.
Dos quatro nomes que disputam a indicação, o sr. Ernâni Sátiro parece ser o preferido pela
maioria da bancada, não só pela experiência do partido e da Câmara como pelo seu trânsito fácil em
todas as áreas. Os srs. Raimundo Padilha, bafejado pela direção do partido, e Herbert Levy, encontrariam
algumas áreas de resistência, o primeiro por motivos ideológicos, o segundo pelo radicalismo de suas
posições táticas. Disputa também a liderança o sr. Rondon Pacheco, tido como muito objetivo no
trabalho de elaboração legislativa.
A escolha deverá fazer-se por voto, possivelmente na quarta-feira.
Vodca e laranjada
Dom Hélder Câmara, recebido ontem pelo presidente Castelo Branco, em Brasília, relacionou
sua atitude avançada em matéria política com o tom imposto à vida pública pelo governo do sr. João
Goulart. E acrescentou: “Quando se servia vodca e cachaça, eu não podia servir laranjada”.
Nomeações para a Casa Civil em suspenso
Duas nomeações para a subchefia da Casa Civil da Presidência da República estão sob reexame.
A do sr. Valdir Santos não chegou a ser publicada, tendo sido sustado o ato respectivo na Imprensa
Oficial para averiguações das atividades do funcionário quando exerceu as funções de secretário da
prefeitura de Brasília.
Também o sr. Madureira do Pinho, já nomeado, está com sua presença no posto sujeita a
revisão, por ter pertencido ele ao gabinete do sr. Oliveira Brito, no Ministério da Educação.
Orçamento e Ato Institucional
Os srs. Pedro Aleixo e Bilac Pinto entendem que a elaboração do orçamento não está sujeita
às regras do Ato Institucional, nem quanto aos prazos nem quanto à proibição de emendas de
deputados e senadores, determinando aumento de despesa.
Padre Godinho entrevista o pintor
O deputado padre Godinho entrevistou o novo deputado de Pernambuco, o pintor Luís Pereira
da Silva. Diz o padre que o pintor, respondendo a uma pergunta, assegurou que “a característica está
acima da perspectiva”. O sr. Carvalho Sobrinho, ouvindo de passagem o diálogo, observou: “É que o
pintor, antes de estar com o padre, esteve com o Arnaldo Cerdeira”.
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DOMINGO
26 de abril de 1964

Jornal do Brasil (domingo e segunda - edição única)
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Sondagem de opinião pública não registra receio de opinar após a Revolução
O chamado homem da rua não teme a Revolução, segundo constataram os pesquisadores das
empresas especializadas em aferir as tendências da opinião pública, nos quinze primeiros dias de abril.
Com a mesma liberdade com que atendia ao pesquisador que lhe perguntava a opinião na situação
anterior, responde hoje às questões propostas depois da entrada em vigor do Ato Institucional.
A alteração política brusca provocou nas empresas que pesquisam a opinião pública
preocupação com o mercado e o temor de que o homem da rua se abstivesse de responder às
perguntas de caráter político, por medo de ser considerado contrarrevolucionário. Para verificar se o
povo via com temor a Revolução, foram realizadas sondagens no Rio, em São Paulo, Porto Alegre e no
Nordeste, e os resultados estão sendo considerados surpreendentes.
As percentagens, geralmente muito reduzidas, de pessoas que são catalogadas como não
sabem e de indecisos mantiveram-se com uma exatidão matemática. As organizações de opinião
pública respiram aliviadas.
Açúcar em expansão
Desde sexta-feira está esgotado o prazo de inscrição para os interessados na montagem de
novas usinas de açúcar. Para uma relação de cinquenta novas usinas, previstas pelo Instituto do Açúcar e
do Álcool, foram apresentados 68 projetos completos, com estudos completos de aerofotogrametria,
altimetria, águas, solo, programação industrial, programação econômica e financeira e programação
social.
Esses projetos foram criados por escritórios de assessoramento técnico existentes no Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e outras cidades, e só eles representam uma inversão prévia
da ordem de quatrocentos milhões de cruzeiros. Se forem aprovados, deverão envolver inversões em
torno de 350 bilhões de cruzeiros, na sua execução.
O plano começou a ser encaminhado na gestão Barbosa da Silva no IAA. O assessoramento
econômico dos estudos preliminares, na área do IAA, foi orientado pelo economista Omer Mont’Alegre.
Livre da opção
O editor Ênio Silveira tem seu ângulo particular de ver os fatos brasileiros, desde o dia 1º de
abril para cá. Para ele, há um lado altamente positivo: a Revolução o livrou da opção, que considerava
terrível, de ser obrigado a escolher entre os srs. Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, nas eleições
marcadas para o ano que vem. Considera-se aliviado desse peso.
Visão da França
Na mesma semana em que o governador Carlos Lacerda comprou uma briga com a França,
onde os jornais fixaram com preconceitos sem originalidade a alteração política brasileira, o sr. Roberto
Campos, a quem a revolução triunfante confia a sorte de seu planejamento de Governo, publica um
estudo em que assinala as condições que permitiram à França “lançar-se mais ousadamente numa
asserção da personalidade francesa em sucessivas confrontações com a Inglaterra, com os Estados
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Unidos e com a União Soviética”. O artigo é O Dilema da França e está publicado no número de Brasil
em Marcha, já nas bancas. E chegando à raiz do dilema, contata o embaixador Roberto Campos que,
na política predominantemente voluntarista, “é impressionante o êxito até agora alcançado” pela
França com a ressalva de que “as realidades do poder são implacáveis, e é lícito duvidar de que o
impacto francês possa ir além da exploração hábil dos vácuos temporários de poder”, assinalados no
impasse entre Oriente e Ocidente. O artigo começa com um perfil de De Gaulle, em que o sucesso
político sobrepassa o nariz que as teses marxistas não conseguem jamais levar na devida conta.
Verbete de Pif-Paf (2)
A sabedoria das observações que denunciaram em Millôr Fernandes um velho, de quando ele
era rapaz, não foi aprendida na convivência com Confúcio, mas resultou de sua infância e juventude
passadas no Méier. Se conhece bem os homens por dentro, sabe muito mais dos humoristas. Nas
biografias abreviadas que publicará no primeiro número de Pif-Paf, com autonomia de revista semanal,
a partir do meio de maio, Millôr apresenta Ziraldo Pinto neste verbete ainda isento de direito autorais:
“Ziraldo é, sem favor nenhum, o mais antigo menino-prodígio desta praça, tendo já em
criança revelado inegável talento para isso. Aos sete anos de idade seu número principal consistia
em telefonar para a escola imitando a voz do pai para avisar que o menininho não ia hoje porque
estava muito resfriado. Daí sua vasta cultura. Aos oito anos de idade já tocava violino de costas e
compunha a partitura musical para o Catálogo do Telefone. É diplomado pela Faculdade de Pecuária
Civil de Caratinga, onde defendeu a reforma agrária, com parto sem dor para o gado vacum. Por isso
é considerado um humorista de esquerda”.
Testamento
De boa fonte militar, aliás, secreta, chega a informação de que está em mãos do Conselho de
Segurança documento precioso, guardado para vir a público em hora mais oportuna: foi encontrado
um testamento deixado por Leonel Brizola, bem escondido em sua casa de Porto Alegre. Nele, consta
uma relação das propriedades de Brizola e as que estão em nome de terceiros. O documento continuará
sem divulgação até que as investigações localizem um cofre, ao qual existe referência no texto e onde
devem estar objetos de grande valor. Até agora não foi encontrado o cofre. O testamento achado por
mãos militares deu ao serviço secreto a convicção de que Brizola contava com a possibilidade de lhe
acontecer o pior.
Dois ministros
Do último Ministério de Goulart sabe-se pouco, exceto que ele chegou a ser constituído em
Porto Alegre, como último alento à resistência que não houve. Seus nomes perderam-se na confusão
e não serão os integrantes do último Ministério que quebrarão o segredo. Dois, entretanto, saíram do
anonimato, na própria área janguista: Leonel Brizola figurava na Pasta da Justiça e o general Ladário
Pereira Teles, na Guerra. O ato de nomeação talvez nem tenha sido assinado, ficando na designação
verbal. Não houve tempo para os ministros assumirem, no desmoronamento. Estavam todos contando
os minutos e olhando para o aeroporto
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Contra fogo
O ex-líder das Ligas Camponesas na Paraíba, Assis Lemos, correu para se entregar aos cuidados
do general Justino Alves Bastos, em Recife. Explica-se, quando viu o caldo entornar, sentiu que era
mais seguro confiar-se ao Quarto Exército do que ser apanhado pelo Décimo Quinto Regimento de
Infantaria de João Pessoa, porque santo de casa não faz milagre, mas apanha assim mesmo.
Todos os dirigentes da Supra e várias figuras do esquema agrário na Paraíba estão presos. O
secretário de Saúde estadual, sr. Isaías Silva, veio ao Rio esta semana e contou que uma gravação
apanhada pelo Exército revelou o plano frustrado: grupos camponeses e dirigentes da Supra tinha
programado matar o governador Pedro Gondim, mas com requintes, cortando-lhe primeiro as mãos
e os pés. A versão corre inteiramente por conta do sr. Isaías Silva, que fazia parte da lista de marcados
para morrer.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello – Interino
PSD teme a deflação e dá apoio discreto
Brasília — Tranquilizado por sucessivas demonstrações de apreço que lhe têm sido dadas pelo
presidente Castelo Branco, o PSD recebe com ceticismo e serenidade a onda de boatos sobre novo
expurgo, que se acrescentaria às duas degolas de germinal, desta vez encabeçado pelo sr. Juscelino
Kubitschek. Na realidade, ressalvadas a perplexidade que provocam algumas atitudes dos Comandos
Militares nos Estados, a Revolução parece voltada, agora, para a sua tarefa construtiva, segundo se
entende da fixação de bases para a sua política, registrada na primeira reunião ministerial.
Essa política, de resto, assusta mais o PSD do que as ameaças mais ou menos veladas que
se dirigem contra o seu candidato oficial à Presidência da República. Quanto a estas, preferem os
pessimistas recordar-se das conversações mantidas entre o marechal Castelo Branco e o sr. Kubitschek,
às vésperas da eleição do atual presidente. Entendem que, ao assegurar uma perfeita isenção diante
da disputa sucessória, o marechal deixou implícita sua disposição de não se deixar envolver por
manobras em que se pudesse identificar apenas o interesse eleitoral de concorrentes ao pleito.
Já no que diz respeito à política do Governo, a posição pessedista é mais cautelosa. O anúncio
de medidas deflacionárias, como a extinção do câmbio favorecido para o petróleo e o trigo, produz
inquietação no partido, temeroso de que se repita, como em 1961, uma brusca elevação de preços
em geral, sem o correspondente reajustamento de salários, gerando uma onda de descontentamento
popular que poderá prejudicar os partidos comprometidos com a orientação governamental.
O PSD não pretende hostilizar tal política, mas também não se dispõe a servir de sustentáculo
incondicional para a sua execução. Tende a adotar uma posição discreta, fornecendo ao Executivo, no
âmbito do Congresso, a garantia de número para a aprovação de leis julgadas necessárias, mas não
irá à praça pública exceder-se na defesa dos atos caracterizadores de uma política de austeridade.
A questão de liderança
Estão convidados, para a liderança do Governo no Senado e na Câmara, o senador Filinto Müller
e o deputado Pedro Aleixo. Ambos deverão oficializar a aceitação do convite no início desta semana.
A ideia de atribuir-se ao PSD também a liderança governamental da Câmara chegou a ser posta em
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circulação — embora se acredite que o presidente da República não a tivesse estimulado. Citaram-se
nomes — Capanema, Último de Carvalho, Martins Rodrigues. O marechal Castelo Branco, entretanto,
fixou-se desde logo no nome do líder Pedro Aleixo, levando a efeito consultas nas áreas partidárias
que lhe dão apoio, a começar pelo PSD, cuja direção não opôs restrições à escolha.
O sr. Pedro Aleixo, que se mantém discreto em relação ao convite, estaria receoso das
dificuldades que lhe poderiam advir, para o exercício da liderança, da recusa pessedista de integrar-se
num bloco da maioria, o que, pelo simples caráter formal da divisão daí decorrente, impede a coesão
permanente das forças governistas e o planejamento seguro de um programa legislativo.
Para o PSD, não há nenhum problema em que o sr. Filinto Müller assuma a liderança no Senado,
onde esse seu representante dispõe de excelente diálogo com a bancada udenista. O Senado, pela
sua própria idade, é Casa onde as tendências não se extremam e, em consequência, raramente as
lideranças, ali, se veem em situação crítica. Já o mesmo não ocorre com a Câmara. Entre os deputados
udenistas, há uma forte facção que vê no PSD o principal inimigo a ser liquidado pela Revolução e
bastaria isso para inviabilizar a união das duas bancadas num grande bloco majoritário.
Ato será regularizado
O Ato Institucional será regulamentado por decreto do Executivo a ser baixado nos próximos
dias, talvez amanhã. O general Costa e Silva teve ontem um encontro de duas horas com o ministro
Milton Campos no gabinete deste, para uma conferência sobre a necessidade de dar-se alta às
instituições convalescentes sem prejuízo da missão revolucionária que não se deseja frustrar.
O decreto disporá sobre os processos para aplicação das sanções, no caso da suspensão da
vitaliciedade e da estabilidade, e o espírito que o regerá será o de contemplar com maior rapidez
possível a fase punitiva da Revolução.
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SEGUNDA
27 de abril de 1964

Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Controle dos presos passará ao Governo Federal
O Governo Federal pretende trazer a si a responsabilidade, em todo o País, da situação dos
presos políticos, até aqui controlados, em sua grande maioria, pelos governos estaduais. Foi este o
tema da conversação de quase hora e meia, sábado, entre os ministros da Justiça e Guerra, quando se
concluiu pela necessidade de se definir, através de decreto regulamentando o “Ato Institucional” —
como sugere o sr. Milton Campos —, a condição dos prisioneiros.
As prisões estão cheias, praticamente em todos os pontos da Nação, sem que o Governo
tenha adotado qualquer medida concreta para definir o que fará com os detidos. Baseado nesta
constatação, depois de ter recebido informações diversas — dos setores políticos e da área judiciária
— sobre detenções irregulares, o sr. Milton Campos levou ao general Costa e Silva suas apreensões
em torno da continuidade dessa situação.
Disse ao ministro da Guerra do constrangimento a que se viu submetido ao receber familiares
de presos, sem que lhes pudesse dar uma solução objetiva aos pedidos de soltura. Identificando-se
com as ponderações do titular da Pasta da Justiça, o ministro da Guerra relatou-lhe que ele próprio se
sentia constrangido em ocasiões idênticas e ambos concluíram pela necessidade imediata de, através
de decreto, regulamentar o “Ato Institucional”.
Processualística sumária
O decreto, de cuja minuta ficou encarregado o ministro Milton Campos, deverá estabelecer
a “processualística revolucionária”, permitindo um julgamento sumário dos presos políticos, para
desanuviar o quadro carcerário. O julgamento estabeleceria prazos rápidos para a defesa e teria a
característica de estabelecer uma “triagem” dos detidos. Os não implicados seriam soltos, reservandose o Governo, no entanto, a convocá-los a novos depoimentos no decorrer das averiguações pessoais
que prosseguiriam independentemente do relaxamento da prisão.
Estados se excederam
Pelo volume de informações chegadas a Brasília, tanto o ministro da Guerra como o da Justiça
concordam em que os governos estaduais se excederam nas medidas de repressão decorrente do
chamado “Estado Revolucionário”. Conclui-se, inclusive, que houve de parte de alguns governadores,
uma distorção do “Ato Institucional”, que deve necessariamente ser corrigida “para que o poder
revolucionário não se dilua”.
Como medida inicial, o controle dos detidos passaria, integralmente, ao âmbito federal, em
cujo Governo se encontraria o poder de “reprimir a subversão”. O Ministério da Justiça, de um lado,
e o Conselho de Segurança Nacional, de outro, abarcariam as atividades exercidas, agora, pelos
comandantes militares ou pelas polícias estaduais.
Solução esta semana
Ainda antes da próxima reunião ministerial de quinta-feira o decreto de regulamentação do “Ato
Institucional”, já deverá estar minutado e, nessa ocasião, ao que se acredita, debatido internamente no
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Governo e assinado pelo presidente Castelo Branco. Enquanto isto, o ministro da Justiça voltará, hoje,
a dirigir-se aos governos dos Estados, pedindo-lhes que informem em detalhes, sobre o número e a
situação dos detidos.

Jornal O Globo (vespertino)
Eugênio Gudin
As declarações de bens
O sr. marechal Castelo Branco assumiu a Presidência da República em sucessão a dois períodos
governamentais que não se recomendavam pelo respeito às normas, mesmo elementares, de
austeridade de costumes e de respeito aos dinheiros públicos. Desde a Proclamação da República,
nunca fora tão baixo o conceito da opinião do País sobre os escrúpulos de seus governantes.
Impoluto e austero, por formação e por temperamento, era natural a viva reação do novo
presidente contra a corrupção imperante. O restabelecimento da moralidade administrativa e do alto
conceito em que o Governo deve ser tido pelo povo é um dos primeiros serviços que o marechal
Castelo Branco está prestando à Nação. Basta ver o gabarito de seu Ministério.
E para que o exemplo dessa reação viesse de cima, instituiu, desde logo, o presidente, pra si
próprio como para seus ministros, o regime da declaração de bens, a fim de que ao fim do período se
pudesse fazer o confronto desses bens com os da entrada.
O propósito do presidente foi sem dúvida dos mais louváveis. Abstraindo, porém, da presente
conjuntura administrativa e moral do País, acho, com a devida vênia, que as declarações de bens são,
de um modo geral, não só inteiramente inócuas, como um tanto deprimentes para os padrões da
moral política do País.
Inócuas, porque é preciso muita ingenuidade para acreditar que elas permitam e assegurem
uma verificação da honestidade dos declarantes. Não faltam, aos que querem esconder o produto de
sua prevaricação, meios seguros de realizar esse intento. Primeiro, recorrendo aos títulos ao portador,
sejam eles ações de boas empresas ou apólices de letras do Tesouro, cuidadosamente guardados em
cofres nos bancos na própria casa ou na casa de amigos. Segundo, comprando moeda estrangeira
ou nacional, dólares, libras esterlinas, marcos ou francos ou cruzeiros aferrolhados em cofre. Terceiro,
registrando os bens em nome de um ou mais parentes ou amigos seguros (inclusive sócios ou
comparsas). Quarto, recorrendo a esconderijo no estrangeiro.
Por qualquer desses meios (e por mais algum que não me tenha ocorrido), nada mais fácil para
o prevaricador do que esconder o produto de sua desonestidade. Graças a qualquer deles, ou a uma
combinação deles, pode até o mágico apresentar-se em tal estado de penúria, que a gente tenha
vontade de ampará-lo com uma pensãozinha do Estado.
Muito mais eficaz, para a verificação do enriquecimento ilícito, seria o exame dos sinais exteriores
de riqueza. O “paciente” teria então de esclarecer a origem dos recursos com que, por exemplo, faz
frequentes viagens ao estrangeiro, ou com que adquire jóias ou vestuário de alto luxo para a família,
ou com que reside em casa ou apartamento suntuoso, ou com que frequenta boates e hotéis de alto
preço etc.
Este recurso ao exame dos “sinais exteriores de riqueza” é adotado em vários países (na França,
se bem me lembro), para a cobrança do imposto de renda. Na base desses “sinais exteriores”, o Fisco
lança o imposto a pagar, cabendo ao contribuinte o ônus da demonstração de que o lançamento é
errado ou injusto.
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No caso das profissões liberais, por exemplo, em que não há escrita nem contabilidade,
tal como nas empresas e sociedades, pode o titular declarar uma renda mínima, em escandaloso
contraste com o padrão de vida que leva.
Graças à facilidade com que pode, de um lado, ocultar sua fortuna e, de outro, deixar de
explicar os seus sinais exteriores de riqueza, pode o prevaricador esfregar na cara de seu acusador
uma demonstração cabal de sua absoluta honestidade. Pode até o acusador ir para a cadeia por crime
de calúnia!
A “declaração de bens” é, portanto, não só inócua, como até contraproducente.
Mas, além disso, a “declaração” é humilhante, não só para os que são obrigados a fazê-la como
para os próprios padrões de honorabilidade dos governantes brasileiros. Não sei de nenhum país
verdadeiramente civilizado, em que os homens de Estado entram para a função pública sob a eiva da
suspeição, obrigados a submeter-se de início, a um processo demonstrativo de que não são ladrões.
Sempre sustentei, no estrangeiro, ao expor os padrões da moral política de meu país, que no
Brasil (ao contrário do que acontece em certas republiquetas), a probidade pessoal do presidente da
República, como a mulher de César, não pode ser sequer posta em dúvida.
Não chego a conceber que se tivesse exigido de Floriano, de Prudente ou de Afonso Pena uma
prévia declaração de bens para confrontá-la com a que fizessem ao fim do período de Governo.
Qualquer acusação que fosse feita a um desses “Varões de Plutarco”, como ao marechal Castelo
Branco, só mereceria a indignada repulsa do País. Ao passo que por mais “cabal” que fosse a defesa
“legal” dos que firmavam reputação de prevaricadores, nunca a opinião esqueceria o contraste
evidente entre a modéstia com que alguns de seus governantes entraram para a vida pública e o
opulento padrão de vida que exibem ao sair.
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TERCA

28 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Setores da Revolução insistem em reformas políticas imediatas
A pronta normalização do Governo saído da Revolução está levando a alguns setores que se
engajaram no movimento o receio de que possam perder-se os objetivos políticos que a justificaram
historicamente. Faixas de opinião insistem na necessidade de não se perder tempo no que diz respeito
à reforma política, como fundamento para a normalização da vida nacional. Temem, inclusive, que,
se não for realizada a etapa política imediatamente, ficará um resíduo de descontentamento capaz
de ser ativado por minorias não democráticas e de direita, explorando na classe média e nas classes
produtoras o receio de uma repetição das situações políticas de 1945 e de 1955, quando as forças
banidas do Governo voltaram por via eleitoral, logo em seguida.
O tema preocupa, porque no ano que vem o Brasil deverá ter inscritos mais de vinte milhões
de eleitores para a sucessão presidencial e os pleitos estaduais que coincidem com ela. Esses setores
lembram que em 1945 o número de eleitores andava pelos seis milhões. Se a Revolução perder a força
de seu impulso, sem se traduzir nas medidas que transformem a face política brasileira, o ano que
vem apresentará dificuldades capazes de comprometer a normalidade do encaminhamento eleitoral.
A preocupação de realizar, nos limites da Revolução de Abril, a reforma eleitoral e a reforma dos
partidos políticos, para aparelhar politicamente o País, a fim de evitar a repetição do esquema que
sobreviveu no passado, começa a prevalecer em áreas de atuação, temerosas de que a demora pode
aumentar as dificuldades que constatam bem menores no momento atual.
Subsídios
t "TPSUFEPFYQSFGFJUP7JSHJMEÈTJP4FOB EF4BMWBEPS FTUFWFFNDFSUPNPNFOUPOBTNÍPTEP
cardeal Dom Augusto. Virgildásio alegou que não era comunista e propôs o testemunho do Cardeal.
O comandante da Sexta Região Militar foi em busca desse testemunho, mas dele não resultou uma
palavra que isentasse o prefeito.
t "T SFMBÎÜFT HFOFSBM ,SVFM"OUÙOJP #BMCJOP GVODJPOBSBN NVJUP CFN OB 3FWPMVÎÍP "NCPT
haviam caído do Governo por imposição dos grupos nacionalistas e brizolistas. Estes, como ficou
provado, não perderam por esperar.
t 0T DIFGFT SFWPMVDJPOÈSJPT FYQMJDBN RVF OÍP IPVWF RVBMRVFS QSPQØTJUP EF BQSPWFJUBS B
oportunidade do internamento do general Jair Dantas no hospital, onde seria operado. Consideram a
circunstância importante para o desfecho do movimento, mas asseguraram que tudo não passou de
coincidência.
t 0TS+PÍP(PVMBSUBJOEBNBOUJOIBBJMVTÍPEFTVBGPSÎB RVBOEP.JOBTTFMFWBOUPVEJTTFBPT
que o cercavam que estava em condições de esmagar a rebelião do governador Magalhães Pinto em
vinte minutos.
Cipião, o brasileiro
Dias antes do desabamento do Governo Goulart, conta agora uma testemunha da cena, o general
Assis Brasil travou uma conversa com um grupo de dirigentes estudantis, no Palácio Laranjeiras. Dois
representantes do Centro Acadêmico Onze de Agosto estavam preparando um ato político para o dia 10
de abril em São Paulo e conversavam com o ex-chefe da Casa Militar, em presença de outros estudantes.
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A uma observação sobre a situação política e militar àquela época em São Paulo, o general Assis
Brasil opinou — “É, São Paulo está precisando de um Cipião, o Africano”.
— Quando é que o senhor vai a São Paulo general? Perguntaram os estudantes, com segunda
intenção no tom.
— Qualquer dia desses estarei por lá, respondeu o general Assis Brasil, sem acompanhar o tom e
sem reticência.
Ver para crer
A preparação de uma série de artigos, motivados pelo Quarto Centenário do Rio, trouxe ao
Brasil o cientista Augusto Ruschi, entendido em colibris. Chegou também domingo o jornalista Allen
Rankin para visitar o chamado ABC, o triângulo industrial paulista formado pelas cidades de Santo
André, São Bernardo e São Caetano. Rankin é editor especial do Reader’s Digest, que publicará os
trabalhos de ambos em todas as suas edições internacionais.
Pernambuco, 1º. de abril
Conta o repórter Araken Távora, no seu livro a ser lançado amanhã — Brasil, 1º de Abril — o
episódio da prisão do sr. Miguel Arraes, em Recife. Um almirante, Dias Fernandes, e dois coronéis,
Castilho Dutra e Ivã Rui, foram ao Palácio das Princesas parlamentar com Arraes, em presença de
pessoas da família, do prefeito de Recife, sr. Pelópidas Silveira, e do sr. Celso Furtado. Araken disse
que, “para ganhar tempo”, travou-se uma discussão sobre os aspectos jurídicos da ordem de prisão
que levavam. Ao cabo de duas horas, os militares concordaram em consultar o general Justino Alves
Bastos sobre as questões apresentadas e saíram rumo ao comando do Quarto Exército. E daí a pouco
já estavam de volta: encontraram de saída o sr. Miguel Arraes e o grupo que o cercava. A voz de
prisão foi dada pelo almirante Dias Fernandes — “O senhor está preso, governador. Recolha-se à sua
residência”. Arraes respondeu, num gracejo: “Mas, eu não tenho casa”. “Então vá para os seus aposentos,
no segundo andar”, rebateu o almirante. Ao mesmo tempo o Batalhão de Caçadores, em Aracaju, fazia
operação idêntica com o sr. Seixas Dória.
Conta também o repórter da Tribuna da Imprensa a razão da ida do governador Ildo Meneghetti
para o interior do Rio Grande do Sul: depois que o general Benjamim Galhardo voltou atrás da decisão
de prender o general Ladário Pereira Teles, fixada meia hora antes de sua chegada para assumir o
comando do Terceiro Exército, o governador gaúcho teve de executar a Operação Farroupilha,
programada com antecedência de quinze dias: deslocar-se para o interior, onde seria organizada a
resistência, que se tornou desnecessária.
Negócios à parte
O mundo dos negócios espera que o problema aparecido nas relações entre o Brasil e os dois
que não reconheceram ainda o novo Governo — México e Venezuela — não ultrapasse os limites da
diplomacia. Se não temos a perder com a Venezuela, onde compramos cem milhões de dólares de
petróleo por ano, com o México a situação é outra, pois ele se apresenta como um novo e importante
mercado para nossos produtos manufaturados. Somente a Squibb exportou, no mês de março,
duzentos bilhões de unidades de peniciliana-procaína para o México.
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Estrada terminada
No dia em que o general Juarez Távora tomava posse, um indiscreto assinalou no gabinete a
presença do senador Benedito Valadares, que lhe foi levar um abraço. E agora o olheiro transmite o
diálogo interrompido que registrou: “Há uma estrada lá em Minas...” começou Valadares, cortado pelo
ministro da Viação: “Não atendo a pedidos”.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
O que a Sorbonne quer de Juscelino
Brasília — O problema político da presença do sr. Juscelino Kubitschek como candidato à
sucessão presidencial de 1965 está hoje colocado de maneira bastante clara. Existe uma pressão
militar definida, em setores identificados, no sentido não de impedir diretamente sua candidatura,
mas visando a evitar que ela seja o instrumento pelo qual o sr. João Goulart e as correntes políticas
banidas pela Revolução de Abril retornem ao comando da vida pública do País.
Esses setores militares, que aceitam a liderança do corpo permanente da Escola Superior de
Guerra, consideram que o ex-presidente da República adota, por omissão interessada, uma manobra
política considerada intolerável, qual seja a de manter aberta a porta para uma aliança eleitoral com o
presidente deposto. Anota-se nesses círculos que toda a atuação política do sr. Juscelino Kubitschek,
mesmo na fase mais perigosa do Governo João Goulart, foi no sentido de preservar a aliança vitoriosa
em 1955, correndo ele inclusive o risco de se indispor com as bases conservadoras de Minas Gerais
e de outros Estados. Existe um levantamento das conversas telefônicas entre os dois próceres, pelo
qual se consolidou a convicção de que o candidato do PSD aspira a manter um bloco com o sr. João
Goulart.
Essa crise política poderia resolver-se com definição clara do sr. Juscelino Kubitschek, de repúdio
à aliança com o janguismo e o comunismo, mas, como não se acredita, naqueles setores militares, que
tal coisa ocorra espontaneamente, o mais provável é que a pressão militar transborde para os meios
políticos e parlamentares, inclusive com a ameaça de avolumar as restrições de natureza moral que
têm sido insinuadas e afirmadas, ao longo da sua carreira, contra o sr. Juscelino Kubitschek.
O candidato do PSD parece, no entanto, não crer na eficácia dessa pressão, e sua atitude
continua a ser a de resistência, tanto quanto o foi em 1955, quando os ministros militares de então
assinaram uma declaração de veto à sua candidatura em função de sua aliança com o sr. João Goulart.
Acreditaria o ex-presidente da República que preservará o PSD à margem da infiltração do
dispositivo militar. Assim, como força necessária à vida do novo Governo, teria o partido condições de
neutralizar o vigor dos que o combatem.
À margem desse fato político-militar, de condicionamento da candidatura Kubitschek, devem
ser igualmente relacionados com o desejo de frustrar essa candidatura, tanto o movimento de
fusão dos partidos do centro liberal e conservador, que se irradia de Minas, sob inspiração dos srs.
Magalhães Pinto e José Maria Alkmin, quanto a coordenação de uma nova emenda parlamentarista.
A fusão de partidos, que tem lógica no quadro de ideias que sustentam as agremiações no centro,
parece destituída de realismo em face não só da candidatura do sr. Juscelino Kubitschek como da
candidatura do sr. Carlos Lacerda, que seria igualmente engolida no esquema em articulação
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Frustrada missão de Lacerda
O presidente Castelo Branco mandou preparar uma carta credenciando o governador
Carlos Lacerda a conversar com general De Gaulle sobre assuntos pendentes entre Brasil e França.
As declarações do governador à imprensa francesa, no entanto, teriam frustrado a missão, que o
Governo, já agora, não mais atribuiria ao sr. Lacerda.
Fórmulas para a liderança
O sr. Pedro Aleixo, que, em companhia do sr. Daniel Krieger, conversou ontem, longamente,
com o presidente da República, tendo dele recebido o convite para ser o líder do Governo na Câmara,
pretende que esse convite seja complementado por um referendo das forças parlamentares que
apoiam o Governo. Para contornar a dificuldade criada pela decisão do PSD de não integrar um
bloco com a UDN, sugeriu o sr. Pedro Aleixo que os deputados que apoiam o presidente referendem
diretamente sua indicação, independentemente da decisão dos partidos. O sr. Martins Rodrigues
considera, no entanto, que tal fato afetaria a autoridade das agremiações partidárias e desagregaria o
sistema político, pois eliminaria os partidos do papel de intermediários entre a representação política
e o Governo.
Desejando cooperar, no entanto, o sr. Martins Rodrigues redigiu um projeto de emenda ao
Regimento da Câmara, pela qual se autoriza a aliança de partidos para objetivos determinados, sem
que isso importasse na formação de blocos. Os líderes dessas alianças com fins específicos seriam
reconhecidos pelo regimento e teriam as mesmas prerrogativas dos líderes de bloco. Essa sugestão
estava sendo estudada ontem à noite pela UDN.
O sr. Pedro Aleixo só ocupará a antiga sala do sr. Tancredo Neves depois de um entendimento
satisfatório das forças que compõem hoje a imensa, mas inarticulada, bancada governista.
Parlamentarismo
O sr. Aliomar Baleeiro tornou-se o esperançoso articulador da nova emenda Raul Pilla,
introduzindo o Sistema Parlamentarista de Governo. Acha o sr. Baleeiro que a experiência de 1961/1962
não é válida, pois foi torpedeada pelos que deveriam executá-la. Ao mesmo tempo, a opinião pública
não chegou a ter sequer uma ideia clara do que seja o Sistema Parlamentarista de Governo.
Além dessa atividade, o sr. Baleeiro está levando sugestões ao sr. Milton Campos para adoção
de providências legislativas que considera importantes para afirmação do movimento revolucionário.
Rumores
Rumores de divergência entre o ministro da Guerra e o ministro da Justiça sobre o processo
de execução do expurgo, na sua nova fase. Rumores de que o ministro da Guerra deseja afastar de
funções civis os militares da ativa.
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Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Câmara cogita de emenda parlamentarista
Enquanto, nos bastidores políticos, se anunciava ontem que o sr. Raul Pilla voltará a formalizar
uma emenda para a adoção do parlamentarismo, o presidente Castelo Branco convidava oficialmente
o deputado Pedro Aleixo para a liderança do Governo na Câmara. Os dois fatos, ocorridos no momento
em que o Legislativo busca estancar as feridas abertas com a crise política para reequipar-se como
Poder Soberano, parecem ter, antes de tudo, uma significação simbólica, além do seu próprio sentido
prático. Em 1937, quando a implantação do Estado Novo fechou o Congresso e encheu as prisões,
era o sr. Pedro Aleixo quem presidia a Câmara e a sua ascensão à liderança de um Governo instalado
em nome de uma Revolução, agora, 27 anos depois, seria o fato com que o Executivo desejaria dar ao
Legislativo a segurança de que “a situação não se repetirá”.
A representação da emenda parlamentarista, cogitada em círculos políticos ligados ao atual
Governo, representaria, por outro lado, uma tentativa de dar consistência ao Congresso, fazendo voltar
ao seu seio as grandes decisões políticas, dele retiradas em grande parte pelo “Ato Constitucional”.
Estes dois fatos — independentes entre si e sem qualquer vinculação preparada — são
integrados nas áreas políticas, como o anúncio de que o Congresso será capaz de retomar sua
condição de “gerador das decisões” do Governo, interrompida na crista do movimento militar que
depôs o sr. João Goulart.
Magalhães quer agrupar
O governador Magalhães Pinto comunicou, ontem, à bancada da UDN mineira na Câmara, que
decidiu integrar o PSD em seu Governo, convidando-o a participar, como representação política do
seu secretariado.
O sr. Magalhães Pinto julga imprescindível agrupar as forças políticas que “integraram a
Revolução” em um todo, capaz de assegurar a continuidade “dos ideais do movimento de 31 de março”.
O episódio parece não se circunscrever a Minas Gerais. O governador estaria efetivando um
gesto de significação política nacional, reforçando, nas entrelinhas a sua condição de aspirante à
Presidência da República, em 1965. Magalhães Pinto buscaria diluir a candidatura Juscelino Kubitschek
nas próprias raízes regionais e políticas do candidato pessedista, infiltrando-se e atraindo para si
grupos do PSD, até então comprometidos, de todo, com JK.
A este fato somava-se a informação de que o governador mineiro lidera no seio do seu partido
o movimento pela revisão de Lei Eleitoral, votando-se no Congresso um “Estatuto dos Partidos” que
acaba reduzindo-os em número.
Nada com Cuba
De fontes oficiais, pode-se concluir que o Governo não cogita, por ora, de romper relações
diplomáticas com Cuba. Tanto o presidente Castelo Branco quanto o chanceler Vasco Leitão da Cunha
dispõem-se a esperar pelos resultados da própria reunião da OEA em maio, sobre a denúncia da
Venezuela contra Cuba, para só depois disto formalizar o rompimento. A decisão da reunião da OEA
atuaria como justificativa para a atitude brasileira, tendo o Itamarati desaconselhado à adoção de
qualquer medida sem “um pretexto de monta”, através do qual o Governo brasileiro possa continuar
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se apresentando no plano externo, como um país “não alinhado” executor de uma “política externa
independente”.
“Um Jânio melhorado”
O sr. Último de Carvalho, líder do PSD mineiro na Câmara, diz que quer entrevistar-se com o
presidente da República, para, conhecendo-o pessoalmente, poder fixar sua posição, se a favor ou
contra o Governo.
Mas de antemão, já faz um diagnóstico do marechal Castelo Branco: “Ele é um Jânio Quadros
sem loucura, sem bebida e sem rompantes de galã conquistador”.
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QUARTA

29 de abril de 1964

Jornal do Brasil
Segunda Seção - Wilson Figueiredo
Liderança mineira acha que Revolução já requer partido e programa
A liderança mineira da Revolução entende que esta não poderá atingir os seus fins e nem
mesmo sobreviver se lhe faltar um partido político próprio. Um partido que se disponha a realizar o
programa revolucionário, de forma estrutural e sistemática, e a sustentar politicamente o Governo. Do
contrário, em pouco tempo o Governo Castelo Branco ficará isolado em Palácio, sem mensageiros e
sem executores, e a Revolução em pouco tempo se esvairá em essência e apoio de opinião.
Por enquanto, observa a liderança mineira, o Governo Castelo Branco conta com o apoio de
representantes de diversos partidos que se desengajaram momentaneamente de suas agremiações
para se filiarem à revolução vitoriosa. Mas, com o tempo, com os atritos e descontentamentos que
fatalmente surgirão, esses representantes tendem para refluir ao seio partidário original. E a UDN e o
PSD voltarão a ser a UDN e o PSD que eram antes, com seus caminhos e interesses próprios. A UDN
começará a sentir que a Revolução passa por udenista, mas com os udenistas fora do Governo e
das vantagens do Governo. Os pessedistas não poderão conter por muito tempo a impaciência do
ostracismo. E tudo isso se traduzirá em termos de oposição.
Além do mais, a Revolução criou choques, impactos e ressentimentos hoje inoculados nos
diversos partidos existentes. O ideal seria criar um quadro partidário inteiramente novo, onde todos
pudessem começar de um novo ponto de referência, deixando para trás suas diferenças e amarguras.
Subjetivismo
Era com um critério subjetivo que os assessores do Palácio do Planalto interpretavam para ao
sr. João Goulart as pesquisas de opinião pública encomendadas a organizações especializadas, com
o objetivo de conhecer as variações políticas da alma popular. Durante todo o seu governo, o sr. João
Goulart encomendou ao Ibope várias pesquisas, nas quais aparecia invariavelmente, como tendência,
que 60% dos brasileiros situavam-se politicamente no centro, sobrando para os extremos — direita e
esquerda — os restantes 40%.
Os especialistas do Planalto, entretanto, duvidavam da tendência e insistiam em garantir que
a metade desses 60% seria arrastada pela esquerda, em determinadas circunstâncias históricas. Os
levantamentos de opinião pública, feitos depois do dia 1º de abril, continuam a assinalar que a maior
parte da população se situa nas mesmas proporções, longe dos extremos, insistindo em ficar no
centro.
Questão fechada
Nos noventa dias de Governo que o esperam, a contar de 3 de maio, o sr. Rafael de Almeida
Magalhães não abre mão da presença do sr. Hélio Beltrão na Secretaria de Governo da Guanabara. É
questão fechada, de amizade e confiança. O sr. Hélio Beltrão não está disposto a aceitar o cargo, mas
em retribuição se dispõe a ajudar Rafael, que tem dez dias a menos do que Napoleão depois que
voltou da Ilha de Elba.
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Verbetes do Pif-Paf (3)
De Millôr Fernandes sobre o humorista Jaguar, na apresentação que faz dos colaboradores do
Pif-Paf, em forma de revista semanal já raiando no horizonte do Brasil:
“Jaguar abraçou o humorismo assim que saiu da escola primária. Quem o deixou sair
de lá mal sabendo ler e escrever é matéria para uma investigação que ainda vai abalar este País.
Quando Jaguar conta uma piada todo mundo fica sério e quando Jaguar fica sério todo mundo
cai na gargalhada donde a mulher e os filhos o consideram um humorista de grande versatilidade.
Legalista ao extremo, tem, no momento, a ideia fixa de não fazer mais o seu lar funcionar enquanto
a Sexta Região Administrativa não lhe conceder um alvará de licença para funcionamento de família.
Conhece inúmeros lugares do mundo, todos no Rio de Janeiro”.
Medo da oposição
A última que circula na França a respeito de De Gaulle, segundo conta France-Soir: no hospital
onde se refaz da operação que é característica dos homens de idade avançada, o presidente da
França já está tocando pernas, de um lado para outro do apartamento. E o que mais o encanta é
ouvir das enfermeiras histórias que atestam sua popularidade. Já foi informado da desconfiança de
seus adversários políticos, incrédulos em relação ao objetivo declarado da intervenção cirúrgica e
convencidos de que o general De Gaulle internou-se para submeter-se ao tratamento rejuvenescedor
pelo soro de Bogomoletz, de procedência soviética. A oposição francesa teme que De Gaulle se cuide
para continuar indefinidamente no Poder.
Ângulo francês
France-Soir de sábado noticia e classifica a entrevista dada pelo sr. Carlos Lacerda no Aeroporto
de Orly como “a mais violenta e a mais agressiva de toda a sua carreia”, depois de apresentá-lo aos
leitores como jornalista e polemista conhecido, “melhor orador do Brasil” e candidato bem colocado
para as eleições de 1965. Não exagera o papel de demolidor de presidentes, que é um de seus títulos
no exterior: levou Vargas ao suicídio e contribuiu para a renúncia de Jânio Quadros. Diz também que
“desempenhou um papel importante na queda de Goulart”. Caracterizou a questão de Lacerda com
a imprensa francesa mais contra o sr. Beuve Méry, diretor do Le Monde. E no último parágrafo, dá a
sua versão: “Lacerda jamais perdoa as ofensas. Há três meses, no Rio, a missão parlamentar francesa,
encarregada de preparar a viagem do general De Gaulle, negligenciou de visitá-lo. Ontem Lacerda
vingou-se à sua maneira, esquecendo talvez que suas palavras iriam repercutir nos quatros cantos
do mundo”. Na foto de Lacerda, de chapéu, sua filha aparece num ângulo de grande doçura e beleza.
Os incorrigíveis
Segundo os iniciados na sensibilidade do mercado de títulos, a reação já manifestada pelas
ações nas bolsas de valores do Rio e São Paulo ainda não se ajustou ao valor normal dos papéis.
Preveem valorização mais acentuada depois que o ministro da Fazenda modificar o sistema das letras
de importação e estabelecer normas para o mercado financeiro, duramente atingido pelo último
ano do Governo João Goulart, particularmente do fim do ano para cá. Os otimistas asseguram que as
ações reconquistarão os níveis de janeiro de 1963 com a normalidade política e a ação do Governo.
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Curiosidade
Com alguma discrição, uma figura chegou à casa do sr. João Goulart, em Montevidéu, desceu
do carro e entrou. Um repórter brasileiro, de vigia por perto, foi picado de curiosidade, aumentada
pela demora da conversa mantida longe dos olhos. Cautelosamente, sondou dona Maria Teresa e não
teve muita dificuldade: era do embaixador do Paraguai em Montevidéu, a presença. Mas o nome,
dona Maria Teresa não sabia. Daí a pouco, depois que o homem tinha partido, ela perguntou de longe
ao marido — “Jango, como é o nome do embaixador do Paraguai?” Goulart perdeu a calma.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Castelo prepara-se para governar
Brasília — A generalizada expectativa de iniciativas governamentais que definam a política do
presidente diante dos problemas concretos e configurem as linhas gerais do programa de reformas
prometidas pelo novo Governo vai gerando as primeiras inquietações relativas à capacidade de
consolidação desse Governo e de sua afirmação como instrumento apto a realizar uma política de
salvação nacional.
Na ausência daquelas iniciativas e dos programas esperados, o cenário nacional continua
dominado pelo ruminar das mesmas e inquietantes questões que procederam a posse do marechal
Castelo Branco. O rumor concomitante da repressão e do medo permanece a nota mais alta numa
orquestra que ainda não afinou, refletindo-se principalmente no ambiente em que decorrem as
sessões da Câmara e do Senado, as quais se arrastam numa expectativa traumatizada. Os partidos e
as vozes que poderiam oferecer um contraste ou levantar temas de debate silenciam, seja pelo temor
de atrair a atenção dos que detém o poder de fato, seja pela falta de estímulo ao exame de questões
concretas e a adoção consequente de atitudes que dessem uma ideia da persistência do diálogo
democrático.
O presidente Castelo Branco estaria atento às suas responsabilidades e consciente da
necessidade de abreviar a atual fase preparatória. Apenas o presidente não deseja precipitar-se em
iniciativas reformistas pelo simples anseio da reforma, pois entende que carecerá de algum tempo
para ajustar suas ideias às da equipe convocada para o Governo, organizando cuidadosamente
um programa e concretizando sua política em projetos adequados e responsáveis. Qualquer outra
conduta poderia, no seu entender, ser tachada de demagógica.
Não se tendo preparado para assumir o Governo, mas para derrubar um Governo, seria natural
que o presidente Castelo Branco ganhe o tempo indispensável à exata formulação do seu pensamento
político. Praticamente surpreendido com o desfecho da Revolução, que promoveu sua eleição para
a Presidência, o marechal não organizou previamente o Ministério nem escolheu com antecedência
os homens que deverão ocupar os diversos postos de alta administração do País. Somente depois de
constituído o Governo, no seu alto escalão, é que as providências administrativas da envergadura e os
planos reformistas ganharão consistência e se clarearão.
Pedem, assim, os correligionários mais chegados do presidente, uma dilação do voto de
confiança que o Congresso lhe deu, assegurando que do seu prudente comportamento advirão
benefícios certos num futuro não muito longínquo.
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Carta rasgada, em Minas
A unificação das principais correntes políticas mineiras em torno do Governo do sr. Magalhães
Pinto encontrou obstáculos na atitude de deputados estaduais da UDN, que impugnaram a escolha
do pessedista Pio Canedo para uma das secretarias do Estado.
O governador mandou a Brasília o secretário do Interior, sr. Pierucetti, para entender-se com o
sr. Bilac Pinto em torno dos problemas gerais de composição da Frente Nacional e Estadual do seu
partido com o PSD. Enquanto isso, o sr. Pedro Aleixo foi a Belo Horizonte e o sr. José Maria Alckmin
chegou a Brasília.
Ainda aqui, o deputado Taveira reuniu a bancada federal para expor-lhe, em nome do
governador, o incidente com membros da bancada estadual. Segundo o relato feito, o sr. Paulo
Campos Guimarães, traduzindo a insatisfação dos deputados estaduais, dirigiu ao governador uma
carta de protesto contra a escolha do sr. Canedo. O governador recusou-se a receber a carta, que o
próprio sr. Paulo tomou a iniciativa de rasgar.
A bancada federal declarou-se ciente.
Liderança ainda não resolvida
A UDN e o PSD ainda não encontraram a fórmula satisfatória para consagrar a liderança do sr.
Pedro Aleixo. A sugestão do sr. Martins Rodrigues, de mudar o regimento para permitir as alianças
com fins eventuais, sem que disso decorresse a criação de blocos, não foi aceita. O sr. Adauto Cardoso,
a quem o sr. Pedro Aleixo confiou o encaminhamento do assunto, propôs que o líder da maioria fosse
indicado pelos líderes dos partidos que apoiam o Governo, bem como pelos deputados sem legenda
que adotam idêntica atitude. O sr. Martins Rodrigues entende que tal coisa não poderá ser feita sem
recurso ao regimento, e explica as razões da resistência do seu partido em formalizar um bloco com
a UDN.
Em primeiro lugar, disse, seria “desconfortável” para o PSD, no momento em que desfaz um
bloco tradicional com o PTB, constituir um bloco com o partido que é o anti-PTB. Em segundo lugar,
o PSD pretende resguardar-se prevendo o encaminhamento de providências legislativas de natureza
política que impliquem em hostilidade ou agressão ao aliado da véspera. Finalmente, tendo uma
grande parte da bancada pessedista assumido posição de vanguarda no apoio ao deposto Governo
João Goulart, o partido não marcharia unido para uma aliança com a UDN e parece-lhe importante,
neste momento, manter unificado o pessedismo.
Não tendo o sr. Martins Rodrigues nem a direção do PSD restrições ao presidente Castelo Branco
nem à liderança do sr. Pedro Aleixo, deseja, contudo, manter seu status partidário próprio, sem outro
compromisso que não seja o de colaborar com o programa do Governo. No fundo — o sr. Martins
Rodrigues não o disse, mas o fato é evidente — está a questão da candidatura Juscelino Kubitschek.
PTB escolhe presidente
No dia 5 de maio, reúne-se a Executiva Nacional do PTB para indicar o vice-presidente Doutel
de Andrade para assumir a presidência do Partido. Em seguida, reúne-se a bancada para examinar a
conjuntura política e definir sua posição face ao Governo.
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Jornal Última Hora (matutino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
Já redigida a emenda parlamentarista
À medida que o PSD se encolhia face às informações da reapresentação de uma emenda
parlamentarista, num constrangimento profundo que poderá abrir a luta parlamentar entre as forças
políticas integradas no movimento que depôs o sr. João Goulart, a área da UDN ou pró-udenista
tratava de dar forma à sugestão para apresentá-la à Câmara como fato consumado.
Os deputados Raul Pilla e Aliomar Baleeiro, depois de acertarem detalhes de divergências
formais, já haviam redigido ao final da tarde de ontem a emenda, estabelecendo o Governo de
Gabinete a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 1966, após o término do período presidencial de
Castelo Branco.
Senado continua
A emenda respeita os princípios clássicos do parlamentarismo, mas — na expressão do sr.
Baleeiro — se adapta “às condições do Brasil”, mantendo as duas Câmaras, e dando ao Senado uma
série de atribuições não previstas no antigo “Ato Adicional”, revogado pelo plebiscito de janeiro do
ano passado.
Presidente seria o moderador
O presidente da República, nos termos da emenda Pilla-Baleeiro, será eleito pelo voto de dois
terços do Congresso, em três escrutínios consecutivos, findos os quais — não tendo os candidatos
obtido o número necessário —, se procederá a um quarto escrutínio, quando o escolhido será
proclamado pela maioria absoluta de deputados e senadores. O presidente, investido nas funções de
chefe do Estado, estará inteiramente despojado das funções de Governo, situando-se numa posição
bem próxima de “titular do Poder Moderador”, desempenhada pelo monarca do parlamentarismo do
Segundo Império.
A nomeação dos membros do Ministério — que no sistema do “Ato Adicional” de 1961 cabia
privativamente ao presidente da República — será feita, segundo a nova emenda, pelo presidente,
mas compulsoriamente, mediante indicação do “Premier”. O presidente teria, em síntese, as atribuições
da Rainha da Inglaterra, sem, no entanto, o direito ao trono e à sua sucessão, mas retendo todo o
poder de representação, através de banquetes, coquetéis e recepções.
Poder de dissolução
Depois de extinguir a figura do “chefe supremo das Forças Armadas”, agora desempenhada pelo
presidente da República, a emenda estabelece as formas em que poderá dissolver-se o Congresso.
Indicado o “Premier”, não obtendo da primeira até a segunda tentativa, o voto de confiança, o
presidente da República, em projeto de resolução que deverá ser aprovado anteriormente pelo
Senado, dissolverá o Congresso, convocando novas eleições. Só após a terceira tentativa frustrada de
obtenção de “confiança”, o presidente poderá dissolver o Congresso por medida própria e unilateral.
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O guizo no gato
Em linhas gerais, assim se apresenta a emenda parlamentarista, para a qual os srs. Pilla e Baleeiro
pretendem, a partir de hoje ou amanhã, passar a colher assinaturas, formalizando-a oficialmente
à Câmara. Aventou-se, inclusive, a dificuldade de a emenda vir a obter os dois terços de votos
necessários à sua aprovação ainda este ano. Chegou-se a vislumbrar a possibilidade de, nos termos do
“Ato Institucional”, a emenda partir do presidente Castelo Branco, sendo por ele enviada ao Legislativo.
O sr. Raul Pilla obstou, acreditando que a iniciativa feriria a pureza da instituição parlamentarista. O sr.
Aliomar Baleeiro admitiu que o presidente Castelo Branco pudesse sugeri-la, mas, interrogado sobre
quem poderia convencer a isto, o chefe do Governo perguntava, repetindo a fábula do gato e do rato:
— “Afinal, quem é que vai amarrar o guiso no pescoço do gato?”.
Castelo e os partidos
Num encontro de uma hora com o sr. Filinto Müller, ontem, quando convidou-o oficialmente
a liderar o Governo no Senado, o presidente Castelo Branco classificou de “imprescindível e urgente”
a execução da reforma eleitoral, inclusive no que diz respeito à elaboração de um “Estatuto dos
Partidos Políticos”. A opinião do marechal foi interpretada como muito próxima do pensamento do
governador Magalhães Pinto, que lidera o movimento do âmbito político para a redução do número
de representações partidárias.
Ao longo da conversa, o presidente da República desfez o constrangimento com que o sr.
Filinto Müller dizia aceitar a liderança do Senado, por não formar o seu partido, o PSD, no bloco de
forças parlamentares do Governo. Para o marechal Castelo Branco, o seu Governo “está acima dos
Partidos”, não havendo inconveniência em que um pessedista ocupe a liderança na Câmara Alta,
mesmo porque — afirmou — “não prescindirá sequer do futuro apoio que lhe possa dar o PTB”,
em cujo seio o presidente espera contar “com ampla solidariedade aos seus atos administrativos e
políticos”.

Jornal O Globo (matutino)
Coluna do Eugênio Gudin
A Reforma do Homem (II)
São os economistas quem mais tem reclamado, nestes últimos anos, a prioridade para a
Educação, isto é, para o investimento no homem, em relação ao investimento nas coisas.
Walter Heller, conselheiro econômico de Kennedy, escreveu, há pouco tempo que: “a mais
importante prescrição para um rápido desenvolvimento econômico é a de um maior investimento
em nosso mais precioso elemento, a inteligência humana”.
Heller chamava a atenção para o fato de que o desemprego crônico nos EUA se verifica entre
os desprovidos de educação ou de capacidade operária. Diz que é na Educação (antes na falta dela)
que se encontra a “explicação do paradoxo da pobreza persistente no meio da abundância” e reputa
à deficiência de Educação “a maior responsável pela pobreza”.
Heller ressalta que o conceito, localizado nos anos recentes, de que a contribuição do “capital
humano” (preparo científico, técnicas, invenções) é mais importante do que a do “capital tangível”
(usinas, maquinarias), está destinado a ter “vasta repercussão sobre a orientação governamental”.
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Milton Friedman, eminente professor da Universidade de Chicago, considerado, sem
discrepância, um dos mais brilhantes economistas vivos, escreve: “Nós começamos a compreender
que a primazia que temos até agora dado aos elementos físicos da produção não é compensadora.
Começamos a duvidar da real influência que a quantidade de capital físico exerce sobre o
desenvolvimento econômico. E na análise final concluímos que o fator primordial é a tecnologia e
isto quer dizer a remoção da ignorância”.
De uma comparação que aqui publiquei há poucos dias, entre o “Brasil de 1960 e os Estados
Unidos de 1900”, verificam-se grandes semelhanças entre os dois países nas duas épocas indicadas:
mesma população (aproximadamente), mesma extensão, mesma percentagem de população
empregada na agricultura, mesmo número de cidades de mais de quinhentos mil habitantes, mesma
média de vida humana, mesma mortalidade infantil, mesmo número de funcionários civis, mesmo
número de homens nas Forças Armadas etc.
As disparidades principais, assinaladas na comparação, referem-se, sobretudo, ao elemento
humano, especialmente:
a) Ao fato de 72% da população em idade escolar (5 a 17 anos) nos Estados Unidos de 1900
estarem frequentando as escolas, contra 24% no Brasil de 1950;
b) Ao fato de a imigração recebida nos cem anos anteriores ter sido nos Estados Unidos de
1900 de 18,6 milhões em comparação com 4,8 milhões no Brasil.
São estes, a meu ver, os dois grandes fatos que explicam, de um lado, o progresso espetacular
dos Estados Unidos nos últimos sessenta anos, e, de outro, a lentidão do progresso brasileiro.
O maior fator da grandeza dos Estados Unidos não foram os recursos materiais do solo que a
natureza lhes proporcionou. Eles têm fatores materiais de riqueza, como nós também temos. E eles
também têm como nós muitas zonas sáfaras ou desérticas. A superioridade americana residiu no
elemento humano, isto é, no fato de terem eles recebido, durante o século XIX (18,8 milhões) e ainda
durante este século, uma enorme imigração de elemento humano, já criado, alimentado e educado
em idade adulta, “à custa da Europa”, e no fato de não terem tido de enfrentar, como tantos países da
América Latina, o problema de levantar o nível de saúde, de hábitos, de religião e de culturas de uma
vasta população autóctone. Como disse o eminente professor J. Viner, uma das grandes vantagens da
formação americana foi, além do mais, a de ter sido “um país vazio de população”.
Tudo quanto se pode acrescentar é que o clima dos Estados Unidos (do Norte e do Centro,
não do Sul) era semelhante ao dos países europeus, donde lhes vinha a principal corrente migratória;
semelhança de clima e de culturas agrícolas.
Sob esses aspectos – vazio de população autóctone, semelhança de clima, população europeia
– a Argentina é o único país da América Latina que se assemelha aos Estados Unidos. Daí o fato de
ter ela atingido (antes de Perón) um grau de progresso muito superior ao de qualquer das outras
repúblicas latinas do hemisfério.
Ainda outra circunstância teve ponderável responsabilidade na superioridade da formação dos
Estados Unidos sobre a latino-americana. Foi que essa formação se processou mais nos séculos XVIII
e, sobretudo, XIX, do que nos séculos XVI e XVII, isto é, muito mais no apogeu da prosperidade da
Inglaterra do que no da Espanha e de Portugal. O Brasil, por exemplo, nunca recebeu de Portugal uma
fração sequer do impulso de progresso que os Estados Unidos receberam da Inglaterra e da Europa
em termos de gente, de capital e de técnica.
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Jornal do Brasil
Seção - Wilson Figueiredo
Militares querem Brizola vivo para efeitos políticos
Telegrama chegado do Rio Grande do Sul ao gabinete do ministro da Guerra, às dezenove
horas de ontem, transmitia uma informação sobre a possibilidade de ter sido morto a tiros o sr. Leonel
Brizola, num encontro com um grupo da Brigada Gaúcha, na fronteira do Uruguai.
Elementos do gabinete não conseguiram confirmar a notícia e de modo geral recusam crédito
à versão. Ressaltaram que a preocupação existente nas altas esferas militares é a de apanhar o sr.
Leonel Brizola vivo. Todos os esforços serão feitos para isso, porque os documentos que anunciam ter
em mãos, altamente comprometedores para o ex-líder radical, terão grande efeito político com ele
vivo, mas perderão bastante na hipótese de sua morte, num choque com a polícia do Rio Grande do
Sul.
O ceticismo com que foi ali recebida a versão telegrafada com cautela do Rio Grande do Sul
resulta de que não é a primeira vez que Brizola é dado como morto, para ser assinalado pouco depois
como ainda vivo. Acreditam os militares que essas notícias estão sendo difundidas com propósitos
políticos, porque Brizola tem receio de ser esquecido e seus adeptos procuram manter seu nome
presente, inclusive transformando-o em notícia. Consideram também que as versões (é a terceira
ou quarta) de que ele teria morrido caracterizam o propósito oculto de tentar sensibilizar setores
populares profundamente chocados pelas revelações de corrupção e empreguismo, apuradas depois
da queda do Governo Goulart, e a vida de luxo dos líderes esquerdistas.
Desculpa esfarrapada
Contesta o Palácio Guanabara o pretexto de que se valeu o jornal France-Soir de sábado para
justificar o estado de espírito do governador Carlos Lacerda no Aeroporto de Orly. Não discutem os
assessores de Lacerda o conceito de que ele não perdoa as ofensas, mas desmentem que guarde
qualquer ressentimento por não ter sido incluído no programa de visitas da Missão Parlamentar
Francesa que visitou o Brasil. Por quatro vezes os representantes do povo francês tentaram estar com
Lacerda, mas seu programa de trabalho não se ajustava aos horários de passeio da missão. Além do
mais, era tanto o empenho dos parlamentares, que eles estiveram assim mesmo com Lacerda, que
almoçava com o sr. Ademar de Barros, sem que o encontro constasse do protocolo francês nem
figurasse na pauta dos assuntos entre os governadores da Guanabara e de São Paulo. Os lacerdistas
acham que também, em desculpa diplomática, os franceses estão esgotados.
Consumo injusto
Denuncia o embaixador Roberto Campos, em conversa com os que observam as dificuldades
de combater a inflação, “a falsa ternura dos que pensam em salvar os pobres e os humildes da inflação,
obrigando-os a subvencionar o trigo e o petróleo e outros confortos dos consumidores urbanos”.
Um vale em boas mãos
Assume hoje no Rio à presidência da Companhia do Vale do Rio Doce, às dezessete horas, o
engenheiro Paulo José de Lima Vieira, que ontem tomou posse do cargo em Brasília. No Governo
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Jânio Quadros, o engenheiro Paulo Vieira foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional e, em
seguida, o sr. Magalhães Pinto lhe confiou a criação e comando da Metamig, órgão coordenador da
política de minérios do governo de Minas. Foi professor da Escola de Engenharia de Belo Horizonte,
presidente do Sindicato de Construção Civil e presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. É um
homem sério, capaz e trabalhador. A Vale do Rio Doce continua em boas mãos, porque o presidente
que sai, engenheiro Eliézer Batista, à sombra de sua discrição, recusou sempre romper o alto conceito
que tem nos meios técnicos, para chegar à popularidade fácil.
Mineiras, mas revolucionárias
O general Luís Carlos Guedes, comandante da ID-4 em Belo Horizonte, e um dos chefes da
Revolução, tem recebido telefonemas nos últimos dias dizendo que ele “espere o dia 30”. O general
não acredita que haja nada, mas em todo caso tomou providências acautelatórias. A vigilância nos
aeroportos e nas barreiras rodoviárias do Estado foi mantida e, em alguns casos, reforçada.
Ao governador Magalhães Pinto chegou aviso militar quanto a um provável trânsito de
Brizola por Minas, em demanda de Goiás, onde se diz que há grupos guerrilheiros preparando-se
para uma ação.
O deputado Bilac Pinto foi o primeiro convidado para o Ministério da Justiça, no Governo
Castelo Branco. O presidente da UDN indicou, entretanto, o senador Milton Campos. Bilac teve um
papel muito saliente na preparação do Ato Institucional e foi ele, inclusive, quem levou os juristas
Francisco Campos e Carlos Medeiros Silva ao Comando Revolucionário. Seus estudos sobre a Guerra
Revolucionária constituíram, por outro lado, um importante subsídio para os chefes da Revolução.
O deputado Adauto Lúcio Cardoso está convencido de que a história de que ele deu
fuga ao ex-deputado Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, foi um produto da politicalha
carioca, com vistas à sucessão estadual. Adversários de Adauto na UDN da Guanabara é que teriam
procurado intrigá-lo com o Comando Revolucionário.
Os secretários Monteiro de Castro e Osvaldo Pierucetti, que foram os dois principais
emissários do governador Magalhães Pinto na preparação revolucionária, estão agora à frente das
articulações para a reformulação partidária do País. Entendem ambos que a Revolução precisa de
um partido próprio, que defenda as suas ideias e sustente politicamente o Governo Castelo Branco.
Do contrário, o Governo corre o risco de, em pouco tempo, ficar isolado da realidade política e
vulnerável a todo dia de manobras e de reações.
O governador Magalhães Pinto calcula que a mobilização revolucionária custou a Minas
entre quatro e cinco bilhões de cruzeiros. Mas logo assinala que o preço foi insignificante para o
que a Revolução representou para a salvação do País.

Jornal do Brasil
Coluna do Castello - Carlos Castello Branco
Grupos de trabalho vão dar forma às Reformas
Brasília — O presidente da República deverá anunciar, possivelmente na reunião
ministerial de hoje, a constituição de comissões ou grupos de trabalho incumbidos de
dar forma, em projetos de emenda constitucional ou em projetos de lei, ao pensamento
reformista do Governo.
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Os grupos de trabalho terão prazo certo para se desincumbirem das tarefas que lhes serão
atribuídas, esperando-se que os primeiros deles se refiram à reforma agrária e à reforma da legislação
eleitoral.
A reunião, que tratará com prioridade da cooperação financeira internacional e do comércio
externo, poderá considerar igualmente as primeiras medidas específicas da política anti-inflacionária,
com a fixação de normas para a seleção de créditos e outras.
O fato de pretender o presidente criar grupos de trabalho para elaboração dos projetos de
reforma indica que o assunto será considerado com oportunidade, mas não com prioridade sobre
as tarefas imediatas de organização do Governo. Por outro lado, isso importará igualmente numa
declaração de que não há uma linha já previamente definida para a efetivação das reformas, a não ser
um ponto de referência, quais sejam os compromissos do Governo com as instituições democráticas
políticas, sociais e econômicas.
A reforma que, neste momento, parece preocupar mais os responsáveis políticos pela Revolução
é a da legislação eleitoral, na medida em que isso importará numa revisão do sistema partidário,
visando à maior autenticidade e vigor dos instrumentos normais de ação política.
O governador Magalhães Pinto, dentro dessa diretriz, mandou, como sugestão, ao presidente
da UDN, um projeto de lei de reforma eleitoral, com o objetivo de propiciar uma alteração fundamental
do nosso sistema partidário. O projeto, para cuja elaboração foi ouvido o jurista Carlos Medeiros e
Silva, vai publicado em outro local. Em substância, porém, propõe a reforma, mas não indica soluções
objetivas, fixando apenas a necessidade de cassar os registros dos atuais partidos para que esses
mesmos ou outros se organizem na base de novas exigências, que o esboço não chega a formular.
Parece ter tido o governador de Minas o cuidado de evitar opções em matéria polêmica, deixando
aos juristas do seu partido que determinem os pontos essenciais capazes de fazer com que a nova lei
cubra seu objetivo.
O sr. Pedro Aleixo, líder do Governo, considera, como todos os elementos civis ligados à
Revolução, a necessidade da revisão partidária, mas chama desde logo a atenção para o fato de que
qualquer lei de organização dos partidos deverá levar em conta o mandamento constitucional que
define o regime democrático como o regime que se apoia na pluralidade de partidos e na garantia dos
direitos individuais. Dentro dessa norma, todas as reformas são possíveis, no sentido de fortalecimento
das agremiações partidárias e dar maior concentração e prestígio do comando político popular.
A revisão ou a reformulação dificilmente atingirá, na sua estrutura atual, os grandes partidos,
como o PSD, a UDN e o PTB, embora procure dar maior representatividade e autoridade às respectivas
organizações. A distribuição atual dos políticos pelas legendas existentes corresponde de um modo
bastante preciso aos conflitos de interesses prevalecentes nas bases municipais. O sr. Rondon Pacheco,
encarando com ceticismo a ideia de fundir o PSD e a UDN, citava ontem uma frase de Napoleão em
carta a Josefina, na qual o Imperador se declara servo da natureza imanente das coisas.
Se os grandes partidos, no entanto, organizam a multiplicidade de interesses regionais e
municipais, a verdade é que se distanciaram da opinião pública, deixando de interpretá-la na medida
em que se cingiram ao estrito patrocínio de interesses grupais, fechando suas portas ao livre ingresso
e à livre influência das elites não comprometidas.
O projeto enviado pelo governador Magalhães Pinto será objeto de debates, mas a verdade é
que para prevalecer, a essa altura, uma linha reformista em capítulo tão importante da organização
política, a iniciativa técnica terá de ser da Presidência da República, pois só ela gozará da tramitação
especial capaz de anular ou amortecer a irrupção obstrutiva dos interesses feridos. O grupo de
trabalho que o marechal Castelo Branco vier a constituir para esse fim é que poderá dar o verdadeiro
rumo da reforma eleitoral e partidária.
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Novo procurador-geral
O novo procurador-geral da República está para ser escolhido entre dois nomes: Carlos
Medeiros Silva e Alcino Salazar.
Parlamentarismo: oito em dez
O deputado Aliomar Baleeiro, líder ativo da nova reforma parlamentarista, formulada no projeto
de emenda ortodoxa do sr. Raul Pilla, informa que, nas gestões que vem fazendo, encontra resposta
favorável de oito deputados em cada grupo de dez.
O sr. Baleeiro está atento para o problema das influências decisivas no andamento com êxito
de uma reforma política tão importante como a que está preconizando.
Nunca mais
De um amigo do sr. Juscelino Kubitschek: “Acordo com Jango para entregar a ele a Previdência
Social e dois Ministérios, não, isso não. Nunca mais”.
Sarney não articula
O deputado José Sarney desmente as notícias que o dão como articulador de um novo partido
político. “O que querem com essa versão”, explica, “é me desarticular”.

Jornal Última Hora (vespertino)
Informa de Brasília - Flávio Tavares
UDN reage contra “Partido Único” de Magalhães
Entornou o caldo em que o sr. Magalhães Pinto preparava cozinhar a aglutinação dos chamados
“Partidos da Revolução”. Seu anteprojeto de lei ordinária, modificando a legislação eleitoral para
reduzir o número de representações partidárias, levado ontem, oficialmente, à UDN, foi recebido com
estrema reserva — o que, já de antemão, parece condenar ao fracasso a primitiva ideia atribuída ao
governador mineiro de estabelecer, basicamente, dois partidos: o do governo e do antigoverno.
O deputado Pedro Aleixo, com a autoridade de líder do Governo, sintetizava, ontem a reação de
perplexidade de largos círculos udenistas face à sugestão de reduzir, por imposição expressa em lei, os
partidos a um número determinado e rígido. A ideia, nos termos simplistas em que foi colocada, fere,
no entender do sr. Pedro Aleixo, a pluralidade partidária, para transformar-se na negação do sistema
democrático codificado na Constituição de 1946. Não nega o líder governista que possa haver uma
redução no sistema partidário, conquanto isto seja consequência de uma “seleção natural”, onde, pelo
livre exercício do voto, os partidos sem apoio popular efetivo venham a terminar-se de fato.
Opinião semelhante tem o sr. Raul Pilla, agora novamente guindado à crista das articulações
políticas com sua emenda parlamentarista. Para ele, a redução numérica “é antidemocrática e absurda”
e o essencial seria disciplinar a vida e a existência dos partidos que — salienta —, no Brasil, não
existem, sendo apenas “meros ajuntamentos eleitorais”.
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O terço de Magalhães
O anteprojeto do sr. Magalhães Pinto é sumário, compondo-se de quatro artigos, e fica muito
longe da sonhada “lei orgânica dos partidos políticos”. Prevê o governador que os partidos já registrados
deverão, dentro de noventa dias da vigência da lei, renovar seu registro, ficando dispensadas da
prova de possuírem o número básico de eleitores (previsto entre trezentos e quatrocentos mil) as
agremiações políticas que tiverem um terço de representantes do atual Congresso. Dos que não se
enquadrarem nos números dispostos na lei, terão cassados seus registros, mantendo-se, no entanto,
até ao final da legislatura, os mandatos de seus parlamentares.
O sr. Pedro Aleixo, analisando a sugestão, tratou-a com desdém e humor: “Quando se fala em
um “terço” — afirmou — creio que se está procurando homenagear a mulher mineira, que de rosário
na mão, participou da Revolução”.
Ministério vê reformas
A reunião ministerial marcada para hoje deverá, segundo se anunciava ontem em círculos
palacianos, fixar a “instrumentalização das reformas”, em condições que caberá ao sr. Roberto Campos,
como ministro do Planejamento, sugerir ao Governo. Parece certa a criação de “grupos de trabalho”, ao
estilo dos adotados no governo do sr. Jânio Quadros, para “planificar o quadro nacional de reformas”.
No caso específico da “reforma agrária”, a tendência seria a adoção, em linhas gerais, de um
projeto do sr. Amaral Neto à Câmara, criando a tributação progressiva sobre terras não aproveitadas. O
projeto, readaptado pelo Executivo para dispor sobre as desapropriações, seria enviado ao Legislativo,
nos termos do “Ato Institucional”, com prioridade sobre as demais mensagens.
A missão Geisel no Sul
A viagem do general Ernesto Geisel ao Rio Grande do Sul não se vincula apenas à situação do
sr. Leonel Brizola, mas também ao problema das cassações de mandatos e suspensões de direitos
políticos sugeridas pelo governo daquele Estado. Ao que se diz, o sr. Ildo Meneghetti, através do sr.
Caio Brandão de Mello, membro da “Comissão de Expurgo” instituída pelo governo gaúcho, trouxe a
Brasília uma lista de 180 nomes para terem seus direitos suspensos e o número teria sido considerado
“exagerado” pelo Conselho de Segurança Nacional. O general Geisel, na condição de secretário-geral
do Conselho, teria seguido a Porto Alegre com a missão de confiar o exame das listas a uma comissão
tríplice de oficiais do Exército que se encarregariam da triagem e da redução dos nomes apontados..
Os “bigorrilhos” do PTB
Os deputados do PTB, que, sob a liderança do sr. Clemens Sampaio, começaram a descobrir,
agora, ideias “comunizantes” no sr. João Goulart, passaram a ser conhecidos no Congresso como o
“bloco dos bigorrilhos”. O grupo — do qual participam, por ora, de quinze a vinte deputados —
sugere, inclusive, a revisão programática do trabalhismo, sob o pretexto de “descomunizar o partido”.
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GLOSSÁRIO
ABI – Associação Brasileira de Imprensa.
ADP – Ação Democrática Parlamentar.
AID – Agency for International Development.
Alalc – Associação Latino-Americana de Livre Comércio.
Ames – Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas.
BBC – British Broadcasting Corporation/Corporação Britânica de Radiodifusão.
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.
BNDE – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
Cacex – Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil.
Caco – Centro Acadêmico Cândido de Oliveira.
Camde – Campanha da Mulher pela Democracia.
Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais.
CGT – Comando Geral dos Trabalhadores.
Civat – Comissão Interestadual dos Vales do Araguaia e Tocantins.
CNE – Conselho Nacional de Economia.
CNP – Conselho Nacional do Petróleo.
CNTI – Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria.
Cobal – Companhia Brasileira de Alimento.
Cofap – Comissão Federal de Abastecimento e Preços.
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito.
CSN – Conselho de Segurança Nacional.
DCT – Departamento de Correios e Telégrafos.
DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda.
Dops – Departamento de Ordem Política e Social.
EME – Estado-Maior do Exército.
Emfa – Estado-Maior das Forças Armadas.
FAB – Força Aérea Brasileira.
FEB – Força Expedicionária Brasileira.
Fiban – Fiscalização Bancária.
FMI – Fundo Monetário Internacional.
FMP – Frente de Mobilização Popular.
FPN – Frente Parlamentar Nacionalista.
IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool.
IAPC – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários.
IAPETC – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes de Carga.
Iapi – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários.
Ibad – Instituto Brasileiro de Ação Democrática.
IBC – Instituto Brasileiro do Café.
Ibeu – Instituto Brasil Estados Unidos.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística.
Ipes – Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais.
Iseb – Instituto Superior de Estudos Brasileiros.
LBA – Legião Brasileira de Assistência.
Limde – Liga da Mulher pela Democracia.
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MAC – Movimento Anticomunista.
MEB – Movimento de Educação de Base.
MEC – Ministério da Educação e Cultura.
MIT – Massachusetts Institute of Technology.
MTR – Movimento Trabalhista Renovador.
Novacap – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
OEA – Organização dos Estados Americanos.
ONU – Organização das Nações Unidas.
Otan – Organização do Tratado do Atlântico Norte.
PC – Partido Comunista.
PCB – Partido Comunista Brasileiro.
PDC – Partido Democrata Cristão.
PE – Polícia do Exército.
PL – Partido Liberal.
Planasa – Planejamento e Assessoria Administrativa.
PNB – Produto Nacional Bruto.
PR – Partido Republicano.
PRP – Partido de Representação Popular.
PRT – Partido Republicano Trabalhista.
PSD – Partido Social Democrático.
PSP – Partido Social Progressista.
PST – Partido Social Trabalhista.
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro.
PTN – Partido Trabalhista Nacional.
PUA – Pacto de Unidade e Ação.
RAU – Regime do Arrendamento Urbano.
Sasse – Serviço de Assistência de Seguro Social dos Economiários.
Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Sesi – Serviço Social da Indústria.
SNT – Sindicato Nacional do Teatro.
Sudene – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
Sunab – Superintendência Nacional do Abastecimento.
Supra – Superintendência da Reforma Agrária.
Tebasa – Companhia Telefônica da Bahia.
UDN – União Democrática Nacional.
UMG – Universidade de Minas Gerais.
UNE – União Nacional dos Estudantes.
Unesco – United Nation Education, Scientific and Cultural Organization/Organização para a
Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas.
URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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BIOGRAFIAS

Wilson Figueiredo
Nascido em 1924, na cidade de Castelo/ES, Wilson Figueiredo foi com a
família para Belo Horizonte/MG ainda aos oito meses de idade. Inicialmente,
estudou Medicina e depois foi para a Faculdade de Filosofia cursar Língua
e Literatura Neolatina. Aos dezoito anos, conheceu o famoso quarteto de
escritores mineiros formado por Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo
Mendes Campos e Hélio Pellegrino, recebendo, desse último, o apelido de
“Figueiró”. Seu primeiro emprego foi em 1944 como tradutor de telegrama na
Agência Meridional, dos Diários Associados, na Redação do Estado de Minas.
Dois anos depois, foi para o Rio de Janeiro trabalhar no jornal Democracia, onde
ficou por seis meses. Retornou à capital mineira e, em 1948, tornou-se secretário
na Folha de Minas. Em 1957, voltou ao Rio de Janeiro e passou pela redação dos
jornais Última Hora e Tribuna da Imprensa. Em abril desse mesmo ano, indicado
pelo amigo e também jornalista Carlos Castello Branco, foi para o Jornal do
Brasil. No início da década de 1960, Assis Chateaubriand o convidou para fazer
a reformulação de O Jornal, onde ficou cerca de um ano, indo, em seguida, para
o Diário Carioca e, por fim, de volta ao Jornal do Brasil, permanecendo até 2003.
Wilson Figueiredo sempre atuou como jornalista, sendo repórter, redator, editor,
colunista e editorialista. Ao longo de sua carreira, fez a cobertura de momentos
importantes da história recente do Brasil, como o fim do Estado Novo, a
constituinte de 1946, o suicídio de Getúlio Vargas, os anos JK, o governo de Jânio
Quadros, a ditadura militar, as Diretas Já, a redemocratização, o impeachment de
Fernando Collor e as administrações de Fernando Henrique Cardoso e de Lula.
Desde 2004, trabalha na FSB Comunicações, agência de comunicação interna
e externa.

Carlos Castello Branco
Jornalista e escritor, Carlos Castello Branco nasceu na cidade de Teresina/PI,
em 25 de junho de 1920. Estudou no grupo escolar Teodoro Pacheco e no Liceu
Piauiense, onde fundou, aos catorze anos de idade, o jornal A Mocidade. Em
1937, partiu de Teresina para Belo Horizonte/MG, onde iniciou como repórter
de polícia, em 1939, no Estado de Minas, órgão dos Diários Associados. Quatro
anos mais tarde, formou-se em Direito, na capital mineira e, em 1945 viajou para
o Rio de Janeiro. A reportagem política passou a ser o seu campo de atuação a
partir de 1949, em O Jornal, transferindo-se, depois, para o Diário Carioca (1950).
Seu primeiro livro publicado foi Continhos Brasileiros, em 1952. Durante o breve
governo do presidente Jânio Quadros, em 1961, foi secretário de Imprensa. Em
janeiro do outro ano foi para o Tribuna da Imprensa, onde passou a escrever a
sua famosa Coluna do Castello. Também era colaborador da revista O Cruzeiro.
Quando o Jornal do Brasil (JB) comprou o Tribuna, manteve Castello Branco como
colunista, e ele assumiu a sucursal do JB em Brasília, onde permaneceu até 1972,
quando sofreu um infarto. Em 1976, elegeu-se presidente do Sindicato dos
Jornalistas do Distrito Federal, até então, comandada por um grupo que defendia
o regime militar. Mesmo com a decretação do Ato Institucional Número Cinco
(AI-5), pelo qual foi preso e prestou depoimentos no Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS), “Castelinho”, como era chamado, conseguiu cumprir seu
mandato até o fim, em 1981. No ano seguinte, assumiu a cadeira número 34 da
Academia Brasileira de Letras. Era membro também da Academia Piauiense de
Letras, do Pen Clube do Brasil e da Associação Nacional de Escritores. Sua luta
pela liberdade de imprensa o levou a ganhar os prêmios internacionais “Maria
Moors Cabot”, da Universidade de Columbia, e “Mergenthaler”, além do “Nereu
Ramos”, da Universidade de Santa Catarina, e do “Almirante”. Carlos Castello
Branco escreveu, ainda, Arco de Triunfo (1959), Introdução à Revolução de 1964
(1975) e A Renúncia de Jânio, publicada em 1996, entre outras obras. Faleceu em
1º de junho de 1993, no Rio de Janeiro/RJ. Sua Coluna do Castello, que redigiu
por 31 anos, é considerada a peça mais importante do jornalismo de política do
Brasil.

Flávio Tavares
Natural de Lajeado/RS, Flávio Aristides Freitas Hailliot Tavares nasceu
em 12 de junho de 1934 e formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Era militante de esquerda estudantil
e de organizações comunistas na capital gaúcha, sendo eleito presidente da
União Estadual de Estudantes e membro do Conselho da União Nacional de
Estudantes, em 1954. Nesse mesmo ano, viajou para a então União Soviética
a fim de participar do Conselho da União Internacional de Estudantes. A partir
daí, começava a sua carreira como jornalista, quando recebeu o convite do
semanário gaúcho Hoje para escrever sobre a viagem que fizera. Em seguida,
foi para o jornal A Hora e, depois, foi para A Última Hora (1959), onde, no ano
seguinte, passou a ser comentarista de política. Na década de 1960, foi preso por
três vezes: a primeira, logo após o golpe de 1964, sendo libertado em seguida; a
segunda, em 1967, acusado de ser o líder de uma guerrilha no Triângulo Mineiro,
que lhe rendeu sete meses de clausura, e a terceira, em 1969, quando foi preso
por trinta dias e foi torturado em razão de ter participado de luta armada para
libertar nove marinheiros da Penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro.
Em setembro desse último ano, foi expatriado para o México, onde trabalhou
no jornal Excelsior, tornando-se, em 1974, correspondente em Buenos Aires. E
sob o pseudônimo de Júlio Delgado, também passou a escrever para o jornal
O Estado de S. Paulo. Em 1977, em visita ao Uruguai, foi sequestrado e torturado
pelo Exército uruguaio, ficando preso por seis meses. Foi expulso daquele país
em janeiro de 1978, exilando-se em Lisboa. Com a anistia política brasileira em
1979, retornou e assumiu a função de editorialista político de O Estado de S.
Paulo. Voltou, depois, para Buenos Aires, e atuou como correspondente da Folha
de S. Paulo. Atualmente, escreve uma coluna dominical no jornal Zero Hora, de
Porto Alegre. Flávio Tavares publicou também, entre outras obras, Memórias do
Esquecimento (1999), vencedor do “Prêmio Jabuti 2000”, e O Dia em que Getúlio
Matou Allende (2004), que recebeu os prêmios da “Associação Paulista de Críticos
de Arte 2004” e “Jabuti 2005”.

Paulo Francis
Descendente de alemães, Franz Paul Trannin da Matta Heilborn, que
assumiu o pseudônimo de Paulo Francis, nasceu na cidade do Rio de Janeiro,
em 2 de setembro de 1930. Estudou nos colégios São Bento e Santo Inácio e,
nos anos 1950, frequentou a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade
do Brasil. Sem concluir o curso, foi para a Universidade de Columbia, em Nova
Iorque, realizar pós-graduação em Literatura Dramática, curso que também não
terminaria. De volta ao Brasil, tornou-se crítico de teatro no Diário Carioca, entre
1957 e 1963. A convite de Samuel Wainer, assumiu uma coluna política no jornal
Última Hora. Era apoiador veemente do esquerdismo trabalhista de Leonel
Brizola, sendo, por isso, demitido por Wainer. Porém, logo foi recontratado,
graças à pressão da burguesia carioca, que o tinha como uma espécie de guru.
Depois do Golpe de 1964 e durante a ditadura militar, Paulo Francis foi trabalhar
no semanário O Pasquim e no jornal Tribuna da Imprensa, onde atuou de 1969 a
1976. Foi preso por diversas vezes e era constantemente visitado pelos censores
e órgãos de repressão militar. Até que em 1971 decidiu ir para Nova Iorque ser
correspondente de O Pasquim, do Tribuna e da revista Status, função que também
exerceu, depois de 1976, pelo jornal Folha de S. Paulo. Nos anos seguintes,
escreveu os romances Cabeça de Papel (1977) e Cabeça de Negro (1979). No
final da década de 1970, saiu da Folha para O Estado de S. Paulo, possivelmente,
por conta de um artigo que publicara contra o Partido dos Trabalhadores (PT).
Ironicamente, a partir de 1980, passou a ser comentarista de cultura da TV Globo,
cujo dono, Roberto Marinho, havia sido acusado por ele, em um de seus artigos
publicados em O Pasquim, de ter sido o responsável pelo seu exílio durante
uma de suas prisões. Nos anos 1990, tornou-se comentarista do programa
Manhattan Connection, do canal fechado GNT. Em um dos comentários, em
1997, acusou diretores da Petrobras de possuírem contas milionárias na Suíça, o
que lhe rendeu processo na justiça americana. Há quem diga que esse episódio
tenha contribuído para a sua morte. Dono de voz arrastada e grave, que era
sua marca registrada, Paulo Francis faleceu em 4 de fevereiro de 1997, em Nova
Iorque, vítima de um ataque cardíaco.

Eugênio Gudin
Guru dos economistas brasileiros, Eugênio Gudin Filho nasceu em 12 de
julho de 1886, no Rio de Janeiro, mas fez seus primeiros estudos na Europa.
Formou-se engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1905.
A partir daí, trabalhou em várias multinacionais no Brasil, como a Light, a
Pernambuco Tramway and Power Co. e a Great Western of Brazil Railway Co.
Seus primeiros artigos sobre economia foram publicados entre 1924 e 1926,
no periódico carioca O Jornal, onde também foi diretor. Na década de 1930,
durante o governo de Getúlio Vargas, participou de diversos órgãos técnicos
ligados à economia. Em 1938, ajudou a criar a Faculdade de Ciências Econômicas
e Administrativas, no Rio de Janeiro, pioneira no assunto. Cinco anos mais
tarde, participou do I Congresso Brasileiro de Economia. Em 1944, foi escolhido
delegado brasileiro à Conferência Monetária Internacional, assembleia que
criou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), entidades onde ele foi representante
brasileiro de 1951 a 1955. Eugênio Gudin tinha ligação com a União Democrática
Nacional (UDN), por isso, seus artigos jornalísticos apoiaram a campanha contra
o segundo mandato de Vargas. Em setembro de 1954, com a ascensão do vicepresidente João Café Filho ao comando do País, ele foi nomeado ministro da
Fazenda, cargo que exerceu até abril de 1955. Também era crítico contundente
ao governo João Goulart, com seus artigos publicados no jornal O Globo a partir
de 1964, que defendiam a deposição de “Jango” e apoiavam o golpe militar. Vicepresidente da Fundação Getúlio Vargas entre os anos de 1960 e 1976, além da
atividade jornalística, Gudin também escreveu As Origens da Crise Mundial (1931),
Capitalismo e sua Evolução Monetária (1935), Princípios de Economia Monetária
(1943) e Rumos de Política Econômica (1945), entre outros livros. Ele é patrono da
Biblioteca do Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, desde 1983,
a Universidade Presbiteriana Mackenzie concede aos melhores profissionais de
economia e contabilidade o “Prêmio Eugênio Gudin Filho”. Faleceu em 24 de
outubro de 1986, no Rio de Janeiro.

