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CÂMARA DOS· DEPUTADOS
PROJETO DE RESOLUCÃO,

N9 103, de 1965

Aprova as eonçlusões da Comissão Parlamell tal' de Inqúérito criada p.ela Resolução nl? 51, de 1965.

31-10-64

19- 8-64

17-11-64
1~ 7-64 .

31-10-64

COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QUl1:RITO DESTINADA' A VERIFI
r 'R, "IN LOCO", AS ORIGENS, .
NA T U RE Z A E PROFtfflDIDADE
DA AGITAÇÂO REINANTE NOS
MEIOS RURAIS DE GOVERNA
DOR VALADARES, EM MINAS
GERAIS, E EM QUALQUER OU
TRO PONTO DO TERRITóRIO
NACIONAL.

(Da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a verificar, "in loco~' as origens, natureza- e profundid~de da agitação
reinante nos meios rurais de Oovernador Valadares, em Minas' Gerais, e em qualquer outro pl'nto do 't~rritóriQ nacional)

L

A Câmara dos Deputados resolve: Justi!1cando a apresentação do re UDN: foram ouvidas 0.- sseguintes testemu~
• . querimento que deu origem à Comis- Oscar Corrêa. nhas, cujos depoimentos vão publica-

•Art. 19 Sao aprovadas as conclu- são os seus autores declaram: Djalma Mar.inho. ... dos: ,na íntegra no !lnal dêste Rela-
bOCS do Relatório -da Comissão Parla- ',,- tó . ,. .
mentar de Inquérito destinada a veri- Tem cres~ido sensIvelmente .no!! PSP: rIO:·
licar "in loco" as-origens natureza e 1l!eios ruraIS o ambiente de agIta- Abel Bess :Dassi - Prefeito .

'_ ,'M" çao que, depois de perturbar a Bento Gonçalves, de -8a"0 Miguel do Iguaçu
profun~...J~de da agitação reinante vida das maiores -concentrações '
nos lU.lO" rurais de Governador Va- urbanas do Pais através de su. . PDC: co~~nei ÃIttiI'"ó'M'~ê'h'~d~
laool'es. em.Minas Gerais, e em qual- cessivas greves ~meaça cotltami- José Richa. d' 11 ir
quer outro ponto do te~ritório nacio- naros meios agdcolas. Para suplentes foram indicados os Am~OveG~p~m_"p;é~idin~
nal criada pel~ Resol~çao n9 51-64. O clima de intranqUllldade e de seguintes deputados: pelo PSD - Ly· te da. Câmara. dos Verea-

An. 29 Serao e~vIadas ao Senbor falta· de. segurança começa a rio Bétolli pelo PTB - Aurino Va- dores,-em 17-11-64
Presidente da Republlca e ao Senhor acarretar prejuizos de tôda a SOr- loisi pela UDN, Raul de Góes i' Pelo Antônio BordJm - Verea-
Governador do Estado do Paran~, c6- te à. agricultura, ameaçando a PSP, Ludovico de Almeida, e, pelo dor em..Palatina (Paraná)
pias do Relatório e das conclusões de produção de sensIvel decréscimo PDC, Aristófanes Fernandes. em • • •.• . •. . . ••. . . •. .• 8- 7-64
que trata o artigo acima; para ns pro- em razão dr ambiente ele descon- Instalada. em 14 de maio de 1964, Padre Antônio Melo Costa,
'VIdências sugeridas. . !ía,nça que desestimulo. progressI- a Comissão elegeu o Senhor Depu- em.................... 9- 9-64

Art. 39 Esta resolução entrará. em vamente os responsá.veis pelo cul- tado Cunh.,a' Bueno para à presidência Antônio Nazareno Alves -~
vigor na data de sua publicação revo- tivo da terra. de seus trabalhos e o Senhor Depu- Representante da Delega-·
gadas as disposições em conj;rário. Por outro lado, alguhs setoreb tado Oscar Corrêa, para a Vice-P.re- , eia. Regional de Minas

Sala das Reuniões, em io de abril governamentais estão .1ncentivan- sidência, ten~ sido desi~nados nessa Gerais da SUPRA, em •• 1- 7-64
de 1961i _ Cunha Bueno Presidente do o clima de gesordem, e a ten- mesma ocasiao, o signatário do pre- 4rchelau Segundo de Mo-

'. ' . tatlva de invasao de terra, sendo sente e o Senhor Deputado José Ri- rues - Representante do
- Paulo Frezre, Relator. notória a preocupação dominante cha, respectivamente, Relator e Rela- Diretor do Serviço do Pa-

de entregar a margem das prin- tor Substituto. trimônio da União em .• 5- 8-64
cipjtis rodovias e ferrovias do Pais' - Ten. Cel. Brasilio Marques
aos Sindicatos o que denuncia. a III Prazo dos Santos Sobrinho-
existência de plano destinado a . Superintendente da RFF.,
controlar a produção agrícola e o Com um prazo inicial de seis meses, em;................... 17- 6-64
transporte em geral por detenol- conta~os a partir de- 8 dfl maio de En'Jllson Magalhães - Pre-
nados grupos. ,. 1~64, a Co~lssão solicitou ~rorroga- sidente do .IDAGO,' em •• 8- 7-64

Concluindo lembro que o Podei ç~o por maIS 5 meses, "ex vi , do ar- Dr. Il:nio Lopes 'da Silva _
Legislativo necessita, urgentemen- tIgo 39, do RegImento Interno, atra- Diretor do Patrimônio da
te conhecer com detalhes, êsses vês de requerimento - aprovado pelo Secretaria de Agricultura
graves fatos que tanto preocupam plenário em 4 de novembro de 1964 de Minas Gerais em .... 24-6-64
a opinião pública".· tpublicado no,,?CN de ). Além Cel. Francisco José Luélol!

• PAru::cr:n lJO nr:LATOR dessa. prorrogaçao a Comissao bene- Gt'mes em .••..-....... 31-10-64
, '-11 - Compo8tgl1o ficlou-se com mais 64 dias, em virtude Hermirio Gomes da 811va

I ~ Constituiçilo e FináUdade ' - de decisão da Mesa da Câmara que ~ Presidente da Associa-
Para compor l\ Comissão fO/-,1U11 de considerou interrompidos os trabalhos, <;ão Comercial, em ..•..•

CrIada pela Resolução número 51 signados os seguintes deputados: das CPIs durante o recesso par~11lAt1- João Luiz Leite Prf\Ça, em
de 1!l64, publicada no D.C.N. de 8 de PSD'. - _ tar de ' José Maurílio de Paula, em
mulo de 1964 esta Comissão Parla-
mentar de Inquérito teve por finaU- Cunha Bueno. IV ...:. Trabalhos realizlJdo8 . Joaquim de Assis ~Mart1ns
dnde vermc!'!', "In. loco"; as origens, Manoel -de Almeida. . _ c\a. Costa. - Juiz de Di-
natureza e profundidade da n~ltaçfto Burlamaqui·de Miranda. A Comissão -realizou reuniões, em reito Cla l' Vara, em '_'" 17-11-04

, reinante nos meIos rurais de Gover- .Bl'asilia, 1 no Estado do Paranl\ (Cas:' Joaquim Pedro I Nascimento
nador Valadares, Minas Gerais, e em PTB: cável, Matelândia. e São Miguel do - Prefeito MunicipaJ em 17-11-64
qualquer outro ponto do território na- Paulo FTelr~ Iguaçu) e 1 em Minas Gerais (Oo- José Tavares Pereira - Ru-
oional. . . Austregésllo C1e 1'Il1lmUOJl9la. ''!ernador Valadares), durante as quais rnIlsta, em llf-ll-~
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A pl'imC:1ra. viagem foi efetuada. no
Estado do Paraná reull1ndo-se a Co
roissflo em CurlUba onde os seun mem
bJ'cG entraram em contato com o Sr.
Governador Ney Brell'à, o Secretário
do Segumnçfl" Cel. !ta.lo ConU, o Oen.
Com. I.UQuela Região l.üUtar c outras
autoridades. Posteriormente, a Comls
são J'euniu~s" JJas loCA1Jélades de. Cas
oavel. Matolàndia e elo Miguel do
Iguaçu. A segtlllda viagem teve 'Por
destino a cidade mineira. de Gmmr
nador Valadares onde foram ouvidos
Vàl'!DG &iabltantes ela rtlgião.

Deputado LlHU:;JHU l:lVlt'll,

em , ... ';I._ ......~ ••• ~ ••••
]!l.Iúl'lo Lima, tllU ••••••••••
l\1úrJo Morcl1'a Murta

Vlcc-Pasldc'ntc da A:nlis
tílnclll numl. em •••••.•

CrI. Mfnlo Sunúes Soares
de Sotlza em ....... _....

Mul'llo Mendes - Chefe da,
]' a zen Ua J:~r;j ..oúl l:!e
er1!lÇ!!!) elo Vale do RIo
Doco. eln .

Ot.flVlO Tc.ixciru. Abnmt<:s,
em . • ., •...••.••..••••

Ten. Cei. OCífl,lo Tosta ..:..
SecretárJo da. Comissio
Especlnl da Faixa de
Fronteiras, enI ••••••••.•

Paulo Assls Rll,e~ro - do
Conselbo N n c i o n a I de

,r,:WcorlCJlllÍa, em- ";I' A •••• " ••

Ten. Ccl. Paulo Reis 
Delege-l"o EI:pecIal 6e Po
licia 'de Co;ocmac1or Vala-
«arcAi, f'm ..

Ce1. l'euro Ferreira ~os
SantDs eUl ••••••••.•••••

Pa.dre Rldael Plvetta, em .,
Rulnmmlo Monteiro de Re

zende. Vlireador, e:n ....
Engenheiro Roberto Plas-

ko'\Vsk, em ....•..•......
Silvano Bonfim - Dlretor

Executivo aa Fundação do
Set'vÍ!:o 'Social elo Dls
t,rIto .Federal, em •...•.•

Slivio Galvão - Vice-Presi·
dente dn. Federacão Ru
l'ul do Estado de S. Pau
lo FARESP em .. , .....

licente Ferreira Filho-
Ruralista, em .........••

I ç'\:l do ltt'w go e 11lLe(r,~ão do item :1,'1.
1- 7·04 \ I'I!(\JlU'í\C 1, fls. !l~". I

3l-10-G! '1" Reuruüo
. Di:l. 3 de junho de 1901. Por requ!!:

17-11-S! ' rir.1r.nt o ao De;lUt~do .I'.lli,tteg~5110 de
i\len1ol1;:a a ComlSl:üo ctellbcl'Ou COll

2;. 9·64 ..oear o SI'. D~!JUinclo Estl!.duaI por
"!,iW3,s Gerais, .Lf1tUIEmU Salles.. Por
rec uclmenL;, cl:;s Bzs. Lido Bértol11

, e JOEé Richa a Ca.nl!:.são aprovou a
17-11-64Il)0l1',1~CnrrlO <10 Sr. Brasilio Mnrques

110s Santos, e::·Dh'etor-Gcral do De-
23· 11-54 part.lIl"er:to de Ge:'ítral19, TeI'1'aS e

Culoni;'Ju';j.!) e t.[~:31 '6tlpgintendente
da Rtf!o ·l"ur07iLrl.1 Fecual - Seçlo
do pa:-ana.

8~ '1-G4' <Vv1ume 1, fls. 97).
ti' Reunião

Dl!!. 10 de junho de 1964. Ollclou-se
15- 7-64 no Dr. JOf:~ de Alencar Viana. Seete

túrlo de AgricUltura, comunicando a
e:l1:r\lOCo.çiIO 120 Dl'. ll:n1o Lop:'!1. O 81'.

160 D-04 Relator explicou flS rfl:C,:"S nrlr rNe
ninem não pÓ(}e convocar o DI. La-,

20- 8-64 dis1au SaIles.
111-10--64 (Volwne 1, 11s. 9l)1 ••

6'10 Reunill.o
17-11-64 DIa. 17 de junho de 1964. Depot-

mento do 81'. Ten. ccI. Brasilio Mar-
3trl0~64 ques dos Santos que fêZ acompanhar

do assessor CeI. 1'1ey Pompeu Macha
do. O Sr. Relatm- comunicou à Co·
missão que o Dr. '&.'1110 Lopes. pl'esta-

8- 7-64 rã. depolmento no dia 24 de junho e
o Dr. Ladislau SaIles no dia 19 de
julho. O Sr, José Richa a.presentou
Roteiro que seria obedecido qua.ndo

ll~ S-04 j da. viagem da Coml!'sf\o ao Pal'nnâ.
(Volume 1, fls. 100-7). •

17-11;-64 '7'-' Reunião

eolOf,w'eoor o Sr. FrancIsco Sá Pilho,]15 horas. A ComIssão tomou conhe~
Direlcr do Se,.,!;o do Património da clmenLo de radIograma do Cel. Alvino
unUlJ, C01Jl'CC~LO "a:':1 êsse dia.. Alvim de Meneses solicitando marcar-

(Volume 5, fls. 532-3). se nova dnta para ser ouvido em Belo
• " I-IorizonLe, por motivo de doença. '1'0-

11 Renmao mau conhecimento também do tele-
Dia 22 ele julho 69 1964. Por motivo gràma n'1 49 em que o SI': OctávIo

de doença d::lxou de comparccer o Abrantes solicita marear-se nova data.
ar. aiMo Gnlõ'ão, P.'esiIJentc l.'!i O ar. lV.Jator requereu fOsse convo·
PAlIES?, com oC!!d'l para. êlJse día. cada o Cel. MarIo Soares S\mõ"s de

(Volume 3, tIs. 537). Souza., Comani:lnnte ao Sexto Bata-
1"~ R ,. ll1áo.
~ e,umuo (VolIDne 4 fls. '115)

Dln ~ de julllo de 19M. Por motivo '. ' _
de C1CJCIlça del;;cl'E.m de c:.>mpa.recer os 22' Reunião
Se%lbores Dl'. 8111'10 Gal\'w e Dl'. Ar· Dm 25 de setembro de'19M. Depol
ebelau SCg1.W.do de M:ornls, Secretário tnentos dos Senhores OCtávio Telxe]·
~a D1rct~'r.la t:o Fahicônio ela União. ra Abrantes e 'Mmio Soares Simões

(Volume 3, fu. L:;ll). de SotlSa. Nesta data, o Sr•. Presiden·

1"~ 'i- te encaminhou o requet1mento de
0)' Rcun ao pron'op-açüo do prazo da Comissão.

Dia i de agõsto de 1964. Depoimen· (Volume 4, fls. '132-3)
to do Dl'. Archr.bu Segwldo de Mo-
rais. 23' Reunião

(Volume '3, fls .. 560). Dia 7 de outubro de 1964. A Cotn1S-
11,1\ R"união sao deliberou eítiu9+ sua prOgf2111ada '

• ç VIagem ao Parnná no dia 23 do eor-
pia 12 de agõsto .de 1964. A Comis- .rente.

sao dellberou eny~ar os Deputados lVolume 4, fls. 7&1n
José Richa. e Lyl'1o Bértolli à região , ._
conflagrada do Para!1ú, Deliberou-se, 241' Reun1!l0 ,
também, comocar o Sr. Gen. Mendes DIa 21 de outubro !Se 1964. A Co
Rocha, Presidente do Inquérito Po1J~ 1'111ssão· deliberou adiar ti. viagem ao
eiaI !.l111tnr ills!aurado no Ministério Paraná para o dia 29. Rpgrcssando
da Agricultura. do exterior, o Sr. Cullha Bueno l·e8.3-

(Volume 4. fls. 598). sumiu a. presidência.
15$ Reunião . Wolume 5. fls. '192)

Dia·19 de agõsto de 1964. Depoi- 25. Reunião
mento elo Cel. Altino Machado d'Oli- pia 31 de outubro de 19114. A Co
véil a. O Sr. Simiio da Cunha reque- mIssão reuniu-se no Estado do Pa
teu dados referentes As propriedades rena. Na cidade de Cascavel foram
do depoente. A Comissão deliberou ouvIdos: Ce!. Francisco José Ludol!
ofiolnr ao DOPS solIc1tanclo: 1) eXen1- Gomes Elng. Roberto Pinskowllk e o

Dla 24 de Junh() de 1964. Depot- plares do .Jornal "O Combate" de ;lu- advogado José MaurJl10 de Paula. A
menta do Dr. ~io Lopes que se íêz n'lló de 68 Q abril. de 04; 2) relação segutr, ti. -Comissão se l'ennlu na -Pre·
acompanhar do assessor Alvaro Ss.- dos comunistas da região. - ", feitura Municipal de MatolândIa onde
bato. O Sr. Bento Gonçalves sugeriu (Volume 4, fls. 624-5). • .. foram -ouvidos: Dr. Mario Lima e o
que se unu.sem i1S conclusões desta· Pc." Rafael Pivotta. 11'inaJmente, em
Comissão às da Ref01'm9. Agrária. O 16~ Reunião São Miguel do Iguaçu toi ouvido o
81'. Manoel de A1me~da apresentou Dia 20 ôe ABõsto de 1964. Depol~ ar. Pref'e-lto MimIcipal Abel P..oSlli.
uma ampliação ao roteIro das vIagens, mento do Sr. Cel. Pedro FerreIra dos (Volume 5, fls. 815-6)
incluindo o sul do Maranhão e o sul Sa.nros. O Sr. ,Simio da. Cunha .re- ."
do Pará. O Sr. Relator, entretanto, qUl'l'eu que o de,poente encaminhasse 1I6 ReunlAo
não concordou com êsse acréscimO de à Comissão: 1) relação de suas pro- Dia 17 de novembro df! 19". A Co·
regiões a serem visitadas. A ComIs· prledadew 2) proéedêncJa e 3) .metra- .m!&Sl\o reuniu-se na mdacle mineira.
slio deixou para discutir o~ gem das 'mesmas. O Sr. :Manoel de de Governador Valadares onde .loram
posteriormente. '.Almeida sugerIu Que o depoente en- ouvldos os segU1ntcs depoentes. JO!lr'

<Volume 3, IIs. 309-'10).. viasse cilpia de SIUI. dl:elnruçâo de 1m- qulm Pedro :NascImento, Prefeito Mu-_l\"'_ d . tI \' n1clpal .Amado GrlpP. Presidente da
84 Reunião ~.... e.teD a. ~~' Câmara. de Vereadores Hcrmirio 00.

b) Sinopse das lle1l11iões Dia 1 de julho de 1964. Depoimento CVrowl1e 4, 1ls. G29L ' mes da. Silva, Presidente da Associa·
du Dl'. Lnd1siau Slllle.~. Após -ésse de- 1'14 Reunião çflo ComerL'ial, RnimuniSo MonLeiro

I' Re~o poimento :foram ouvidos Dl! 81'S. A.n- Dia 26 de agOsto de 1964. Por mot1- d.e Resende, Vereador, Murflo Men-
lnstalaçao - DIa H de maio de tordo ~aznreno Alves, advogado da vo~de fôrça ma.ior o Ped. Antonio "Me- des, Chefe aa Fl',zenda RegIonal de

19M. Prell4dida. pelo Sr. B.s.ul de opea,~ e João Luis Leite Pi'aça, advo- lo deixou de comparecer. O Sr. Lyrio C:'iaçio do Vale do Rio Doee. do Mi~
como membro mais odoao, ,foram ~s- gado em Belo Horbsonte, pw requeri· Bértoll1 leu seu RelaLórlo referente nlJitérlo da Agricultura, Vicente Per
(~ollil(jos pro'a Pre.side.nte o ar. Cunha mento do ar. Austregés110 de Men~ à viagem ao Paraná. e cuja. integra 1'eira F.ilho, Ruralista, José TAvarea
Bueno, Vit'e-Presióente, D !Ir. Oscar donça. O Sr. L}'1'io Bérlolli 1lO11cltou 1'õra pub11cndn no DCN dêslle mesmo Per~1rs, Ruralista e Mario l4'ore1ra.
Corrêa, Relatol' J) Sr. Paulo FJ'e1re fÕ&6e.m. 1ncluidos DO Boteiro da. vla- dia . Mnrta, VIce-Presidente ela AI!Isoeia-
e Rela.tor~Substituoo o B;r•. _José ,Ri- gem ao Paraná as seguintes 1oca.üda- ('VCJlume 4, fls. 6'72) 910 Rural.
oba. Nessa prlineira reuwao ficou des: F6z do Iguaçu, Cl1pa.nema, Ma- ..~ <Volume 5, 1lll)
dellberado: a I iniciar geJttões no sen- tolii.ndie. e São Miguel do 19usçu. O 18' Reumao
tido de se o:n.er a colaborat.no de um Sr. PreE1dente eouwnicou 'que _ par- ])ia 2 de setembro de 1884.DÚlOUttu- c) OjIcws B3:p8dldos
asaessor; b) sol1citar â Auembléla til' do dia. 8 as l'euni6es seriam prud· Re o assunto do assessor. . ... ~ .... da CJ.
Legislatiya do Estado ao Rio 1n1'or- dldas pelo Sr. Vice-Presidente 811 (VaI••, fls. 683--4) N\' 1, de 15:5'V'Sa- .. 4:~'L"io ~
mações sôlJre uma CPl que teria ha- virtude de sna via:em. AO exterior. .A. mal'a, co~umcan o a ......-.
1J1,do aquela. Casa Legislativa também Comisnão del1bt:rou oficiar ao Sr. MJl- lD' Reun}lio CPI, eleIçao de seus dirigentes e de-
SObre n8it.llt;~es .em meio rutaI; c) tIO· nistro da Agricultuta solicitando in- .Dia,9 de setembro «e 19". Depol- .signa~o de re1D.tores. (Volwne 1, 1111.:
municltr ao todos os Governadores e formações sóbre uma 'fazenda dnque- mento do Pc. Ant&úD Meto 15) •
AssembléiaS llIlltadua1s a erIl.cià da le MInistério. (Volume -4 tlIl • ..,.) Ns. 2 a 23, de 2O,5.B4, aos Govtu...
Comissão; dJ reunir-se orillnària- (Volume 1, fls. <40'1-8). .• nadores de todos os llIIltados comuni-
mente As quartas-fdras. _ 20' Reunüí.o caudo a Instalação da CPI. <VoI. 1.

(Volume 1, m. 13.-.), • gt Reunião Dia 16 de setembro. de 1964. De- fls. 16 a 3'l).
Dia 8 de julho de 1964. Depoimento polmentos do Sr. Olavo Abl'antes, Ns. 24 o. 45, de 20.5.64, aos ?real·

2i> Reunião dOi Senhores Silvano Bonfb:n Diretor- Predqente da. As.sociação Rural de dentes das .Allsmbléias Legi&lativlUl
Dia 22 de maIo de 1964. Leitura do Execut1"1'O da P'undaçlo do Serviço Governador Valada.res, Cel.· Alvim de todos os Esta;,1os, comtmicando ..

Rotelto. Tra.tou-Jle do aue&!lOr, .sur- Sooial do Dtttrlto Federal, J!lnlliIon de Meneses e Teu. ceI. Paulo Reis que. instalação da CP! (Vel. 1, fls. 3D lo
gindo o nome do Sr. Thomaz Lodi, Magalhies, PresIc!alte do JDAGO,· entretanto. nl10 cCtmpareccram." Por 59).
eon:o primeiro ca.nc11dato. FJcou de- Antonio Bcrdím, Vereador de Pa1otl- sugestão do Sr. Relator, a. Comissão Telegrama de 20.5.64, Ao Assembléia.
liberado fÔSfle oficiado a todas ai h> '=11. e ~' ce1. Octávio Toriâ, Secre- deliberou eudtu'sc,s,r cartas: 19) aos Legislativa do_Estado do Rio. so1101-,
tJdt'l.des Rur&Js comunicando a inllta~ tário da Comissão de Paixa e ~'rontel- Coronéis Pedro 1l'e1'1'elra ,dos Santos e tando conelusoes de CP! jnslaurad~
bç:io àa Comissão. ., raso Nessa reuni!o " com.issAo 2'e- Altlno Machado d'Oliveira reiters.ndo naquela Casa, a TeSJ,lelto de problema.

rVo]wne 1, 115. 61·2}. solveu l'1sitar na terçI.~!eira seguinte remessa. de informa.ç6es que fiearam rurá!. <VoI. 1, fls. 60).
2~ P. ~ 1- algwnas localldades supervisionadu do remeter a esta comíssiío; ~) a 00- Na. 40 a 6'1, de 26.5.64. às Fec1el'a.-

.~un ao pelo Serviço Social do Dlstrlt~ Fe- dos os membros da Comissão so11ei- ç{Jes, Rur&is de todos. os Estados. co-
Dia 27 de mato de 19M. O Senhor deral. mndo o comparecimento às 1't!unlões. municA.ndo a lnstalat:ão da Camlssão.

l'rcslôpnLe sugeriu tÔllSe oonvidado 41 (Voiume S :fls. 42i~6). (VolwW' 4. fls. t9!l4) (Val. I, fls. n a 92).
Senhor Petronilho santa Cruz pata. ' I N0 68, de ~7,5,64. no Dl'. ÜlIo Lo-
nssesS".Jr. Dellbemu a. COmi&Ao COI1- 16' ReW1lão 21' ReunUio pe.lI, Diretor do Departamento de Ter·
\'1$1' o Dr., 1:1110 Lopes Diretor do Dia 15 de jUUlO de Ui64. Depo1men.. Dia 16 tie setembro de 1964. Depol- nu; e Colonização, convidando-o a. de-
Pepartalllento de Terras 8 COl0niz&çA0 to do Itr. Paulo Assis Ribeiro. mem- mento do Tcn. Cel. Paulo Plres Reis pôr. (Volume 1. !Is. 831.
a prestar sua. colaboraçlo 1 mesma. bro do Cohselh.J N&c1únal de Ecano-- que, em virtUde do atrazo de avião, Ns. 69 e 'lO, de 3.15.64. aos Depu
D.I8outiu-se o Roteiro com a ellmina- mia. Por mctivo de s,'1údt', dclxou de não lJÔd;, ser ouvido 11a reunIão das tado Estadual LAdislau Senes e Su-
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perlntendellte às. RêdÊl Ferroviâria. Fe- 13' R.r. referente a conOitos de te O" e.d end .,' . ",
iteraI,. Sr. Brasillo.Marques dos So.n- ras, dirigidos à flIJ Região em curtJ: :~t:Jes : MC:O~~~ e cola.boraç~Id) ~l.ttmtetglio r6ceóida e "n~ad"
tos Sobrinho, conVIdando-os ~ depor. ba.. (Vol. 4, :f1I;: 677). ' .. ,859)' o uma 5 - fls. ao. auto:
,(VaI. 1, fls. 95-6). , N991 de 1-9;.64 ao CC! JOSé Geral N9'108' d . ' . JJ Rt· .
, 1~9 71, de 6.6.6~, AO Secretário de do d~ Oliveira, domandante da. pOli:ral Itibérê eJ~~~~ ~ s:~lat!n.: tO"'-nrof~~~a~~ni::1~ . pelo Rela·
~f~~~~~ur~ de M1ll!ls" Dr~ Jazê de cla Militar de',Belo Horizonte, enca- ma.ndan~e da. 5' ReglJi.o Militar 'a ~~. 2), Çumculum. vItae de· Thomaz
<voi 1 ~1:n~à{onVIdando o a depor m~DcIo of1cio tl10 Cel. Alvlm de Me- decenlio a acolhida. e colllltoraçãô Jes- J..od1 cogitaçQ para assessor·' da. Co
, H9' '12, d~ 1.6:64, ao Ministro doo r~: l~aJ:e~:} depo1nlento. (Vo- tadas à CPI. (Volume 5 - fls. 860l. missão (yol. 1 - Fls. 70); - . '
Inter1ol', sol1citnndo a apresentação do . N9 92 de 1:9-04 'ao Cel Ai~im de ro:r i~~iod~ :ti1~, a~~Senhor Co~ ...~)" OilClo, GG-cCO.425~64, de 1 de
Diretor d~ Faixas e Fronteiras nara MenezeS, convoc:Wdo-o . o , 'cret""lo de S':1gu- J.l,o.u,;l dI". \964, do GnbInete do Se
depor perante a'Comissáo. (Voi. 3 (Volume 41- fls 679) paro. deP,Or. ~lÇa, ~a~ec{'ndo a acolhida,. co- Mor, Governador de. Sergipe, nzrn-
ns 406)' ~' .' N9 93 d" 1 9' C1 ,. . . ,oraçno p't)stadas à. CPI. (V!llume 5 dt-cendo a. comunicaçao .feita através

N9 73 d' S " ~ - - 'e,ao sr. Otávio - fls.· 861) . ., ,,10 btic\o nll 12~61 da CP! Vol
, , e 2.7.64. a9 r. Governat'lol' Abrantes, Presidente da AssociaçãO N9108 de 9-11-64 no Senh T" t FIs 101)' ' ,{. 1,.....

ào Est;ldo de Goias solicitando a. RurllJ' de Govern::tddr Valada te C . '1 Adh' 01' enen- .' • .
apresentaçno' para depor, do Presiden- vocando-o a depor. \Volume 4es.::..Cf:- da"" Jf~n~ETsdiPar ,Machado, Chefe 4) O~icl0, n

9_35:J-P, da 2íI-5~64, da.
te do Instituto de Descnvolviniento, 680). . , . • ~ agradecendo1l. aco- ~~mbleia Legwlativa. elo, Estado de
Agrlcoln. do Estado de 'ooiá$, IDAGO N9'94, de 1-9~6.4, ao ar. Major Pauto. W~~:ecglabo~r~6~estadas ~ CPI._ go~ar' .1l.J:;1'~~teCendo ~olnunicaç~o ~a.
.(Vol. 3, fls. 420). Reis Delegado ele Govcr"ador Val -'. om :ssao lIa ntl'll.veJJ do GIlclO ,nu-

N? 74, de 2.7.64, ao Sr. Vereador dareS, convocando-o para de Dr (~ N9 109, de 9-11-64. ao ·8ilnhor. (10- mero 40-64 (VOl'k 1 - :F'ls. '103);
:Antônio Bordim, convIdando-o a de- lume 4 .:.. fls. 681). P • V - 1'0nel ttaloConti, Secretário de Segu- .5) Telegranla da' Assem.bléia. Le·
1I0r. (Volo 3 tls 421) . . NY' 95 de 1-9-64 8.0 Sr C I J' rança, encaminhancto eódias dE! rádio-' glllJativa. do, EstlUIo do Para. agrade- .

NQ 75, de 2.7.64 ao Superintendente Geraldo' de 0livcirá coma~da~ie osé gramas e~pedidos ao' aeroporto da F021 cend~ com.unic.ação. feita pela Ca
da. ~unc'laçiio dó SeL'Viço Social do ral da. Polleia. Militar de Minas g:: do IguaçU, referentes à utilizac;ão de m!ssao, atrll.ves. de. Oficio nO 25-64,
DlStJ:ltO Federnl, Sr. Silvano Bonfim, rais! encrammhando ofIcio de convo- ~~lãOf~o ~8;;rno do Estado. (VolU1ne (\01. 1:-: Fls. 105)0,
convldllI}c1o-o .a; depor, (Vol. 3, fls. Cil\110 ao Major Paulo Reis. (Volume " . 6) -OfiCIO n

9 022-Fàrea-~4, de 9 de
422}. . . 4. _ fls. 682). . N9 J.10, de 9-11-64. ao Se.,-hor' ~~_ jU11f1O de 19ê.l" da Federaçao das As-

N0 76, de 6.7.64, ao Diretor de Ser- Telegraxpa de 2-9-64 ao Sr. Otávio Vinlo Hass, Preletto de' MateJíindlaflOclaçóes Rur,ais do Estado do, Ama
, vico do Patrimônio di União, conro- Abrantle6, convocando-~a depor. (Vo- agradecend~ a. acolhida. e Co!aboiaçà'Ó zona~, ~gradecendo' Il.' comunicação da.

cando-o ,a. depor. <Voto 3, fls. 423). lume 4 _ tls. 73ü).· prestadas à CPI. '{Volume 5 -'. tls• .Com1SSao e.esclarecendo. que as, cs;.-
N9. 77, de 7.'1.640, ao.Or. Paulo.Assis N9' 96, de' 16-9-64, ao Sr. AritÔnlo 864). . . , . mndas .!'U!a15 do Estado se encontram

Rlbe!ro, do, Conselho, Nacional de Eco- Carlos V1.la.nova, Diretor do Departa- N9 lU, ~e 9-H-54, ao Senhor Sétimo em perfç1ta ordem e tranquilidade
,~omla, convocando-o o. depor. (Vol mento de InIonnações do' DOP8 l'ei Barcarolo; Preslúente da Cã.mw:~Mu- (Vo1. 1 -.- Fls'. 10~);
8, fls. 424l.. '. :teranda, o oficio n9 89, de 21:8-64:~ n1cip~l ~e Metalândla~ agl'adecen<lo, a; 7) 1\9.l1cIo n9

GGG-54-6, de a:"6434;
N:'? 78, de 9.7.64" ao. Sr. Gen. :Ex. ,(Vol~e 4 _ fls. 723}. - ,acolhIda; e corebornçao, prestadas à; do Sennor Governad!'r do, Estado, da.,

,Oswaldo Cordeiro ele FlUias, Minilltl'o. OfiCiO' rr/nll de 1679-{i4, ao Cel:. AI- CPI. (Volume 5, - !ls.'865). t1uaI!abara, agrl;ldecendo. !li conumiea-
do Interior, agradeccrido a. presteza tina' Ma.cha.do -d'Oliveirl\1, S01fcitan.dO:" N9 112, de 9-11-64, ao Senhor Leo- çao da CPI feIta at1!ll.vés do: Oficio.
da. vinda a esta. Caplt.al do, Si:. Ten. novzmentl!' ~emessa ~e elementos com- poldo ,C~uli; Escrivão de :,Matelãn- nl' 15-64 (VoI. 1 ...;.. Fls. 1111)/;
Cel. Octávio Tosta da. Silva. para. ,plJml9ntares 8.0' seu depoImento. (Vo- dia, agradecendo ,a, acolhida. e oola- 8? Entregues_ pelo Tenente-Coro-'
prestar eselareclmentos perante a Co- lume ~ :-:lJs.. 729). . ,boração prestlldas' 1\' CP!. (Volume 5' nel,BrasUl.o Marques dos SantOS' so-
JnIssão. (VoI. 3, fls. 529}. C8xtlt de 16-9-64, ao, Cel. Pedro Fer-. - fiS'. 866). . prinho, d-qrantc, seu depoi,mento:
, ~"79,. ~ 9,.7.64, ao Pro.kHugo de reira dos Santos, reiterando pedIdo de, N9 113, de 9-11-64 no 8enh D t a) Decalogo para. encltInlnhamen
:Almeida. Leme, l\I1nistro· da. AgI't.cul- Iremessa. de' clados referentes ao assun- João Batista Colba Pl'omoto dO! C I:. ,o dos ~ob~emau de tetrl1$. (VoI.. 2 -'
turll. expandI) sltuação de. uma' f~- to, d:l. Comi:isão. (Vol. 4 - fIs, 728). 'ca.veI. agradecendo'a. ac 1 r o as: ,Fls~, 12~-7J-,. .' .
2cuda do Ministério da. -Agricultura, Telegrama. de ~7-9-6~, a'" Sr. OUvio bOraçii.Q prestlldas à c:rhi1voT 001&5 " o) ExpecUen~es' do. Presidente da.
em Governador Va,1ádares e lloli"Cltnn-Te1xeú'a.. Abrnntes" comUlúcEúldo a d3.- _ fIs 867)"'" • ume ~ Conselho de Ministros, inclusive pro-
do providências. (VoI. 3. tls. 530). ta. em que' será ouvIdo por esta Co- NY i'3{ d~ 'S-lr-64 . , postas do' Estado do. paraná" encami-

N9 80; de 10.7.64, ao Sr. Silvio 011.1- missão. (Volume 4,- fls. 750), Franctscô José LUdÓlfaoG~~esCoroneL ~tadas ao Grupo, de EstudOs do' "E.9-
vão. Presidente da' Federação. das Jl.<;- G W 9'7, de: 17-~-õ4, ao Sr. Cel. JOsé deeendo a. acolhida e coi:l.boi:açâo"~~~: 12S

ut
540')?a. Terra,"·· (Vol. 2: - Fls-~"

f!ociações Rurais do 'EStado· áe São. eraldo de Oliveira, Comanda.nta Ge- ,tadas lt Cp!· (VaI 5 ' -', . . '
Paulo, F'ARESP convidando-a a de- ral dlli Polleis. Militar, acusa.ndo' e'" ' . ~ - .~. 868). c}, sugestõt;.s, do. Governador Ney,·
por., <:Vol'. 3, flS.. 53.n. Egl'adecenda· O comparecJ.ri1ento· C!Q': N 115, de 9-11-64, no Dr.. Roberto Braga à soluça0 do problema~ agrário:

N0 8:/;, de. 23'.7.6-t _ ao' Dr~ Arche- Tenente-Coronel Paulo DeiS. (Volu- Pí~OWsk, agradecendo- a acolhída. e Estudo sõbrl!' a. Emenda Constitu&io
Ia.u Domingos. de Moraes" Secretário, mE' ~ ~ fls~ 724). co a~oraçiio pr~tadas à:,0Pl'. (VoIU- n::t}~ Questioná.rio, do Coronel Brasllio
da:. DIretoM de Pa.trimônio' 1:1& "C1!ili1o. N9 98, cl,e 17-9-64, !tO ar. Cel: JOSé ml!' tIS. eo;'l)., . Marques dos Santos Sobrinho. para. o
Clou'\!idando-o a depol' (Vol~ 3, fls. Geraldo de Ollveira, Comandante Ge- N9 116; de 9-11764" a~ Dl'. Jçsé Mau- jornal' "O' Estado, do. Parani" e liRa
53!!) • . raI da PolIcia. M.ll1tar, explicando' o riUo de Paula. agradecendo a acolhida ,Vista. Panorama" (Vol.· 2 - ~.

N0 S2, de 29,7.64, aO' Par;Jre: AntõnlG ,eCl~VOCO quanto ao nome- 'do. Coronel e cohl.lJoração prestadas, l\ CPI., (Vo- 156-75~~ . - •. : '
Melo, co:rrvoc;:ando-a a, depor. Wol. AlVIno A1vlm de Menezes. (Volume' lume 5 ,fls. 370).. " tI). , Desapl"opnaçao POIt 1Jateréslle
3, ~. 555). •. . ,- tIs. 723).. " , N" 117', ,de 9-:II-64, ao Sr. Ota.eillo' social'! sugest~_ a.presentada, pelo

1S? 83.~de 29.7.64. ao Dl'. Archelau .·N4 99y ·de 1"1-!1'-I14. ao Sr. Cei. JOSé Miem, Pl'e!eit? de-Casca.vel, agrade- parana, na reUl11llQ de: Gov.ernadorell
Domingos de Morae.&,. Secretário da. Geraldo- de' Olive1Ia.,. Coulandan.te Ge- cendo a. acol~llda ~ colaboração prea- (VaI. 2.- Fls. :1:711-801; .
DiretorIl'l; do Patrhnônlo da. Unlão, 1;'301 .da. PoUcta. Militar, encam1nl1a.ndo tada.5 à ,CPI:. (Volume 5 - fls. &'11). e), Lei: Estadual criando o. C.mse-

'eonvocando-() a depor. (VoI. 3, .tIs. ofieI? de convoc~ão ao Cel. Mário N'1 118. de 9-11-64-, ao< S'enhor AbeI 1hl} e. (}·runoo de~Desa.propria.çãll e
55m • 5lmoes Boare.& ~ So~. (VolUme 4 :sess Bnssi, Preleito de SãO' MigUel. do C?lOnlzaç:1o e o. Regulamenta da; Lei;

'N9 84. de 29.7.64-. ao, Dr. SIlvlG Oal'- - fltl. 726). ., IiU~U, agradecendo a acolhida. e. co- DU!gurso da Coronel .BrasíliB Ma.rquas
Vlío, DIretor 'da. Federação das Asso- N9 100, de ~7-9-64, ao Sr. Márlo. S1~ laboração prestadas à CP!. (Volunie 5 ao. ser lnstaJado o Ç'onselho, de De
clações Rurais de São Paulo, fJonvo- mães Soares de·Souza,., Comandante -:fls. 872).' . sapr?priaçâo e Oolomzação; Ql'dem de
C<'l.n/!o-o a depor. (VaI. 3, tis. 557). do ~69 Bata.lhãc, convoc!l.ndo-o 'pa.ra. N9 119; dI!' Q-1l-6&, aQ; Banhor Fl§.v1o ServIÇO' f?-91 2-&'4 (Normas para pro-

N0 85. de 29.7,64, aO' Sr. Gel. AI- cLepor. (Volume 4 - fls. 727). , - Ghenere, Presidente da Câmara Mu" ces'.S:unenro do. requerimentos de
tino Machado convooando-o para. de- N9 101, de I4-10-1t4, ao Sr. Chefe nicIpa.l de São Miguel do Iguaçu. agra.- ~~Iltpra de telTa.ll em Palotina.;, Rela.-
por. <VoI. 3.'fIs. 1I58}. di:'. F-aIxas e Fronteiras, comuntcando decend(} a. acolhida e colabol'a.l;ão pre.&- wdo do .C.D.C.} (VoI. 2 - Fls.

!ir? 36, de 29.7.64. ao Sr. Cel. Pedro a. Ida. da. ComiSsâo, ao Paraná.. (VolU- ttldas t\ CPI.· (:Volume Q- - fls. 873l. 182-;217l: . . .
Ferreira, convocando-o para ~ depor. me: - fls. 789). .. N'1 120, de 9-11-Ii4, 00 Sr. Coronel f} Portaria n

9
129-62. do Departa.

(VoI. :t, fls. 559). ' N· IOZ, de 14-10-64, ao CeI. !t.a.Io Gaspar Peixoto Costa Diretor do DE."- ment~ de ,G~graf1a, Tetras e: Colo
.NQ 37" d'e 13.8:64. ao Sl·. Ga,l Olavo Cantl, Secretá.r1a de: Segurança. pabU- partamento de Geografia TeITU 'e n!za?CJ. com recomendag&o Sóbre en

Mendes Rocha, convidando-o 0.' mar- co. do Esta(!a do Paranâ, comunIca a Colonização, agradecendo ti. acolhida " cammh~nto de pro<:.essos ao Con
, cnr dia e hora 1\ fim de ser ouvido Por Ida da Com1s:lào ao Pa.raná.. (Volu- colaboração prestadas·à. C2':::. (VOlu.. S~lllO de Desaproprlaçao e ooloniza·
. esta comissão. <VaI. 4. fls. 622). me 5 .... fls. 79{)). " . meS _ fls. 874}.' çao (Val. 2- Fls~ 221-3): '

NQ 88, de 13.8.64, ao Sr. Prot. Hugo do;eM;;a:~,",~e i:;i~~~â.ns.goc:.°f~~n~ N9 121, de 25-11-64. ao ~1' Dou- d g) Alidenat;ã.J de áreasrw.:~ no
de Almeida. Leme Ministro da Agri- C Is - '" P â tor .Tos~ de. Magalhães Pinto. Gavar- ecurso a a!l"o de desapropnaçaô e
cultura formulando convite ao Senhor r/i;m7:~o ao aran. <..Volume 5 ne.dor do. Estada de . Minas Gerais fundamentos jurídicoS do oonselho

. Ou!. Olavo Mendes Rocha, Presiden- Telegr;ma de '26-10·-64 ao: G _ agradeoe.à, oeSS?O .de avião pet:tencen': de Desapropriaç~o e C,?Joni2açáo (Vo-
~ ~c de uma qomlssâç de !nquérito su- dor Ney Braga, comunIcando ::_ te ao J!:stado. {Volume ~5 - fls . .J4V. lume 2 - lfIs·' 225-6),

,comparecer a uma reuniao, em di!l. e terêncIa da. viagem. (Volume 5 _ fIa' N9 122, de 25-11-64,·80~r ~tl,.. h) Novo. Regulamento do Depar
hº!ahora. por ele designados; (Vol. 4, 813). . " • tor Joa{Iuim de AssI3 Martins da Cos· t~e~to de Geogra.f~a, Terras e Colo
tls. G23). ,Telegrama de 26-10-64' ao COronel ta, Julz de Direita' da Coml!.l'ca de Gó- DlZl1çao. com inclusao de atribuições

NQ 119; ,de' 21.8.6~, ao Dr. AntônIo ltalo ContI. comunicando-a transfe- vernadÕ1" Vl1ladares, _agradecendo a. refcrentes à, RefOl'VJa Agrlria· ,,-oI.
earlos VIlanoVl1, DIretor do Departa- l'ência da viagem. (Volume 5 _ -flll aco!hlda e colaboraçao prestadas • 2 - Fl.s. 228-33); .

. JlH:'nto de' Informações do DOPS, soU- 814). .. • CPI. (Volume 5 - fls. 944). .' - i) Relatório das atividades do De:'
o:tl:m~O: 1) conclu~ões dos inquéritos N9 103. de' 9-11-64, ao Governlldor N9 123, de ,25-11-54. ao senhor Dou- partamen!o de Geografia, Terras e,
) (w.llz••c1os nu regol:-:,o de Governador Ney Braga., agradecendo a. ácolhida. e tor Amado Grlpp;' Presider::1C Cla o~ Oolonizaçao durante. o primeiro lUlO
Vnlnclllr~; 2) Telaçao nominnlde to- colaboração prestadas à. ppI. (Volu- mara Municipal de Governador Vala- do Governo Ney Braga (Vol.' 2 -
dos: os mdlcados como comunistas e me 5 _ fls. 857>. , . dares, agradecendo l\acol!lJda' e co~ FIs; 235-246): -'
ucItl1dores: 3) todon os exemplares do N9 104, de 9-11-64; ao Senhor Pre- laboração prestadas à CPl. (Volume 5 7). Legislação e Normas de Orga
jornal tio Combate" a. junho de 1963 sidcnte da. Assembléia Legislativa do - fls. 945). . . . ' oizaç!o e FlnancIamentá sôbre o
ll. cbl'l1 de 1964. (VoI. 4, fls.' 671). PaJàná, agradecendo'a. acolhida. e co- . Nt 124, de 25-11-64, ao Benhor Dou- Grupo EXecutivo para. lU! Terras do

J'1Q DO de 26.3.64. no Sr. Oen. Ex. lllborc.Ção presúl.(las à CP!. (Volume ~ ter Joacluim' Pedro NaScimento, Pre-- SUdoesht do Paraná; Norma! para
AJ'Lhur da Costa e Silva, Ministro da _ fls. - 858) '. '" feIto Municipal de Governador Vala- Pl' ,cessamento dos requerimentos de

, Gu!:rra, !!Olicitando cópia. dos· relató- NI' 105, de 9-11-64, ao~Senhor Depu- dares, agradecendo a acolhida. e cola,;. Terras (Portarias us. g e 8-84) e
rWJl de ~nlorm~.õe.<j dos últimos 5 rol:'- tado Anibal eur!, Primeiro-SecretarIo boração prestadas à CPI. (Volume l) Relatório do GE'rsoP ·(V01. 2 - Fls.
ses. do 1<:1 Bat. de 'FronteIrns e .do da. .Assembléi~ Legtstati"a. do ParllnA, --., tIs. ~46). . ." 24a~89) :. "
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7e) PortarIas ns. 9 e 10-63: Por- através do Of'<\h, nQ 41-&4 (VoI. 3 - "Trombas" e "ForJ':pso": Agências
tarlas ns. 24, 35 e 65-63, baixadas pela Fls. :.'~2': Volantes de Terras; e Considersções
Presidência do Grupo Executivo paI'a 20) Oficio GP,,!'21-64, de 11.6.64, Gerais (VoI. 3 - 1"1s. 453-9):
ilS Terras do Sudoeste do Paraná da. Assembléia Legislativa do Esta- k) Diretrizes para Recolonlzação
(GETSOP) (Vol. 2 - Fls. 290-301); do da Guanabara, agradecendo a. de "Trombas" e "Formoso", do Dé-

Z> Decreto condenando 'a invasão comunicação feita pela CP1, atra- partamento de Colonização do IDA-
de terras (VaI. 2 - Fls. 303-4): vés do oficio 37-64 (VaI. 3 -?Is. GO (VoI. 3 - Fls. 459-60);

fiZ) Decreto n9 3.602, de 21-8-JU, 394); , 1) l'esquisa sócIo-econômica na
estabelecendo a orientação do Govêr- 21) Ofício 1327-64-081', de 2.6.64 Região de "Trombas" e j'Formoso"
no Ney Braga. para o processfl?lento (la. As,;embléIa Legislativa de MInas de autoria do mAGO <Vol. 3 
dos requerimentos de terras pablicas GeraIs agradecendo a comunicação Fls. 461);
(VaI. 2 - Fls. 306-7); feita pela CPI através do oficIo ,. m) Plano de Recolonlzação da re-

1t) Decreto sob n9 11.788, de'20 de 38-64 (VaI. 3 _ Fls. 395); glão "Trombas" e "Formoso", de
raalo d':. 1963, esta~elecendo a nova 22) Exposição lida pelo Senhor autoria do Departamento de Colo
orientaçao do Governo Ney Bras:a :ll:nio l.()Pes da Silva, durante seu de- nização do IDAGO (VoI. 3 - Fls.
para. o processamento dos reque.~ polmento, cLntendo os seguintes tó- 462-5);
mentos de t,erras públicas (VaI. 2 picos: Terras Devolutas: Origem das 27) Entregue pelo Vereador Anto-
Fls. 308-13), . _ r Posses: Injustiças; Invasão de Ter- nlo Bordlm durante seu depoimento

o) Patrulhas de Coloruzaçao pa a ras em Governador Valadnres' Pãn- prestado perante a. Comissão:
v. Valorização de áreas em fase de '
colonização (Vol. 2 _ Fls. 315-25): tanos d~ Piu~i; (Vol. 3 - Fls. ..,. a) oHcio 123, da Câmara. Munlci-

) Anteprojeto de Lei do Estatuto 399-405), , paI de Pelotina, Estado do Paraná,
d P uso da Terra (Vol. 2 - rIs. 23) Requerimento de 26.6.64, do fazendo uma exposição à CP1 sO-
3:7-8) • Senhor Deputado Austregésilo ...d.e bre incidentes verificados no Muni-

q) 'Recorte do jornal "O Estado Mendonça, solicitando a "convocaç~o ciplo pela posse de terras (VaI. 3 
do Paraná", de 16-6-63, contendo ar- para depor, dos adv~gados Antomo Fls. 468-73); . ~
tigo Intitulado "Paraná: Um Estado Nazareno Alves e Joao LUiz rraça, b) certidão da sentença em ação
a caminho da Reforma. Agrária" de Belo Horizonte (VoI. 3 - Fls. •• que visa a nulidade da venda de
(Vo1. 2 - Fls. 329-30): 410) : , • terras (VaI. 3 - Fls. 476-77);
. r) DadoS InformatIvos ofereçj'ios 24) Recorte do jornal 'O ES"'ldo c) cópia de oficio de 27.6.63, da
ao Senhor Adolpho de Oliveira l''ran- de Minas", de 9 5.64. contendo tó- Câmara Municipal de PalotIna, Fos
co sObre terras da faixa de frOlúeira pico: "Desapareceu de Govern~d~r tado do Paraná, dirigido ao Dl'. 'Be
(VOl. 2 - Fls. 331-5); Valadares todo o pessoal de Chlcao raldo Vidal Correia, membro do

s) Reuniões na comissão Especial - Sindicato Camponês tinha uma Conselho de DesaproprIação e Colo
da Faixa de Fronteiras de 17, 18 e enxada apenas e muito material nlzação, solicitando prioridade na le.l
19 de dezembro de 1953, objetivando subversivo": páginas 30 e 31 da Re- galização de terras par aos compra
a. assinatura de um Convênio entre o vista "Visão", de 6.3.65, com o se- dores cadastrados na Prefeitura Mu
Estado e a. União (C.E.ll.F.) para gulnte tópico: "DIsputa de terra pôs nlcipai de Palotina, bem como dos
atuação conjunta na colonização e so- o vale em pé de guelTa" (VoI. 3 - que contribuíram com o impOsto ter
1ução de lltfglos na Faixa de Feon- Fls. 414-4151; . ritorial rural <VaI. 3 - Fls. 478-80);
teiras' Sumários das reuniões; Atas 25) Oficio I, de 6.7,64, do Senhor d) oficio 81-CM, de 21.8.63, da
da C,E.F.F. (cópias) (VoI. 2 - Fls. Ministro Extraordinário para Assun- Câmara Municipal de Palotina ao
337-67); 19s RegIonais, llpresental)do para. Dl'. Heraldo Vidal Correia, membro

9) Ofícios n9 CCG-70S, de 4-6-64, depor o Tenente-Coronel Octavlo do CDC, tratando do problema dos
do Chefe da Casa Civil do Governa- Tosta da. Silva, Secretário da. Co- possuidores de terras no Municlpio
dor do Estado da Paralba, agradecen- missão Especial da Faixa de non- (VaI. 3 - Fls. 481-84);
do a comunicação feita pela CP1 teiras (VaI. 3 - FIs. 428); e) cópia thermo-fax do "Diário
através de Oficio n9 8-64 (VaI. 3 - 26) E_ntregue pelo Senhor Enllson D'Oeste", de 29.8.63, de Cascavel,
:Fls. 372); Magalhaep, Presidente do mAGO. Paraná, contendo tópico "A Pedido:

10) Oficio n9 257, de 3-6-64, do durante o seu depoimento prestado Direito e Justiça. Social no problema
Governador' do Estado do Paranú, perante a Comissão: 'das terra/> de Palotina" <VaI. 3 _
agradecendo a comunicação feita aira- a) um exémplar do opúsculo "Es- Fls. 485);
vês do Oficio n9.19-64 (Vol. 3 - Fls. trutura Agrária do Governador Mau~ f) idem, idem, de 28.11.63, con-
371H OficIo 1'-151-64, de 10-6-64, do ro Borges" (Vol. 3 - Fls. 432); tendo o seguinte tópico: "Ney Bra-
Governador do Estado de Goiás, agra- bl comunicação n9 1-63, de 9.5,63 ga dia 8 em Palotina - Saudação
decendo a. comunicação feita pela do IDAGO IVoI. 3 - Fls. 435); do padre Sebastião Lovato" (VaI.
comissão através do Oficio n9 18-64 c) uma tabela do IDAGO. con- 3 - Fls. 486-7);
(VaI, 3 :-. Fls. 376); tendo as atividades das AVTS (VoI. g) Relato assinado pelo Padre Ra-
. 12) Oftcio SCo-643, de 2-6-64, do 3 - Fls. 434);. fael pIvet.ta, denominado "Palotina
Secretário do Governador do Estado d) cópia da Portarza P-14, de 5-6 e a Questao da Legitimação de suas
do RIo Grande do Sul agradecendo a. de 1963. do IDAGO, criando a. Agên- terras", expondo a situação atual e
comunicação feita peia OPl, através cia Volante de Terras n9 1 (Vol, 3 a solução ideal (VaI. 3 - Fls. 48S):
de Oficio n9 22-64 (Vai. 3 - Fls. - Fls. 435-6); h) cópia thermo-fax do "Diário
378). e) cópia de nota oflclal do Se- D'Oeste", de 21.2.64, com o seguln-

13; Oficio 8G-1.109, de 3-6-64, do cretário do Govêrno do Estado de te artigo: "Palotina - já estaria na
SecretárIo do Governador do Estado Goias, datada de 31.8.63, sôbre pro- hora de ... ". de autoria. do Padre
do Espirito santo, agradecendo a co- cpssos de aquisição de terras (Vol. 3 Roque Pivetta. <VaI. 3 - Fls. 489);
munlcação feita através do Ofício - Fls, 437-9): . . '1) oficio 11-63, de 18.12.63, da
n? 13-64, da CPI (Vai. 3 - Fls. 380); f) cópia da Portaria P-13. de 5-6 Câmara Municipal de Palotina. no

14) Oficio GE-1.469-64, de 6-6-64, de 1963, do. IDAGO, criando agên- PresIdente do Copselho de Seguran
do Governador do· Estado do Ama- cias volantes de telTas (Vol. 3 - ça Nacional, expondo a situação dos
zonas, agradecendo a comunicação da Fls. 440-4); colonos de Palotina e solicitando sua
OPI, feita através do dficio n9 2-64 g) cópia. de Convênio, sem data, jnterferência no sentido de fazer
(Vol. 3 - Fls. 382); firma10 entre os representantes dos cessar tôdas as atIvidades do Conse-

15) Oficio n9 2.238-513, de 15-6-64, lavradores da região conhecida como lho de Desapropriaçlío no Municlpio,
qa Federação das Associações Rurais "Formoso" e "Trombas", que abran- dando proteção e tranqullldade aos
do 1t.Io Grande do Sul, agradeqendo ge as áreas denominadas "Rodova- moradores da regiâo (Vol. 3 - Fls.
e congratulando-se com a CPI, pela lho" e "Capinaçu" e o lDAGO, de 490-2);
comunicação feita. através do Oficio. concessão de terras (Vai. 3 - Fls. j) cópia em thermo-fax de oficio
n~ 63-64 (VaI. S - Fls. 384); 45-8) : 013-64, de 27.1. 64, da Câmara Mu-

16) OfIcIo nl' 162-64, de 9-6-64, da h) cópia de ofido nl' 1'-615-52, de niclpal de Palotina ao Presidente do
Federação das Associações Rurais de dezembro de 1962, do Governador Conselho de segurança Nacional ex
Santa. CatarIna, agradecndo a comu-~ Mauro Borges Teixeira ao Doutor pondo a. situação dos posseIros de
nIcaçfio da OPI feIta através do OficIo João Ooulart, Presidente da. Repú- terras do Municlplo (VaI. 3 - PIs
n9 65-64 (Vol. 3 - Fls. 386): blica, solicitando o apolo do Servi- 493-6); .

17) Oficio n9 269, de 8-6-64, da ço Geográfico do Exército para o k) proposição de 9.12.63, apro-
Assembléia Legislativa do Amazonas, !.D..\LID (VoI. 3 - l"ls. 449-51>: vada pela Câmara Municipal de Pa-
ngradecendo lI.. comwlicação da C?l i) ;:6pIa. autêntica ~d,e uma nota do latina, no sentido de que sejam res
:relta através do OfIcIo n9 24-64 (VoI. "Correio dá. Manhã", de 21.5.64, sob peitados os direitos dos adquirentes
3 - Fls. 388): o titulo "Guerrilheiros cercados na de terras <VaI. 3 - Fls. 496-7);

:t8) Oficio n9 ALE, 120-64-1', de 3 Colômbia" (VoI. 3 - Fls. 452); I) fotocópia de expediente datadó
de junho de 1964, da Assembléia Le- j) Relat6rIo sObre li. região de de 4.6.64, da Câmara Municipal de
glslatlva ªe Alagoas, agradecendo a "Trombas" e "Formoso", no Estado Palotina ao Dhefe da Comissão de
comunicaçlío feita pela. CPI Atravélt ae Goiás, abl'angentb os segUIntes Inquérito contra as atiVidades sub
do Ofício n9 32-64 <Vol. 3 - Fls. tópÍ('.os: Antecedentes históricos; As versivas e corrupção, solicitando seja
390) ; lutas pela posse das terras: "Trom- feita coleta. de informes sObre dia-

19) OIlclo nl' 8-1.550-64, de 12 de bas" e "Formoso", em 1961; ProVI- túrbios e arbitrariedades verificados
junho de 1964, da Assembléia. Legls- dênciªs _do Govêrno; O advento do em Palotlna (VaI. 3 - Fls. 498-500);
latlva do Estado do paraná, agrade- lDAGO; A Politica de Recolonlza.- ro) tópicos da ata n~ 116, de 10-6
cendo a comunicação ~ita pela CPI ção do mAGO para a zona. de de 1964, da- Câmara Municipai de

Palollna, contendo discUrso do V...
reador Norberto Max Müller, a res
peito da situação litigiosa. de terras
à margem direita do Rio Azul, 110
Municlplo (Vai. 3 - FIs, 501);

n) Certidão de despacho exarado
nos autos de agravo de Instrumento
n9 23~61 <Vo}' 3 - Fls. 502);

o) fotocópia de bilhete assinado
pelo Prefeito Municipal de PalaUna.
autorizando o Sr. Osmar Oliarl a.
proceder à collleita de milho (Vol.
3 - Fls. 503);

p) Memorando da "Colonizadora
Norte do Paraná S.A." autorizando
o Sr. Divino Thomaz Filho a plan
tar roça, sob compromisso de lile
dar preferência na aquisição de lo
tes de terra da Companhia. (VoI. 3
- Fls. 504): '

q) idem, idem, datado de 28.8.63,
a!1torizando os Senhores José CcsÚ,
no Teixeira, AvelIno de Jesus, Vi
cente Lopes Faria e Alexandre Ca
margo a. planiarem roça (Vo. 3 _
Fls. 505): -

r) idem, idem, de 10.9.63, autori
zando os mesmos Senhores aludidos
acima, autorizando-os a tirar madei
ras (VaI. 3 - Fls. 506):

s) recorte de jornal InIdent1f1ca.
do, de 5.2.64 (CurItiba), com o fie
gUint~ tópico: "Calma. eM Palotinlt:
Autotldades negam qualquer 'con
fllto" (VaI. 3 - Fls. 507);

t) Mensagem da Câmara Munici
pal de Matellmdia. datada de 5.6.64
ao Presidente da República, Mare
chal Humberto Castello Branco so
licitando sua atenção para. as iÍljus
tIças sol'ridas por- agricultores do
oeste Paranaense (anexado cópia de
oficio de 5.5.64 da mesma. Câmara
ao Comandante do 19 Batalhão de
FronteIras, versando sObre o mesmo
assunto) <VaI. 3 - Fls. 508-10) j

u) oflcio 101-64,' de 10.6.64, da.
Câmara. Municipal de Palotina Es
tado do Paraná, ao Senhor PresI
dente da República, Marechal Hum
ber~ Castello Branco, expondo a si
tuaçao ntral do municipio e pedindo
seja enviada uma pessoa. de confian
ça do Govêrno para- verü'ícar 'in. loco,
o sistema de colonização que deram
origem aos municlpios de Palotina
e outros da região Oeste do Paraná.
(Vol. 3 -- Fls. 611-2);

v) oficio 110-64, de 12.6.64, assi
nado pelo Vereador AntonIo Bordim
e Padre Raphael Pivetta, ao Senhor
Ministro da. Guerra solicitando a.'
permanência, em Palotlna, de um
Destacamento M11itar (anexados ofi.
elo sde 5.6.64 do -Vereador AntonIo
BordIm nl' 97-64, de 30.6.64, da.Câ
mara Municipal de Palotlna e nti
mero 94-64, de 9.6.64, da Câmara
MunIcipal de PalotIna, respe~tiva
mente ao Comandante da V Região
Militar e I Comandante da V Compa
nhia de Fronteiras e Ministro da
Guerra) (VoI. 3 - Fls. 513-6):

x) recortes de "O Globo", de 18-6
de 1964 e 23.6.64, com as seguintes
notas: "Nova Acusação contra Lu
pion sôbre venda de terras do Pa
ran~" e "Grilagem promovIda ·por
LUl?lon prejudica milhares de fa.
mihas" (VaI. 3 - Fls. 517-8);

y) oficio 121, de 30.6.64, do Ve
reador Antonio ·Bordim ao Sr. Mí
nlstro da Agricultura, Professor Hugo
Leme, encaminhando sugestões ao
Estatuto da Terra (Vol ·3 - PIs
519-23) ; '.

z) oficio n Q 122, de 1.7.64, do Ve
reador Antônio Bordim ao Presidente
do Conselho de Segurança Nacionàl
encaminhando-lhe cópia do oficio .:
121-64, acima (Vol. 3 - Fls. 524)'

a') ofício de 23.6.64, do Vere~dor
Antônio BordIm ao Senhor Ministro
da Agricultura epcaminhando-lhe có
pias de documentos enviados ao Se
nhor Presidente da República a res
peito do litlgio existente entre as ia
mllias de vários municlpios do Oeste
Paranaense <Vol. 3 - Fls. 525):
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• b') 'Projeto de Resolução n9 3-63, oficio 33-64 da CP! (VoI. 4- - Fls. mo: assunto acill1a. (Vod 5 - Fls. 878- postos, expedidos pelo Estado e pela
(ie 10.12.63, da. Câmara Municipal de 686); 83); ~ . união, rriados também não só pelo
1'alotina outorgando podêres especiais 44) Telegrama 304, de' 25.8.64, do ~1) Memoriais datados de 31-10-64 Govêrno Estadual, mas pelo da Jilião,
ao Vereador Antônio Bordim (VoI. ::I Sr. Padre Mello, solicitando outra e 1-11-64, do Sr. Ezuel Fortes, sôbre através de silnples protocolo, medli;n
- Fls. 526-7); data para depoi', tendo em vIsta a im- o mesmo assunto (VoI. 5 - Fls'. 885- te os quats o Serviço c:le Patrimônio

28), ofido GB-188-64, de 29.. 5.64, possibilidade de -viajar na data ante- 89); , da. União, sem nenhum critério, doa-
do Governador de Mato Grosso, agra- rim'mente_aprazada (VoI. 4 - Fls. 62) Recortes de jornais c:1ando no- va ou reconhecIa. também a estra-
de.cendo a comunicação feita pela CPI 688); , ~ tícia' da visita da CPI a CuriLiba (VoI. n~os à área, propl'Iedades, verdadei-
através do oficio 20-64 (VoI. 3 -Fls. 45) Telegrama da General Olavo 5 - Fls. 930-3); ,. ros latifúndios, com mais de dl'il> mil
635); Mendes Rocha confirnlando sua vin- 63) Oficio de 23-11-64., da- Chefia hectares, nas terras mais férteis do

29) Ofício 1.148, de 24.6.64, da. Fe- da à Brasília,' para dcpor perante a das Comissões de Inquérito. transmi- País, na região entre 'os vales do Pi
deração das Associações Rurais do Es- comissão (VoI. 4 - Fls. 690); ~indo decisão da Mesa sôbre a con- quiri e do Iguaçu e do alo Parllná"
tado de São Paulo agradecendo a. co- 46) Ofício 721-64-C, de 14.0.64, da. tagem de. prazo para os trabalhos das O. total.das áreas litigiosas_ no Pa
municação da CPI feIta através do' Câmara Federal encaminhando do- CPls, durante o recesso Parlamentar rana cOl'1'esponde ao um mil1lao, q,ua
ofício 64-64 (VoI. 3_ Fls. 541): . aumentos entreiues pelo Deputado (Vol.. 5 - Fls. 951-2); • . trocentos e sessenta e nove mil e tre-

30) Oficio' 46-64, -de 15.6.64, da Fe- Wilson c~edid em sua comunicação 64) ,?pc!o l05-C, de 20-~1~64, da z_e bectares. . .
deração das Associações Rurais do Es- aQ plen{u'io, em 25.8.64 ~anexada fo- Secretaua da Segurança ~ubHca do O Estado do -Paraná, .atlll,vés ~o
tado do Rio. de Jane'1ro agradecendo tocópia de atestado médico de " .• P8;r~ná, acusando o recebImento. do cox:sel1lo de Desapropriaç~o e C~lO~I
comunicação feita pela CPl através 20 8 64 firmado pelo Dl' Francisco !;lflclo 107, :lue a~radece a ltcolhida zaçao e do !undo de DebaprOpl'laçao. . . i . a CPI (VoI. 5 - Fls. 954); e Colonizaçao, vem so1l1clonandc os
do ofielo. 61-64 .,(Vol. 3 - Fls. 543) j de Pau a Soares F!~o, declarando que 65) Ofício 73-64, de 24-11-64, da litigios pelá desaproprIação, a fim de

3D _OfIcio 26.., .de. 24,6.64,. da Fc- o Dr. Walter Pecolts encontra-se sob Prefeitura MUl'iiclpal de Matelândia, alienar .as terras aos seus legItimos
deraçao da~ AssOelaç~esRuraIS do Es- seus. cuidados, devendo. permanecer sõbre o, mesmo assunto acima (VaI. ocupantes. A desaproprIação se faz em
tado d7 M;nas GeraIS, agradecendo a hospltallzado' por tempo md~terOlina- 5 _ Fis. 956); dinl ~.l1o; o Estado vende atrltvés de
comur.l1caçao feita pela. CPI através do; idem, lde~, de 13.8.64, fir~do 66) Ofício 6-144-d5, de 19-1-65. da comproml~so de compl'a· e venda. em
do ofIcio 55-~4 (VaI. ~ - Fls. 545); pelo mesmo medico, declaran~o hayer Assembléia Legislativa do .Estado .do prestações. semestrais.' pelo prazo de

32) ~)ffcIo ~.0l0, de 17.6.64, da As- submeti.do o.I?r •.Walter PCCOlts ao 1ll- Paraná, encaminhando cópia autên- três'anos. final dos quais 3e entreg:l
sembléla Legislativa. do Espú'ito San- t~rvençao clfurg~~a: notas. taquigrá: tlca do Relatório apresentado pela o título de dominio. . ~
to, agr~decendo. a com~icação da fIcas da. Assemblela LegIslatIva do Es- CPI daquela Casa, destinado a averi- Sôbre o problema criado com a cha
CP!, feIta atraves do ofíCIO 35-64 - tado do "paraná, dI! deI!0imento pres- g11ar as ocorrências havidas l'.om o mada faixa de fronteira, não vêr ~utra
(VoI. 3 - .Fls; 547); tado pelo Sr. Walter Pecoits, perante Dl'. Walter Pecoltse a Policia de Cas- solU1ão llí'não a ação conjunta do Es-

33) Ofício 955, de 11.6.64, do Go- Comissão Parlamentar de Inquérito - caveI (Vol 5 - Fls. 958-85): tadc e da União; através de um llon-
vernador do Estado de Santa Catari- (Vol. 4 - Fls. -(i~6-71U : . 67) Telegrama dQ Chefe da Fazen- vênio, para o qual solicitou a ajuda da
na, agradecendo a comunicação da 47) jladiogramas n9s. 268 e 294, de éIa. Regional de Criação do Vale do CPI. Sem o domínio pleno da vroprie
CPI, feita através do oficio 21-64 - 10.9.64, do Comandante Geral da 1'0- Rio Doce, comunicando que aquela dade, apenas".lom J zhamaclo título de
(Vol 3 - Fls. 549); Ilcia Militar de' Minas Gerais, comu- Fazenda 'ficou livre de invasores e aforamento, espécie de (tlvor, tempo-

34) Oficio 181 de 6.7.64 do 00- nicando: 19) que foram tomadas as elementos estranhos <VaI. 5 - Fls. rário, o colono não se sente ,;egouró
vemador do Est~do do Cenrá agra- providências, requeridas peia CPJ. pa- 988); nas suas realizações. Preconiza 8-' revi-
decendo, comunicação da CPÍ, feita ra apresentação do Cel. Alvim ~ene- I são da ;'ei "e Faixa de Fronteira, no
através do ofícIo 6-64 (Vol. 3 - Fls. zes; 29) não .haver naquela entidade RESUMOS DE ALGUNS seu. entender, a causa dos constantes
551)' . nenhum oficial com o nome de Alvim ' DEPOIMENTOS " atrItos e litígios entre a União. e o

35) Recorte do Dlárío da Assembléia Menezes e sim 'AIvino Alvim· de Me- DEpO:rl.\.mJ.li!TO DO SENHOR CORO' Estado. ,
Legislativa de Minas Ger~is, de~26.6.64, ,nezes <VaI: 4,: Fls. 713-4); , l\"EL BRASíLIa MARQUES DOS DEPOIMENTO DO SENlctOR
contendo discurso profe~ldo_pelo De- . 48) OfiCIO 1.484, de 10.9.64, do Co- SANTOS SOBRINHO PRESTADO I EMILSON DE MAGALHÁ'ES

'putádo Estadual Ladislau Salles, mandante Geral' da Policia Militar, EM 17-6-64 - .
Lransmitindo àquela Assembléia teor do apresentando para depor o Tenente- , . " PRESTADO EM 8-7-64
ofício 69-64, da CPI <Vol. 3 Pls. 553); Coronel Paulo Reis 'VoI. 4 - Fls. Na qualidade de ,?hefe do ·Depar- Na qualidade de Presidente do lnsb-

36). Recorte do jornal "Fôlhã", de 717); , . , tament? de Geogrhfla, Terra~ e. Co- d Dl·
Recife, com o 'seguinte tópico: "Ricos 49) Radoigrama n9 1.213._de 15.9.64. lonizaçao d~ Estado do Parana, o Co- tuto o esenVo vimento Agrário do Es
não reconhecem direltos do campo- do· cel. Alvino Alvim de Menezes, co- ronel Brasllio Marques dos Santos rodo de Goiás, prestou aS reguintes ln-
nés" (VaI. 3 - Fls. 554):' municando que, por motIvo de saúde, Sobri~o acompanhou de perto as fo~mações: . .

37) Entregue pelo ar. Silvio Galvão, não poderá ~viajar à Brasília para de- ocorrencias que se desenrolaram no I) Houve' focos de agitação' rio Es~
durante seu depoImento prestadojle-' por perante a Comissão (VoI. 4 .,..- oeste e sudoeste do Paraná, com re- tado de Goiás, prlncJoaimente rias re~
rante a Comissão: Fls. 719)" flexo em todo o Estado. giôes de Trombas. Formoso, Gurupi

a) Projeto do Estatuto' da Terra. 50) Tel~grama n" 49. de 15.9.64. do De _lma exposição objetiva sôbre os Cr:stalãndia, Araguarina e :
elaborado pela FARESP (VoI. 3 .-:. Sr. atávi~ Teixeira Abrantes, pedin- pr~blemas relativos à ágitação 110 A abertura da estrada Belém-Brnsllia
Fls. 564-79); • do seja marcada nova data para seu melO rural do !,araná tiramos as se- possJbílltO\1--a marcha para o intE'rior &\

b) Representáção da FARESP ao depoimento (VaI, 4 - Fls. 721); guintes conclusoes: , a invasão dos municipios mais rkos. si..
senhor Presidente da. RelJúbllca, sob 51) Oficio 1.5M de 21.9'.64 do Co- 1) O principio de convulsão social tuad"s à mia margem. '..'
titulo: "premtssa Errônea - Impro- mandante Geral da Polícia Míiitar de que se -verificou no Estatlo ~'?. Pa- 2) Aponta .:omo causas que gcra~am
cedência da: semendas constitucionais Belo· Homonte, apresentando o Sr. raná. teve orig7m na superposlçao de a invasão das terras'" .
atinentes à R.eforma Agrária - 1964 cel. Mário Simões Soares de ~ouza títulos .de dommio .ias !erras. com a . a) A espeçuJação imobiliária. «Pa
(VaI. 3 - Fts.' '580-96) ; . para depor perante a CPI (VoI. 4 - conseqUente luta entre os ocupantes zendeiros elo asfalto:> adquiriram. gran~'

38) Oficfo P-440-64, de 30.7.64,' do Fls. 735); " ( e os titulados .~e qualquer procedên- dcs porçUes de terra sem cultivá.Ja!
Instituto de Desenvolvilncnto Agrário 52) Offcio 141-S4-DI; de 18.9.64. do eia, seja da ymao. do Estadc!' .ou ptes- abandonando-as durante 5 10 15 anos~
de Goiás, encaminhando legislação sô- D.F.S.p., informando que não·por::ui mo de partlc:u!!?-res que re1Vmdic~ttI b) _ O abandono dos 'éolo~os pelo~
bre tel'1'as devolutas (anexados Porta- relatórios de inquéritos realizados em junto ao Judlclario, a posse das .er- podel'es públicos, em face das diíiculda.
l'ia p-li· de 17.5.63, do IDAGO, cri- Governador Valadares, 'nem outras in- ras.. _
ando agências de terras; Decreto 77, formações solicitadas pelo oficio 89-64, 2) A par da: ~Itnaçao: caótica cr!a- des decorrentes lia faita de comunica-
de 26 7 63 do Govêrno do Estado de' da Comissão (Vol 5 _ Fls "94)' da. .com ~ emissao de tItulos que m- ções, educação, instruç'ão; ' •.

'ás' ., d t b' 1 d . . ", cidlam sobre a ,mesma bleba, sobre- c) Elementos agit{ldores insuflaram
GOl , aprovan o a e as e preços 53) Declaração do Impôsto e Ren- veio uma série de provocações por as invasões. promovendo desordene n a
de tel'ras devolutas para efeito de da e de bens do Sr Ten Cel Pedro t d SUPRA d j 'b ~ ~alienação' Decreto 77-A de 26.7.63 . .' . . par e a ,que ese av~ a sor- formação de agrupamentos no ·interior
do Govê~o do Estado de Goiás fi:' Ferreira dos Santos (\ 01. 5. - ·F1s. ver o Grupo Executivo - ó~gao cria- oríelitac/bs pelo Deputado Federal Fran~

, 795-9); do pelo Estado do Paraná - para as i J fã I De t d E
xando nor~as para as cessões ou 54) Ofício de 30.9.64, do Sr. AI- tel'1'as do sur\oestt do Paraná. Essa. cs~o uI.o.e peo. pua o stadual
transferênCIas de direitos sô~re .re- tino Machado d'Oliveira, encamir;han- tentativa não se consumOll com o ad- Jose Podlrio, .
querilnentos de terra... ou benfeltorlas; do certidões referentes' às suas pro- vento da Revolução de 31 de março d) Quando os propnctários desper.
Decreto 242. de 9.~.64 do Govêrno do priedades (Vol. 5 _ Fls. 808): de 1964. ' , taram, já era. tarde,crian~o.se, então, '
Estado de Goiás, .f1xando as ãre_as ,de- 55) Carta de 24.9.64: do Sr. Depu- .3) A disputa entre o Estado e a. a luta entre eles, os posseIros e invj!'
volutas para efeIto de allenaçao), - tado José RIcha, comunicando o seu União na titulação da faixa de fron sater,. ar, proprietários' venceram na
(Vol. 4 - Fls. 600-18);, desligamento da Comissão (VaI 5 - teira contrIbuía para. o agravamento Justiça, porém, deixaram de lograr êxi.'

39) Recorte de ~ornal.·não identifi- Fls. 810); . ' , dos' problemall à tpsra, num c,,!nil;ito to na reintegração de pOJ\se, porquantG
.cado, com a segumte nota: "A sub- 56) Relatório da Diretoria de poli- interminável de competência. posseiros e invasores resistiram ao cum. ,
versão no campo vai ser apw'ada" cia. Civil do Paraná, a respeito de se- Em sfnt.ese, descreve o:iepoente o primento do mandato judicial. '
(voI. 4 - Fls. 620); viCIa sofrida pelo Dl'. Walter Pecoits seguinte quadro: 3) O Estado, através do Instituto de

40) idem, idem, com a seguinte no- <VOI. 5 - ~s; 831-6); , "Havia no ParaDA os célebres vá- Desenvolvimento Agrário do Estado de
ta: ",~ar~ná: violento' combate entre 57) RelatóriO assinado, ~or habitan- rios andares em qU~ s superroslção Goiás (JDAGO), criado pelo Governo
possenos (VaI. 4 - Fls. 621); t~s de Céu Azul, Munlclplo de ,Mate- da titulação era fenômeno ocorrente Mauro Borges e utllisando de Agências

41> Telegrama 157, de 11.8.64, do l~nd~a, expondo â CPI os llroble,mas normal. Abai::fD dêtses andares exis- Volantes de Terra (AVTS) em númc
Sr. Padre Melo, confirmando sua vin.- lurals da regIão (VaI. 5 - Fls. 838-9): tia ,o posseiro, o ocupante da terra, ro de 12, está atuando diretamente nas
da ~ Brasflla para depor perante a 58) Ofício de 31-10-64., da Câmara qUé não sabia com qual dos propl'ie- á s I'ti . O Est d
Comissão (VoI. 4 - Fls. 627): Municipal de Matelândia _ PR sô- tários de diversos andares devia tra- rebé 1 jlOsas.. a ~ co~pra como

42) Relatório do Senhor Deputado bre o mesmo assunto acima (Vol. 5 tar pÓis que todos se julgavam do- tam .m !sapropr~a, por mteresse social.
Lyrio Bertoll1, a respeito de sua via- _ Fls. 811-3);', ' nos, todos exiQiam docuntentos. SÓ por mteresse sOelal, e vende os lotes
gem ao Paraná, a serviço da Comls- 59) Relatório apresentado pelo·Pe. êle não possuia documento algum. Tô- para os posseiros. O IDAGO procura
são (VOI. 4 ~ Fls. 674-5): ,Raphael PIvetta sôbre o mesmo .as- da & populaç'\o M OeAte e do sudo- formar os chamados CombInados Agl'o~

43) Oficio 451, de 11.8.64, da As-, sllnto acima (Vo15 - Fls. 845-6); este do Paraná ~stava judiciàl'iamen- Urbano~. Nao é verdade que Trombas
lJembléla Legislativa. de Sergipe, agra- 60) Memorial ,datado de 31-10-64, te sujeita a despejo, bStseada naqueles e Formoso se t!lnham transformado numa
decendo comunicação feita atravé's do do 51'. Antônio PadovRni, sôbre o mEl&- tttulos .anárquicos, con.fuS08 e snper- ilha 'sl'fttada,_ Explicou que os armamen.
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11 - GOVERNADOR VALADARES
A agitação verificada na cidade de

Governador Valadares, no Estado de
Minas Gerais, foi em todos es seus
aspectos, dlfel'ente da do Estado do
Paraná. Enquanto no Estado sulino
o problema já tem até tradição. em
Governador Valadares foi apenas um
episódio, e muito lamentável. A ::au
sa próxima que serviu de pretexto, no
entanto, era a diVisão de uma 'fazenda
do M1nistério da Agricultura e a de
sapropriação de uma fazenda da Cla.
Belgo-Mineira. ~

Prendeu-se êle, no entanto, mais "
um choque ideológico de dois grupoa
da cidade: a Associação Rural e Ulll
jornal comunista. servindo-lIe éste do
decreto que criou a SUPRA, aliciou
um número considerável de desempro~'
gados que, 8Ob~ a eheCia condlclonada.

tQ~ lá ['xj~t('nt\'s 0:0 passavam de cara.
hillil~ c rtvólvcrt'S que todo colono pos-
:;ui para sua dei<'5B própria. _

4) O problema das terras é agra
vac10 pelo .ntcrrlosc polltlco-purtidúrio
dos chefes polltlcos, que, ni! sua maioria
sao gramlfs proprlc/lidos e se opõem à
desapropriação, ao considerarem preju.
U1Cêd05 os seus intcrêssu,

corn:n'.lJS da Influência comunista. Com essa linguagem, 15 padre9 de União ou li. Faixa de FronteIra. At.
Não boTe ambiente pl'opieio para o Penlll.lubuco entraram em olt;ão, tom- onde podemos p~eeber, muitos Go
seu desenvolvimento.' punbando a. bandeira da sindicaliza- vernadores do Estado do Paraná qui-

2) fIouve apenas um principio de ção rural. seram, a. seu modo, dar uma solUç5\o
agitaç!io, no tlxtre.no da Estrada de Em Pernambuco houve a..;itação, ao problema.
FelTO .Araraqul1rense, na F'l1zenda Re· quando não havia perspecMva de so- Não é possivel negar, em muitos cn..
sende, onde o proprIetário entrou em luçio. Houve problemas que deram l' 1 lit
conflito r.om os seus arrendatários. maroem para agitarão. Cnmunistas sos, um nsanave conf o de jur1sdi-

lO Y'" ção, Os muitos titulos de terra !'iU"
Essa agitação foI logo dominada pelo quiseram desorganizar a estrutura vi- perpostos _ da União e do Estado e
Govêrno ti nào chE'gou a petturbar a gente e colocar a dêles. Os padres to- até de MunicJpJos _ constituem um

DEPOIMENTO DO SENHOR PAU. vida. públlca Essas agil.ações se de- maram a bandeira aos comunistns e IlTltante problema do sudoeste Para-
LO DE ASSIS RIBEIRO ram principalmente devido à desorga- o camponês da zona da cana come- naense. '
PRESTADO EM 15-7-61 ,.1I!~ção "la dleclpIÍl,a dos contratês .de çou 11. ter salários, começou a melho- D atual Govêrno do Estado do Pa-

'P1ioduçfio. O qUaso tle deu pela r'!Cla- rar de vida. raná tem se empenhado para dar uma
Na qualidade de Membro do Conselho D ação dos inteIeSl'~,dlJh, despidos que Em Pernambuco, no governo pas- solução razoável e humlUla ao pro-

Niictonal, participou das comissões go. estavam de recnrbUS durante a vigên- sado houve agitação provocnda por blcma d(j homem, mas dois fatõres
d bl ela do contrato até que pudessem co- grupos que se serviram da cobertura j di I to A-'LoveruamenlillS que cstu aram o pro ellld lhêr e dispor da coJhfl~.DeSCU1:lou- do govêrno e foram para os campos pre u cam seu comp e ....... :

da reforma Llgrárla. se, no contrato do ploblema de n- fazer agitaçãO. 1) A indiferença da U~lão para com
1) Conclui pclanccessidadc não só nanclnmento do t.:ustelo. Quando houve a chamada época de o problema. A FaJxa de Fl'ontell'Jl, COM

du rc!ormulaç§o da polítiC<I agrarji\ no S) "Neutra!lzou-~ a nção dos ele- agUação, 03 sindicatos democráticos bre vasta área desta região e o EsM
Brasil como da propría estrutura agrA. mentos comunistas, através da Fe- de inspiração cristã, já estavam run- tado não tem jurisdição sõbre ela.,
ria brasileira. üs defeitos da política deração dos Trabalh,.tdores do Eotado clonando, com organização. Qunndo Várias tentativas têm sido feitas pelo
IIgrár a prov cam ten -e e j' t.l de São Paulo - fedmação de empre- assumIu (j poder o Sr. Miguel Anaes, Estado para um acôrdo com a União,

2) J No tocOante a' SOten,ssa~oensoracl,lasla ac~: gados rurais - de inlchl.títla do clero êle entregou imediatamente o truba- qPuoreérnrinteesrlêassenuns..cr81o ~emnr...onsSotlruoeUlonqaUra1Q-
, ~ pa1l1ista, bem com) atrAvés das asso- lho de sindicalização rural a uma C&,"

loca como causa naturul a derivada da clações rurais que procuravam escla- equipe de inspiração comunista, ver- problema. ,
própria estrutura da terra, isto é, a as· recer os fazendeiros, estimulando a dadeiros agitadores, I mals- agitadores 2) A condição do Govêrno de Es
sislêncla de ml.DitÚndios. Outra causa sindicalização _ como meio de paci- do que comunistas, porém, a scrvJço tado Inclui compromissos polltico-pll.r..
é a farta da justiça agrária. Necessida· ficar a vida na prôp~'id. fazenda e cvi.. do comunismo, porCjue assim se de- t1dâl'ios, e por mais Isento que se
de da criaçfio de Ulna justiça agrária 11 tar a ação noclvl\ de elementos estra- claravam. Dentro de pouco t.empo, or- queira ser, é lmposslvel agir e ntlUU'
do reconhecimento de Ulu Djrvíto Dgrã. nl10s aos meios ruml!. ganizaram mais sindicatos do que os sem descontentar a uns e agradar ..
fiO. Estudando, COiIl o auxilio de outrOj 4) À principal dlficuldade no pro- padres. - outros, e mesmo, sem promover e
trcnJcos c sociologos, as Ligas Campo- blema da di~cipHnação agrál'ia no Os sindicatoS autenticos e democra- exaltar o próprio Govêrno. Temos um
orsas, chegou à conclusão de que 8V% Pais é exatamente a 1alta de esclare- tas foram respeitados pela. Revolução depoimento excelênte neste sentido, o
ti I) tl d bl ..I. cimentos sôbre a Ieallllade agrátia de 31 de março, no.vendo intervenção do Cel. Brasillo, ,que ilustra o que

<JS tens cs ecorreram o pro ema ..... nacional. O Executivo não se tem nos sindicatos dirigidos por elementos ac1ma registra sôbl'e.o atual aovêrno
Justiça. preocupado com t:sses esclarecimentos. agitadores. do Estado do Paraná. .

J) Apontou como causas das teu· "O muior senão o único culpado é o A SUDENE níío se preocupou com Dai não nos parecer que a solução
.50('8: Executivo que ainda nl0 Dfereceu ao a inJciatlva privada, nem em c(Jorde~ do problema possa ser achada nas

n) derlvadús tla pr6pria estrutura Legislativo um estudo sistemático da nal', nem em orientar, sendo a sua. circunstâncias a.tuais, com os méto-
tlon1ria: ~ realidade nacional". preocupação a formação de um su- dos ~ap1icados. E o próprio Governa-

b) da orgnJ.llzação àp política agra- 5) Critica os aspectos imprudentes perestndo. dor do Estado do Paraná é o primeiro
ria, deflclcntc'Do Brasil: do Estatuto da Terra, elaborado pelo CONCLUS(JES a reconhecer isto quando solicitado a

c) questões llgadas à Justlça ugrâ. Executivo, baseado em premissa errO- I _ ~A'" A"'A se manifestar por uma solução que
ria. nea. Os latifúndios não são tão gran- ..~.. lhe encaminhamos - e que abaixo se-

i) l\s áreas de maior foto de tensão des, não são tão comuns e os mini- O problema da posse da terra no gue - para resolver definitivamente
t:m virtude da estrutura agrária sao; fúndios paulistas não geram miséria Estado do Paraná, não foi crIado pe- o angustIoso problema do sudoeste pa-

a) Nordeste; intensa como no Nordeste. Os lati- las circunstâncias polJtJcas e ~soc1ais, ranaense, ou mesmo de outras regiôea
b) Vale. do Para'l-a., fúndios históricos de São Paulo têm que antecederam ao pedido da cons- do Estado. •
c) Rio Grande d:Sul, com grandes sua razão de ser. porque se manifes- titulção desta CP!. 1l:ste problema vem Uma das maiores dificuldades en-

bm principalmente na.s terras de me- de longe e, a continuar como está, contradas é a diversidade de autorl-,
latifúndios e miulfúndios. nor fertilidade,' não 'vemos como será resolvido. Agra- dades e órgãos que estão tratando,

5J O Brasil não tem um serviço de va-se, êle por um total desajuste de ou que deveriam tratar, do problema
assistência à agricultura: <Não tem po· DEPOIMENTO DO PADRE ,ANTõJll"IO entidades governamentais que tentam e não o estão. A unificação dêstés 6r-
lítlca agrária, não tem Ministério de MELO resolvê-lo sem que, nenhuma delas, gãos" ou desta autoridade com podê-
Agricultura...pode.si. dizer IS$o, porque Prestado em 9-9-64 !Soladamente, tenha condições de o res amplos e definitivos, poderá ser O
o próprio Mimstto concorda, mas nao fazer. caminho "acertaclo. Dal havermos 8U-

t m Mini té i dA' Itu - As circunstâncias compeliram o 1 - Faixa de Fronteira sob o con- gerido ao Governador Ney Brnga, e
em u s r o a gncl4 ra, nao 'tró1e do Conselho de S""uranç" Na- êl lto h tentem UlI1 serviço de assistéucia técnica, clero nordestino a participar do mo- cional. ....... e ace u, ~ que ouvesse um en -

4 • t . ..I.' 't· I ,. vlmento de promOÇão do homem do dimento da Uniã.o e do Estado, no
nuo em um serVIço uc assUl euc IJ ,man· campo. Esta CPI ouviu oficiaiS membros do. sentido de ser nomeada uma ComissnO
çeim, não tem wn serviço de armazena Franclsco Jullão pregava 11 luta. de Conselho sôbre o assunto, ficando, no de alto nlvel, 'formada por pessoas co
e silos, não tem um serviço de trans· classes no estilo marxista, colocando espirito de todos os membros desta nhecedoras do assunto, representando
porte adequado para poder atender ao os camponeses numa realidade com- CPI, uma dolorosa Impressão da com- a União e o Estado, para, em Cutto
U.rsIOCll.Illrnto da mercadoria. de modo p.arada, nos seguintes tênues: pleta ausência de qualquer _mterêsse prazo. apresentar ao Govêrno da
que uma agricultura .nestas condições por part' daquele órgão para com o União e ao Govêl'no do Estado do 1'a..
tem que viver em tensão». ":&:1es (os patr~es) têm saIJatos problema da terra no Paraná. Deixo - raná uma solução que represente um

6) Informou que no sentido jurlaico, demais, vocês n3l1 t~ nenilum de citar n01l'1es porque Já estão êles "modus operand!" entre as duas par-
Isto é, com registro, apenas 32% da área sapato; êles têm roupa. demais, ,:0- registrados nos depoimentos, e tam- tes para poderem elas comparecer pe- '
brnsileiw saci ocupadas. O restante é cês não têm nenhuma: êles tem, bém, para poupar-nos do cOrultrllnni- ranta os pioneiros como autoridade!

casas demais, vocês não têm casa mento. única e lhes oferecer solução para o~
terra devoluta. nenhuma; êles têm automóveis de- 2 ;- Servl~o de Patrimônio da União seus problemas.

7) Port<:mto, UlI1a po!itica agrárJa no mais, vocês não têm nenhum je- Ouvimos um 'seu funcionârio quall- Ainda, sugere a· Comissão que, a
Brasil deveria te! UlUa dlferenciaçao gue para andar" •.• Vocês não têm ficado, porque o seu Diretor se uegou zona Oeste e Sudoeste do Estado do
pari! Í'sscs problemas. ~Fixar uma poli· para q~em apelar. O Governador a viajar de avlão_pnra. Brasilia. Um Paraná, compreendida na chamnda

, tI,a de colonlsaçllo para a área a ser é gente do patrlíll, o delegado é L U assessor foI ouvido. No entanto, Faixa das Fronteiras, seja consldl'ra..
ocupndil, uma política no sentido de co- gente ~o Pll!.l{\O, o juiz é gente do pelas informações que nos trouxe, nu- da \':ona prioritária para efeito da ReM
lonis;Jl;cio para ocupação econõmicil, com pntrão • da se pôde conclUir, a não ser que forma Agrâl'ill..
o tipo de ocupação que é condicionado Nessa. lingungem Francisco Julião êste órgão I: inteiramente inútn neste
pelos rHUTWS owrrcntes, uma forma de foi angarlanclo a stmPll.tia. nos meIos setor de sua ~atlvidade.
melhora.. a ocupação econômica agll- rurois e criando as Ligas ClUJ1pone- 3 - O Gl)vrêno do Estado do Pa-

1 d L' in di'" ' fi sas. Qual teria o ca~'lo do clero7 rl1DlÍ... •cOl
1
a CSSü .;1I}(ü ~erme . "r~a •••.c. . Omissão, ou acÍl.o. Aç5.o que consti- Teve esta ..PI, ness!,! órgao, muitos

na mente, uma assistência mlenSlVa à tuiril1 em critléar as Idéias de Jullâo elementos para exammar e estudar:
ngrlculturn que já está funcionando e· ou disputar-lhe a bandeira argumen- aI O Govbrno do Estado do Paraná,
dümlo l',oúuç::lo ~o Brasil.!>. tando da seguinte maneirá: tem manifestado vivo interêsse para.

B) Não houve por parte dos órgãos ,solução do problema. Para multos go-
\Jovernamclltaís lnterêsse em criar pro' "I!,e fato, vocês estão numa sl- vernadores !lão era possivel ver aque-
blcmas de agitação no meio JUral, po- tuaçao . infaman}e. Isso tudo é las I terras tao amplas, tão férteis, com
réUI tudo se passou e se desenvolveu verdadélfO. Só nlY,) é verdade uma tantcs patriclos nossos querendo tra-
cam'o se tlvesse havido ês.se objetivo coisa: que vocês pr.eclsam organi- balhá-Ias. fazê-las produZir riqueza,

, zal'-se na subversao. Vocês 1'0- ao abandono de SUa própria sorte, cn-
DEPOI!4ENTO DO SR. DOUTOR dem organJzar-se em sindicatos li- tregues multas vêzes à ganância e 1

5YLVIO GALVAO vrcs, legalmente reconhecido'J, rei- ambIção de aventureiros que para lã
Prestado em 6-8-4i lindicando direitos que os traba.- iam e ainda vão, ou de ricaços e ml-

., lhadores urbanos já têm. Temos litares reformados que moram no RIo
Na qualidade c.\e ASS8S/kll' J'Urld1co uma Constituição que permite a ou São 'Paulo, esperando que se abram

da FARESP, prearou as I~tes 111- organização. temos o MinistérIo do estrádas para venderem o seu pln1leiro
.formações: Trabalho que reconhece lindloa- ou negociá-las, por elevado preço, b

1) :No Fstado de~ Ptulo ulo b.OQ- toe. Vocês têm o Instrumento le- tlllC 116 lhes custou um requerimento,
VI! pr61'riament.e Ii.if<;a~ rl1'l."áts dé- g111 pano defender ~eU! direitos". sem sall'. do Rio, ao Patritn6nío da
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e motivada do sapa.telro Chlclo amea- DEPOENTE: OORONEL BRAStLIO autorização. Acontece. porém, que ,lt'- grantes da Oomissão. Inicialmente,

MARQUES DOS SANTOS SOBRt- veria ter-me dirigido ao ar. Se('xe- devo apresentar meus agl'adechuentoa
fiava a tudo e a todos. Por sua vez, NHO. tido da Adtnhústraçio e não ao da p.n' esf6 O1lOrtunidade que me é c~n-
à Associação USando de violência, que- . Agricultura. Assim,- não entreguei o ferIda de vir à Câmara ' Alta para
tia, a todo custo, impedir a sindlcali- Reunião: dia. 1'j':'6-6~ oficio. Mas S. Ext me disse que, se a:presentar meu testemunho sôbr~ a
Ilação anunciada. O confiito era ine- lítl d t d d Pvitá.vel. O que é multo de ,estranhar- O SR. -PRESIDENTE <Deputado quiséssemos. poderíamos endereçar ofi- p:> ca e erras o Governo o a-

'" d "'unha Bueno) _ Havendo num'ero cio ao atual Secretário da Admlnis- rà11â, Governador Ney Braga, durantelIe .. que <:l poder público, quer Fe ural, ... t - '-é k1 iri eriodo' de de o ._< io do eu Gois t legal, declaro aberta. a 'presente reu- ração. Se nao q'dlll ssemos, '" e v a. o P S -uuC S -
quer EstadUal. assist se como espec Il- nião da Comissáo Parlamentar de rn- mesmo prestar SUa. colaboração .. Co- vêrno até o mês de abril último. ;le
dor a um conflito de tanta profun.ii- quérito. missão. De :tom_a. que ficou a noSIJo riodo êsl!Ie em' que tive o en<:argo •
dtade. Simplesmente· deixaram as par- O sr. Secretário vai fazer a fineza critério mandar 0- ofício. . - & responsabilidade de liderar a equipe
es em con:f1ito aprofundarem os Eln segundo lugar. comunico que o que. sob a orientação do _Govemndor,

ódios. . . ... ~ãE~~~~:itotleiturada. Ata. da reu- Deputa.do Ladlslau Sales estará aqui conduziu a politica .de terras no Pa-
Na p'alavra do ilustre Juiz de· .oi- de hoje- a. "'uinze dias . raná .

reito da Comarca. Dr. Joaquim Mar- (O SR. SECRE'I'ARIÓ PROCÊDE .. . -' .. EU' era oficial do Estado-Maior da
tlnS do Nasclmento, houve muita in- À LEITURA DA ATA) • O .SR. PRESIDENTE. <Deputado. 5"~Regil\0 Militar nos idos ::li! 1960 e,
transigênêia - de ambas as partes. '. Cunha Bueno) "':"'" Vamos ver1!icar os pelo trato das questões de segurança
ereio que é êste o melhor julgamento O SR. PRESDENTE (Deputado dias, p~rque. 1l8511n,.os Deputados qua que envolviam· o território regIonal,
que se pode fazer.' Infellzmente, al- Cu.nha Bueno) - Em díscussão a o deseJarem Ilnotarao,. ,Dias 24 de ju- exercendo a chefia da segutlda SUsão
guns cidad1í.os perderam a '\'ida neste Ata. Nenhum dos Srs. Deputados de- nho e 19 de julho. . _ do Estado-Maior, aquéla l1~ada às in
conflito ideológico. ~ . sejando fazer u§o da palavra, vamos O SR, PAULO mEIRE (Relator> formaçõ~s e que atendia às principais

llltSSar à. votação. OS 81'S. DepUtados - pr up "I<. d C d Milit d. F.:sLa CP! ouviu o protesto do Mere- que estiverem-de acôrdo cotn a últilUa -, S. Ex~ estará. aqUi dentro de 15 eac altVes o oman o ar a-
tlsslmo Juiz da Comarca Dr. Joaquim Ata queiram conservar-se como se en- dias~para presta.r depoimento. Quan- quela época" referentes a convulsões
Martins Nascimento sObre êSte dolo- contrant. (PaUSa). Está aprovada a to ao ex-Deputado, nosso amigo e co- sociais que reinavam.no oeste (} no su-

'roso e lamentável acontecimento. NO Ata . lega Petronilho Santa cruz, não pude dõeste do !'a!an~, talvez por êste mo-
entanto esta CPI nada tem o que so- . D~ejO ·comunicar à Casa que ton- fazer coisa alguma. na quarta-Ceira tivo,pela prunelrll. vez, me àfaste~ da
licitar a respeito, uma vez que â. ta- ferme convite endereçªdo anterior- passada, porque o Ministro da Agrl- profisSional ativa do Exército, a cQP-.
mil1a das vitimas jâ recorreu ao SIi- mente e levado em mãos por Ulll nobre cultura,demissionáriO; nem ai' m&is vlte do então Governador eleito. :tley
premo Tribunal Federal. Um.a vez membro desta.· Comissão. encontra-Ge estava-.- Só agóra 1) outro Ministro to-- Braga, para, com-a experiência, o co-

ue. o unto tá fltre u (\ a mou posse de forma que não tive con- nheclmento que .possuia, 'pois -que
q . ass es e., g e a n 5! presente o Coronel BrasiHo Marques di"áo "'inda para resolver o nroibleina acompanhava as ocorrêncIas que B,.8
m!\is alta corte de. Justi~a, creio ser dos Santos Sobrinho que, não obstlln- Y .. '" d I t d t d
de nossO dever deiXá-lo ali para a te ocupe hoje. alta função federal, dU- da assessoria, razão porque não tellilO ~senro ,4Vt'm1 no oes e no .su oes e o
sábia decisão judiciâr1a. rante longo tempo teve a óportUtti. hoje o problema inteiramente soluc1o- Paraná. principalmente, mas de ma·

Com os acontecimentos politicos' de dade de oferecer sua assistência, :ma ,nado. Nâo depende, portanto. da ati- neira generaijzada em todo o !i:sta~o,
.abrU do ano p"'~~"'do, '" "'gita"ão do reconheciA- experiêncin 110" prol:lle- vidllde do relator. EXplico. pois, Ler na área roral, assumir ,no prim~1r(>.....,.. ....y "'" .." sido esta a causa da ausência de Sua dia do Govêrno do. Governador Nel
GovernadO!' Valadares oessoú, mas, mas de cólonização ao ao'VêL"110 dO·ES- Excelência. Braga essa responsabilidade. cqeClan-
mesmo assim, afigura-se-nos que de~' tado do Paraná. Portanto, foI por : , do o Departamento de Geografia, Ter-
vemos fazer duas ordens de consiele- êst'l segundo motivo que convidamos O SR. PRESIDENTE (Deputado ras e Colonização do Estado
rações; S. Sf para que viesse ter até Bra.si- CUlllla Bueno) --A Mesa agradece a rntegrando uma equipe sob a· orI-

1) A l'egiáo do Vale do Rio Doce, lia, a fim de que. inicialmente. fizesse com~icação de V. Ex~ e aproveita o entação .do .Qovel'l1ador, constltuiâa
especialmente a de Governl1dor Vala.- uma expo~ição sôbre o assl;Uíto para ensejO para solicitar a todo!! os _nlem- principalmente do Consultor-Geral do
dares, se presta a outras manifesta- o qUlil S, eP terll. a mais mteira 11-· bros da Comissão que não deixem de Estado Sr. Alceu Ribeiro de Macedo,
ç5es do tipo do que houve e foi ob- berdade, posterionpente ao encel'!a.· comparecer às nosSas sessões nos dias do Presidente da Fundação Paranaen
jeto da. investigação desta. CP!. Não mento e às conclusoes desta exposlçao, 24 e'31. para as quais já temos depoi- se de colonizaçáo e Imigração, Dou
só pela poslção geográfica. coml! tam- S. SI,> ficará .à dispo~ição de todos,os mentas marcados; . tor Eraldo Vidal Corrêa e de todos

. bém pelos Ódios que ali ainda se fo-membros da Comlssao ou de (luals- Com,resp'e\to à .designaç~ do nO!r.o os demais companheiros da equipe do
mentam. Alguns dos grandes proprte- quer Deputados que queira~ _nos hCln- assessor, Ja tínhamos notíCIa de que Governador Ney Braga, . quando ne
tários da l'eglão têm hoje suas fazen- rar COm sua presença, a fIm de tra- o ex-Ministro da Agricultura, . pela cessário, tivemos que enfrentar Um

, das formadas por glebas tomadas pela zer esc1arecimentos que sejam )Ulgo.- clt:cunstância de, ser demissionário, quadro sumamente grato, pois que na
violência dos primitivos posseiros. O dos úteis e oportunos ao cumpr.lmemo não assinou o ato respectivo, colocnn- quela ocasião o' Estado do ParanlÍ era
própl"io JUiz de Direito· da Comarca, do roteiro de trll:balho por 110S. tra- do à disposição da Comissão o ex- talvez o barril' de pÓlvora mais sus
Dr. Joaquim Martins, afirma que, çdo com o objetl~o d~ darmos mte- Deputado Petronilho Santa Cruz, JCJ.ue cetivel de exploslío em todo o terrt
constantemente, está julgando Utigios gral e rigorosa satlSfaçao ao plenário deverá ~er o nosso assessor. Eu 'jue- 1:6%10 nacional. E, graças a. Deus, re
sObre terra. especIalmente, t.erra inva- da missão que nos foi atribuida. " ria lemoral ao nobre, colega Paulo capitulando "êsse 'periodo . decorrido,
dida. E a reação da Associação Rural Obedecen~do ao Regimenfo da Casa Freire que o nOvo Mimstroda Agri- pois que agora. exerço outra ativIdade,
de Govel'l1ador Valadares à pretensão e à. tradiçao, antes de .iniciar a ele- cultura já está empossad" e, pel'! que e pela. nlmia gentileza dos Srs; Depu
dos que queriam terra, é uma confis- posição o Coronel Braslho. \lnml~S pe; sei, encontra-se < hoie em Brastlta. tados ainda tive, depois de dois me
são gritante de que, alguns dos seus dir que todos, de pé, ouçam de· S. S Lembro mais a V. Ex'" que 'W11 dos ses de afastamento do problema, d'
membros não podem dIzer como" ad- o compromisSo ora~. al}XÍlíares do Ministro, o Or.' sa~';U'- rever e preparar tôda esta apresen-
quiriram suaS propriedades QUI! a ~T.>"R S nh r nmo - acredito que V. Ex. tenha tIdo ~"ão, .' I '

• ,-Ó SR. PAULO . .L'-.rw= E - e o contato com êle _ foi convidado pt.ra M"as' tlv"'~os nesse periodo, quero re-Reforma Agrária. votada pelo _con- PresIdente pela ordem. - ~••
gresso,!lO chegar àquela regiuo se . ' continuar prestando _serviços. ao \-1i- petir, a felicidade -de, com o prestl-
cuide, para não "promover" outra O SR. PRESDEN'!E <DeputadO nistério. portanto, eu sugerina que se gmmento do nosso Governndor, que
agitaçf\o Igualou pior do que fi, que Cun1la Bueno) - Tem a pàlavra pela V. Ex" tivesse tempo depois da nossa. er.t nenhuma ocasião deixou d.e dar a
já houve. ' ordem o nobre relator. reunião, quando terminada a sessão êsSe grav1 problema Illmportãncia. :t~

2) A segundà conslderação que de- O SR. PAULO FREIRE (Relator) da Câmara, procurasse falar pessoal- realmente êle tem, tinha e '.lOntinua
s~amos fazer é quanto à preparação ~ ar Presidente, estou de posse de mente com o nôvo 'Ministro que,· evi- a ter nll.o sÓ no Paraná. como em todo
do homem para, de fato, trabalhar a um relatório do Expediente que me dEntemente, desconhece completamel'l.- o Brasil: tivemos, por' essa ·persistên-·

, h d t d te o assunto. cia. com que o Govêrno do Paraná en-terra. oqlie mUitos compan eiros e foi entregue. Julgava que an es o I Vamos agora, então, proceder â .ei- carou o problema; nunca permitindo
Chicào desejavam não era "a terra. compromisSo do Coronel BrasiUo de- tura do compromisso. O Sr. Coronel que outras llderançll.s que não a do
para trabalhar" mas "a terra para víamos receber êsse pequeno re~atório deverá, após a leitura do compromisso próprio Govêrno e do trabalho, prin-"
v~der'·. Mesmo, os que a queriam do expediente que me foi -entregue.· pelo Pxesidente, declal'ar o seguinte: cipalmente, trabalho que exige LUtlit,
para trabalhar. nft.o, tinha a menor Depois, entll.o, })assaritunos aO com- faço, sob palavra de honra. a pro- estudo sério, apolitlco. de tOdali ns \lu-.
condlçlí;o .de fazê-I!\. produzir. alnda pl'omlsso.. meSSi\ de dizer a verdade do que sou- pllcaç/Ses 'que o envolvem: tivCl110S, re-
mais naquela regIão. formIl4a;-de terra ao PRESIDEN'l'E (Deputado ber e que me rôf perguntado, pito, a felicidade de ver o_Pll.t!mâ to~,.
arenosa, com pouca,!; pOSSib111daues de O n. , ã t . d'vid "'.. d 1m quo.ndl"
seU uso para a agriculturl\·. Cunha Bueno) - ~ o ~ erel u a (O Sr Coronel Erasmo .presta com~ dos noticl...ios a. prensa, "
_. lo em atender à 1Jonderaçao do nobre promlssôl- outros fOCoS se apresentaram no ter..

A mão-de-obra ociosa na .zona.x:u cole' a não obstante a'Ordem do Dia .' - ritório brasUeiro.-E devo dizer aos .e:-
r!U agravada ~pelo baixo salarlo, ~es- de ~o~os trabalhos -fôsse ouvirmos O SR. PRESIDENTE (Deputado nhores C1Ué não foi sem lutas, não :fc!~
Slmas condiçoes de moradia, tlllude. preliminarmente a pessoa convldadllo, CUnha Bueno) - Prestado o compro- sem M_..!aças, não fOi o sem reações d~
educação etc.• tudo isto junto e mais MIlS /le é assunto breve,' com a per- mísse regimental, está. com a pai~vra [arte dêsse Govêrno que pudemos Vl"n
o analf~~etismo e o crescente indice mllllllío de todos. agradeceríamos a V. ~ Br.Coronel bhl.lillio Marques dos cer êsses 'três anos ~e manter o ao..
demograflco, nos d~vem servir de aler- Ex' Está. com a palavrá, V. Ex"'. Santos Sobl"inho. Renovo a recomen- vêrno a liderança no encll.minhamenf9
ta para uma soluça0 urgente do grave' - , dação, o aviso que fiZ no inicio da das soluÇOes: manter aquilo que Ir.. -
problema social que tais popUlações O SR. PAULO FREIRE (Relator) reunião, de 'que S. S' terá. o ~mI)o seu objeti\'o de campanha eleItoral.
estão criando. Que esta. CP.I !nsista - primeiramente quero comunicar à que quiser, evidentem~n~e obed~cenalJ que foi cunlprido com absoluta hones
junto ao Govêl'l1o para: uma apfIcaç!io Comissão que o Dr. ~io Lopes 08- ao critério de que o dIa c.omeça a de- tldade. Foi uma das sUas' pr1ncip~
imediata e dcelerada da ReforlUll tará em Bras1l1a de .hoje a qlto dias. tertilinadas horas e termma a deter- metll.s de\lolvêl' à. área. rural a pu, Il
Agrária já votada pelo congresso, co· Estive com êle que me dil!se que den

ê
- minadas horas. a fim de lazer sua ox- tranqüilidade, e 'conquistar a COlllC~l"

mo um fato na 'solução de tão Ut'- tro de oito dias estaria aqui, isto 'posição. Quero: t\diant~r a S. Silo q~c êncla de tOda a. população nlral, 'I) ~W~
gente e delicado problema. ná quarta-feira próxima. ' suas notas serao taqwgrafadas. alem realmente ainda pode ser constatado

Isto pOSto. submeto 1t. apreciaçíi.o de O SR . ,PRESIDENTE· (Deputado de gmvadns,!" :fim de que, l,porl;tlI~ji.- por todos os senhores no Parado
meUS ilustres pares o pxojeto de Re- u h BUetio) Vamos preclEar o mmte. o Diano do Congresso pO.illa _ Entfi.o,-acredlto que o melhor deP9~" ,
solução anexo, sugerindo o envio ao ~.~l: fim de que todos os mombtbS r('~roduzir rigol'osamente e na int.'!l;ra mento que posso fllzer é trazer ~
sr. Presidente da República e 110 Se- d~ j Comissll.o saibam. será' na dia 24 a exposição de V. S", senhores, tio preocupados com o prq,w
n110r Governador do Estado do pa.- óxfm ' .. Q ORON'J!:L BRAStLlb .MAR- ble1l1a. em todOl! OI! seus aspectOil.~
rnná cópias dêste relatório para. as pr _ o. O SR. gs SANTOS s0Eftt1'Nl!O _ território nacional, o depolmellto .a!
pl'ovidências cabiveIs. -. ' O SR. PA'OLO FREIRE melator) Q'O~eD tado Cunha -lJueno, digno experiênciA paranaenae, que poIIO \j

S~la das sess6es, em 20 Fde !lbrl~~ ;m~~fc~t~~â.c~~~rgp~~~ ~4sr:-el:~ ~êside~ desta. comi~o parla111
j

eten- zér ~~;'=a~~~~~o~:::~ 11:
196<:1. - Deputado Paulo relre, tá i d -:A'grlcultura péd1ndo~lhe tar de !nquér1to. Sl'll. I)eput~dOfl n - que "lator. . cre r o a '.
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iado, experiência aceita pela popu1a- dêsses litigios graves. Porém, a }ll'CC- O SR. PAULO FREIRE (Relator)
ção. aplaudiun ll",ta popp,daçãl, COlll(l cUJlnçãn maior, o lema que nos orl- - Eu poderIa pedir uma informação?
os Srs. DepUtluJoil poderão verifltaI Cllluva era o de proteger os ocupan- SR NEL RASíLI MAR
mas que se tl'ac1uz realmente em al\'s tes, os verdadeiros legitimas ocupall~es . O . CORO B O 
providências. rotruturações, estudos. das terras e devolver a paz, a tran- ~J{:SníPo~S SANTOS SOBRINHO 
pare,ceres constantes de um dOJsier qiUlIdade à população rural, conquis-
que organizeI com a preocupação (1\' tando sua confiança. Desta forma o O SR. PAULO FREIRE - A União,
aproveitar estn oportunidade e t1cL~r Estado pnssoll a adotar medIdas EU· ai, é representada por qual órgão?
oom os seu)lor, ~ exame abaJi- ces.c;lvas. que passarei a enumerar, Ih'·· O SR. CORONEL BRAStLIO MAR
.do da ,)arte tlo V. Exas. de todos volvend:l a. tranqüilidade à população QUES DOS SANTOS SOBRINHO _
OIJ passos suce.'.;sivos adotados por essa e solucionando grande parte dos .HI- A União, nesse assunto de faIxa de
administraçuo para Q encaminhamcn- glos. (utros ainda estilo pendet,tes, fronteira, é representada. .pelo Conse
to e a solução Jos seus problemas. Devo, entãL, nesta oportunidade, an- lho de Segurança NacIonal e, cspe-

Acreditamos. assIm, que êste será o tes de prõprlamente entrar '?nt deLa- cialmente, pela Comissão EspecIal de
tnelhor depoimento. Procurare! IIC1' lhes, dizer que os litígIos no Paraná. Faixa de Frontelrn. do Conselho de
breve, mas a documentação que dtJixo se caracterizavam princIpalmente pur Segurança Nacional. pelo Instituto de
merece uma análise profunda, IlIJ1s essa ituação superposta, pela lula .n- Imigração e Colonização, depois ab
que tem até ltSpectos de experiência. tre ocupantes e terras e tluindos de sorvido pela SUPRA e pelo Serviço
.AI,-esentll uma experiência parana- qualquer procedê!;1cia, seja do E.5tado do Património da Unido, todos êles
eme, apresenta algumas inovações ;1 I- da União, ou mesmo de partlcul:ll cs com encargos superpostos, lndeflnl
íuna pontos ndlnntados que a expeti- que reivindicavam no Judicllí.rlo n dos, causando' essa dIsputa a que me
ência paranaense conseguiu a!cM\>ar ,Iosse das terras. Possulam um do- referI.
1'n1to de trabalho exaustivo, não só cumento de dominio. Havia ocuplln- O SR. AUSTREGÊSlLO DE .MEN
2Peu, masl principalmente, até MI.'SmQ tcs com a posse. Raramente havia" DONÇA _ Os pntrlmônlos da União
(lIl. equipe de advogados, de consulto- conjugação do dominio e da poose, estão relacIonados ,às emprêsas lncor-

'ru e da orIentação do nosso 3-lVer- Dal o gra\'e conflito. , ' poradas? •
nador. Repito, então, que mais do que De outra parte, para poder tamllt'ID
minha exposição valerá o material (jUC t ;ar as grandllb linhas jio problel1l"- O SR. CORONEL BRASíLIO MAR
(teixo aqui para exame dos senhor'!s c contr' valnos problema peculinr ao QUES DOS SANTOS SOBRINHO -

.' 'U a .. As emprêsas Incorporadnn também "o-e le, organIzado como está, também Estado do Paraná, que era 11 dls,uta ram agentes dessa co;;[usll.o. co~o
posslb111tará que 'o meu depoimento entre a Unlác e o Estado na faixa herdeiras de lÍreas pretendidas. pela
nlo seja maçante, não, ocupe por de- chamada faixa de :fronteira. :omo Unlllo. através do serviço do ,'atri
mais os senhores e permita que cu V. Exas. poderão verifIcar por ilE:te mOnio da UnIão e do antigo INIC _
passe em largas pinceladas eomentan- mapa, existem várias faixas ele 11'on- titut I i d I I li.
60-0, a fim de 'que os senhores depoIs telra," de acórdo com legislações di. 1n8 cO Nac ona e m graç o e
poS$l1m apreciá-lo. y{'rsns, sendo a \i1tlma a mais. ~mtJl1a- Colonização.

a,eria quase desnecessário relembrar da, essl1 que atinge'oitocentos e ein- O SR. PAULO FREIRE - Mais
_061 senhores, porque a imprensa bra- 'll:~nta qullôrr t1'OS do proful1dldaje, uma informação. porque no roteiro
811$a e 'a imprensa mundial :fl)call- pela Le! 2.597. A' última·a que traçamos inciUI justamente isto:
laram o quadto encontrado pelo Pa- mais ampla. Em tõda esta 'aíxa, por que nas faixas de fronteira, se ne
r,nã, onde os desmandos de um ao- deficIência também da legislação, aui- ces.sa\rIo, a ComIssão 9uvirá o Serviço
vêmo então derrotdo pelo voto popu- buindo competência que algUlls jul- de Patlimônio da Ç'nlão e o Conse
Ir ba\'iam procedido a tóda 8Ort~ dr: gam até hoje privativa da DuHi.o para lho NacIonal. Tambem a. S~RA deve
irregularidades. Algumas, como por •• condução do problema da ocupa\i9,:>, ser ouvida, porque é o antigo INIC,
exemplo as que mais nnpl'esslonnl'nrn da sItuação e da colonização rla.. :l1'1'a, , não?
• opinião pública, não foram as ma,s gerando uma disputa inter111inlÍvcl ell- O SR. CORONEL BRASíLIO MAR.
~raves. Parl'ceu de suma gravidade e tre domlnlo do Estado e dom1nio da QUES DOS SANTOS SOBRINHO _
oalou fundo 11a opinião pública a ven- Uniào. há os que sempre contrlbul~am Sim, senhor. "
é:la das praças de Paranaguá, comen- p~lra agravar o fenômeno existente toa O SR PAULo FREIRE A
tada por lóda a Imprensa mundial e dISputa natural que a. terra oaa. irri·· -
brasileira, na cpoca. Mas os proCCllsos gada, fértil - desta faixa de ~r:>n- SUPRA tem algllma Interferência
que depois se aprofundaram, fOI'am le- telra do Paraná _ provocava. atra- nesse área, nessa faL"Ia?
vados ao Judiciário e ainda estão em indo particulares, numa prcOtlupaçá., O SR. CORONEL BRASíLIo MAR.
tramitação, alguns, sendo q'le outros incontrolável, pura a q\lal nem o PO;-' QUES DOS SANTOS SOBRJNf;10 
jl\ tiveram despejo e as anulações lld- der Público Federal nem o Estadual Tem, sim. senhor. Chegarei lá. Os
mlnlstratlvn.o; :cltns pelo GO\'êlTlO do estavam capacitados a dlscipliuRJ. senhores verão com tóda a sincer!da
Estado. assinalam Irregularidades gra- Asslm. os doIs podêres, disputando en- de o que ocorreu.
ves em maIs r1 cem mil alqueIres de tre si a l1derança. da titula('fw lias tar· O aR PAULO FREIRE _ Muito
terra, como üepols contarei aos se- ras, sempr.. causaram o 3l!raVlllnE'lltO obrigado'
nhore.~. da sItuação existente. Estava u$.'lim· ,

Havia, no Pal'l1ná, os célebres v.\rlos configurado o IJroblemn para o ,)0- ,O SR. PRESIDENTE (Deputado
andares em (Jue a simples poslção do vêmo que, com bons propósitos. fie cunha Bueno) - Continua com a
titulação era fenômeno ocorrente ltor- dIspunha resolvê-lo. Trntava-I.'E' de pala.vra o Coronei Brasmo Marques.
mal. Abaixo déssell andares exls-Ia o obter uma unlflcaçAo de propo"lws, O SR. CORONEL BRASILl0 MAR
POfJseiro, o ocupante da terra, que não de pontos de vista entre a Umüo e QUES DOS SANTOS SOBRINHO _

'sabln com qual dos proprietário3 de o Estado na tal chamada área de Está. assim traçado de maneira ge-
diversos andares devia tratar, pois que fronteira. E o l?araná - diga-se ,:')m ral, o panorama dos grandes conflitos
ir. ílS se julgavam donos, todos exi- tóda a honestidade - no atual 00- que agitaram a área rural no Paraná.
bll1m documentos. Só êle não p05sula \ rno, sempre esteve mais argentf'- TItulados e posseiros, particulares,
documento alqum. TÔda a poplIll1,ção lnente empenhado do que a Uniao (Om dom I n i o do Estado e domlnio da
rural do orste e do sudoeste do 1'a- conseguir ílsse entrosamento. Vimos União na. faixa de fronteira, disputa
raná estava judiclàriamente sujeita a perseguindo êsse entrosamento (lia li. entre ambos, falta de segurança aos
despejo, ba.~cada naqueles tItulos an{],\- dia. mês a mês, ano a ano. até noje. legItlmos ocupantes que jamais pode
quicos, confusos e superpostos, expedi- E, meus senhores, ainda não conse- rJam regularizar a sua posse, tendo
dos pelo F.'>tndo e pela União, criados gulmos uma forma desejada. necr~slJ.· pago a um. daqui a 'Pouco tendo de
t1UDbém nã_o só pelo Oovêmo E~t8· ria, sem a qual ninguém darA soLlçAo pa.gar a outro e a outro, nunca sa
dual, mll!l peio da União, atravrs dI.' definitiva aos problemas de terra da bendo quem é o legitimo dono, doses
~Impl~ protocolo, mediante os quais faixa de fronteira parannense, illClu- perado. Inclusive, em 1957, chegaram
o serviço de l?atrlmónlo da União, S,'nt slve porque os particulares lançam a & realizar um levante, uma revolta
nenhum critério, doava ou reconhecIn União contra o Estado, o Estado eon- do posseiros no sudoflste do Paranã,
• tambénl estranhos à área, protlrie· tra a União, para tirar proveito. As revolta da qual todos -os senhores ti
dades. vredadeiros latifúndiOf' com vé7eli apresentando-so como defenso- veram noticia. Então, êsse era o
mais de doIs mil hectares, nas t~lIas res d~ União, quo estaria sendo espo- grande quadro geral: além disso, tai
mais férteis do PaIs, na região ent.re liada. Outras véus, como defensores vez _se deva. atribuir o êxito da cQn
os vale da Plquirl e do Iguaçu e do' do Estado, que estnria sendo cspollado duçao do problema no Paraná ao fato
rio Paranú 'pela União Mas na. realidade sem- de o Govêmo ter sempre acompanha-

A' dr nd· I d •d' I .. di do com enorme Interêsse tudo queEra ."sso o qua o qua o l1SStl1mU- IJrc escu an o e,ssas sua.'l re vm cn· dtzia respeito ao encaminhamento do
~ Governo, recebendo apelos dramátl· çôes. escudando, quase se111pre, inte- problema agrário ll:le o Parll,ná nun
oos ?e tôda a populaçio rur".l, que rr::ses particulares. E nós, no .Estaelo. ca se omitiu, núnca 'estêve na' l'eta
dizia. minha terra foi titulada. para nunca. Ilceitamos ser agentes desse in- guarda e no encamInhamento da
outros. Tínhamos que bater, apelar terêsse. se~pre procuramos af~star chamada reforma agrária, procurãva-

jeementementc às autoridades, ao JU- essa confusao ti provocar a Unlao, J. mos os órgãos govel'Ilamentais. \!unos
Iclárlo, para que, pelo menos, no.'l fim de que ela vIesse tratar d~ l!rO- informar quais as necessidade do ca
usem a oportunidade de estudar ca- blema, tal como os podêres publico., riter peculiar do paraná apresenta..
a oaso e não executassem as ações, estadual e federa.l, se confundindo, no mos subsidias, sugestões: propostas,

ai sentenças e despachos já detemll- 1nterêsse apenas comum. exclusivo, de tôdas elas constando desse dossIer _
"das, em socorro àquela popu'túçl1o. "~dfft' !l06 problemas, estudá-los com e o Paraná estêvc sempre atuallzado.

.Assim o Govêrno iniciou suas at!vi- imparci..lidade e dar solução justa. podendo inclusive tranqüilizar a área

f
es n ::na verdadeira confusão, num procurando o máximo de respeito aos rural, onde os falsos pregoeiros vi
,demônIo intrincado, em ,ue dlfl- ocupantes legltlm<lS, dentro das pro- nham acenar com promessas que nio
tra sepArar, elll8Slfioar, mêtodhmr, porcões legitimaa,. jus tas à sua poderiam ser cumpridas, sempre di
ticar a proçedénola de cada \Im o('upl\çAo. 17.endo aos ocupantes, diretamenta, que

tivessem :(laciênc1a, calma, confiança
no Oovêrno, porque farlamos aljullo
que el'a possivel fazer; respeitAvam08
a lei, as Constituições, as implIcações
juridicas, a realldade da época, não
prometlamos o que não podlllm03
cumprir. Humildemente diziamos que
farlamos aquilo que era possivel e,
quando outros ofereciam mais, aquilo
que nâo podiam, nós dIzíamos que
famos esclarecer "Isso não é, pos
sivel, porque não resiste a um recurS()
judiclárlo"; "isso não resiste 11 uma
Interpretação' constitucional". "Temos
de proceder com respeito. pelo ml'nos
até que haja alterações das leis e da
Constituição e encaminhar soluções
que às vezes nno são as melhore'l,
mas os Srs. saibam o seguinte: e'll
certos casos temos repugnância em
sugerir aos Srs. que' façam acórc]llil,
mas vamos aquI dizer Que façam o
acôrdo nestas condições, porque se os
Srs. não fizerem o aCOrdo, os Utulos
estão transcritos, o judiciário rcco
nhece esses tltulos. os Srs. estão su
jeitos a despejo. Nós propomos nos
colocar na posição de patrocinadol'!'!!
dêsse acôrdo, exigindo que as condi
ÇÕes. que as partes renuncIem ao má
ximo, em proveito dos Srs., qUI! !lUO
os ocupantes. Mas. assim darrm03
Uma solução. as soluções justas silo
muito demoradas e às vezes, quase
l'Iempre, permItem recursos que se pro
longam c os Srs. são Interessado!; I'fi
ter a terra livre de disputas e IIti
gios. para poderem traballlltr sem 011
tros problemas. Então. nós reconhf'ec
mos a Injustiça, vemos o caso como
realmente Irregular. às vezes, mas
achamos no momento a solução é
essa",

Então, acompanhamos a evoluçj\o
da pregaçno das reformas, esclarece
mos o Interior, para que nào se dE.ixe
empolgar por falsas promessas ~ man
tivemos a lIderanca em tOdas as arcas
rurais do l?llraníÍ. da orientlll;'no do
Oovêrno, dIa a. dia mostrando o In
teresse do Govêrno em dar soluçllo e
continuando como até hoje, provo·
cando a União para uma atUltl;!\o
conjunta.

Então, pnssntnos n apreciar assim
panorlimlcamente, entretanto. para
contlrmar O que dizem os asPllrtcs
particulares. O cadastro d~ terras 00
Paraná, até 1955. era o que está e:1l
baixo dêste calco ou máscara e per
mite vêr como se fazia a ocupaç{lo
no Estado; Cia. de Terras Nortp. do
Paraná, concessão antiga, qué deu

margem a. essa colonização existente
hoje e vitoriosa no norte do Paraná.
Diversas outras colonizações pene
trando na faixa da fronteira qran
des áreas colonizn<las e projetos de
colonização para o Estado. UmlllJ
ocupação que depois os Srs. terno
ocasião de ver, que deu ao Pnrallli
um creselmento ele que em cada dt'z
anos a. populaçáo duplica.va. como

aliás continua duplicando. E havend_
já 1Itlglos que vinham desde o tem
po do Império e outras, aindl! I'm
tramitação no JudIciário, mas rela..
tivamcnte codduzldas con1 paz f'

tranqUllIdade. No periodo seguInte a
1955. o Govêrno de então tltuloll o
resto do Estado. d1J,s áreas que eram
suscetlvels de Colollização e então foI
essa titulação que fInalmente apa·
rece nessa. máscara. ou calco, com
essas novas colônias. multas dela"
feUas com base na fotografia aérea,
sem ninguém ir ao terreno e danau
titulos de 500 heotares, que er(t o mn
ximo permitido pela. Constituição {'s
tadual, indiscriminadamente, 11 pes
soas estranhas à área, tOda essa ti
tulagem importando na ordem de
vinte mil titulos expedidos em CUICO
anos. Foi a principal causa da con
\'ulsno verificada, no Estado do Pa.
raná. Grandes llegociatas, grandf,'!>
escândalos se concretizavam com es
sas titulações. Há processos no Para
ná, muitos tramitando, que constituem
casos Inacreditáveill, o que mostra. quo
naquela época não podia ser só 1\ PI·Õ•
prla atividade do Oovêrno do Estado·
Até mesmo o Govêrno federal deviA
catar envolvido, pois que não serht
possível que com tôdas as facilidade"
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.. arUculasae fl8B&t!tulaçlio Inesoru- ciue l' tem o p/"oblema ~raVado en- O SR. PAULO FREIRE, Relat.or - do Estado, tal C10mo foram expeÓiàG8
· pllloflEt, para. enriquecimento do' gru, - tre União e Estado. Vou mostrai Quase tôdas foram construção do Es- os tíi;uIos e em cima. os protocoloa dO
- po dirigente na época, a. tal ponto que diversOll tipos de' origem de titulos, tado, nfto? 'Vejo três, de côres dlfe- S~rviç~ do Patri~õJ}io da. Unll\o.,
terras, muitas tituladas a pessoas que aqui já. aparecem em 'tfOS6tt. rentes. Porventura não são conC"ri~sao AInda. mais por baixo estão os
Inexistentes, as quais por procw·açõ. Vou detalhar, para se ter uma i~éiQ federal? - ocupantes de -tato, OS que IIsam a

, t substabelecimentos se englobavam e da faixa de fronteira e dos titulos, O SR. BRASíLIO SOBRINHO _ terra. Imaginem o drama dêles. Agc--
"Iam ter num todo, a propriedade, por existentes nessa faixa de 'fronteira. do Não, Sr. Deputado, aparecem ãsslm ra, mostrarei as áreas litigiosas, gerllJ
txemplo, do genro ·do ex-Governador Paraná. Desejo mostrar o conjunto com côres diferentes porque acredito e faixa de fronteira. O mapa mostrll
~ assim foi desde O inicio do governo de colônias da faixa de fronteira. E' o total das áreas litigiosas no Param\

i tit I .. 3 d - d que _sejam as mais antigas; alias, l'verificado que hava uma u hÇ"O o mapa nO ,uma repro uçao essa posso explicar: essas em azul não são e ap&recem a I com um total de um.
da ordem de setenta e quatro mil parte, onde as colônias do Estadú milhão, quatrocentos e J::essenta e
:lectares encaminhada diretamente ao Algumas delas incluidas nesse cha- mais litigiosas, são consideradas Intei- nove mil e treze hectal:es. Aqui, a.

d h 1 d " 'I B 1 - " . A_ ramente pacificas, não há problemas f I d f t' t Ú
~cnro do ex-governa ar, o c alunl (,j ma o grl o u eao e que mn.... e as demais, são áreas ainda "usceti- a xa e 1'00 erra, mos rando o q e
"grílo Bulcão". . constituem área litigiosa.. E outras 'aparece solucionado ou em fase de

- lfti i ' 'd' d vels de disputas, que vão aparece~ 110 I - E tá. Ih
SR OSCAR CORR"'A _ Vossa ~ao g osas mas 1'~lvm Ica as por so uçao. s me 01'- compreenslvel

O. . '" hUgios entre a .Unlao.-e o Estadl' Qutro mapa como áreas litigiosas. naquele -outro mapa admlnist!'ativo
Excell.lncla deve dizer o nome. Essa denominação das colônias é do A-gora, queria mostrar terras tia FU11- do Er,tado, o conjunto. Estas as gran~.

t') 8n" BRASíLIO SOBRINHO -- cadastro do E~tado. dação Paranaense de Colonizaçfio e des soluções que aparecem ali e que
O nome é Moisés Lupion. Agora, quem\. mostra! LJ mapa el1~ Imigração. E' grande a éonfusão, vieram tranquilizar a faixa de fron-

que aparecem scperadaU1ente J.S tel·. SR. PRESIDENTE '(Cullha· Buello) teira. Evidentemente aparece a da
O SR. AUTREGl!:SILO DE MEN- ras do ~anco do Estado do Pal'rlom\ t Como se originou' essa Cla.? Legltl- Missão Chopin, a que já. fiz Jiversas

DONÇA - O hectare, no Paraná, tem vou explicar. Os Sl's. vão indagi\i' mamente? _, _ referências e mais uma, de nossõ
a' mesma dimensão do de MlnllS? "Mas, como o Banco do Estudo dlJ Municipio de'Paulotina, que o Estado

Quarenta e oito mil metros qua' Paraná é colonizador'l" E' coionl~Jt, O SR, .BRASíLIO SOBRINHO - se apressou em desapl'opria1', teve de
drnctos? dor forçado, Foi obrigado a ~e tor A. Funclllçao P,:rUl1ae.n~e de Colol1l~ll.- recorrer ao recurso extremo de desa

O SR BRAS.lLIO oOBRINHO' nar colonizador, porque no Govêrno; ç~o ,e Imigraçao; ongmou-se com a propriar, para solucionar o caso de
Não sãõ vinte e quatro mil metro~ do Sr. Moisés Lupion, para levantar 1.!ll1:l,lld:lde de, r~tl:'n?do ur~a oltrcela Paulotina. Todo o Municipio de Pau-
, ci d . O f t d s titulação recurso.<; no Baneo do Estado qUê de area ?.o patl'lmomo do Estado, que lotina, recém-criado no Govêrno Ney

qna ra 0g. a o J~ ~'grllO Bul~ quase faliu no início da admir;istl'll- Ina ocasmo era considerado ,muito Braga, encontrava-se sequestrado nas
,iã~.. rec~r e~xe~ ~~m:nvoive terras m, ção do, Ministro Clemente Marítml, grande~ mult,o extenso, nela f!m'll1~- mãos da Piquiri, uma das mais'pro
;)est; ~o Esta& 'do Paraná e até Ministro do Sr. ,Tânio Quadros, que za; e. mcentlv:ar o processo. d: COl?- gressistas colonizações, com .~ulon()s

, t ' ',' as' à odolli.l aconselhou o Governador Ney Bl'ãgli ni~açao, atraves de uma outla . ntleta_ procedentes do Rio Grande do Sul e
~~:~o no;l~aseJ~~xICutitiba .e São a -fechar o Banco do Estado do Pa- de governatb,entato ~ue Si ,COl:ii~l"l~U Santa Catarina, em sua inaioria. im
Palilo que ~bjeto de verificação pl;!Uraná - que hoje é um dos maIS po. PEatrado l'ece lment , i ~"P~ dl'lms~nl\) d o pedidos de trabalhar, de utilizar I
Conselho eu erior da Ma Is11'atUl'a derosos do Pais, recuperou-se; e devilt s a o,. com au 01' za'("'o o ~ ()n~ o, terra, com o sequestro judicial .notiio
d P 'li P , é't g l~ d dois bilhões de cruzeiros à Val'tcim de dessas areas para efeito de colom7.a- vado por uma disputa entre ~ Cia...

01 :gan. dm ~qU {I â r~a til. ~ Mobilização Bancária do Banco do ção. As áreas da. Fundação Pal'lma- colonizadora, ql;ledisputáva rom ..
g~j~ pr~~f~~~t~rdo i:ituna~de I~U;~~ Brasi~ - os favo~ecldos da época. ~nse de Imigração e Colo~i1.ação apa- Estado e os tltulos expedidos pell'l

'ça Desembargador Ferreira de Cal; com oase, nesses tItulos, davam-no~" Ie~cm ai no m!l'P~, :t'elguntarno os Govêrno Moisés Lupion, sobre \\ .área,
·t. ' F' ó é i é'U em garll.!ltra 110 Banco do Estado. que Srs. ~'b ainda ha htigIOS. Há, pOlqlle os ocu~antes. a maior parte ,"olosada.

ro. OI, ap s sse nqul! I o ~ut:! LI chegou a ter mais de cinqüenta m9 tambem a Fundação Paranaense de pela Cla., C910nizadora, embora em
Conselho declarou nulos sses tltulo;; he ta d t 'd Imi"'ração e Colonização em m'anOe area reivll1dlcada pelo "'''ta·.o. O
O fato fo ' 'omprovado Entrutan",- c res e erras em seu po el' t. " , ." => u

I C ... I hipot cnd à C 't '. d M b'Jj parte concedeu essas áreas para pes- Estado, no Govêrno Ney Brana
apesa_r de tod.os os esforços. ess~ ti- a· eB , a~, dar Beu a ed °BI.IZlill- soas e titulou tõda ela para 'partlcula- Inspirou s b d ,., ,tulaçao tambem a anulação admm'~ ç o ancarla o anco o las, " . - e na usca, e uma ~olUçAo
trat.iva' feita pelo Govêrno do .E~{a- ~as, não acredito que a Carteíra não res. n,:-U1tos d~s qual~ nào .f~ram para o problema de Paulotina. perse-
I Ó ' I te fi' te ó 11 Id" fosse conivente nesse processo mes- ocupar, transaram pala tercellos e guindo desde o principio do GQVé-l0(O s e rea men e men s qu.. . , '. com demarcaço-es im e i ", P bl d' titul mo porque no proprlo Govêrno .Tâmo pr c sas, com a 1tsse caso interno levou o "'Ntado' acom o 1'0 ema, qunn o os 0$ Q d' d G ê d P ... mesma caracterlstlca. das titulações t """são cancelados As transcrições imo- ua lOS,' quan o o ov rno o ar.. d E' t d h 'd '. b t • se es ruturar para a inrefa das de

blliurias correspondentes sào ',anco quis reconstituir o. processo de levan- dio St a 0j ed. iOjle alll a s~o dO je o ~~ llapropriações antes mesmo da cha:
Idó' ,tamento de emprestlmos na Carteira spu a ti IC a, em gran e plll t~ 'mada refor á '
a as, que s se pode fazer med,antl. de Mobilização Bancária d Bau d Ireivindícada por outros particuliu'es e C t ma agI' r,a, reforma da.

ação judicial própria. De furma que Brasl'l recebetl n ~t' dO f co iO dêles entre si deles entre tlttll'tJúS t !?ns 'ituição. respeitando a COnStl-
nlesmo no caso 110 chall1ad ""'1'1'11'" eg.. Iva e ornec - , .' , ulção vigente

.' ' . o b U mento de certidões originais de con- pelo Serviço do Patrimônio da ,Umáo' .
Bulcâo , declarado nulo pelo Conse- t t d é ti dT b etc Também são' áreas na. qllltse t
lho Superior da Mngistl'atura do Pá' ra os e empr 5 mos e a I IVOS, SO Itoblld d • , di' - V _ O Es ado, estudando o assunto pa_
I'anil, até hoje ~ses títulos cstàl) o pretêxto de sigilo bancário. -. mostra~' ~tltr~Xl:J~leo des~i~~e~es ~~ los se~s mais aballzados consultores,
transcl'it()s 110 Registro de Imóveis, O SR. OSCAR Cç>RREIA - Flm são as chamadas concessões

ç
C!'" ~s- e no mt~rêsse de solu~ionar o pro~

porque demandam ações judiciais de- que época foram eiwlados ao 'Bal1C'.o? trada de Ferro São Paulo-Rio Gr'lU- blema, criou Um orgamsm<:>, que é- ()
lT!0radns, que não chegaram aLI ,1t!U O SR. BRASíLIO SOBR_INHO -: de~Braviá. E' também na taixa' alO Consel~lo_ de Desapropriação e coloJ;1i:
termino, Tudo isso mostra a coro· Desde' 1957 até 1960, O Governo 11.101- ,fronteira, Essas concessões eram all- ~ção, O Conselho de Desapropn8.;
plcxldade do- problema de tel'l'ltS e sés Lupion cometeu tõda essa SOl·te das com o objetivo de construçl1o áe çao e COI~llização e o Fundo de De
como é pr.!!ciso atenção, pers~têncla, de irregularidades, E:":iste um vro..: Iestradas de ferro e prolongam.)nto úa saprCltePrlaçao e Colonização perleita
na conduçao do problema, para que cesso no Paraná ,da chamada -egião llinha Gual'apava-Foz do Iguaçu e'tc l1~en estl'Uturádos:- consta do dos
as autorldad.es não perc~m totalmente do, Pequlri no Municipio prim~r.lva- Essas' concessões também '1.'Il!\naral1~ sl~r que esl~mos apresentando 1\
a sua cap~oldade de açao e não per, mente na Comarca de Pitanga em 110va titulagem. No Govêrno de au. ~.P.I., inclUSive, com Seu relatório,
cam tambem a confiança que üevem que com êsses titulos o Governador na dftadura, de inicio com os Pl'Opo. ja c,om wn acerto extraordinário de

·merecer dl'l.queles que esperam delClb de então levantou para o seu genro, sitos moralizadores, através do JecI e' serVIços prestad?s ;'10 Estadq - cons:'
uma soluça0. Grande parte dessall que era presidente do Banco PauIista. to n9 300, do Paraná, o Govêrno de tituiram-se no orgao que passou a efI
áreas vai aparecer 110 outro mapa S.A .• em São Paulo, em titulos da- então declarou nulas as co.iceJ::sóCll tudar as solUções de caso por caao
como litigiosas. Outras já são áreas dos em gal'al1tta. cento e oitenta e feitas à São Paulo-Rio Grande' ale- dos lItigioS, em que a. solução nlo
com o problema solucionado. e restam cinco mllhões de cruzeiros, de terras gando indiplemento no cumprimento deixava antever outra fórmula que
~então, as que estão no mapa seguinte, sõbre ocupantes e, depois a CAJ.\!OB, de cláusulas contratuais Entretanto não fôsse a da desapropriação PArá.
onde, all~, grandes litlglos já I'olu- ainda no Govêrno passado, contratou o vulto dos InterêsseS fàcilmentê poder, em seguida, alienar as 'terras
c}onados 8f!-0 assl!1alados, como a Mia- uma firma p~ra _ser a sua procura- apreciáveis tendo em vista a ext~11s1l:o aos seus legitimos ocupantes. -
sno Chopm, .solucionada. mediante dora na colomzaçao dessa área, reser_ db áreas e a sf!a fertilidade acar- ,. . .
ncõrd~ entre. União e Estado, para vando ~ra o~ posseiros apenas dez retou litigios que vieram ao juúlCUt- d Devo ~ze,r â V. ,Exis . que' consãi
atuaçao COnjunta. através de u!'tl por cento da. area que estava. em seu rio, nos dias de hoje alguns e com ero o, alan - pe o ~enos n o
grupo executivo, para as tel'l'ar, do poder. Assim, tôdas essas áreas as- o caso da Missão Ch~Pin já extinto conheço outro caso !lo t'als - atra;
sudoeste do Paraná. Então, numa sinaladas são da colonização chan:ada mediante convênio Unlão:Estadó- quê vés.do cll:so de Palotma. o Estado q1,1e
análise supel'ficial, o mapa mostra dó Banco do Estado' do Paranâ, hipo- é a fórmula salvadora para tod~s c.lJ :?aIs adiantado chegou ~a _soluçãQ
aos Srs, o problma de titulação SII· tecadas à CAMOB. O Banco do Es- casos na faixa. de fronteira perse- I e pro~lemas de desaproprlaçao e 001'\
perposta, sõbr áreas anterfonnente tado do Paraná, para poder se -'ecupe- guida pelo Estado e nem' 3empre oniza;çao para a tr!lnsferéncia.. d,&
cadastl'adas no Paraná e oermlte rar do desfalque sofrido, teve que se acompanhado pela. União, essas con- propriedade aos legitlm.os ocupa:n~'t.
concluir das. origens dos' titulos. al- transformar em colonizador, ir acp;r- cess~es aí existentes, também ~hm as e ~om .base na legis~::lÇa? 1U~ V1gOr~
guns já solUCionados e outros em rasl' tal' com_ os posseiros vendas pelo superposições de. títulos depois ocor- ate hOJe, co:n. obedrencla. a !odo ~
de solução. pre~o do EsCado, das terras ocupadas rida, pelo Estado, que considerava processo juridl.CO: que ate hOJe, tel]1

O SR PAULO 'FREIRl!: R I t '_ e os .re~anescentes ao preços justo do terras l?úbl1~as e não reconhecia a conseguido reslstrr a ~ua!Cluer rec\}l'
AJ!, áreas litigiosas são as' eme ~e~~t".1 c9mérclo. para pod~r ressalvar o que existênCIa deles, emobara transcritos ~o da parte dos proprleta~los ou ~
lho? • fOQle possivel. ASSim se apresentou e disputantes no Judiciário também Interessados na área. .ASSlll1, chelJo~

. . no Paraná. (lomo colonizador por êsrle foi causa de novos litigios'na fl'Ol1- ao fim o processo da al1~nação, a paf..
O SR, BRAS1LIO SOBRINHO - motivo com áreas que foram hipote- teira. do Paraná, Vou mostrar o ca- te dos ocupantes, e esta em trami~.

São' tôdas as que. estão emoiduradlls cadas à. CAMOB tornando-se' coloni- dastro parcial de áreas pretendidasção o restante da área de, PalobiM.
ele vermelho, estão a tinta -'sôbre (/ zadar no acêrto com os ocupantes. pelo~ órgãos da União. Aí entl\ó tendo ald'!: proposta. a ação, emibld'õ
mapa. . As colonizações ~artlculares que aparece o Serviço de Patrirr:ômo) d~ o Elt-ado na posse üa _área. ins~lfl:..

O SR JOSll: RICHA . QUÍl1 'aparecem na região quase tõdas atra- União, reivindicando áreas que jul- do o escritórlo do Conselho de t5l..
área .dêsses terrenos superpo-stos? . a v~ de. comp~nhias colonizador.as, ·são ga. suas. São, es~ecificamente as do sapriprlação, r~gulado o proeessameJir

.' orIginarias - quase tôdas na fa.1xa da grande arco da. faIXa de fronteh'a.. Aí to dos requerlIDentos, o modêlo ~
O SR. BRASíLIO. SOBRINHO -, fronteira:- de títulos ,do ~tailo 00 !por exemplo~ no cadastro parcial, as compromisso de tlompra e venda, •

Cêrca de vinte mil tItulos; é na· 01' Rarapá., com o nome de Colônia SãoIprotocolos 8110 dados com dois mil pagamento_ ela entrada da comprA.· .
dom de dez mil hectares. ... ;Francis~ e poIÕ~iÍJ. B~it~nicã, ilDtJ. reçtáres, a diversos requcrentes. 80- terra, o registro do compromisso
'Agora, mostremos o problema o" (tamente cnamada·. uma das re~iões bre êilses protocolos, o' Estado, no compra e venda no Tribunal de -Ci',;

faixa de fronteihl, 'para que se ,,"um.· n1l1i8~prós,pet:as, cl;lja prJhcipal cidade, Govêrno 'Moisés Lupion'i também, ti- tas e até a entrega ll«;l ,ocupante .
preendll. ainda em detalhes, s6 pur /J TOU!4o ce. a. c;fe.- ~arech~ ,Cârld~~o tulbu e é. mo~ivo de conflito no Pa,:" êomprom. de compra, e, vendâ,-
ticularmente, - a 'faixa de frontelrA. ~ondon no Estado do Paraná ) raná. l!lm baIXO atlatecem as col6niw lhe lIarMl1e a J)l'opriedade . na &P_



(IIfttll mesml! do delltecllo da -.&o de
'I88aproprlaç;ao••

I,
« O SR. RELATOR (DEPUTAUO
J'AULO FREIRE> - aostaria de ter

,»AJ.a informação: Essas desapropria-
~s toram fei~ a dinheiro?

'i1 O SR. TFN. CEL. BRASíLIO
J,URQUES DOS SANTOS SOBRI-
IlHO - Sim, a dinheiro. .

II Os grandes casos sGluclonados ali
lIe apresenlam, prIncipalmente, a
t4isslto Chopll11. ação conjunta, e Pa
Iotina, desapr(,prlação e alienação aos
.iícupantes.
'\ Mostro a[\ora a Vossas Excelências
um mapa (o Sr. Depoente aprescn
k um mapa aos Srs,' Deputado'!) a
Um de nêle apont:lr lU! BICas onde o

~
tado promoveu a anulação admi

'Istrativa dos tf~Ul03 e encaminhou
pr('sseguimento das açbe8 judlcial~,

ara conseguir o r.ancE1amento das
transcrições. Neste mapa está toda
, úea a que me referi, da ordem de

i
mil alqueires, 'onde incidIram ti
çOes, em que, o Estado, para aten

r aos reclamos da população sofri
a, que estava ameaçada de despejo.
ue estava mesmo sendo despejada.

promoveu a anulação e deu (J enCll
Iblnhamento das ações judiciais de
~ance1amento das transcrições. oran-

l parte amoa tramita - são (lS que
o estão em veI'melho no mapa 

.... em oultas o Estado já consegui
~r canceladas as transcrições. Digna., entretanto. que estas que estilo em
jfermelho como canceladas, definiti
vamente solucionadas, o f6rnm, n~ste

f
'arfodo, porque as partes concorda
am com o cancelament.o I'as b'ans
rioOes, pois, do contrário, ainda es

tariam em Juizo, como estão ns de
btais, porque o processo judicial de
j!anoelamento de transcrl ~no de titl1bs

I
rltlcamcnte não apresenta o prece
ente do cancelamento da transcri

'io, apesar de todos os vielas que âo
ela' imputados. Por êste mapa os

enhores Daputados têm wna Idéia da
bra da tentativa de s'lluçAo pelo Eg
ado. Naturalmente. êsse procedi
~ento tambrm contribuiu para a po
pulaçAo rural fôsse solidária. com o
aovêrno, vendo que o Govêrno pro
i,mrava, p!'lo menos, atendê-la. em':
bora não, conseguisse conter os 6bi
<los judicia's na maioria dos casos,
Oreio que esta parte já. est:.i. bem
.presentada .

Em seguida apresentarei, para tam-

~
ém conhecimento dos Sr8, Depu
atlos, os dados demográficos e sóclo
'conõmicos da faixa de fronteira, pe

fps quais poderão ver a Importância
(1esta lira e como é 'njusto .deixá-la
nõnndonada à própria sorte.

E' preciso que se moblUzem os que
'Iem ajudar a solução dêsse liti

.o por leis, por ação administrativa,
r conjugação de_ esforços, línra que
da. esta populaçao, e a que "em

. da - porque. no Paraná, ainda
tá entrando. dlàrlamente, wn nú

lI\ero enorme de famillas 1l.traldas
~a exubt'l'dncla do solo, tOdas com
iim tuturo sombrio, :ncert,o. insegu
~b quando poderiam estar contri
buindo para nllmentar o Brasil, pro
ftulllr cereais e para t9JUbém desCru
~r de um padrão ju~to e ll1elhor de

i
'~dQ' então, para que t&19o a popu
,çAo possa tl'abalhar 9 viver condlg
amente.
A cvolUt;ii.o da divisão administra

tiva do paraná, desde 1920, mostra a
J. Eleas. a faixa de fronteira em
ih'anco, e depois, sucessivamente, a
ooupação em 1930, 1944 - quando foi
lriàdo. o Território de Iguaçu. Depois

'

Paraná conseguIu, na ConstltUlçlío
G 1D-U1, a volta do Território' ao Es
,ndo. Já em 1953, Oovêrno Bento

Munhoz da Rocha, os 8rs. Deputados
podem ver o aparecimento de munl
(\fplos no oeste do Paraná. Em llUlO,
tiClos de estabeleCimentos 1urr..1s. 
'od08 êstes mapas ficarão com a
à.P.1;. P\ll'11 um ex8tll8 mais detalh\1ao. tles dão uma Idéia da ocupação
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- Ainda. em 1960, a densidade dei O 8R. TEN. CEL. tm.AStLIO
ocupação. E ainda os gl'audes usos da MARQUES DOS SANTOS SOBRI
terra, a Inalor densidade. as grandes NHo - Agora gostaria de mostrar
zonas das regiões da faixa de fron- aos 81'S. Deputados alguma coisa. da
telra do Paraná. Hoje vivem nessa obra de valorização da área - estou
região, aproxImadamente, um milhão expondo a política interna do Go
e melo de habitantes da 'tlelhcr ca- vêrno - porque o Govêrno não quis
tegoria de colonos, a maior parte des- ser atacado ...
cendente de italianos e alemães pro- ° SR PRESIDENTE <DEPUTADO
cedentes do Rio Grande do Sul e de .
Santa CatarIna. Apesar de todos os CUNHA Bl{EN<;:J - V· Sa-. se relere
aspectos negativos de que falei. Vos- a que aOvel'llo.
SltS Excelências, depoJs, poderão ve- O" SR. TEN. CEL. BRAElLIO
rlfiear como é expressivo. a produU- MARQUES DOS SANTOS 'SOBRo!
vidade dessa área. ' NHO"": Refiro-me ao Govêrno Ney

O SR. PRESIDENTE lDEPU1'ADO Braga, .de que pr.rUclpamo.s. ,
CUNHA BUENO) _ pemllte V(,ll.3a ,.. nao quis r e c e b e r a. crIiLlca

h 11 ' procedente, que em gerai se fêz ao
Sen orla. vou 10 fazer uma pcrgun- Estado de que o Estado apenas Utu-
ta. aliás. até um J?O~co fora ,lU Ilen- lava á terra e que não cuidava do
tidQ de sua exposlça~. V. Sa. aflr- problema da' valorização; deixava o
mou que tanto a Unlao como o Esta- homem entregue a sua própria. sorte.
do tiveram g!andes problemas con- Então, o Estado do Paraná, na faL"(a
eretos, por nao terem sido aprccia- de fronteiras, atmvt$: da atividade de
dos aevlda~ente, para que esa área Departamento di! Geografia, Terras e
fôsse colonIZada. V. Ea, acha que se Colonl711ção que tf've a Incumbência
não tivesse tomado tõdas ?ssas pl'O- peio Estado de promover a caNtall
Vidéncla~ até.c.erto pOnl? a~rab11li- zação dos recun,'~ federais, qul'l se
rias, seria beneflco ,ou terlR Sido pre- deveriam conjugar aos do Estado
judi~lai ao desenvolvimento do Pa- atraves de asslsténcla. elaboração de
raDa? Se tivessem sido respeitadas projetos por engenheiros, para que os
tõdllS as áreas de fl'onteÍl'a e consl- municípios se habll1tassem junto à
derando que havia um impasse de 80- Comissão de Faixa de Fronteira. e a
l~ção entre o E!ltado e a Uni.ão, .se superintendência da Fronteira ~u
nao tivesse hav,do f,ssa olo,l1::a~no, doeste _ ambas amparadas por dis
teria sido bom ou mau lJilra o de- positivos iegals - Leis n 9 2.597 e
senvolvlmento do Par::tn.l?, Sem l'onsl- 2.9'16, nas quais a União se propOe a
derar, evidentemente, a .parte'ae de- contribuir para a valorização da fl\1'8:a
sajustes sociais. de fronteiras, o Estado conseguiu,

O SR TEN CEL. BRASíLIO ajudando os munlcipios a prepararem
,. <:: seus projetos de forma a. serem apre-

MARQUES DOS SA}IlTOS "OBRI- ciadas por êstes dois órgãos, canal1
NHO -:- Respondo a V. Exa. que a zar reoursos, dar assistência às Pre
ocupaçao, ainda hoje, é feita de m~· feituras, e hoje estamos asslstlnclo ao
n~lra incontrolável, O nos~o repu- advento de serviços públicos como os
dlo ao processo de colonl7.açao, como de água e esgõto. galerias de águas
foi felto, é por que. perdeu-se no Pa- fluviais, hospitais, escolas. energia
raná uma oportumdade ete !le rea11- elétrica estradas etc. conforme apa
zar uma colonização d!sciplinada, nos rece' aq'ui (O Sr. Depoente apresenta
moldes em que se efetuou,por exem- o mapa) em tôda a faixa de fronteira.
pIo, no norte do paraná... da ordem de 800 mlU1ões de cruzei-

'" ros, só o que o nosso Departamento° SR. PREoIDENTE (DEPUTADO conseguiu através de ruta continua
CUNHA BUENO) - Pela Companhia _ arrancar da contribuição federal,
de Terras. do Estado e da. Assistência aos Alu-° SR, TEN, CEL. BR ~S1L!O niolplos, de forma. que êsses muntcl
MARQUES DOS SANTOS SOBRI- 'pios hoje já têm também na sua ati
NHo - Pela Companhia de Terras Vidade agrária alguma coisa de su
e mesmo por colonização do Estado per-estruturo. e de assistência. Afora
como em Paranavai Campo Mourão as obras feitas dirptamente pelo ao
Pato Branco e outras regló('s do pa~ VêI'UO na área de Palotlna, que êle
raná onde a colonlzaçAo foi feita até tomou como padrão, como seja. C1lCO
O Govêrno Munhoz da R'Jcha' ae las, hospital, esb'adas, centro de
uma forma. mais disciplinada, 'mais orientação agrIcola etc. Então n~o
racional. Assim, por exemplo, devo ficou apenas n!1 parte de dlstrlbulçuo
dizer a V. Exns. qUE! essa ocupação, de terras a a~1Vldade do Estado.
como foi feita no sudoeste do Pa- Deixo tambem com os Srs. Del!u
raná na área de Missões Choplm tados da C.P.l. as díverans sugestoes
deu ~rigem a um minifúndio que hoj~ do Estado sôbre a reforma a~rltria,

p~ra tn6S é Insolúvel. São 200 mil ha- ~n::~~o:ma:i~~~~~o~~un~o~~~
b~tan es e a proprle.dade tem, em mé- lho de Ministros. aos encarregados
dm, menos ,de 15 hegtares na área do Estatuto da Terra etc. sugestões
entre FrancISco Beltrao e Capane- sõbre como via o problema da refor
ma. Tôda essa torma descontrolada ma. agrária. O trabaiho tlca com os
de ocupação, tOda essa falta do 00.'1- 81'S. Deputados para um exame mais
trô~e, é que condenamos; e ,os aspectds profundo, mais meticuloso, em ,que
viCIOSOS e Irregulares. E evidente poderão apreciar nossa experiêncla.
que, apesar disso tudo, o prograJ.!1a Deixo ainda alguns documentos avul
trazido ao Pal'1U1á por essa ocupaçao, sos como relatórios, o mais recente
mu1t~ vêzes tei~ pela conqUista In- relâtórlo do grupo misto que solu
dlv1dual da familJa, que conquistou cionou e está solucionando pncl1lca
seu pedaço de chão e que morreu aí, mente o problema do ].1issões C11o
porque muitos morreram ai, para o pim. Tudo Isto fica pnra apreci!1Q!io
Parnna representa o potenclai de dos 8rs. Dellutados, Inclusive, nten
crescimento que lhe permUlu, por dcndo ao probiema de reflorestamento
exemplo, aumentar sua bancada na contrôle da produção madeireira' da
CAmara de 14 para 25 Deputados. E Brea, tendo .coberto todos os setores
hoje o Paraná aparece na União onde era necessó.l'ia a ação do poder
como o Estado... Públlcó. Em poder de VV. Exas.

O SR RELATOR lD-s:PUTADO também ficam documentos que afes-
" . tam o antlament{) dos esforços do

PAULO FREIREl - Foram pegan- Estado 'para a realização de um con
d~ os mineiros e lovando para lá, vênia entre a União e o Estado na
nao é? (Riso). faixa de fronteira.

O SR. TEN, CEL. BRASíLIO Em 1'1, 18 e 19 de. dezembro estive
MARQUES DOS SANTOS SOBRI- mos reunidos numa Comissão de
NHO - ar. Presidente, espero ha- Faixa de Fronteil'as, semelhante a.
ver respondido a pergunta de Vossa esta, falilendo uma .exposlção. No fi-
Excelência. nal, conforme consfa da ata qut' fica

, com os 8rs. Deputclaos. a Comisslíoº iR· ~ENTE (D?PUTADO de lI'alxa de Frontcirlts, órgiio apoli
ct'!NHA BUENO) - pe~Celtamente. tlco, com membros já. antigos, que

trata de todos o. problemas do inle
rêsse do. Faixa, observando os A~PCC
tos de interês88 da. segurança nacio
nal, no final desta. exposição de trlls
dias, votou undnlmemento pela reali
zação de um convênio entre a União
e o Estado, para a solução dos litl
glos de terras na faixa de fronteira,
colonização em conjunto. Entretanto.
a ação polltica da época, contrárIa ã
'1'8allzação dêste convênio, e os inle
rêsses particuiares., que se arregimen
taram contra a sua efetivação, 1m
pediram que ainda. naquele Govêrno,
apesar dos nossos esforços, o convê
nio fôslle firmado. Agora, estamos
retomando o trabalho junto ao nlivo
Govêrno, para que consigamos apll
cal' a experiência do Grupo Execu!Jvo
para as terras do sudoeste do Para
ná, solUção dos problemas de terra,
que ainda restam na faixa de fron
teira, e que exigem a allão conjunta
entre o Estado e a União.

Chegando na. fase final do nosso
roteiro. concluirei dizendo o seguinte,
recapitulando: Apesar de acompa
nharmos a solução do problema agrá
1'io em todo o pals, a peculiaridade
do Paraná é a existência de litígios.
bses litígios de terra constituem a
maior preocupação para o Paraná,
porque estagnam o progresso. o de
senvolvimento econõmico e soela! das
áreas. O Estado se esforça por solU
cionar êsses litlgios, porque dai por
diante a. iniciativa. particular, a pro
priedade legitima regularizada, tem
condições para sobreviver, tem con
dições de sobejo pro:a sobrt'vi\'cr no
Paraná. Então, a peoullaridade no
Paraná é a existência de lHl~ios..° outro problema p a d~puta entre
a União e o Estliclo na. chnma"la faixa.
de fronteira. ContInuamos a nos ba
ter desde o principJo e nunca nceHa
mos a luta com a União. Sempre
denunciamos os que quiseram que a.
União aceitasse a luta ou que o Es
tado aceitasse a luta, porque só ve
mos· possibilidade de solução con
junta. Preconizamos esta solução e
incitamos o Grupo Executivo pato. as
Terras do Sudoeste do Parana a todo
momento, como prova de que esta so
lução é a mais feliz, que é a vitoriosa.
e aceita. na área.. .

Continuamos necessitando de reali
zar um convênio entre a Uniib ~ o
Estado para a açlío conjunta em tôda
a faixa de fronteira. Se os 8en11'1] es
Deputados puderem ajudar nisso, o
Paraná será grato a VV, E:;:ns. ~_

Pedimos também QU9 seja. abolido
o aforamento na Ialxa de frontl"ll'''
no Paraná. Não .há propriedade cum
valor real que mereça assim a dl"diC'a
ção de wn homem e da sua famílta
pela vida inteira, para seus filhos,
baseado nwn titulo chamado de af~
tamento, que é como uma espécie de
um favor temporârlo, não definHh'n:
que não é sujeito nem mesmo· à
transfel'ência como propriedade de
finitiva e plena.. Não queremosêsse
tipo de propriedade no Paranil. Que
remos para o Paraná o domlnlo pleno
da propriedade. Não acreditamos no
valor dessa' propriedade em que o
homem não tem a convicção de que
ela é sua.

Então, há necessidade de uma nova
lei sObre talxa ao. tn;nteira, estabeie
cendo como norma a atuação con
junta entre a. União e o E.stadn. A
Lel de FaIxa. de Front~li'll ,recisll de
ser revista, porque ela é um dOll fa
tores dessa dúvida que existe. e que
causa os atritos entre a uuião e o
Estado.

Quanto à reforma agrária, todos os
projetos que em geral têm sido apre
sentac'los, nós, do Paraná, sempre ie·'
mos gritado que não estamos de acOr
do, porque todos êles querem que a
União exerc:a uma. ação centrnli~a

dora, absorvente, flsmagadorn, desco
nhecendo todos os esforçQS e tenta
tivas regionais, as· estruturas que
existem desde o advento da nepú
bllca em todos os Estados. não só no
Departamento da Geografia, TI'J'rall e.
Colonização do Paraná, mas em ~Od03
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'Os Estados' do Brasll' existem órgll.os: O' SR. -1tEPOT.ADO OSCAR COR- de corpo e aDna em que, de maneira Agrârla qu.e não se conformavam 'com
próprios e equipes de agrônomos, de rotA - .Agradeço a atenção do noure nenhuma, '.1\ União ou o-Estal:lo agis- 8 fato de que o seu sindicato demo-'
engenheiros, de advogados que dedf'; Presidente e de todos os colegas. De- se sem ser de acõrdo. Só 'citei ,por- crátJca- Jlo mereela, reGistro no,Mi
cam sua vida,' sua atividade a uma sejo ainda comparecer à Dom1ssr~ que fui indagado. Nem 'teria cltádo, Illstérió' do j?rabalho,_ pdrque só aquê•

. turefa especlal1zada de regularização- das Relações Exteriores, .cuja reunião porque foi uma ameaga. mas nós. sra- les, articulados pela SUPRA, com evi
da propriedade••11: o que -vimos em deverá se realizar às 17-horas. -' ças a DeUs. vimos abortaela pela re- dente interêsse e proveita politico e
todos os projeto é uma tendência. de 'Felicit9 o Coronel Bra81110 Marques volucão de 31 de 'n'lnrço., li: nno ce- ideológico. mereciam regIstro no' Mi
nbSOl'Ver na União a -atividade de co- dos Santos Sobrinho pela exposição derfamQs no Paraná. porqu~ seria ce- nlstério do Trabnlho. Mas tivemos. a
'loniznção. Ignorar e abandonar a ex- objetiva que fí!z dos problemas l'eJa- der· e perder n liderança na condu- felicidade de vencer cnsa fase' e não
perlencia dos Esta~os, di~ar .normas tIvos ,à agitação do melo rural do ção dos ,problemas de ·terra que até sofreDJ.l)s maia do que arranhõés. nà
s -Estados que estao -capacitados a Paraná. e as ~ soluções -propostas ,pelo hoje tem no Paraná a lic1erança do política de terras ,que o Paraná li-
dizer o ,que precisam e quais os 'leus Governo Ney' Braga. . ,- - I Estado. I, • _ , derou. '
problema,.s e suas, pecul1arldadp,/!. Desejaria fazer vária,s perguntas. , Além disso' a-campanha. de esvazia.-
Sempre nos rebelamos, em tôdas as A primeira delas .é a. seguinte: Além mento elo Estado era movida até pelo 9 SR. DEPUTADO OSCAR CO;R
opprtunldades que tivemos. nas reu- desse rundame}lto de ordem- geral Procurador-Geral aa Repúbllca no R1!lA - Obrigado a V. ~ pela ras
nioas com o Conselho de Ministros, para a, convuIsao soc19,1 no oeste, e Paraná, que ainda noje está em fun- po~ta, Sr. Coronel. :erguntaria a V.
no Conselho de. Segurança Nacional, sudoeste a ql1e S. Sa. se r!!ferlU, ções Dr. Antônia de Góis. J;'ara V. St'i V. e:têcUsfe dç,'.ue o ~o~tante
na Faixa de Fronteira, contrll essas havia !\lguma outra provocaçao na Exas. terem uma idéia _ nunca omlj;i, ser a a, nc_a.e um en"",ndunen-
tento.t1vas de central1j!:ação, que aca- convulsao social? - . nunca delxel de dizer a verdade isso to en!.'r'e a Uniao e O Estado para. a-
ba;lco~ o regime tCgeratlvo.e que é a P.orque estamos aqui sobretud~ pa}.'a eu lhe cUsse na frente do' General ~olução dêsse problelna.Perguntalla
causo. da existênCIa de monstros. investigar o problema da agltaçao sO-Comandante .da Região depois do dia se•.nesse dossier que nos, oferece. d~
como foi a SUPRA, que só trouxeram ela!. QuerIa saber se isso advém apé- 31 de mar o _ a· ,procuradôria da malOr valia porque vamos analisá-lo
llmeaçase intl'anqtiil1dade nas, áreas nas das cUfiauldades. de ordem geral, República n~ -Paraná sempre procurou deUCÜU}1ente, v. SI) fornece ele~entos
'rUraIs. As refonnas' ,agrár!as que os como essa superposiçao de titulos, essa impedir a realização, dêssé convênio. para esse convênio que deverIa ser
Estados. em geral. p:r:ecomzanl,' sl\o dificuIdilde de atender as conveniên- Enquanto reuniamos eleme..'ltos ia- assinado. Ou se V. St j;i~efere depois
reformas agrárias de pais que têm a clas dns populações que· ocupavam as mos fi elar 17 18 e 19 de dezembro enviar dado! e infol'maçoes de como
preocupação -de dar um, progresso. terras, oU··Se navIa algUma outra pra- na co1fnIsSli.o Éspecial de Fronteiras' se deveria. elaborar êsse cônvênio. os
tas ~m progresso pacifico ~os seus vocação oU, agi.tação? para "ue o acôrdo se efetivasse. ó tênnos em que êle deveda ser firma-
mUnIcipes. aos seus coestaduanos e ' _ ' ", - • - do. para que tivéssemos uma base ob..
não aquelas que tiram ,tudo" que. que- O SR..TEN.,CEL. BRASíLIa MAR- Procurador-Geral da Repúbllca ,en- jetiva. para analisar o problema.
Tem tirar o estimulo que querem QUES DOS SANTOS SOBRINHO - trava no, Conselho de Segurança. na ,
acabar com as I'.strutúras existentes Sofremos -várias provocações. reagi- comissão de Faixa e IFlOnte1ra, com O SR. TENENTE-CORONEL BRA-.

\quedesestimuIam, que..• , ", mos em todas as oportunidadeiJ: Oi- um memorial muito bem elaborado em SíLIO MARQUE<\3 DOS SANTOS 80-
, ' , , ',' tarei algumas para exempio,' a bem qu~, t{)rpedeava. o conv~nio e dizia que DRINHO - Acredito que a. ma.ior

O SR. RELATOR <Deputado paulo da verdade Haviamosconseguldo ...ma. agora. que o Estado se vê em infe- contribuIção. no momento, que pode
F.reire) - Mesmo por que. as terras grande conquista que era & criação rioridade. porque _está perdendo no riamos recebei' de V. Exas. seria um _
devolutas pertencem na ll~ quase Grupo .J:xecutivo para.' as terras do Judioiário etc.. vem apelar para. o apêlo de que se processe uma. re\lnláó
totalidade ao Estado. A União quase sudoest~ do Paraná Após um ano de Executivo federal. para um convênio. que o Estado solicitou ao Govêrno,
não tem !t~rras devolutas. Então. o esforças e qual1do' já entregávamos como maneira de salvar sua situa- para que, finallaente, Se minute 9
:aIs 16g1~ seria isso. que o ~tado os' primeiros titulos aos ocupantes da !l110. E assim foi êle um dos agentes convênIo, porque aprovara a idéia' de

ve9le sUa estruf,ur~ própria. , missúo Chopln, recebia;nos a assédio' que, .impediram ll. realização do' con- sua reallxação" isso já existe... .
O SR.•TEN OEJ,. BRASíLIo MAR- de. várias tentativas de absorção do vênia naque~e Govêrno, naquela opor- O SR. ,PRESIDENTE IDcputado

QUES DOS SANTOS SOBRINHO órgáo pela SOPRA. Numa das oca- tunidAde.,' - Cunha' Bueno) _ Através d<l queni
- Certo. siõe,. viemos ter aqui, t\ SUPRA, por Sel1,tiamos, também, o prest1giamen- são feitos os entendimentos de cúpq~ .

. Nossa reivindicação' é semPI'e', no convocação, para debater assuntos que to .~ SUPRA ~ slncUca~d1detcas- para a reaUzação da, reUnião ao M~
.sentido' de "que 'a' União trace as di- se releriam a outra área na qual ela CllV.... ,por exemp o. um s cs. o de nistério? '". .
1'etrizcs e o l?stado om e "I queria operar a chamada. gleba An- felçAo comunista, dirIgido por um car- , "
execute' a reforma dac estrfitgrQ,&PO 0, drada, ao sul' de Cascavel e ao con- pintelro. que fazia as vêzes d~ líder Ó aR. TENEN'.fE-CORONEL BRA.
paz. 'progressivamente, com tran~~ tacto com a SUPRA. v:erJficámos que, da. população rural.;. " StLIO MARQ~ DOS SANTOS se
lidado. sem desestimulo, favol'ecendo na"~reaUdade. ela queria. absorver o Q SR: DEPUTADO~PAULO FRBI- rRINHO - Nao, ao Gabinete MUl-
o acesso à terra. dando assistência e Grupo, óxecutivo para l\S etrras do RZ _ Sapateiro. . ' .' ar da Presidência da República. ~-
que cada Estado t.('Dha a sua pcculia- sudoeste do Paraná. Encerramos ti. " ses en~nd1mentos'" estão ,.em, curso.
rfdado atcndida. - nossa discussão e cUssemos que -êlCl1 O SR, TENENTE-CORONEL BP.A- mas não seria. demais o prestigia.- -

A experiência ,paranaense e l\S fluaS íôssem disputar a .liderança. com a sttão V..ARQUES DOS SANTOS ,80- mento do Poder Legislativo, .
sugestões merecem ser aproveitadas. Presidência. da Republfca, porqu~ nã~ BaINHO,- ... e que, por aorte nos- O SR.'DEPUTADO\ PAULo FREI
Humildemente o .Paraná. resolveu por cederíamos aquilo que haVíamos con- sa, graças !lo Deus, o próprio D<;,legado RE _ Evidentemente' ""

. '3côrdos, renunciou às bravatas de quIstado. Dai por diante. o prestigia~ da SUPRA 110 ,raranã, tl;.lvez nao sin- •
anulações. de cancelamentos de per- mento do Grupo foi sofrendo um pro- tonizado com a. orlentaçao central da O aR. DEPUTADO OSCAR COR
llegulções ou de vInditas, ou' qualquer cesso de esvaziamento que se aproxi- SUPRA, quando constatou que êsse RltA - V. S' fêz referência expres-"
outra atitude" assim "autoritária e maVG do colapso, -quando. finalmen- sindicato 'estava recebendo requeri- aas à colonização que foi feita no
saiu chamanqo titulados para' se tin- te, graças a Deus, a revolução demo- mentos e processando requerimentos ParanlÍ; Nesse dossi~ (lue V. ~ ofe
contrarem com os posseiros;- conVi... &-ática de 31 de março pôs fim aesw .em nome da SUPRA. na área de An- re_~ há dados sõbre forma pela qual.
dando-os a renunciar um pouco, es- sas ameaças.. drada•. inclusive com uma tabe}a de se processou essa colonização? Os te.
clnrecendo o ocupante etc., e assim ' Na gleba Andrada, por expecUentes preços variável conforme o numero cursos 1Jára essa çolonizaçâo. pelo me
realizou 50' mil acô:rdos na área IU- sucessIvos convIdávamos a União e de hectares e, também... nos -a. colonização -honesta. racional.
:ral, qu~ levaram a paz e tranqUilidade apelávamos para que alL a politica. O aR DEPUTADO -OSCAR COR- orgânIca, para que possamos ter tam.

,à ll·~giao. 'E nas regiões onde podia fôsse a mesma que foi ~dotada em ; .• R1l:A' _. Tabela de preços de· venda? bém ,uma Informaçãg de como se pro
:rea Izar a titulação. porque não lla- , ..A gleba Andrada é esta aqui (mos- .,' - - - " cessou a organizaçao. aJ Colollização
vIa problemas de lltfglos, expediu 4 tra no-mapa>.-A gleba Andrada ain- O aR.- TENENTE-CORONEL BRA-, racional. em contra-posição à outra.
mll t1tulos~ sem pressa., sem desejo da. é hoje um dos maiores focos de SiLIO MARQUES DOS SANTOS SO- desordenada e explorada que se ve-
de fazer esta~istica de expedição de perturbação e de preocupação para BRINHO - ~abeja. de· preços de ven- rificou no Paraná. '
tltU]?s. mas apenas dando titulos aos o Govêrno, porque não. tem alnela da de terra. E também dando auto-' ,
legitmlos ocupantes. após mediçúo uma. solução. A União' ·não se harmo- rização para que elementos ocupas- !irSR,:..~\fENTE.CORONEL BRA·
demarcaçâo e tramitação, dentro dà nlzou aInda com o Estado, e há ti- sem, sem direito a vender 4S terras S O ~.~~UES D?S SA;NTOS 50·
lei e da Constituição, conforme o tblos. há ocupações discriminadas. a outrem. em nome do sincUcato e da BRINHO -. No doss.er delXamos. Ú)
processamento legal. . Não podemos atuar,nem a União nem SUPRA. Quando o Delegado da SU- clusive, os decretos qlte regulam a 1.1-

. A desaproprIação e a colonização o Estado; administrativamente para a PRA no Paraná constatou Isso. pro- tulaçlin çle ter~~s ~o .Estado.
também foram feitas, como citei, na solução. Então ai se -cria uma terra moveu um processo JucUclal,criminaI, O' SR. DEPUTADO OSOAR COa:.
área de Missões Chopiln, valorização, de ninguém, que não queremos no que lilUito estêve de acõrdo ,coui a R:G:A - Fornecimento de reoursos à.
tudo assegurando a paz na área ru- Paraná. Então as nossas tentativas,' orientação do Estado. porque sem que colonização etc., tudo, isso está no
ral. , os nossos convites e· as nossas soU- o Estado fOsse apresentado como o vio- ãossier?

ConcluIrei dizendo que o dovemo citações para. uma atUll;l;ão conjunta lador da liberdade ,>indicaI, pela pró-, ,. ,. '.
Ney Braga, por êste esfrço perma- foran repelidos, ou 1)01' outra, a res- prla ação do Executivo federal, da O, SR. TENENTE-CORONEL BRA
neute. continuo, perseverante. "em so- posta que tivemos fôi um a.to unillt.- Delegaola da SUPRA, o :::indicato teve smo MARQUES DOS SANTOS se
luolono.r o,problema de terras no Es- teral, da criação ,de um núcleo' da ~sses documentos apreendidos. o seu BRINHo - EsM.. Há elementos su-
tado, conquistdu a confiança dallo* SUPRA na gleba Andrada.. presidente prêso e' tôda a sua trama :t'icientes.
pt6Udlação rural paranaense, _ repeltu O aR 'DEPUTADO OSCAR COR- desmascara~ publicamente•. apesar O SR. OSCAR caREtA - A ulti-

as as tentativas de agitaçao de-' ,. . de ter recebIdo imediatamente o apoio . t V S f f ên i
tendeu no Judiciário, com plend êxito IU:A - Por favor,Corpnel, na mes,- de tôda a lideranna sindical e das ma. pergun a. • a. ez re er c ~
questões de. grande releVância, e con- lna ordem de observal;oes., a ,suPRA demais .entidades d~ classe do Para.- à desapr<;lprlllçáo.1'efta pel,o Estado nu
seguiu fazer prevalecer· a orientação chegou a.atual· efctlvam~te no Pa- nl e·que além disso mereceu o pres- ma ,df, átreas, Palotina, em dlnheilro•.
aBdfa de sua poUtica de terras raná.? ' . tigla:mento da SUPiM central que pogamen o em dinhei1;o, Qual fo ia.

- ,EstoU' à. disposição de VV.· E~Il. O SR. TENENTE~CORONEL BRA- processou· êsses . requêrfmentos. deu base para êsse pagamento em dinlte-
.Peço desculpas pelo tempo que tomei SíLIO MARQUES nos SANTOS SO encaminhamento a êsses requerimenw ro? Os cupantes eram oI? detentor,es.
('om a minha exposi"ão - .A_ .. foram indenlza'dos ou eram propl'le-

, . ... BRINHo - No dia da revolução en- ......., apesar de serem destinados a pes- tárioa • indenização se fêz à base do _
O SR. 'PRESIDENTE <nePlltado contrava-se,em _Curitiba. l;1m General soas também não ocupantes da área. impOsto territoriál ou pelo valor vé-

Cunha Bueno) - Absolutamente, foi da, reserva, Jaci Coelho, ~ue ia oom Tivemos essa. sorte, Não houve tem-, naU " , _
uma magnf!ica exposição. -. a. missão de inStalar um ~scrltório da po para que tudo isso desabass~)0-' -

Tem a palavra o Sr. Deputado Os- União, exclusivamente àa União. na bre o ParanA e pudemos· continuar O SR. TElHENTE-CORO~EL:s~-
car Corrêa, que pediu para falar em gleba Andrada. Isso era um primeiro liderando a p,0liUca. de terr~8. . . 8}LIQ !,fARQUEg DO

t
dS SANTOS 

primeiro lugar,' a fim de atender a ato hostil a. quem, como nós" do Ills- HO\l:V~ ~J;ém ~o Paraná Q ~ito ~. -, O Es R O, 1\0 propqr a.
outroscomoromll\llOll urll'AnfA!S . lado. se ])l"e<lCunm e se (Imt:l'nb-iV!\ de rebelcYa do4 :Bfspoa da. Pi~ aoAo da ~rlação. imputou COJUO

'.



O. SR. DEPUTADO PAULO FHEI-.
R.E - Porque. em nosso l'oteíro, creio
que será Interessante ouvirmos, depois
de lermos seu dosoiel e tirarmos as,
conclusões. Porque- queremos ajul1ar-'
o Paraná e ajudar ao Brasll.

O SR, TENE..l\lTE-COflONEL BP..A
S!LIo MARQUES DOS SANTOS SO
BRINHO - Obrigado.

O SR. DEPUTAlJú PAULO F1Th'I
RE - Muito obrigado, 81'. Pl'esldente,
com a minha palaV1'a de admiração
e de agradecimento pela brllhllllte ex
poslção que o Tenente-Coronel t'éz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado'
Cunha Bueno) - Está franqueada a
palavra para os 81'S. Deputados que
queiram fazer mais alguma Ú'daga
ção.

O SR. DEPUTADO JOS~ RICl'iA
- 61'. Presidente, certamente esta.
Comissão, mais no final dos traba
lhos, vai ter necessidade Je vertIlcar
in loco os problemas. Evidentemente,
desele que a motlvaçao desta Comis~
são tenha sido Governador .'a13da.
res, esta cidade deverá estar no ro
t.elro obrigatoriamente. O ParanA
também, acredito, para maior ampli
tude, maior profundidadl' dos traba
lhos da Comissão deverá necessârta~
mente ser ineluldo no roteiro.

O SR. PRESIDF....TE (Drputlldo
Cunha Bueno) - Não há dúvida alv

juros os mulos que h::wiam sido ex
pedluús e OH.:,,,;\lU o 'alol' que UU,la
sido o ua venda elas tenas a és;;es tí
tulos que o E:.lado julóava nulos, que
eram, se nüo me engano, de SOO cru
zell'oB por hectare. O meritissimo Juiz

. da comarca, ao fixar ° preço do de
pósito que o Estado devia fazer para
IS emissão di? posse na área, llouve por
bem atualizar, com base na desvalo
rlzw;ilo, por VOI) cruzeiro~ o hectare.
EnUio o Eslado efetuou o depóc!to na
base determinada pelo Jlliz. E na ali
enução, o compromisso de compl'a e
vcndn. exigiu dos ocupantes das terras
o pa:;:ameuto de Igual quantin anno
pnrte do pugamento, cujo pl'eço fi:'al
scrla fb:ado após o desfecho da ação
de desapropriação.

O SR. DEPUTADO OSCAR COR
nu - Sr, Presidente, agrlÍtleço ao
,coronel Brasilio as In:CoI:mnções que
Jll'CstOU, que são valloslssm13s, e ape
nas pediria â demissão que, apreciado
o dossler por S. 8n. envIado, caso se
julgul.. conveniente algum esclareci
mento, enUIO nos dirigiremos a S. sn.

SolicIto escusas à Comissão por ter
de compurecer agora à Comissão de
Relações E.';[el·leres. Agradeço a gen
tllezn do Coronel Brasmo.

O SR. PRESIDENTE mepulado
Cunha Bll(710) - Tem a palavra o
sr. Dcpu!ndo Paulo Freire.

O SR. DEPU'JIADO PAULO FIGEI
EE - Sr. Presidente, por certo toüos
nós ficamos encantados ~()m a exposi
çáo do Coronel Brllsllio, niio só pela
sua ClurV2fl, como também pela sIn
ceridade com que éIe fala e expõe e
defende, com tanto palrIotlsmo e sin
ceridade, isso que, a meu \'er, me pa
Ieee mUlto juslo, mUÍto direito.

De algulls anOs para cá não' tenho
ouvido nem lido nada a respeito de
agitação no Paraná. Eu sabia que, ha
alguns anos, aqullo era um vulcão. As
lutas do Paraná eram terríveis. No
entanto, se o Coronel Brasllio não nos
dissesse tanto, de antemão já sabtmos
que o Paraná goza de vida calma, por
que alguma coisa se féz para acalmar
o Paraná. E agora, pelo que o Coro
nel Brasmo expõe, tenho a explicação
de como se harmonizou e se paclflcou
o Paraná, que era um vulcão. liá al
guns anos eu sabia, tinha contllcto
com pessoas de lá, o problema era se
risslmo. Entretanto, 'gra<;l1s a Deus,
vejo que realmente a paz que, de ~l

guns nnos para cá, noto no Paraná,
tem seus fundamentos baseados na
justiça.

Agora quero fazer umas perguntas
• mais ao Coronel. O-colono, quando
recebeu seu pedaço de terra, sua gleba,
l'ccebeu assistência técnica, financei
ra? Vou demorar um pouco a expor a
pergunta, expressá-la bem, para a res
posta ser bem compreendida. 1Ió. por
a! uma idéia de que não se pde dllr a
terra sem dar uma casa, uma "Vaca,
uma cêl'ca um animal, enfim" conhe
ço certas o~ganlzal;ões agrárlas dos Eg
tnclos quo gastam uma fortu~a pa~
colocar o colono nn terra. Ja morel
em São PnuJo e conlJccl ali l1queln
nren de Marl1la, em que umn com
panhia particular rolonlzou de Ma
1'111a ntê barranca cio 1'10, sem gastar
um tostão, um centavo com a assistên
cio. técnica. Vendia a gleba 1\ presta
ÇflO, nbl'Ja uma eslradn, transportava
o produto e nqu€:les pequenos propri
etúrlos Iam comprando aqw')p, tprra,
e hoje é l1mn zona muito prOspera,
Mnrmn. Pnulópolls, Tupã, Miraccma,
por ull tiram, porque a companhia
Faullstll de Estrada de Ferr~ tinba
uma companhia de colonlzaçao. De
forma quc se fêz sem que o poder
ptlbllco gastasse dinheIro, CO1\! essa
asslstílncln t.écnlea e financeira que
hoje a SUPRA pretendia e que _órgaos
do Govêl'tlo pretende dar. Entao, te
nho multa suspeifliio contra essa as
slstf'ndn que o poder púb?CO quer dar
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a colono nesse sentidtl. 't'e forma que O SR. TEI'ÍENTE-CORONEL BRA- promisso de cumpra e venda, e Dal
eu qu~ 'la babe.' S:J no Paraná, se o SUJO MAF.Ç~UES DOS SANTOS SO- areas de cololll:.:ação, o nornlal, a
GOV~l'J.l\) do Estado gastoo dinheiro, BRINHO - Lu ac1'lo que é grande a 'primeira colonização, o Estado dá tí4
recursos, com eEsa assistência técnica diferença. a favor daqueles que tlve- tulo de domínio pleno. Entrega. o ti
e financeira so colono. ram ampam. Hoje, na área da mia- tulo depoIs que o colono paga tódas

são Chopin, por e."l:emplo, e na de Pa- as prestações. As prestações são Fe-
O ER. PRE::;IDE.NTE (Deputado latina, já rlOde ser aferido o quanto mestrais e o pagamento se faz f'm

Cunha Bueno)' - Eu queria fazer a produtiv,clade aumentou. • ' três anos. ltsse é o processo que a
apenes um esclarecimento. O nobre experJência do EstadL tem felto ple-
Deputado Paulo Frt'ire é l,'epresenlante O SR. PRESlDENTE (DEPUTADO valecer. l1:sse é o caso normal no
de Mil1J1s Oer'als, apesar ele ter nas- CUNHA BDENo) -; Lembraria ao Paraná. Depois pode fazer o uso que
ciclo em Sergipe, r.el'glpano de boa Deputatlo Paulo, Freire que, aumen- quer.
cepa, Nós, no sul de São Paulo ,e no tando a produhvidade, auto~àtica- O SR 'DEPUTIDO PAULO FREI-
PmanlÍ quando falamos em" colono .lente melhora o padrão de Vida do RE O' P , - d I b d

, . d t - I d h ' colono ' - arana sen o uma g e a e
nos rerel'lmos .a um e elm na o 0- . terras muito boas como é. terras pri-
mem que trabalha a terra sob deter- O SR. DEPUTADO PAULO FREI- viJegiadas, é uma :!xpllrlêncla sui ge-
minadas condições, Eu queria apenas RE _ Mas estou falando da produ ti- neris, um partículal no BrasU. Em
aqui, interpretando o pensamento de viciade como produto da assistência, Minas, por exemplo, onde dois têrços
ambos os lados, dlz!!r que, na 1'eall- Quer dizer. que I~o aumentou. das tenas nlio prestnm...
dade, não se quer referir ao' colono -.
e~peeifjco nosso. O SFL TENE..~TE-CORONEL BRA- O SR. PRESlDENI'E <Dcl?utado

i.J SíLIO MARQUES DOS SANTOS 80- Cunha Bueno l - Mas ai, a ic1pia déle
O SR. DEPUTADO PA'l~LO FREI- BIUNHO ~ Agora também, compl.c- é de, que uma reforma agrál'1a no

RE - Eu sei, mOl'cl em Sao Paulo e tando a lnfonnação, devo dizer a V. Brasll ...
5efdisso. Exas. o se~ulllte: as companlJias co- O SR. DEPUTADO PAULO FREI-

O SR. DEPUTADO JOSl!: Rlc1lÀ !onizatlora3 que se Instalam nessas RJi' - , •. não pode ser realIzada. lt
_ E' o trabalhador rural. Vocês C;~la- arem; l'calmc.'11le fazem um trl1bal~?o evidente. ÇI argumento é a favor.
mam lá de campoll(os. notavel de desenvolvimento da re;pao, JustJ:mente, é para l'elorçar o al'gu

porque se preocupam muito com a mento dêle.
O SR, DEPUTADO PAULO FREI- seleção do colono. E' o Estado nâo t· ,

RE _ Não, chamamos de agregado. pode fazer uma selel'áo tão ri!!orosa. Ou la m!Ol'llluçào que eu querla.
• - Estou aqui COm ema nota. No rotel-

O c~lono em São Paulo, hi para o nor- Eles {MCI? a seleção baseados no po- 1'0 que traçamos aqUI falamos no pa-
te, e agregndo. Mora na fazenda, tem der nquis!Lno. O preço da terra para trlmônlo da União e' no Conselho de
casa. Mas o colono que eu falo é o o ocupan,e que precisa do amparo do Se"'urança Nacional Gostariamos de
homem rural, é o hOPlcm que tr~b~- Estado" mesmo o legH~o colono, é saber de V. Sll., qu~ é milltal' e ci!~á
lha, que te~ sua terra e vai cultiva- muito c,evado. No paranu,.lOjc, l1essa dentro do problema, a quem nos de
la. Camponcs é um neolo~ismo ver- área oeste, o, preço da terra para pe- veríamos dirigir nesse patrimônio 11ls
melho que aparece~ por aJ. quena proprledade - essas compa- 16rico da Uniiio e ao Conselho de

SR TE.1iIIL""rE~COnONEL ERA- nhias também vendem á~eas rcdunl· Segurança Nacional Sei que o 3e
Si~O 1\1ARQuik DOS SANTOS SO- das, pequenas, uma ~olôma de 10 al- crcti!rio. ~êsse Conselho é" o chl'ft' da.
BRIN1IO _ Então deverei responder, qUCLrCS - .é superiol a 100 mil cru- C?asa MIlitar, Porque é uma Comls-
dizendo a V. Exa. o segulnte: no 110S- zelros, e ha casos... sao.
50 per/odo de govêmo, "'ouco pudemos O sn, P.R.E3IDENTE (DEPUTADO O SR. PRESIDENTE <Deputado
concretizar assim, quanto à criação de CUNrlA BUENO) - O hectare ou o Cunho. Bueno) -" Perdão, é \n11 ól-
nlicleos coloniais, porque a atividade alqueire? gão.
do ~stado foi C1\~a;';~ absorvid.a pela 50- O SR,. TE1mNTE-COnONEL BRll,- O SR. DEPUTADO PAULO F1'll."'!-
I~çao dêsses lltlglOs, de legulariza- SlLIO :Mll.RQUES DOS SANTOS SO- RE - 'Eu sei, a Com;ssão de Faixa e
<;ao.,. BRINHO - O alqueire. E há casos Fronteira. Para nos dirigirmos .... Co-

O SR. DEPUTADO PAULO FRE1- recentes que ialam até em SOO mil missão, dirigimo-nos diretamente a
RE - Limpar li. 'tuu, 11lío é? cruzeiros. 2sse preço sobe dia li. .lia. ela ou, ..

EL BRA- Se de um lado as companhias colo- O SR. TENENTE-CORONEL 'ERA-
O SE. TENENTEDO-COSRS~~TOSSO- nizadoras selecional o colono que p,0de SlLIO MARQUES DOS SANTOS SO

SiLIO MAnQUES pagar a tena. de outra parte negam a BRINHO - 1\0 General Chefe do
BR·INHO - Exato. Essa assls.têncla possibilidadc do acesso à terra aos Gabinete Militar ;ia Presidência por
a núcleo~ modelos, de colonlzaçno ra- colonos que não t{!n1 a mesma capacl- que êle é o Secretário do conselho de
eional, so se verifica realmente com dade de aquisição. Segurança. Nacional.
empenho particular do goví!mo do Es-
tado, sem contar as obras de 1n!ra- O SR D~PUTADO PAULO FREI- O SR. DEPUTADO PAULO. FREI
estrutura como rodovias, eletrifica- RE - outl~ pergunta. O colon04'en- RE - E para o pntrlmómo da
ção tra no dommio pleno da propriedade União?

. . • .e vai pngamlo progressivamente essa
O SR. DEPUTADO PAULO FREI- propriedade, e éle pode dispor dessa O SR. PRESIDENTE (Deputado

RE - Escolas. propriedade antes de pagá-Ia? porque Cunha Bueno) - AJ Ministro da Pn-~
,. V I J zenda. 1 •O SR. TENENTE-CORONEL :BRA- c~l1heço \11~a _orgamzaçaono .. a e o

SlLIO MARQUES DOS SANTOS,80- Sao ~ranclSCo, \·el1gI0sa,. al1n~, que
BRINHO _ ... aba:.;lccimento d'llgua, ~mp!ou uma gra~de fazenda,. uma
escrlas, etc., que (azem p~rte do p~a- legun de boca ,de rl,~ por .sete ~e~uas

1 bal do govêmo nssnn a asslS- de fundo de no, t: elcs tem dobres,
r~ ~~ Unicamente a ~úcleos coloniais süo americanos, cl'!~ram uma .escoia,
nô~cverificamos, com dispêndio de re- um 1l~spHa]::.ínl1~, tem um ag'1'onomo,
cursos do Eslado nas áreas de :Missão imple~nenlo~ agncol~s. I '

Ch ' e de Palotlnn. Nas demais o Enta~ o barranquClro chega ali, flr.a
opm , b d t d edi um' mes fazendo uma triagem. ar-

processo se engIo a cn 1'0 • as m - raneando os dentes tirando os Vl'r-
das de ordem geral do governo, mes e durante um ano fica trllba-

Agora, fizemos estudos sõbre o que !bando, com tudo registrado, sob ori
representn reaelmente uma coloniza- entação controlada, tem a ,uaensa e
ção l'acional conduzida pelo Estado, nos poucos êle vai se IIbertanóo: !Ioo
e conclutmos que a terra representa fim de cInco anos êle tem a sua pro
20"", do qee uma ,colonização racional priedade, com dIreito de herança, sem
exige em valor, de uma colonização poder vender dentro de 10 anos. P;'à
normal. Nossos engenheiros, 01 0 ",,1- t!camente êIe ganha a propriedade.
zando planos de colonização, Inclusi- No Paraná cCJmo é que se faz? ele
ve no caso de Palotina, chegaram à c0!Dpra a propriedade, entra no dO
conclusáo de que, na localização de mmJo pleno e pode vender pode 1)lJ5

núcleos de famlllas. haveria uma des- sal' _para a. frent~, ou bá. Ullla res
pe$l! llnde a tem. representa apenas triçao para prende-lo à terra?
200/0. O SR. TENENTE-CORONEL BM-

O SR DEPUTADO PAULO FREI- SiLIO MARQUES DOS ~ANTOS 80-
. . BRlNHO - As companh\as coloniza-

RE - Uma outra pergunta l1g~da adoras normalmenl,e -vendem, atrnvés
esta. A produtividade désses nucleos de compromisso ie compra e venda
em que o Estado dlspendeu mais com - .
assfstêncl!\ 'e g: p~dutividade daque- O SFc., DEPUTADO PAULO FREI-
las áreas em que o colono recebeu RE - Mas e o Estado?
quase que só a terra, a. diferença é O SR, TENENTE-CORONEL BRA
muito grande? Da produtividade, do SíLIO MARQUES DOS SANTOS SO
bem-~Iar do colono e do progresso :BRINHO - O Estado. nas árl'as desa
da região? proprladas, vende através de com-



auma. \Estará automàticamente In-I impressionada ~com o relatório ofere- rotina. Portanto. solicito ao SenhorItros ~lguma coisa a respeito do Dou~
. éluído, tant'l é que estamos inlcian- cido, entEl,nde da mais alta· pribridade Secretário que proceda à leitura da Cal' .Bn1o Lopes da ~Hva. O ~.wNHOR
do prâticamente os nossos trabalhos um acêrtõ entre a União e o Estado ata dos nossos .trabalhos da última PRESLDEN'l'E - A Presldencla agl·a·
pelo Paraná. . ' no que' diz respel~ a questão de ter- reunião; (Procede-se a leitura da dece a. V. Exa. e apenas deixoU de

ras ata). O SR. REIiATOR - Senhor' lazer êss.e registro para que ~ V. Ex9..
O SR. DEPUTADO JOSE RICHA: • Presidente, parece que êle declarou que é do:; deputados mais llusLres pelo

- Exatamente. Então, nestas condi- O SR. D~~UTADO PAULO. FREI· que (o relator havia comunicado que 'E:stado de Minl\S Gerais, tivesse esta
ções eu go§taria de saber ,lo Coronel RE - FareI ISSO, com prazer, Sr. ·Pre· não tinha sido possivel fazer O convi- oportunidade. O SR. RI!JLA'I'O.k _
sua :sugest!l'o sObre o roteiro que de- sidente. Uma sugestão, Sr. Presidente, te ao assessor. Já foi feito o convite Sr.. Presidente, Dr. 1!:n!o Lopes da
veremos seguir numa possivel Ida da não s71'la melhor q?e .ouvis,semos an- há muito tempo. Não foi possivel ob- Silva há. muitos anos chefia (!sse tra.
Comissão ao Paraná. tes dIS.SO essa Comlssao da FaIXa. de ter do Sr. Ministro da. Agricultura balho do Departaménro de Terras, t'm

O SR. DEPUTADO CUNHA BUE- FronteIras? • a. aquIescência para êle vir. O_SE- Minas Gerals. Não é politico. é u.m
NO <Presidente) - Eu até 'faria aqui O SR. PRESIDEN:TE. (Dc~utado NHOR PRESIDENTE (Cunha 1;IUI'.no) técnico., Isto nos dá muita tranqiii.
umll. indagação, se porventura, na Cunha Bueno) - Nos n~o irmmos, - O Secretário fará o favor de pro-, lidade, porque êle não ,vem aqui tra
época da realização da viagem, o Co- Dep1,!tado en~rar no mérlro. A ,Co- ceder a essa retificação na ata. As zer a palavra politica nem gromoc'!o.
ronel poderIa acompanhar-mos, to- mlss!\o devel'la apenaI! se re~e~tr no difIculdades de não podermos contlu nal a respeito de quem quer que seja
mando talvez uns três dias. stJntId~ de ql!e achav~ priol'ltarla. a ainda' com nosso assessor decorre do ~ um técnico. E um homem S6I'lo e
• " necessIdade desse entendimento. Ago_ fato imprevisto de ter havido modifi· sereM e que tem procurado dar

O SR. DEPUTADO PAULO FREI- ra, em que têrmos êle seria feito, nós cação no Minlstérlo da Agricultura àquele departamento um sentido prá.
RE ~- Pelo nosso roteiro, temos aqui não temos elementos. para entrar, se- com a demissão do antigo titular l\ t1co e humano na solução' de muit!Js
que o assessor' iria fazer essa. prepa.- ria~ ape~as. uma colabornção que nós a nt'mea!:ão de um novo. A Presldên. problemas que ali aparecem. De toro
ração. Estão" o assesor entr!.!'rla. em oferecel'lamos a um problema. cia aproveita -o ensejo para solicitaI ma. que, portanto, se trata de um de.
contacto com o Coronel. Então lá, o O SR TENENTE-CORONEL BRA do nobre Rela.tor que na. primeira poimento' e de informaçõs que assu
assessor com êle marcariam o roteiro SíLIO MARQUES DOS SANTOS so: oportunidade fale sõbre o assunto 6 mem um caráter excepcional para
p~ra ~ós, o trabalho 1?ara nós, e, en- BRINHO _ O General. Geisel elltâ' como pude verificar o Ministr,! ain~a essa Comissão,. dado ao espirito que
tao iuamos ao Parana tendo o nos- bem a par do problema porque· ser- náo- se encontra em Brasflla.· Fica fel-' nó.:: queremos Imprimir aos seus tre
so assessor e ainda a brilhante asses- viu no Paraná e foi sempre um gran- ta a retlflcação~na ata e tem a pala balhos, de isenção e conhecer a rcal.
sorla do Coronel Brasilto. de admirador das atividádes uo Go- vra o Sr. Relator para. Jazer novas lidade brasileira 10 setor 'lgrário. co-

O SR. TENENTE-CORONEL BRA- vernador do Estado e um incentIva- explicações sObre o asslmto. <? SE- lhendo essas informações le homem
SíLIO MARQUES DOS SANTOS SO- dor da GEISOP. De modo 'lue êle NHOR RELATOR - 81'. Presldentt... do gabari~ moral e técnico do Dou·
BRINHO - Pato Branoo encerra uma tem todas as condições. Hoje ~u o na. quarta-feira, embora nossa reu· tor ~riio Lopes da Silva, 1ue ora n09
colonização feita ')elo Estado em área procurei e êle, anunciou o pro.pósito nil\o. tenha acabado um_ pouco tlU·d~. visita. O SR. PRESIPENTE - Tem
não litigiosa, Em Francisco Beltráo de prestar o máximo de cooperação. fui ao gabinete do. Sr.. Ministro da. a pal!'vra o Dr. 11:nlo Lopés da Silva.
V Sas. vêem a sede do Grupo Exe- O SR DEPUTADO PAULO .FREI- Agricultura, 11:1~ nao estava lá nem O SR. DEPOENTE - Sr. Presidcn-
cutivo para as terras do sudoe.;te do RE É S t C t . RI se tin,ha conheCImento do andame~tCl te. p~imeiramente vou ler a parte em
P raná ue atende toda. a área da. -;- m an a. a arma e no o do pedido. NlIo quinta e sexta-feIra rela"ao ao capitulo da Lei nCl 550,
m~ssão' cto In • Grande. do Sul nao existe êsse pro- prócurei manter contat'l com O Dnu.. que regu.lamenta_a legitimação de ter-

p • blema com a fronteira.? • tor :Santa. Cruz. Sômente na sexta- ras devolutas no Estado: "Terras de-
, O SR. DEPUTADO PAULO FREI- O SR. TENENTE-CORONEL BRÀ- feira tive contato com êle. IlJle está VOlUtllS, !;egundo definição do Caplt.u.

, RE - E V. Sa.. está lá no ·Paraná. SíLIO MARQUES DOS SANTOS ~O- com ° expediente em mãos e Posta 10 r, da Lei n9 550, de ~O de dezem.
,não é? BRINHO - No Rio Grande do Sul,' também intcressado em vir, inclul:ive bro de 1949, são aquelas que: - Ar-

O SR. TENENTE-CORONEL BRA- 1'01' incrivel que pal'eça, ainda há 11011 está lá dentro do Ministério provi· tigo 111 - São terras devól~tas as que
~ SíLIO MARQUES DOS SANTOS 80- mais ortodoxos dos elementos do Ser_ denciando o que '>ode para o despll· havendo passado ao domInio do Es

BRINHO No momento sou Supe- viço do patrimônio da União 1\ Idéia. cho ser o maIs rápido possível. Hoje. tado. .por fOrça da Constituição da
rintendent; da Rêde de 'Viação Pa- de que tôdas aquelas propriedades tià de manhã,-teIefonel para o Gabinete República, a) não se acharem sob
raná Santa Catarina' muito tempo ali constituidas aio 'do do Ministro, mas êle não está em domiuio particular por qualquer tim·

- • dominio da união. São irregulares Brasfila. e, -talvez não venha hoje. 10 l~gjtilno, nos !Jrecisos têrmos do
O SR. DEPUTADO PAULO FREI- 1'01 aí V. ExRs ave,liam o grau de 01'- ProvAvelmente, amanhã estarA em § 211, do art., 3°, da Lei nl1 601, de

RE '- Então está lá em Curitiba. todo'Úl1 que predomina no Serviço do.. Brasilia. Estou atento e assim que 16 de setembro ,de 1950; b) não U.
nâo é? , Patrimônio. êle chegar a Brasilia, entrareI P.1l. verem sido adquiridas· por tltulos de

O SR. TENENTE-CORONEL BRA- O SR. PRESIDENTE (Deputado coptato com êle procurando pr<>vlden- sesmaria. .ou outras concessões. do 00,.'
SíLIO MARQUES DOS SANTOS SO- Cunl1a Bueno) _ Eu apenas u() caso cia1' o despacho. porque o assessor Já vêrno, nao incursas 'm comISSO POI
BRINHO - Deixei êsse I setor. mas concreto o que quero é o seguinte: o devia estar começando. po!que senao !alta de _cumprimento de me?ição,
poderei prestar colaboração. Paraná se antecipou aos demais Es- êle perdt:: inteIramente o fIO da mea- confl-maçao e cultura; c> estlver~m

, tados e está fazendo uma poUtlca da e vamos ter dlficuldades em I'n· ocupadas por posseIros ou conceSSlO.-
O SR. PRESIDENTE <peputaf;lo evoluida de acôrdocom o Govêrno caminhar o trabalho. Estou atento, narios incursos em comisso, por nâ,'

Cunha Bueno) - Eu sug~rla que fi- Federal. Nós queremos prestigiar jl,;8- fazendo o que posso e o possivel para as terem legitimad!> ou revalidado ou
cluissemos também ""7 aqm já sei que tamente isso e não queremos remon- ter um' encontro com o Ministro da pago o preço e mlUs despesas da con~

- vou ser alvo de alguma criti.ca - tar ao passado e crlar maiores com- Agricultura a .fim de que êle libere cessão dentro dos Pl'azos e 'na forma
~ma, vjs~ta, quem sabe, a Marmgá ou plicações do. que as já exlstenles. aquêle ex-colega para vir nos asses· estabeleçida pela legitimnção anterior;
a Londrma, 'para. gue vejamos o !1~e . sorar. O SR. PRESIDENTE -_A cl nr.o.e acharem aplicadas a al-

,fêz a in.iciayva privada em mater1l1 O SR. DEPUTADO PAULO FREI- Pr.esidência agradece as explica<:.oes gum uso público federal. estadual ou
de coloD1~açao. RE - Proponho que a Comlssllo con- oferecidas pelo nobre relator. Soliel· municipal. Art. 29 _ São titulas le.

SR TENENTE-CORONEL BRA- v~que também, llara prestar 'selare.. ta a S. Exa. que contlnui -diligencl- gítimos todos aquêles que,' segundo a
sil.'I.O MARQUES DOS SANTOS 80- cITentos a~ui, o enJa1'~ega~o d ~ão ando nesse sentIdo. Há sôbre a Mesa leI são aptos para transferir o do
BRINHO - Em Palotina., o Conse- ~~g:;tg ~a~~ião, ~eme~:o ~ c~: o seguinte expediente. (PROCEn~- llÚnio. e s~ distinguem: a) os t!tUlos
lho de Desapropriação. Ponham Cas- carregado da Comissão de FaIxa. de SE A IiEITURA DO EXPl!."'DIE!JTEl Ide sesmarIas ou _outras conc;ssoes 8

~cl1vel antes porque está'na rota.~ l>"ronteiras Que' sejam convocado e Temos, hoje, a grande satlsfllçao dn atos qe transmissao d~ ~6VC1S expe~
h • 11 1 . s ver atendido o nosso apelo no sentido dUtos pelo Govêrno, nao Incursos em

.O SR. PRESIDENTE (Deputado ven am aqu 'para fa ar com brilhan- de que a Comls~ão pudesse contar com comIsso: b)' os títulos reconhecidos
Cunha Bueno) - Encerrando os nos- tlsmo lá do Estado do Paraná., o que a longa. experiência de um servidof por direito civil hábeis para transferi!!
sos traba!hos quero, em n~e de toda- achamos j~ro. _Mas vamos ouvi-los p'Úblico do Estado de Minas' G~l'al& dominio, passados anteriormente ~ a 30
a comissao, agradecer senslbiliza.do a g:~~i~~t~o~agu~L-~~~t~~a~o:a~~ que tem prestado àquela. unidade da de. janeiro de 1954 pelos ,ossuidore8
honra da. presença de 'V. SI), meu cro da.' União . • • Federação os mais assinalados servi· de ~ terras adquiridas por ocupação
Coronel, e dizer qu~ ficamos amp a- ~ .. " ços em vários serores. Antes de con- primária ou por concessão de sesma-
mente satisfeitos porque cl1egou ao O SR. PRESIDENTE (Deputado vidarmos S S'í' para fazer uso da rias 'I'lão medidas ou confirmada nem
nosso conhecimento o que já era dl> Cunha Bueno - Submeto à ComIs.s1io palavra ~ quêremos. aquI. agradecer l\ curÚvadas, reconhecidas do dominio
conhecImenro de alguns, a preocupa- o requerimento do nobre Deputado boa vontade e a presteza com que flll particular. Art. 311 _ Os escritos par"

, ção que o govêrno do Esta~o do Pa- Paulo Freire. (Pausa.) Es~ aprova lo. atendido o nosso convIte para que tr ticulares de compra. e venda ou doa
raná tem tido em dar SOlUça0 ao--pro: A Secretaria se incumbIrá dos ofl- Comissão pudesse ~contar com tão va~ ção, nos casos em que. por direito,
blema da terra, prIncIpalmente OOnsl- cios de convocação, sendo que eu ,r~- Uoso depoimenro. Como é praxe e são aptos para transferir o dominio
rlerando que, sendo o Brasil um Pais comendo a -Secretaria tome culcla«o aliás como determina o Regimento de bens de raiz, oonsideram-se Jegf
fjUe tem a su:a. espinha dorsal eco- com as datas. Nós já estamos com das 'ComlssÔ"éll dê Inquérito. vamos lfunos, se o pagamento do respectivo
nômica na, agrIcultura, é evidente que duas datas tomadas ~ para .a frento. proceder. inicIalmente. ã. nrestação tio Impôsto se tiver verIfIcado antes da
o podei' publico deve ter sempre pre- lrortanto esta convocação seria a_par- comnromlsso. (J?RESTA-SE O COM- publicaç!ío do Decreto nl1 1.318. de 30,'
sente as preocupaçôçs no sentido ~e til' de dctermfuada data. J?ROMISSOl. EstA. t,omado o com- de janeiro de 1854. Art. 49 ~ Os pro,'
disciplinar e fomen~ar a colonizaçao Está encerrada a sessão. promisso. Desejo escl!1t'ecer ao Dou· cessos de descrição. med!ção, conces-
em tôdas llS ãreo,s c principalmente' tor '&llo Lopes da, Silvo. que B. S' são. allennção e reserva das tenaa
naquelas onde as terras possam 001'- DEPOENTE -;"'DR. l1:NIO LOPES fica com~ a. mais' Inteira llberc1ade de devolutas obedecerão as normas es.
rC3ponder' aOL,sforços do brnço hu- ,DA SILVA' fazpr sua elt'OdSl'cll.o da forma !:lue pn· tabelr11dcs nesta lei. Dos textos l.!l"
mono. D'l;'TT"'T=O' D' 2' d j nh "d 1964 temI!:'!' mais conveniente. posterlOl"- gaJs aclnla infere-se que 11. verlftC9.çllCl

FIcamos gratos por anteclpíl~ão a .."""v.~....... la. " e u o e mente à. exoosil'll.o de S. St. ficllrla das terras devolutas decol',re, necessào'
- V. S~, porque desde já V.-SI) ma in· Aos vinte e quàtro dias do mês de M .ar!!. De"lltll,do!'l 'Com inteira l1ller- 1'Iamente, de exclusão".' Para uma

tlleado e llc18.mado por guia dos :J(!ll- jUlilio do ano de ml1 novecentos e dar1e para fazer como t'! re!timental dlscrimlnacíio mais perfeIta, seria o
nos trabalhos quando tivermos de nos sessen'ta e quatro, perante esta Corols- indl1ga~ões e permmtlls ao depoente. Cl'lSO de apUração ~da. L!"I Federal nf!·

,dirigir no Paraná. são J,"l1rlamentar de Inquérito, o Se- Com 11. palavra. nela ordem. o SefJhflt mero' 3.081. de 1953. "ORIGEM DAS
'Antes de' terminar quero, ,!,,}j~tll1r nhor de}\Oente, DR. 1lJNI0 LO'E'ES Relator. Denutado Paulo Freire. O POSSES. Nenhum pOtlSeir.o Iniciou

no nobre Deputado Paulo Freire que DA SILVA prestou o seguinte depoI- BR. RELATOR ~ Sr. Presidente, eu SUllS lltlvidades agro~pnstol'ls em ror..
prepare um ofício ao General G~isel mento: O SR.' PRESIDENTE (Cunha pedi -li, palavra npla. ordem l'Iur!nM rns devolutas. com autorIzncão do Es,
no sentido de, reporta.ndo·se ràpida.- Bueno) - Constando no livro de ~s- barfl. falar A.ntell dêle. poraue nl5.o lt1~ tado. OrganIzaram suas l?,0sses com"
mente a visita que recebemos, dizer sinaturas número legal. vamos In1cl1\l' nenhuma desordem ll.Qu!. Queria Que decorr6ncia. de uma invasao dos ter
que esta Comissão magnificamente os nossos trabalhos com os atos de f;ambt1m, fica_ cOOfJf~Ae.to 11M r~ts- ras, o que o Estado tem aeeUado tA-



- 1"1-

·ell ..JllWi.9. t.: ;.c(.nUe,ill·t.. C-:JI Ue.J 1-.tU!)11112 de terl'r./l clevolutl'..!J pode le· ~ da Lei n9 3.tal. O SR. Rli:LA. nhe que se obedecesse. um método.'
LlIU,~I,J~ U-u ;_~ ' ...... 'J.H' ~, •••1-•• ' 'giw:.L' Area ale 2;;\1 i1ec.al'Coi. 2clu1u ',rOR. - E llqUf/1a ,Plú'te Cll'r VWilUjU~. Primeiramente ouvillaJUos a [,ua eX~
~.ld .,.._" ~ ..~" .u..~."'~_' J,~......... I _ _,._. w.'(. • .ú'.:;"j 4~' pa.13 'Clm:l, ate_ l.:l.ucud, ~'la.1U ..ut!.", posição e iriamos fazenllo 'anotll!:õell
l.U'"'" J)'L",u...;; Ci 1.1<. CLf..... IW..l'.. ._'Ó <:il tal a l:r":lia.· aU,Ol'1Zlçilo O l:3it. lJJ.;,PU..:.Lf.C.c: - LIa, u que .tVlu ao correr da mesma e depols flU'ill.~
L~:J.;; l:••lJl1;,..l li, ..J.~ ..l..uv _•••.:... ' HU e, ~,:.ill •• uc dez m.J l1flC- -uver tJtulo expedido I-elo EJtlll1Q é mos nossas perguntas, o que trarJa
"-' uu, C'.L.~",;;.~. ·,u:.JJ..J.IJ.,Jl.u·.wl L " •••• ""', ..~~~_"._ ....J UI; ',Il;Oú::,U'.,:O ú~7úmLlJ,. l"u l,"" ~"",e 11. J.;,.,ll. eu- mais ordem e evitarIa. essas mtcl·rup..
\;;.ul ",A.UlU.4 ~.J.~~~.~~~; UJ (,;J li:.!/) }",. ..u L ,-~.."t:.J ~·i;:"'Ul.l1. lidas, o qllll (,u11t.1a gl'lmtJcs a.reus coru;,tlCl'1H1U!I ie- çees que quebram um nDUco a har~

l,d._"u.J 1)""'1'" ()J .I".I-,-"oJ, àJ....,,", ..• tl in1~,oJL:uUl?, a leI nuo olUll.a. o p-J:.l~ l:1~l1ll11.:l 1'0.1' turça I1;lCllll.lI li.., tClj.ulW:O mania dll. exposlçíio e aoine.smo tem
J:>!Jl mJ ~.'-'-' I:-_J.~'&-''' l..ul .u••'\J #.41~' .sU'u <lo l~~h,jA..c biW lfiJw~.:J. Atl! lJWl !-,,~rol;lUla1, que e1'a úlíl h:j,l".lU dl!:.'à- po nos de1xn em dlílcull:1aúe para'lla.· _
tl1.-\l~'. }<I.W ~ I'~" l~h" ~ Llt!Hu.· ,,'..Il..I;O j"l.1lJ'> LI P'·CCe.o.;o1.ll.leJ.l~O do pe- ment.e esliltlr.tico, nU.!l que ~\tm llU1~ b"r clual o melhor úlomento em q118
L:u.-_J lO t'.,:.L,·LC.t"J WO! p l,;."'.J U" w~o de li';j.i.na~,l('. 1.<:, tê 'J,S ilcau do con~l?ell.ulo }Có.Luno (: COlll el>cn· devemos intC'rromper o depoente. O
(1llHcUu, H ....L.·l:<J'I-a.... " i--." " ...dl " ,l.1 d~ll,m;;.L;acla. ue ~c.allva do llllS' tma. UlJln~te com a. 81J1•.:alil.o doi SR. fiELATOR - Sr. Pres;dente, em
IJ 1.J,,,ÚJJ t.'•.l~.L"L.~; Ci Ó "<-1..: ·... , ii;L'lJ. /:lo l"CL!l~~n1 ••LC ccU~:.;;gU.Ulo.l Lei nV ;r. (J3J, pode.emc3 Hp.~Lar u prlmelro lugar, lem\)ro que até agora.
l:,l'LJ_~.J lJ u..'l.' "t"t'l".~."À UU I..t".IoJ"IJ .L:l.totlUZ;r novo &tt..ula (.ie J~t;itll.u· que é àl::.oluttl do que ~ lcBHimo. O temos selluido o crltério de InLerro1n~
:-.'0 li. lJ••k.,'I/"; llJC L.u,Ju.J.tm ~ ,j.><.... ~o de ~~·en.s. l'Ctl,lU..J.luO a.; b"b.:l1JlVJl t:lR: R::J.,A'IUR·- IunUJ um,. p~'gúll' per a e.xposJção nos pontos em que
,'.c"; t:,;1,'i ".~..I;'l1IlJ" L(;U;-.ua~ .. "uu a....UIJiJS'I\íflCOa Ull a.C::.s de g•.1liÚt:s p.o· ta. V. Exa. falou em ll:;gli,lll1ar tieu· não nos prU'ece multo cInta p::ll'a que
LI~UJ'JLl l'O" w,~o t.r... l":UWl c, v,," vo.çvc-s t~t1'lw~ia.s, pll.Il1 1111':ior nu- lo;,;, (j,to6 o Deplll'tlt41cnt.o, qllt! o tio' seja ampllada a exposição. Foi o quelJ" H,;úl, aU~lh;e Ile ,';u,m,h:Uloe (lO. werll' de 1I..:"paul..t'J'. O f:'li. .. .nI~...!\· t\:1110 do EsLado, o Podl:r Público fizemos agora: o 1nfonnnnte falou
"cLw?j([l,W:; j;~.' c"c.',uu-:'a .lê (,JW~J.. J.ü!G - V. /;;!~l. pede.a llt!'c.lmnr, já comp"tellie esta PlilOCUP:lUQ em leR!' ~re titulos de ~rras. Então o as
"';.J UJ1Clllé;:l t: U<lúeuo,'!li.S .lo "'lu~~::~- l.1'!\;"~ Il':'o 1l:~\IU1.1& Ú.::.."cs 'li1'Cas t<J1l Umar ~.ss(:s Utul03. Qu::.nws Utuw~ sunto estava quentinho, fresquinho, e
Ll, • ~J, .. j, l.n ... :..:t t"';, \lCllu..:m a ~~j'- f,:.~ U Lúd.liliLlJ topo;;.raílco 10i ts!.LU? àltimamente, foram leg.tmu:dlls, de S. 8a. expôs dei forma que ê!e não
C_IJ. úJ ol 1J ••~tJ (,U jj, u"niJ<-utlJJU (:,jl O SU,. DE:'O~i".l.'ll - A leJjlt:m..~ão trfis ou qW1tJ·O anos para ca, que 10' queiJl'ou a scqüéncla nem quebrou o
b""lJI.W lu~,;;_1.C<.l. O UlJUW ~t(;J~l'I'JJ' ,d~~as w1'1'ns é uma nec~~;caaúe do rllm legitimados? O b~'l.. D&l--01'.:il)',E fio d:l. SUl!. exposil)lío. Ficou perfel.
UilJ 1;., H\ a Je-.;,tJma.;úo l!lt án:J. c u:.~ ::culJ<:nle. O ocujJ;>,nte de t.C1'rll.il nau - Nós tt.mcs reglstl'o desde lb!!J d,,:, tam~nte dentro dela. Em s~undo
""c:l1J,lLU Li] l.-"J';;;lO p~lo ~,at:lI, d.s· LrU1 d,:dto a Jll:'lUlllUl tlnaut;1aL:lwúo titules exp..d,ôos pelo Esí.lJUO e a I'l:' 11lg'M, uma. pergunta feita depoIs,

~iJ;; '.IUlJ U-l,Ul.lC CUhH'. e.1C:Ln'UIlll:J.W! v GU"luJ.t..,r UU La..a:1o cXl~iu que prlllçâo total anda numa mtd1a de não terá aquela penetração, não terá
jJc'JU W":lJÚ", <llilll qUWta PR,'r,e ela W'[l ....0 lncl'emente o maJJ 'pc.~~'\·[,1 a !Lítio l.&OO a 2,000 titulas, IJti.ra C3da Go· aquela slgnUlcação no conjunto, se
L.Clll ;;Ull 011 1,1.:1l\~Wla c.',n~l.o de l'..t.." t;nll't'ilO llé terrllil, lJr:.nclpalmen~(; úu Vemo. O SR. RELATOR - De 1.iíOO ela fór registrada depois de quandow. l)J (j~J~.~ ..\J ti:: qua~o Cil,oc.ç!l;,ô lJ"'l pequeuo ocupant!!, lJ-JdI pua "le é de a 2.000 titulos para. caüa Govêl'no se traÚlu do a~sunto. O que ble dls·
;[]ülll.'l'C t,C';úd:1CU, lcl;.Íúa JJolil Lel'I:13 ,';,LJ·tllU nl:'c:s,:;ld"de O bt,ultf rlcfinlti* O sn. DEPOENTE - Eu ten!lo a r.e lÚ estâ parfeitl1mente dentro do
uu ali JUIUhL'W!a pot;po"w Lt:U. rClU vo para t:felt.o de o:JtW' fm41ncÍ4l.lul'l1to lmpl'e;;são dil que com a apHcaçáo qu", assunto - legItimação de titulas - e
lU\'HJu u\J.",;das 110 lucan~ a sue ....• Gnwo, :1';5 nl(3:amos a ezclluçào pro· estnmos fazendo agora, j,,(:,o, a<tivw1a fIe diz tudo sôbre êle. I!;to está
~;;a ele,,",,;; w, Llt'... p.del'CllClalll, tl(;n- movt'udo por mUDlciplo. Prin1elro. ía* em multo a expedição de UlUlo:;. ali numa pá:Jlna só. E quem vai \'e
tio ~1JllT.ti.lLl!l." Ol! p.,{(:C,i'J.'t;,!! no selll.* z..ml1S um p:évio c:Hlustralllento dai Porque,' lUltes. o poslJetro l'equcl'1l1. I/. latal'ô })ebll um peda~o aqui e outro
(10 tle {lae t,,_O (l,r.mo é yerziiiullJ5.iíl- piJUta, para t •.lLar f ..Ibns Llecorrente.. med19áo, la o processo plU'll ~:llo BC/- acolá, torna-se mu!~o mais dif1cll.
lllO - lItle iláO be ajl<;)v~;LAlldo o l>U· üo 5íst~n lUltigO em que pequeno.. rl3:onte e [tcava na depU1:1éncla dL Eu .acho até mesmo didático, de mé-

, Ld;Of nu, r..,,,;,c e nume,~ }Jaft;c.:.'eA .i1cS*eu'õ!; eram etJ.\'olvllJ05 nas medl- ::lpresentaçáo de docu.rnem.ns e outrna todo, é melhor que. ao pnl!so que ll.lI
no {,l'UÜllO ue que, umn vez l':tellcilU.:lll Ç&l'll l't".lt.eridas 1'01 latlfulldlál'10J, exigências da lei, e o POSilCUO atrll- dúvidas forem sm-gindo ou que qunl
~.;; eri:lgc'llCh,s le.~lus tiO tocante à cie· L:IHão, l:l:'cmOIl o prévIo c:ldnslJa-- LaVa. 1-'or isso temos um acúmulo de quer membro da. ComissAo ache que
tha. Ehl\'l"'ntle lifcduLne. CJU pelo me· nlen\,() e m't.cllt:lmos a med,çao de processos anUgos, dat3llclo mais üa deva. ter esclarecimentos sêbre det~r
11l'''; mn,. lj,llulta parte das tel'I'<W, t6d1Ul as regiões, que!: o posseiro re~ trlnta a quarenta anos, até hoJe flD minado ponto, '8li 'l1e&mo deve inter..
I.j,ualquer que .seja o ocupante - 1301 queira, quel não. ln:c1o.mos ésse tra- estudos e sem solução. DeVC11l0S ter romper para fazê-Ia, para se tomnr
ü(JuP!!Ç'!l,o .l'rlltlúr1a ou sUt;:!ssão - tem balho no município de Pl"J;cadOf. lnu- uns 4 800 a. 5.000 procfi:;>g()s: l)Jtlma- nU1n corpo compacto, num todo, num
clil"cllo 'plcfel'l.nclul á legltimaçâo da n~cjplo recmteml'nte· criado. O SE. mente f1zett1<lS três expt?diçoos ~ tI- conjunto, Justamente para não ha
a,ei], OCJP.;dli. Certo é que, em awbGa to/flOR RELA'IOH - Qual é a área tulos: IJO~;' relath'os a processos de ver quebra do idéias em pessoa que
05 c~:;o;:; lle ocu)Jaçl:o, pl'11l1ltrl>t t;U Ó~SJ~ município? O SR. DEPOENTE Lrlnta a quarenta anos. O' 5H•• DEPU- depõe. Creio que o lI1ét<lc1o usado ê
lJDf Mleç~:l:\O, o EsiaeJo arrecada d~s - 'Pela. cnrt~, do munlcfpio, Ca1'ta TADO B~"TO GONÇALVES - Para o certo, porque, não quebra, Em b1
llfJIltflrOS, lnlfucutlvelnlCllte, a t.un de Hta teita por !nrormações, sua área complementar uma lnIormaçâo, os pótese alguma, o raolocfnlo nem o
ocupaçüo. AR ál'UlS ocupadas por POg· é calculada . em 20 mll hect.!ltcs. titulos concedidos flOS requerentes 1m~ rotlnt'lro que êle traçou. O SR. PREl.
lle11'C'S varIam üesde fração dtl hec~ Al.ll·edito. porém, que vanlOS encdn~ punham determinadas exigências; so~ SIDElII"TE - Resolvendo a questão dé
to.l'fe, a milhares de hectares < enfiO t..rar 40 oU 50 míl hectares. Nós reu. bl'Ctudo exigência sObre u nUmero dI'! ordem, a Mesa Informa. que, l'ea1~
EC llmft:lDl â cy.t21l.El\o rC<llme1nte tJ'a* nimos todos os fopógrafos que dls· hectare.s. Est.amos lnfol'mat1os de que mente, toem sido praxe em todas ae
l.mlhada, o que Pór iei pDde ser um pomos e atacamos todo o serviço do determinados requerentes, por êlcs ou Comissões de Inquêrito, permItir que
Qu!lüo d." IÍ-rca, -Os limil.es entre lL.!l mlmtcíp10 de Pescador. Já estanl0& alJ'avés de seus filhos, adqufrlrlUll os Sr8. Membros da Comlssiío pos~

'pOJ~C3 se definem por linhas l1tltu· c{)m mais da metade pronta do ser~ árelUl de grandes propolções. Têm sam, a qualquer altura da. exposição
nda, Iteldenteil do terreno ou por lt~ V1Ç.o de C2.!llpO c iniciado o sen1ço fundamento essas lnfonnações? Essas interromper o relator para solicitar
lillaa artll'lcia1s, convencionadas .'e· de escrltó:-io. Neste trnbalho. pode- terras e.'1tão em poder clí'sses reque~ eselareelmentos. Ezta tem sido a pra
lo:!' pOáSÇ'ir(JS e abrangem, como l~ mos expedir titulas a posseiros qUE. rentes e adquirentes, n1io poderiam xe adot.ada. e a Presidência não vê
~oderl9. droX1U' de Jcr, grandes e:nen· tennam um hectal'e. dols hectal'e6 sofrer uma revi&!o para que êle& nio motivos para interrompê*le., Allenns
sú['J) incultas. L!gr.m·se de tal fOrnlll até aquêle limite eslólbelecido. oa, se tornem, à custa do lilst2do. llJ,ti~ esclarece aos nobres Deputados que
IJUr' , pre,,;ent'Mí'Ilte, não se conca1fra que t.êT.l Area supt;rior, por exelllplu, ~undlár!os, permlt.lndo que grandes só serão permltldns sollcltações de
acutl'O do nosso EsLauo o.U11..1letro ne ~ de família e se é de família areas fiquem, sob-o donlínio de clt'ter~ e!clarecimentos absolutamcnt.e pertl~
qUlldrado,' requel', de terras desocupa· nwnerosa,!e sã.o herdeh';)s, desdll mlnados inctiv1duos ou famlliall, bn~ ncntes ao assunto que esteja sendo
das f

' '" Aqut é lntel'6ssaute notar a que cnda um qu1nhio não a.tinja o produtIvas? O SR. DEPOENTE ~ tratado pelo Depoente, Des~ forma,
/lcpJlute: multos ocupante.!: de terras 11ll11te. não seja superlor a 230 hecta- Não. Pelo lato seguinte: tão logo o teremos de um lado as va.ntegEnS dos
p~l1ctr,wam Da mata, abriam estra· rt'l':, l'IÓS promovemos a leltltimaciiu requel't'l1te obtém o titulo, êle promo~ uelarecimentos que ohegario mala
das, constrUiam S1ll.S banaquillh\ls li em nome de todos OI herdeiros. cíes ve o registro da obra. 1: uma obriga- vivos, por' chegarem a seu tempo, e
mo cultJvlwam a terra. Vendiam-na de que, com~ já dlu~, telta li diviflão ção, lima exigência da própria lei. a PresidêncIa tambóm impedirá ,ue
e outros. Isto tornou-se coml-rclo goodésiC'3. nenhum dêsses qulnlú\e.s Se êle deixasse de fazer o l'eglsf.ro, a reunião se tumUltue, através de n~
prmcJpaJmente no Vale do mo DÔl'e, venha superar o limite le~al que é serIa po:;sivel uma revil'lio.. Mas êlea dngações endereçadas ao orador, fora
do Mucuri c Jeq\Útinhonha. O 11lt.e- dt\ 250 hectares. O SR, REL.'\TOR - n10 deixnm de cumprir a lei neste do assunto que êle estA ·fooolizando.
lC:\11C dêles ela apenaS vender as pos. MaliJ uma informaçíio. ]Xll'lI. que V, ponto. Promovem o registro ~a obra TermInada li exposlçllo.'os 8rs. Dep~~
vc~, n/l.o cultivavam .lS terras. O SE· Exa. possa contlnW1r sua eoxposlçJ.o. imedlat.ament~. Existem, realmllllÚ', tndos cntlio, temo a maior llbefclade
.NHOn PRESIDENTE - Não tem NÂo do 1000$ os municlplos em Mi. casos como o que v: Exn, Pergun~ de fazer tMa e qualquer 1ndagaçãl'
mr1.lG terras devolutas? O SR. DEPO· nas onde ocorre &5e problema de tou, e que podenl0s'tesumir no scguinN ao depOEnte a -~le tamb6m respol1de~
li:N'rE -. NAo. ltx1stem lI.pt'naB terra:!> terras devolutas ou ocllpads.stlegn\. te: numa determinada' zona, mas na rá às indagações dc!de que tenha
públice.s oeupndas. O SR. RELATOR ll1ent.c. Creio que w.í.o em certas âreall maioria não -4corre 1&.."0, E é uma e1e..-nentos esclarecedores pro'a tru!1
- Pela iel, te:-ra ocupada não é de· mais novas. Quantos são OI! mun!cl· coisa. que o DeCl'eto nO '7.124 prevê, à. Comissão. Continua com a pala~
1folaLa. A5slm, e1Il Minas não hfr tel'· pios lt1ineh'os onde ocorrI.' &se prn. tenho impres..'<Ao que é justo. porque vra o 3r. Depoente. O SR, D:sPO.
1','1.3 devolut!li!. O sa. DEPOENTE - bletl1a? V, 8a, tem nlgumR ic!éia um individuo. que entrou naqut'la ENTE - O que acima eatã expoeto
Terra devoluta seria aquela desocupa, porque só no munteipio de PesellOOl' mata há !4'lnta ou quarenta anos decorre. como se vê, do art, 24 da Lei
da, Em Minas IÓ existem ~rras ptl. eatá sendo feito as~c levantamento muitas ~êZH enterrou pe!SOIi da llllà n9 550. já referido. que é o Beg\lln.
!Jllf'.1s ~Ul'l!da5. no sentido da ill<'tis· O SR. Dl!:POnNTE - Pela pr6~rla famUla na própria er.lrada, t.rabalhou, te: sômcntc tem dlrelt.o à compra
!;u;úo federal. "Vê·se que a próplia deílnlçio de terras devolutas, o·Se oonseguiu, cultivou, morre esta pos- preferencial independentemente de
leI d6 terras ftlVorece essa sltull(ão nhar nota o seguinte, Só teremOll soa, tem dez filhos, é evidente '1ue os hl1sta públlca. 06 ooupllntes que pro~
poIs que, garantindo os direitos 1'1'1'- con1lt'clmento de tr.da a área de tf'.1'- filhos devem ter direito. Agora vem varem morada habituaI e cultura efe
ref'~nclgjs A legltlmaçio pelo culHvo ras devolutas no Estado C1pés a ap1l· o caso do preposto. Houve, realmente, Uva. pelos mt'nos da quintp parte dOll
tie umn l'1uJJ:1La parte da ârea ocupo- r.gl'~O da Lei ]l'ederal" nl1 3.081. dê! CAIO de expedJçáo de titulo de terra terrenos para a agrIcultura. Os
!la, jjl>j'e cfl.T(Jlnho a dois procedlm61- 195E" Em Minas, n'" temos M l/lOlll\ll para. em nome de uma ouh"a pessoa, ocupll.nt~s que tenham momda ha.bi.
t...;: 1) n{juéle que maior ofertA fl· ende DC,O cabe- difeUllSão. A d!scdml· beneflolar um tel'celro. Isto não há tual e m~ntenhnm pelo menos três
!';:.r ífUJW ulals será beneficiado, pois n"J)~.o lX'la 1"rõprla Lei ll~ 550 resolve dúvIda. Mas com ~st.e trabalho que cabeças d~ gado vacum por alquelra
fj!h' 'Pod~6, tw.lf,f'nder seU! üreitos atã " p~ll':llem9., 1: o Vale do Rio '04oe estamos fJM:endo, no momento, des!t- geométrico ~ terreno!! f>1U'1l. crlllo~
cInco V~il aquela área que efettva· Mut'Uti e JequltinhO!lha. Já no Valll })afece eompleta.mentE' uma das fio· çio: os proprietários de t-errenos oon
menIR trabalhs. 2) O posseiro' "Ao do 8io Francisco, abragendo o t'orte lhas que podemos observar 111\ dois tlguos, que provarem, pelos ct.'nc1l
j(' 'Pre-rct1rJ" ~lTl tomar I'rodutlva Mds de Minas. n6iJ temo!! muiwúeas anos. O ,SR, PRESIDli:NTFl - Com clles de suas lavouras, que têm ne
::1 e:;:tenr_'íl:' de sua J)O$&e. porquantv sem origens e hoje oGnsidernd!lS COMI) a palavra o nobre Debubdo Mano~l' cess1dude e meio.'1 de Aproveitamento
cC7Wi dlrf'ito8 e.qtio U!l'l:::Uradoq pelo lelriUme.s nor lAres de reltl~t.ro dt' pt, de Almeida. o SR. DEPU'l'ADO 'MA- da ârell pretendida. Por e<ltnll ra.~l!I
?ultim de uma qu1Júa UlUte. o. li· erlmt'l\. S6 após a apl!('~I'J\o d~ LeI NOEL DE ALMEIDA - Sr. Preslden~ B expllCll. A JUl1'.xisUlnrla de J.emul de"
ml!ç'll dos direitos lll'derencials ti~ n" 3.081 oodl!Tá ficar s:pllrlldo o qUé te. para que possamos aproveitar ao socuplldns no ErhuJ.o l'! ocupantes qne
l'':flí, 'l{c~~!l forma. 8mtlllUl'lente tlUa· é l&ffWmo e o que ~ devoluM. O tnlÍltimo da l!X\}osfçlo feita 131'10 df!t~ oonsp\!uem lpgltitnllr áreas sUnt'rlol'ei
I"l',,~ lhl, fJl'l' !lA 'lt'~t:rkÕI'-<I Rfl,!' "f'Ie-' ~e!'te de Min",o: f! um" l'otl'1. (nt~ no repre~!'nt!l.nte da Secretaria de As reatmBute 'wablllhll!!ns, l\dljuirinN

n:w de ordem administrativa; o ~dll ela t'Stti dependmdo da aplica Agricultura de Mlnas Gerals,prOI'O- do, Incll1.6lve, blocg3 de matas que
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);:odêrImn (lODStiliulr 1'C$e1'VAa 1lor05- da tt)rra. Ul!1& veli legitimada essa ·da. pe!o Sr. GOVERNADOR. O ~SE- I ~enlo não tinha 11\oios. dê controlar
tuis, .Aqui é mterellSante, e 'quero ~p:>.sse, ela· passa no dominio pleno NHOR DEPO!1ll';"TE - Está sha Se- '1Il açAo ou encarregar o encarregado
deixar claro, que o art. 24 da. Lei da peesoa que ohteve a. legitima!ião. nhor. 9 SR.. PRESIDENTE _ En- do l;~vjÇ.!' de campo_ Agora.. por de
n V 550. e:tige, principalmente, que o porl~nto, 1\ partir da "data em que é tão. rebro -o· principio de cr1t!ca oue ternunaçno do ~_Gove~n,?dor, l'mb0l'8
1l1rHvlduo mantenha. 1/5 da. área cul~ lcgit~muda, eualnda lembraria ou- havlll,esb:,('atlo ao Governador do Es- contmuandoas -mcdlcues • cu.st~adas
tivada. Se êle mantém 1/5, pojQ tm hipótese pIor, com referêncIa ao tndo, O SR .RELATOR _ E nós pelos posseiros. com um trl'l,~~'mo de
manler em reserva 4/5. Então, êIe JutUÚlldIo, é o d,f pessoa não cultivar de Minas já lamos rea"U' O "'E equipe e reso1vendo 1'''1' re~;oes.· flor
leg1tllni>U 11. Arca não cllitlvada. ~ mais e dei"tar o latifúndio improdu- NHOR ~ PRESIDENTE ':.. - Corno'" ; bacias ~e curso d'ftgua, por' munic!
êle está de áCOrdo oôm o art. 24 'de til·o. Entendo ti curio3itlada de Vos. maiorla da Comissão ~ de m1nell"JS pios, nllo deixaremos. margem para
Lei. O SR. DEPUTADO BENTO sa EiXreU'ncIa que é altamente jUSU- muitas vtzes tl'nho que faier aquI aâ ,que- cs encnrre::nt1Qs do servira de
GONÇALVES - Uma outra. pergun- flclÍvel e oportuna.. O SR. DEPOEN- perguntas mais s~rias. O Sll. DE- Campo cOtn.etmn erros t; VI'ln1tl1tl1 pre
ta.; o órgão cstadunl, concesslonario; TE --J Deacardo com ó ~ processa- POENTE - Os posseiros se obríbl'J.vam judlcar pect~lenos po;;selros ou gran
m;erce uma. viglUmcia fiscnI para fl\- mento das legitimações e a cange- para ta~to, pela 'áquisl~ão de apóll- des t:la reg~ao. ,o SR. llEl...~~~n 
2er cumprir' o disposith'o da ~ lei,. no qilência da . legislação em vigor 1'0- ce do b:nômlo enegia e trampCl te 8 Fa10\1 V. ",a. ~9ue,no ,nunJClp.o de
.llenUdo de eXlUI11nar .••-O SE:."lHOn. demos dividir' os processos {lm'trt1s importAncia equIvalente a 80% do \'8- Pescador. por exemplo, '1 Cal ta 9,fl
DEPOENTE - Não hli. uma fLScalfza- grupos: plOCeS!lo':em que a área. é até lar atribuído ao ,seu lote de terra. cia1 dá. cêrca de 20 mil hectares, n:.n?
ção mlllto perfeita, A ex~eneão ter- o limite de 250 h~ctaresj artlgo 100, Valor que-'era pl'e:;umível, que era Mas (iUe com as medld~s que êles vão
ri/orlai do Estado é imensa e, o Oe- f29' d!l Constitulçao Estadual, ~ Oba dado pelo ~ol.etor EstadUal, "Ia lo- ~etuado, pro"àve\mente dê 40 mil. O
partamento não tem tido recurS03 su- dcce lIS determinações da.. Lei 550, de caUdade do lmave!. Como não podel'ia, ",R. DEPOENTE -: Exato. O SR,
flcientes pura manter essa fiscaliza- 20 de dezembro ,de 1949. O' proces- deixar de ser. o,processnmento das- REL.'\TOR -Entap o êrro. ai é
ção, nem mesmo com a. cooperaçao 50 em que as áras são' superiores a sas "'Concessões suscltou controvérsla enorme. .o SR. DEPOENTE ~ Por
do Serviço Federal. tJltimamente esta esse limite e até ao máximo de 10sôbre o ponto de· vista juridíco. AI- que.~ zona é n~va ~e o ServIço G~o
fiscalizarão está. entregue ao Inst·!- mn llectl1l'~, cuja concessão· ee."pe- -guns pareceres do DepartamlJn!o Ju- gráfICO ainda nao chegou ate _i. '?
tuto de Floresta. O SR. DEPUTADO dJção' do tItulo, ficam na depen·dõn- rldico do Estado e da Assesorl,\ Téc- Slk .ELATO -:- E:' uma estllla~1\~
BENTO GONÇALVES -. Justamente ela de prévia autorização da egrégia nica Consultiva, são no sentido de felta, O SR. l,?EPOENTE- A Cartaç-

"T....aquela nossa pargunta sôbre aqut!les Assembléia Legislatlva do, Entado. O que, embora enquadrados 1111. Lei, 93él, é, por ~nfomnçoes. O SR. REL:\TO~
qtr~_pbt1vernm terras sob. determina- SR., P,RESIDENTE _ Eu agradece- as concCSllõ~ ficam, na dependência - Enta~ a ~mjnha pergunta. se base.Ja
das, cõndições, ,e 'que ,não as couhe- ria que' o ~e:POente informasse, se de autorização legislativa, Outros pa- no segulllte: ct;lmo a ll~ediçIio dessAS
cerem, natul'lllmente essas concessões tive elementos' para tanto, se no Es- re~erse, entretanto, e mesmo de· acdr- glebas, dessas areas era .feita. no in,;,
devein sofrer uma revlsiio., E se 'a taqo de Minas Gerais têm sido co- do com o Decreto Legisla/,Ivo 6,430, de terêsr.e do posseiro, c~ mterêsse dll-

,concessão estabelece -que êle dllvcrá l~unS es.sss aut-orlzaçôes do Poder Le- 12 ~de, dezembro de 10tH, são pela le, êle é quem .p~gava. ~le é quem
ta" no mínImO 1/5 da terra' cultiva~ glSlatlvo, ou se apenas é úma dispo- concessão, Independentemente de au- "hlUltllva o agrimensor, nao pode ter
da, não pode ter menos re três ca- slção legal que não tem sido pdsta... torização legislativa e SI' baseia. na ocorridt! 0, fato, de, entre uma gleba
baças de gado vacum por alqueire de O SR. DEPOENTE _ Sempre hoU_próprla Lei que. em seu artigo 89 de- e ,outra haver uma área de ninguém.
terra. e assim por diante, se êle nOO ve. Até IMO. pelo menos. De '1960 clara: 0, ocupante de terra dev~luta que tlcou de;:ocupada1 O SR. DEPO
preencher essas condi~ões, n1ltural- para cá. é que os projetos vão :-para que,denu'o de Eels-.-mescs, contados ENT1!l- E interessan~. Daua a
mente essas terl'llS terão que vo1tar~ a A.s!!embléia e lá ficam sem salu- do lançamento da prim~lra série des- falta de contrOle do Departamento
ao Estado. O DEPOJ5N!E ~ Não, Cão. O SR. RELATOR 7""" MaS sem- ta em~ão. depositar"oÍlra «feito de d? Lev~tamento Top~gráfico. pode
porque os,ocupa?tes terao que pro~ pre há pell.'Íoas pedindo e requeren- aqulsiçao, ~ na ColetorIa da. sItuação mos assmalar o . segumte: detçit.os
var morada. habitual e cultura ele- do áreas grandes? O SR, DEP"OEN- do imóvel", em apólice a. que EC rc,. serisslmos: l?rimclro uma. ~pesSOI\ ~e
tiva, pelo menos na quinta parte dos TE - Superiores. E uma pesoa. ,pode fere esta Lei. 'pelo menos - 1'0% do llOo':Se requena. uma mediçao. comla
terrenos para a agrIcultura. O SE- legllimar· tire& superior: l! 250 hecta- preço atrIbuído à ,área por'êle ocupa- nava com o topógrafo ou com a engc
cNHORDEPUTADo' BENTO· GON- res, desde que... 'O SR. PRESIDEN'-· da. gozará dos seguintes favores aten- nheiro e fazia o ie\'anamento de uma.
ÇALVES -. V, S8. vai nos ajuda1' a TE _ Tenha autorização do LegIs- didas as exigência.'! da legislação em grande área. nantro desta área. às
legislar, porque, I\tlJltnhá, podemos laUvo. O SR, DEPOENTE _ ~ Pro- vIgor: prioridade pal'~ medição e 6e~ vêzes, tinha oito, nove ou ~dez ocup~n
restabelecer a reversao das terre.s que cesses com área superiores a. 250 her- marcaçao da gleba Jeupnda e paI'a' teso O SR. RELATOR --4 Cenh:!Ço
l's~lverem sendo aproveitadas dentro tares e que~ se enquadre, porém, na" OI demais têrmos do 'flroc~p de Ilqul- algUI\S casos em Valadarcs assim. O
•.:. (O depoente faz, uma dp.Jl1onstl'a- Lei 938, de 1\ da junho de 1953, ~ de sição; isenção de quaisque:: Ônus tis. SR. D~O~"T:Z - O p~ocegso cor
çao num quadro negro). Num deter- nome Energia e Transporte. Qs pro- cais relativos ao processo de aquisi- ria na Secr~tarla e os oc~pantes nã,o
minado curso d'úgua, mata a dentro; cessá:; ·organb:ados de acõrdo com çAo, inclusive ao impõsto sóbre tralls- tinham conhecimento do fato, De
pela história, veio o primeiro e fêz essa tei, q'l{e concede aos posseirOs 111üls~o e taxas com. êle 9.l'I'et:udadas' posse do titulo então, esta peesoa em
um aberto, e consf:ruiu uma casinha ~ertos privilégios, com preferência nos isenção durante dois exerciriOil, f\ par: nome ~e quem foi expedido o ,ttiulo.
a1. outro velo e localizou-se aqui. trabalhos de medição, isenção do pa.- til' do referj~o neste artigo, na par- promOVIa a retirada dos passeIos_d~,}
Outro aqui e assim por diante. Nem gamento de taxa deocupaçAo du- te de ocupaçao de· terra ftevoluta: re- local. O SR. RELATOR-, ÀS vezes
Itempre o invasor primitivo pemm.- rante doi~ al1os, prioridade. nos exa- lovaçAo das. ~ultas cabíveis quando de maneira violenta, jogando. vacas
neceu lã. A função dêle era abrir .mes téc1l1~oS e demais têrmos ragu- a medição acusar área superior à nas roças. fogo nm! casas, Policia".
poços. Vendia, apurava o ~inheiro, larll.';, -·e amda. sem a prévia autor!- constante do lançamento. .No C91'lCJ da O SO. DEPOE..~ - Is~o ocorreu.
consumia-o e voltava a 1rivadlr outra zação do Legislativo. E' uma Lei 986. letra "d", será o oCUpllnte obrigado Outro~fato é o s~umte: amda decor~·
.1'lOna. ~t~o, outra pessoa comprou Meslllo os processos organizados com a completar no :prazo de sessenta dJas rente da execuçao. medições qlle vi
dêle nqut e est.a pesosa requere a ·le- esta leI, temos cêrca de 300 pal'al!za- o pagamento relativo à dl!eren~a. n,ham e tcrnavam a atlng!r 11 ár~ell.
gitimação da terru~ De acôtdo ,com dos. O SR. REL..>\TOR _ 300 pro- Para efeito d@sse artigo só poderão ja medida. Temos casos la ~m que
a Lei, se êla cu1f;ivou 1/5 desta par- cesses? O SR. DEPOENTE ~_ Exato. ser recebidos, digo, sô serão receol- um titulo: no· caso de um cadastro,
te, êle pode legitimar, cinco vêzes :eles estão argUmentando que 'a Lei é dos em pagamento' ou depósito as hl\ uma. area que superpóe outra (lu.
esta e então êle reserva 4/5 em mata. inconstitucional mas são pareceres apólices mencionadas .nessa lei e ~lll' totalmente ou parcialmente. M~s
Todos Um oonçessáo desta forwa. do ServIço Jurídico. Temos parece~ tiverem sido adquiridas nas .epar- existe esta superposição. Da! surgl
Tão logo êle recebe o titulo, faz ores'dêsse IDl'SmO Servjço Jurldico em tições do Estado ou nominal Injus- sem uma série~ de qUll.'ltões para. se-

. registro dn obra. Depo!s de posse _do que manda. que se cumpra a. Lei 936. tiças ocolTeram por raz-õP4~' '.:.0 SE- 'Tem resolvidas judicialmente. Com
t.!tulo, ê!e' pode," inclusive, abater ma- E cm outrQS pareceres dizem que .. NHOR PRESIDEffrE _ Eu agrade- ilsse trabalho qU~ ~oje nós estamos
delra. para sen'a, para tins comer- Lei é Inconstltuoiollal.~ O certo.é o caria que os sra,. Deputados acres- fazendo podemos, de dentro do De
dais, e· vender. Porque' êle já é o segu;inta~ de acõrda com esta -Lei, centassem a1. que é passado. porque partlUltento em Belo Horizonte, con
do~o disto. Então, hoje vem êste in- mul~ ,gente reQuereu ,tel'1'a.. comprou altex& completamente o sentido lh tro1ar tQd~ êsse se1"/iço de c~mpo,
dtVlduo, que esteve ~aquI e vendeu ajlóbces, concluiu medição tudo isto exposição. O SR. DEPOENTE _.' ~ De modo que não mais surgirao és-

~ para A, anda, não quer trabalhar e Pagou o ~telTeno e o pro~o está. li que fugiram à administração do .;e: ses casos, E assinalo aqui: Dessa.,
-volta. querendo entrar aqul. 1!:3te pro- no Departamento. O SR; RELATOR partll.mento encarregado dds3e' tra- fonna,~ observa-se a. tmposslbi1ldade
prietário e.mbarga. Isto são questões _ E essas pessoas eslão nessas ter- bnlho. ~ Ora, são problema.. comple- 'lUMe 8bsolut~ ~de se controlar. ,o~
resolvidas em juizo•. desde que ha.ja ras? O, SR. DEPOENTE _ Egtão.' xos em fa.ce ~ da própria. leglsla\ll\o: trabalhos de cam\Jo,: '9 que tem mo
nvlventução· das divisAS e verificar O, SR. PRESIDENTE ~ Não acha V. interpretações, às . vêzes, diam.!i.tal- tivado: ~I - medu,oes erradas sob
(jue ôle é um lavrador. E' é retirado Sa, ser ésse um procedJment.o ab- mence opostas ~ :Ora. decorreram da o,lXlDto de vista técnico. ,acarretando
do terreno. A pergunta. feita. pelo no- surdo por lJarte "do Qoverllo doFs- apllcaçáo, dos próprios dispositi\·o& le- sel'io& prejuizos ao ~\~~~e às IP;W
hre Deput~do est,á r~spondlda cllU'a~ tado de Minas Oerais? Porque, ao gais; conseqUência das mediçqes)$- tes: ,/,2. - gTadndes me "......,. envto ve~
mente .Da posse do t,ltulO o proprle- que me parece, Independe de autori:' parsás, visto que os trabalhos sáo do ..reas a pequenos ocuP!!-J1 es e
lfl1'io poda fazer uso da terra. O SE- zação legislativa. portanto, apenas o custeadas pelos próprios posseIros que terr:s idevolut~, rt quais... n~o t:~o~.
NHOR 'DEPUTADO BENTO GON- ExecuUvó podería esclarecer se a Le! ficam assim na áependência do seu ~?ndec men o 01 a.o ~e nt:o Pt~~p~'
OALVES - Mas tem acontecido que 936 -é ou niío .inconstitucion9l. Pa- próprio interêsse. Aqui é lntarcssau- ..an o suns ree am~çoes em·
êsrJes cinco ou seis proprietários que l'ece~me que o pior caminho é êste, te e~quêro deixar claro, que hojellcom oport\:i' ~p;xp~:Çâ~~Ot~;~~ f:~~~
adquiriram a. posse foi para um só de .deixnr 'acutnj1lar ~rocegsos,' per- trabaJho top~r~fico organi~d'u em- d~:m~::t1os. pelas vias admlnillo'a
tô~a a ál'oa? O~SR, 'DEPOENTE - mUnIdo que gronde numero de plO- bora as medlçoes continuem sendo tlvas, na defesa de seus direItos, por
Nno _~há lmposlçao da ,lei. pe\o- ma- pl'ietfu'I()~ .de terras flquem índeci- custeadas' pelos passeIos, todos os, de- lIus.nto, somente em juizo podprüo
1108 eu í1e;;eonheço, O SR. DEPU~ 80S ql\an.o ao dominlo, O SR. ,.,oEPO- feitos interIormente o~servad'1S puãe- recuperar' 0,11 prejuizos sofrJdOs. '1llitn
TADO BENTO a~NçAL\TES -FoI ENTE - Exato:. O SR., PRE.:::;IDEN- ram')ler llorr.rddos. Nao mais tef~mor. 'do as rec1lUltações são feitas no cursa
0. que ocorreu em nulos casos êm MI- te - Eu!aço~ crItica pal'll. aue o º cnllO de deslocar posseiros de que ~ c]o ,processo, ó· Dépll.rtnmcnto díll
11M Gerais, onl1e existem~hoje fazen- nobre &'poente o!er~c;a"',se tiver, um outro ocupasse ,o lugar; de (lUa um gêncfa no sentido de se apurar tJS
rlelrClS com 5 mil alqueIres de ter- esclarecimento que justIflCjue essa aU- processo venhn a, ser processado e ter dIreitos em jOgo e núo são rltros os
rllS compradas; <;> 8R.. PRESrDEN~ tude do Oovêrno de Minas Oerais. o trâmite final da expedição de tltu-· eMOS dessa natUreza em CUrllQ neste,
.TE - Farece-me, ~ nobre dllputlldo, O SR. DEP.OENTE - Dt'pois dêtses 10 em nome de um prep(dt3. TOdas órgll.n,'· Nós ~emos inúmeros "rocell-,
embora seja desuconselhável, a. exis- paleceres contro\lertidos. o Governa- essas causas n6s el1mln1'\mlll ltg01·a. flDS. parallzndGs até que so agi1nrde,
tência do latifúndio; que não 11á uma dor baixou. um decret-o mandando Entã". not~-se -o Jtilt~t'l;'. !, ('Onl'l{'- pelo menos por Ul11a decisão judicial,
lcglslac;ão especlf1C11. O que me pa- que se dê andamento a. todos os pro- qtiêneia da próprla exigêncht ria 1/;'1, quem é realmente ~o dono, "As me
!f'ce que significa no r.asa de Minas cessas organizados ~ de acórdo c.om a de que 'o posseiro seja. O\)rl>~c'I,() adições feit.ns às exP€'nsas dos JlO$
Cifrais, li que as c.aracterfstieas que Lei 1136. O SR, PRESIDENTE - A cuatear a, mediçã.o. As~~ram seiros acarretam. como 16. tol dltó.

, fi lei exige são antes t:h\ legitimação divergência. ~orta}1t-o, já está dirlnti- feitaa .'ísoladamellte. ~ (J D:ep:trta-, trabalhos eapallllOS, imposifbilltando o
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r, .lI. leia política conseguiu uma. tLê'
llia~no englobando ou encampando
~quêles pequenos posseiros. 1l:sscs pe·
cwenos posseiros não sabiam dillSO,
S.~uberam porque certa manhã. viram
as ·vacas dêsse fazendeiro em sun
roça, souberam porque vi~am SUR
crsa queimada, souberam porqúe vi·
ram sua fnm1lla prêsa ou icvada pela
policia. E' um exemplo, poderia cita:
muitos naquela região. Os filholl d(!ll
ses posseiros. êsses que foram Msini
jogados embaiXo da ponte do Rtu
Doce, êsses que vU'am sua choupanu
queimada, êsses que viram a SUll roça
estragada pela vacas do fazendeiro,
se criaram naturalmente com· êSIJ~
recalque, com êsse espirito de vingan·
ça. E hoje foram para a rua, etlJ
Valadares, pleitear essas terras. Isw
nós iremos apurar, vamos lá, vamos
perguntar e saber. E' evidente que
o Departamento nada tem a ver co111
isso.-Foi tudo para o âmbito da Pu·
lícia, como diz o llustre depoe11l.~.
Mas eu quero que fique aqui caractf'
rizado êsse fato porque em VaiattlHes
vamos ouvir peSsoas que confirmará!)
ou não êste fato. O SR. DEPO~T1li
- Com essa investigação que vai lIel
feita é interessante notar o seguintu.
como eu expliquei no quadro, rnuHet
invasor de terra naquela zona só in·
teressava construir o barraco parb
efeito de vender. para negócio. De·
pois de vendida a posse êle queria
voltar, E quem comprou de posse d:.
!.3crltura. promovia em juizo.. • L'
SR. RELATOR - Evidentemente
ganhava. O SR. DEPOENTE - De
modo que houve muito disso. Fui in
formado que, daquela agitação em

Valadares, se se apurasse cuidadosa·
mente não tInha 5% de lavrador. O
flR. RELATOR - Crto. O SENHOR
DEPUTADO MANOEL DE ALMEIDA
- Sr. Presidente, esta Comissão de
Inquérito está funcionando de ~odo
inteiramente diferente, em que pese
a ponderada decisão de V. -Exa,. Nu
ComIssões de Inquérito, primeiramen
te se houve a parte. Depois se dá a
palavra ao Relator. O Relator esta
fazendo a sua interpelação ant~ dIA
hora, porque estamos ainda ouvindo
do depoente. O BR.- PRESIDENTE
Vou solicitar ao Sr. Secretário que
por fIneza me dê o ~eglmento dll
Comissão de Inquérito, quanto à ex.
,osição. Encontro procedente a Ques
tão de Ordem de V. Exa. e Vamos
verificar se regimentalmente há mes
mo qualquer dlsposlç!io nesse sentido.
APresidênc1a faz questão de 111\1

toda satisfaçáo a V. Exa. ContlUua
com a palavra o Deputado Paulo
Freire. O SR. RELATOR - Sr. Pre·
sidente, em Valadares, o M111istro da
Agricultura tinha uma fazenda, &.
tou informado qUt:l aquela fa~enda fol
ocupada há multó tempo por possei·
ros. E lá foi o Ministro da Agricultu.,
ra e precipltou os acontecimentos
~e agitou 'mais, acenando, para
aquêle grupo com essas terras do MiM
nistério da Agricultura. V. E.xa. te
ria. alguma informação sôblc 'lSS01'
O SR. DEPOENTE - Não teni10. SI!!
apenas que o Govêrno Federal tem
uma fazenda lá. O SR. RELATOR:
Outra. pergunta. A BelgoMMinelra
tem uma grande fazenda lá. Foi d(\
uma baronesa ou de uma duquesa
Em que pé estA a legalização. dessl!!!
terras da Belga-Mineira, de Gover
nador Valadares? O SR. DEPOENTE:
- A Belgo-Mineira tem ceréa de 150
mil hectares em Minas Gerais. Mll!l
tôda essa terra adquirida depois de
legitimada. Tem uma pequena parte
na Regiáo do Ribeirão de .Cocal_
Grande. Cl!rca de dez mil hectarell
que ela adquiriu apólice em nome da
energia de transportes e os processos
estão parados dependendo de serem
expedidos os tltuios. A' \'inica terra
devoluta lJue a Belgo pedlL legitima
ção é na RegiãC' de Cocais, Grande,
TOda a ârea da companhia. foi adqul·
rida de pessoas que obtlvernm tltulu
do Estado. E uma outra modalidade.
O individuo le~itimava em nome dêle
Pagava ao- Estado numa base de

padnslramento das terras legilimn.>,
legitimadas, com processo em mda·
Inento e devolutas. Os trabalhos Ma·
lados favorecem certas irregularida~
des, seja a legitimação de qrandes
dreas em matas como sendo de terras
de cultura com cultivo efetivo. PIO
cessamento e medição de uma mcsmn
gleba pará mais de um posseiro, dndo,
na. maiorIa das vêzes, ao fato de nào
ser o mesmo profissional que pI'ocede
no levantamento topográfico da aron..
Casos de superposição de parte dt'
Area é comum, gerando como no cMo
antedot', desavenças entre pOSSe1ml;.
Não raros, também, são os Cal;(l~ de
sobras de áreas que são disput!\da~
pelos posseiros. A nova orlellbU;!lo
dada aos trabalhos de campo, neste
órgão, visa sanar êsses e outr05 ma·
les dos trabalhos esparsos. Atacadull
os serviços por turmas técnicas, pro'
cede-se ao mesmo tempo ao levanta·
mento topográfico, cadastramento.

-~. ,.verificação dos direitos dos • "sseiroll
e de pronto são dirimidas quaisqller
dúvidas que surgirem no curso dâll
operações de campo. Os levantamc11'
tos . são feitos por bacias de cursos
d'água, coihendoMse em relação pró-
pria, os nomes dos posseiros, 'lxmni,
nados os seus direitos, oportunid'lde
em que são prestados todos os i'.scla.
recimentos, para que cada. um tenha
consciência dos seus reais direitos,"
De modo que nós hoje não ficamoll
em Belo Horizonte na dependência
do posseiro nos trazer a docUt"lenta.
ção, nem nos louvamos mais na ill
form:lção do encarregado da medição.
Vamos antes cadastrando todos 011
posseiros, verificamos se realmente
êles satisfazem a lei quanto ao cultivo
a criação de gado, recolhemos todu~
os documentos. E assim, além de po·
der controlar a. parte técnica, o pru·
cesso anda muito mais depressa, ~V1"
tando qUI:! surjam êsses defeitt>s qUI!
nós p(ldemos observar no passado. O
SR. RELATOR - Até ai, antes dI.>
entrarmos na invasão de Governatlot
Vnladares, podemos dizer que apesar
dos defeitos; apetar das onússões.

, apesar dessas -dificuldades que a prO.
, pria lei e o próprio processamento da
aquisição de terra em Minas Gera111
têm causado, até ai o que há é umll
luta legitima do homem querendl) }ua
terra. Até ai não há agitação, até
ai não há subversão. ,E' um dn'eltu
legitimo que tem um cidadão ae pe·
gar o seu pedaço de terra r cuitivar t
ter sua propriedade, com todas ali
dificuldades" legais que nós temos 
depois apreciaremos a responsabll1,
dade do poder público - mas até
ai o que há em MInas Gerais ê W1J
direito legitimo que tem um cidadão
de pleitear seu pedaço de chão, seu
pedaço de terra. "Invasão de terras
em Governador Valadares. As 11IVIl
sões de terras ocorridas na região ne
Governador Valadares não t.lveram
quaisquer relações com prolllemas
pertinentes ti terras devolutas. Essas
invasões foram ocasionadas por In
dividuos inescrupulosos e agitadorl!&
que. intel'essados em convulsionar o

.Estado e aquela região especlfica
mente, concitavam os lavradores me.
nos protegidos da sorte a se apos~
sarem de grandes fazendas - fÔf..!'elrt
elua legitimas ou em áreas devolct!4
- sob pretexto de abolirem lati!Ull~
dias. desenvolvendo para tanto, os
métodos de praxe, ou sejam, métodos
vIolentos. A êste Departamento ne~
nhuma reclamação chegou contr3
tuls abusos, vIsto que não sc tratava
de contendas entre posseiros. A 100'
lução dnqueles casos foi dIreta pdca
a. órbita policial." O SR. RELATOR
- Tenho Interêsse em Governador
Valadares porque recebi várias infor.
mações e de hoje a oito teremos aqui
o homem que vive o problema de lá.
O Deputndo Lasau Sales vai nos trl\·
zer cerlumente informações muito
reIaIs de Valm1ares. Mas o fato é o
seguinte: Em Valadares. eu conhl'l!'l
casos assim: Um cidadão com uml\
fazenda multo grande. me teve essa
fazenda th:ando posseiros que nA
anos trabalhavam lá e !lle por In.

Cr$ 100, o hectare. De posse do tJ.tulo setembro de 193!1, que diz respeito ao
vendia para a companhia por ..' Código de Processo Civil, em que evi
Cr$ 10.000 o hectare. Mas a :lImpll. dentemente náo há a figura do dc
nhia adquiriu depois do titulo. l!l a&- poente mas Igualmente há muitas re
sim ela fêz o patrimônio. E' evidente ferências à figura da. testemunha que
que ela não pode dispor daquela área, por ana.logia poderiam ser estendidas
porque' os fornos consomem mals ae ao caso da Questão de Ordem levan
um milhão e seiscentos mil metro! iada. Também no depoimento das
cúbicos de carvão por ano. gles l'a testemunhas não há nenhum dispasi
fão com um programa de plantaçãü tivo expresso. Desta forma, cumpra
de trezentos milhões de pés de CUCl1' a Presidência resolver a Questão de
liptos. Até agora devem ter atingido Ordem mantendo o que tem sido há
um têrço. mais ou menos. Nas terras bito, nesta Comissão instalada re
onde estão aproveitam ~ até as rat- centemente, de que o depoente pode
zes. Depois de preparado o tCl'l'eIl'U rá ser a qualq'aer tempo interrompl
fazem a plantação de eucallpto. O do pelo Deputado desde que a per
SR. RELATOR - Mas as terras 10' gunta ou indagação diga. respeito ex
ram adquiridas legitimamente. O pressamente ao item ou aO assunto
SR. DEPOENTE - Só uma. pa1ote, na R I t t· f 1 d ORegião do Cocais Grande, é devoluta em que o e a 01' es !Ver a an o.Deputado Manoel de .Almeida terá.
ainda. Está na dependência :ia Lei. tOdas as vezes que quiser, a oportunl
"Pantanos de PIU-I. Com relação dade de solicitar a palavra e' ela lhe
aos desentendimentos s'Jrgil1os na será. llssegurada em qualquer momen.
região do Piu-i, onde foi drenado to: A única recomendação que a Pre
considerável pantanal, êstes tIveram sidência faz é que ".stas perguntas se
origens na disputa das terras recupe jam pertinentes à matéria. que estr.
radas. Os proprietários de áreas lim!. sendo discutIda.. Tem a palavra CI >10
trofes com o pântano entenderam que
lhes era licito estenderem suas pro- bre Deputado Manoel de Almeida.. O

id' SR. DEPUTADO MANOEL DE AL-pr e ades aos lnnites do curso (1'9gUI> MEIDA _ Sr. Presidente, Srs. Depu
restante do pântano, sendo as terras
ao que me parece, consideradas tados. digno funcionário da. Secreta
acrescidas, segundo disposto no hossu ria de Minas Gerais, quando nós pro
Código Civil e mesmo porque, sua pusemos esta orientação, nós o fize~
aguada era o pântano. Não poderiam mo;! baseados em prática aqui nas COM
ficar prejudicados_ na criação do gado, missões de Inquérito que sempre de
pelo recuo das águas. Por outro lad~ termihou, que sempre toi usual, ou
entenderam outros interessados que, vir-se o depoimento e não deixar de
pela drenagem e o surgImento de fazer interrupções, maS interrupções
grnnde -área e -porque o pântano nilo ligeiras. Mas não estabelecer o dii
era 'l>ropriedade de alguém, ess~s ter- logo como foi a norma no presente
ras eram devolutas e dessa forma. caso. ~ precisamente para evitar o
pela ocupação primária e nos têrmos diálogo em que a própria. Presidência
da. lei de terras. teriam, assim, 1ireUo teve oportunidade de participar. O
preferencial á legitimação. 1!:sse.. prCJO depoimento feito com interrupções
blema foi definitivamente solucionado apenas para ligeIros esclarecimentos
peja desapropriação da área que de- está. dentro da norma processual vi
correu da Lei especificamente votada gente, no caso penal, civil, etc. Isto
pelo Congresso, segundo fui Infor~ é corriqueiro e nós também conhece
mado. "O SR. RELATOR - Senh(l1 mos. Mas o que nós quedamos em
Presidente, posso fazer uma. pergun.. favor do método do nosso processo de
ta? Penso que o Relator em qualquer trabalho era. evitar êsse bate-bola. de
tempo, e qualquer pessoa, pode in· conversas que às vêzes alongaMse
terromper o depoente. O SR. PRE muito e toma-se difusa. a matéria.
SIDENTE - V. Exa. contin1la COln que temos de apreciar. Uma. comis
a palavra. O SR. RELATOR - O são de inquérito deve ser antes de
Departamento de Terras em Mina mais nada objetiva. E por isso nós
Gerais tem algum contacto mais dI· quedamos manter apenas êsse pensa.
reto com essa área de Piu-i? O SE, mento à minha interpelação. FeIta
NHOR DEPOENTE - Há um anu essa apreciação vou me dirigir ao de
toi pedido esclarecimento à Secreta· poente. Peço a. V. Sa. que me in
ria de Agricultura. O Secretário man- forme se tem conhecimento da Lel
dou um advogado e um engenheiro lá. n\' 4.176, de 7 de dezembro de 1962,
De modo que francamente não tenhO Quando eu pergunto se tem conh'.lci
o resultado dêsse relatório. Foi e11M menta não é apenas que houve uma
tregue diretamente ao Secretário' de lei votada pelo Congresso, mas dos
então. O SR. RELATOR - Vossa têrmos dessa lei. O que essa lei ob
Senhoria pode informar, atualmente, jetiva em relação ao assunto que pro-
em que pé está. essa demanda, essa di I 11 O aR DEPOEN
agitação, essa dificuldade? Os jor- curou se p nar. • -
nais da semana passada estão anun~ TE..!- Que nÚlI\ero é essa lei? O SE-

NHOR DEPUTADO DE ALMEIDA 
ciando que está em efervl'scênctl\ Lei n\' 4.176. ~ a lei que se refere ao
Tenho na minha pasta o recorte. O banhado do Piu-!. O SR. :':>EPOEN
SR. DEPOENTE - Não existe êsse TE _ Não, não tenho. O SENHOR
problema. O SR. RELATOR - Está DEPUTADO MANOEL DE ALM~A
em efervescência lá em Piu-!. O _ O senhor não leu a lei? O SR. DE-'
SR. DEPOENTE - A informação que - i nh i to
teve de pessoas que trabalham nn ser- POENTE - Nao. T ve CO ec men
viço jurídico é que 110 caso de d"cna. que foi votada uma lei. O SENHOR
rem o pântano a ârea é considerada. DEPUTAD~ MANOEL DE ALMEIDA
área acrescida, pelo Código Civil. Mas - ~uer dIzer que o caso do Pill·i é
o pessoal da região não entende a1;- conSIderado pelo Govêrno de Minns
sIm. O SR. RELATOR _ Os l'ito como um caso de invasã~ de terras?
donos. os fazendeiros. O ,sR. DE- O SR. DEPOEN:rE - Nao posso di
POENTE _ Os fazendeiros devem eto. zer isto. Afirmei aqui de alguns ju
tal' se referindo à área do Rio Doce? rIstas é considerado como acrescida..
O S~. RELATOR _ Não, Refiro-me O SR. DEPUTi\l?O MANOEL DE AL
à área do PiuM1. O SR. PRESIDJl,'N'l'E MEIDA - Se naO é caso de Invasão
_ Eu pediria permissão para inter- de terras, V. Sa. poderia responder
romper os trabalhos a fim de resol\"er se se trata de uma pr~ramação lni
a Questão de Ordem levantada pelo clada pelo Go\'êrno Federal e n!1o
nobre Deputado Manoel de Almeida. terminadas? O SR. DEPOENTE 
A legislação existente quanto a. Co. Não. senhor., A situaçãO do pAnt,ano
mIssão de Inquérito é a Lei número do Piu-i foI iniciado um estudo no
1,579, de' 18 de março de 1952, govêmo Milton Campos. O estudo to~
Lendo os dispositivos da legislacáo pogrâfico foi feito nesse Ilovêrno, De
existente sóbre a matéria não lIe en- 110is o Govêrno Federal fêz o dreno.
contra nenhuma referência a nenhum o Govêrno Federal realizou. atravês
dispositivo que possa. ser aplica10 do DNOCS. o trabalho de recnnl'rllcfio
quanto ao depoimento das oesscas, dns terras - drenae;em. O SENHOR
ou convidados para depor, Olt l11tJmB· DEPUTADO \1:ANOEL DE ALMEI
das para depor. Portanto, sendo DA - Mas houve uma lei. Quando
omissa a lei me recorro' ltqui ao me rl'flro à progrnmacão ê à prOll'rn
Decreto número 1.608, de 18 de mação de ocupação. e precisamente



17

,,' Lei n9 •• 1:'76 que contém luna pró:-~~=~ área ai se Pr~sume- fora porque se originam da .diábase, do 1Sua pro!~ão era. de sapatcir6. 1;:le
gramação. O SR. DEPOEN'1'.lJJ da. parte já situada? O SR. DEPO- calcArio, do turfitQ, mas essa ílrea organizou 1:35a invasão de terra3. FI
Pelo menos na. zona Oeste; comu eA- ENTE - Essa área está nas mãos do não representa 1/3 do Estado. Sõllre quei sabendo apenas do plano de 1n
pus antes - Oeste-Sul de Minas - Estado. O SR. RELATOR - Qual o o Vale do Rio Doce, que multa. geu- vacUr terras de particulares; tcrras do
nunca surgiu a menor dl}vlda sdbl'e número de hectares, mais ou menos2 te acha uma maravíll1a, assim se Estado. como por exemplo. a FI1
terra legitima ou não. No Noroeste - O SR.' DEPOENTE - Eu pedi ao expressou um engenheiro, há cérca zenda Federal. cuja divisão se oan
existe uma dúvida. E no Leste, nu Departamento Jurídico do Estado. de de 80 anos; "futuro _deserto brasi- sou fazer mais tarde. De fato;' êIes
:Vale do Rio Dôce, no Mucuri. não acõrdo com a Lei nQ 3.081, a cliscrl- leiro". Pois bem, acabo de visitá- pensavam fazer esta divisão e eu
existe dúvida. nenhuma. 'rerra qu~ minawria para 73B-mil hectares. Por- 10. Está compreendido no llrqueano, apenas via a Impossibilidade daquela
não tem titulo é devoluta. Entáo por que aqui há um prOcesso 'de legltima- a zona é acldentadissdna, nela im- .:tf;isão,' pois colocar 200 fam1lia~ nu
êsse motivo n6s tomamos conhecl- ção de terrns. No Norte de Minas peram o 1lren!to e o gneiss. O solo. ma região acidentada .extremamente
mento dêsse.- caso do Piu-l. O SE- é uma. coisa Interessante. Promovem na partê inclinada,' diílcllmente V.' sem lÍGua, era impossivel. Tomei CQ
NHOR RJ1:LATOR - Apenas para um llma: ~yisão. Promover, pOl' exemplo, Exa. encontra além de 40 cm. As nhecimento apenas disto e ver1hquei
esclarecimento. Quando ° Govl!rno a dlVlSao de. tl1~a gr~nde fazenda. oalxadas, que no inicio da penetra- logo de Inicio, que era impossível O
Federal interfere como no caso, atra- ~o~rem os edItaIS, o JUIZ jUlga a di- ção eram 6timas para a agricultura SR. PAULO FREIRE _ out~9. per-'
vés do projeto de V. Exa. qu~, se VISl1:0 , a pessoa yende e quem compra' _ reservas de húmos _ estão 'hoje gunta~ A SUPRA teve influênc!fl lá?
transIormou em lei, .11l:ulto o~~etlva~ regIStra a esc~ltura. ~~e. V. Exa. encobertas por um bi.nco de areia Interveio nesas' agitação de Gover
passou para o domimo da Urnao.. ,E. examinar a calta geoglá!lca de Mi., que vem da erosão. da encosta. En- nador Valadares? O SR. ENIO LO
passando _para. o domínio da UnUto o nas até 1930, l7-'1tes ~ abertura. da tão óo Vale do Rio Doce, se V. Ex~. PES J)A SILVA _ Pelo que li nos
Es~o nao pode ter nenhuma Inter- ,central do Brasil, vera, '!ue o prOprio fôr apurar, a. parte plana às mar- jornais, p,osso dizer que teve, pois
!erencia. De modo que ai é que se Depal·tamento GeográfIco, declara gens dos rios não representa l/50 já lã. estõve o Sr. João Pinheiro
situou essa informação do Depoente. "zona pouco explol·ada". O SENHOR . . _
n:le teve' conhecimento da. lei que DEPUTADO MANOEL DE ALMEI- da are~ t~tal, :. hoje prejudIcada cem Neto. Eu não o, conheço. Li notí~hs
passou para o dominio federal e fu- DA _ Quals.!!.s áreas que esUlo e~- a erosao. Entao, no ~~u ~odo de pelos jornais que êle estêve lá. O
glu, então, inteiramente à órbita dê- tregues ao rNJ.C e ao Estado, à Um- v~r, ~ó .é_ possivel orgaAIzar se uma SR. PAULO FREmE - outra pel'
leso O SR. DEPUTADO MANOm,. versldade Rural? O SR. DEPOENTE dlStnbUlçao ,.de terras à~_ mll.Irns gunta. A SUPRA desapropriou algu
DE ALMEIDA - Mas não conhece os _ Ao INIC, 328.000 há malS ou me- dos cu~sos dagu~ n~s ;eglOes p.al1~s ma área em Valadares plIl'a justiii
têrmos da lei. Quantia V. Sa. se re- nos. A -Universidade Rural, 1'10.000 oU; .!àCllmcnte ~ecuperaveis e paSSl- cal' sua presença nessa agitação? O
feriu ao caso da Belgo-Mineira. fíllou ha, área tirada ela carta geográfica vels de lrrlgaçao. NeSSa Nna. do SR. ENIO LOPES DA SILVA 
em 150 mil hectares. Naturalmente feita por informação. O SR. DEPU- Vale d~ Rio Doce nós encontra~~s Que eu saiba. não. Acho que apll.
isso na regito do Vale do Rio DOce, TADO MANOEL DE ALMEIDA dep~essoes,gr~tas profundas de I,. <t, teccu lá no Departamento de Terras
não? O SR. DEPOENTE - Não. No Onde hâ superposição de titulos? O 3 leguas, InteIramente sêcas. Assltl1, um funcionarIo da SUPRA e pro"
Vale dO Rio Dôce e uma ãrea que SR. DEPOENTE - Conhecemos to- s6 depois de çadastrar as terras J;.la- curou interessar-se sõbre o prolllcma
êles têm às ma-gens do Rio das Ve- dos êles. O SR, DEPUTADO MA- nas que possam ser protegidas con- de terras devolutas. Bu expuz a êIe

- lhas. Mais de 150 mil hectares no NOEL - DE ALMEIDA - Em que tra a erosão que possam ser irriga- que ao Inv~s de estar' criando esse
,Estado de Minas. Deve-se aproximar área? O SR. DEPOENTE ~ Não te· das na falta de chuvas, e verlficadllS problema. em Valadares, que fl;:es
de 150 -ou 160 mil talvez. A Belgo nho de memórIa. deve estar na 01'- as condições do nosso trabalhador sem um estudo mais racional de
adquire terrenos de particUlarelt. j!; dem de 10 a 20.000 ha. O SR. DEPU- do campo, eu acho.interessar.te uma. aproveitamento do Rio Verde, atra
nós temos registro de titUlos expedl- TADO MANOEL DE ALMEIDA - divisão. Quanto a~ trabalhador do vês de um plano ~ de irrig:;ção, 328
dos pelo Govêrno. Não temos cadns- Quantos colonos, considerado!;l fixa- campo, como disse no inicio da mi- mil hectares de terras lntelramente
tro de quando uma pessoa. adquIre dos, se encontram no INIC e na ex· nha cxposiçào, o seu interêsse mai.or livres até hoje para localizar 6. 8 ou
uma terra de domlnio de outros. O periência realizada pelo Governador consiste, em fazer' a posse para ven- 10 mil familias. Essa a infornlnção
SR. PRESIDENTE - De terceiros. do Estado? O SR. DEPOENTE ~ lio der, poucos lIe fixam. Eu observei que dei a êle. O SR. PAULO FREI
O SR. DEPUTADO MANOEL DE AL- INIO eu não conheço, mesmo porque, agora, lá na região que estamosJtla- RE ..:... Mais uma, pergunta. A SU-

. MEIDA - Problema da. Jalba. Queria a partir de 1948, essa área ficou mais balhando, posseiros com 10 alqueires PRA desapropriou alguma terra em
saber de V. Sa. o segúlnte: gual a em cogitação por nós porque foi CE'- d~ terra' sem um õvo sequer para Minas Gerais que seja. do seu co
disponibilIdade do Estado l.indà nes- dida ao INIC. O SR. DEPUTADO vender, enquanto outros, que ocupam nhecimento. Ela tem alguma área. a
flaS -áreas?,- Eu queria que V. Sa. MANOEL DE ALMEIDA - Na ,parte 1. 2 alqueires, estão bem, E' comum não ser esta do INIC, à sua dlsposi
desse um esclarecimento a respeito que está com o Estad01 O SR. DE· naquela. regIão o indiVÍduo fazer a ção em Minas Gerais? O SR, ENIO
dessa disponibilidade ,do Estado e o POEN:IE - Essa parte, como 2U dis~ lavoura e.: na época dacapln:lj ablln- LOPES DA SILVA - De desapro
que está em mãos do Govêrno Fe- se, está ~efe~dend() U1I).a dlscrlmln:.!~ donA-la, sem qualqucr dúvida, ante priação., não tem. Pelo- menos que
,deral. O SR. DEPOENTE - (Faz a t6ria, apllcaçao da Lei ·n9 3.081 fe- a. promeSsa de um vencimento me- eu tenha _ noticia. Houve apenas
seguinte exposição) Rio Verde. Slio deral. O SR. DEPUTADO MANOEL lhor em São PaUlo nc. Rio ou em aquêle sIecretâ que desapropriou ter
Francisco. O Estado, em 1948; a par- DE; ALMEIDA '- Quer dizer, nlío Belo lIorizonte. Ó SR. PAULO ras nas m,l1rgens de estradas; mas
til' -do Córrego Sen'arla até a Serra houve colonização·,' O S~. DEPOEN- FREIRE _ Isso ocorre em -tõdas as uma região determinada, não. O SR.
do Sa.bonetal, da Serra do Saboneta! ,TE - Ela' está. tõda Il1vad

d
idll.•.~â zonas de Minas .ou em alguns casos PAULO FREmE _ Sr. Presidente,

,pegando o C6rrego do Escuro, que e ali boas fazendas,- o Indivi uo f~rn apenas? O SR. ENJO LOPES DA estou sa.tisfeito. O SR. PRESIDEN-
um afluente da. margem esquerda do poços a 200 metros de profundidade SILVA _ Acredito que mais no-Rio TE (Austregésilo Mendonça) _ O
Rio Verde, cedeu esta. área, mais ou e tira. água. O SR. DEPUTAnO MA- Doce porq'ue '61e vê logo que a ter- senhor pode' informar o nome dêsse
menos 328 mil hectares, ao INIC para NOEL DE ALMEIDA - F~z a 'pel'gun- ra é fraca. e além dis~l) no regime funcionário da. SUPRA que o pro
uma colônia. Isto era mata. Ainda ta porque os jornais publlcatam -f~ de chuvas que temos' Í1ltlmamente curou em seu gabinete? () SR. ENI
em 1948, por um' côrrego que vem a o próprio Governa~dor em d~SC:r~én_ êle calcula. que a lavoura não. vai LOPES DA SILVA _ Devo ter um
um lugarejo· que se chama Sabont't~l, referência. ao assunto - 4 produzir mesmo e acha melhor aban- cartão dêle. O cartão dizia ..., pa-pOl um outro córrego, êste do SnQ cia aU de uma colonlzaçlío para , t Ao

Francisco e-êsse do Rio Verde e de- mil familias. Querta-saber o que foi donar o mato. Ou ros h~ CJ.ue traba- rece-me .....: Pro!. Coimbra. Não te
pois por um dos paralelos que atin- feito dentro dêsse plano. p SR. ih~~ e constroem verdadeIros patri-, nho bem certeza. O SR. PRESI
gindo um meridiano que passa na ENIO LOPES DA SILVA - O Se- mO~los, O SR. PAULO ~IRE ~ DENTE (Austregésilo Mendonçn)' -'
Serra do 'Urutuba, 1'10 mil hectares cretárlo Paulo Saulo foi-. quem 1ma- Entll:0 V. Exa. ach!1 qw: a .s~ dtstll- "E' que na próxima reunião nós va
foram cedidos à Universidade Rural gfuou essa colônia.' Chegaram ti. ta- bulçao de terras nao é sufIC1ente. O mos OUvir O Deputado Ladislau Sll-'
do Estado de Minas Gerais. Então, zer os estudos, um gabinete, mas- SR. ENIO LO~ES DA E!illNA, - les, de Governador Valadares, ond~
tem uma correção a ser feita. A pt's- nào tillham conhecimentos, o pro- Simplesmente, n~o. O ,SR. PAULO exerce a profissão de médico e, por
soa chama Jalba. apenas o que fOI blema jurídico primeiro e depois a FREIRE: - Então, a seu ver,. como conseguitne, muito relacionado em
dado ,ao INIC, quando Jaiba é, todo questão da água..Se V. Exa. não se f~ria' 'uma refor~a agrá1'la no tôda a região. Nós gostaríamos de
aquêle monoclinal'a,partir ,de Montes conhece a- região fique sabendo que, BraSil - tomando Mmas como base ter detalhes mais precisos,a. re6pei
Claros até a divisa da Bahia. A Ulli- de Janaúba à sede do núcleo' há, - para dar ao homer:;. do campo to da atuação da SUPRA em Gaver
versidade Rural nãODdemarcou a área em linha reta 76 km, sem água se- fixação e meios de produzir? O SR. nador Valadares, que foi, sem dúvida

, que adg,uiriu ,do Estado, que é esta quer para se 'dar a um passarinho. ENIO LOPES DA SILVA - No meu um dos focos da agitação e, se meus
área. Nao demarcou, largou isso para Ora colonizacão sem água não é entender s6 deveriam' ser _desapro" companheiros me permitissem, fóco
lá O INIC não fêz eolônia ai. Ape- osSivel seria: antes o problema de priMas aquelas gran,des áreas que, de agitação instigado diretamente
nas cuidaram de algumas constru- Carrar oRio Verde. estabelecer um cultiváveis ou de fácil recuperação, pela SUPRA, segundo n6s apuramos
ções: montaram uma. serraria exp~o- canal de cintura para um lado e não estão se!,1do. trabalhada!!' As ou- Eu fico inteit'amente à vontade para
rarammadelraj etc., Os invasores vle- para. o outro _e fazer o loteamento tras áreas, nao importa o numero de faEer essa declaração porque 30U do
rám e foram constituindo fazendas Eu acho que o Secretário Paulo liectares, desde 'que cultivadas não Partido Trabalhista Brasileiro" como
aqui, dentro da árt:a. da Universidade Saulo não conseguiu efetivar aqut!- devem' ser desapropridas. Isto o que o Deputado Paulo Freire é, e é, tam
Rural. E há uns zmco anos requere- le plllÍ10 Mesmo inicialmente eu fiz penso. Mesmo porque se, dermos áreas bém o Deputado Ladislau Sales que'
ram a medição: Fizeram. o levanta- um rel~tório a êle expllcando que mlnimas a uma famil1a. ela não terá comparecerá aqui na próxima se
mento topográfICO, expedIram tlt'llo 1;ÓS tínhamos êsse problema juridi- condições para viver iaqullo. Em se- mana. Não havendo mais quem de
de áreas dentro d~ Unlvers!dade ~u: ;0 ali. (O Sr. Deputado Austi'egé- gundo lugar, faz-se mister orl~nt~r seje utilizar-se da palavra, antes de
ral. O atual gov.emador m~ndou v\~S silo de Mendonça assume a Presf- o trabalhador, -geralmente um m';!I- dar por encerrada esta reunIão é,
pender êsse serviço para I?ao a~pl1ar dência).' O SR. PAULO FREmE - viduo -cheio de verminose, d~ente, por certo, meu menor dever agrade
êsse êrro. "Es~a área aqui mdublta~('l- Dl'. Enio, V. Sa, acha que com o sem a min~a noção de. agrlcultu- cer ao Dl'. Enio Silva a. magnifica
mente é .legitlma. Esta outra é dem- tipo do homem rural que n6s temos 1'90. O SR. PAULO FREIRE - Dl'. cooperação que nos trouxe com sua
luta., ~edlda. ao Govêr~o Federal p;J.ra dar a. éle a terra é suficiente para Eni.o, o senhor tomou qualquer con- presença. aqui e sua. brilhante expo
Colôma.. ~omo nó:! nao temos a de- ue êle se desenvolva, para que haja tato pessoal com a, agitação de Va- slção. Realmente, foi exposição de
mllrcaçao da, figura da UniversIdade. qrodu tio e se faça uma reforma ladares? O SR. ENIO LOPES DA um técnico, ,de um homem a. quem

, a~hamos prudente não atender reque- : ári~?'O SR. ENIO LOPES DA SILVA - NãO; senhor. O SR. P..A.Y- M:nas Gerais - todos nós sabemos
r1mento de 1,1inguém,. aqui, ,até que S[VA _ Não. Ant(}s de pensar na LO FREIRE =- Por quê? O SR. - deve, há, já. multo tempo, scma1sso sAe v.erfiflque, patadldev1tarê êstede divisão da t"rra devemos conslde- ENIO LOPES DA SILVA-, Pri- muitol grande de serviços prestad03
.,1'1'0. qUi oram expe OS! rca .- i" 'ta -o non e"ou ... su coletividade De f' u30' tit 1 u 15em integral- rar a formaçao geológica. Em M nas m~lro, porque ,a agl ça ...1 y .. a .' orma q e
menteU~s ~;, Sl~ ~ti:~ em nom!! da V. Exa. encon'ja. porções dt'! terras (l1'l!'lntada. por uma_ pessoa que,_ se-o peço ao Dl'. EIlIO,qUe aceite, en! no
UnIversidade Ru~al. O SR. RELA- que se prestam para a agricultura gmldo fUI iniormado, era sapat~iro. me do nosso Presidente, que nno se
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enc(,rl!.ra aqui, e em n JU1e de todo.:;
os rDwpal1h~il'05 desta ComL:.:'u. o..
l1llh~DS agraQecImentos 1'01' sUa hon
l'D~a. pl'esença em n(" <'a Corw,',,;;fw,
hoje. Antes de concll:lr 0<;, D0;[;)<;
trab::dl1os, devo COlllUnlcar quo n:';;sa
pru;:im,. reunHio será às 15,00 bo
l'US da prÓXkl1a qu!U'ta-feira, dia 19
de julho. na qual vnmos ouvir o
Dl'f;utllào Lndlslau SOMes, DZ\Juta:'lo
Estadual à Assembléia LegJslati\'ll. de
Minas Gerais; Está encerrada a s!:'s
mio.

PEPOENTE: DEPUTADO LJ\D!S
LAU SALLES

ReunIão: 1.7 .1ll64

Ao primcil'o dia. do mês de julho
do ano de mil novecentos e se.Jsen
ta e quatro, perante esta Comissão
Parlnmentnr de Inquérito, o Senhor
D€'putndo LADIS'LAU SALLE5 pl'CS
tou o seguinte Depoimento: O SR.
PRESIDENTE - Eavendo numero
regimental, declarou aberta a pl'e
flE'ntc reunião da Comissão Parla
mentar de Inquérito, Como é de pra~

xc, VHmos iniciar nossos trabalhoc.
sollcllnndo no Sr. Secretário Que
proced!l. il. leitUra da Ata da ultima
reunlúo, (LeItura e Aprovação da
Atul, AntC's de iniciarmos nossos
tmbnIhos desejo comunicar aos uus·
tre.<: colegas que não poderei !!stM
em Er.asllia nos próximos dias 8, 15
e 22, rnzlio pela qual consulto no
nobro Deputado Oscar CorrÉa, Vlcew
FI cslclcl1Le da Comissão, se S. Eu.
podcr:í substituir-me nas três próxi
mnlJ quartaswfeiras.. O SR. DEPU
TADO OSCAR CORREA - Tanto
quanto possivel pl'ocurarel substituir
V. E,:a. O SR. PRESIDENTE 
Agradecemos a informaçáo d.:l no
bre colega. Portanto, ficam cientes
os companheiros de que as futuras
l'l'unIóes do mês de jUlho serão pre
slcUdas pelo nobre colega Oscar Cor
rea. Há sObre a Mesa requerimento
ele autorIa do Deputado Austre9ó
silo de Mendonça, nos segulntea têrw
mos: "Sr. Presidente, Deputado
Cunha Bueno, venho sollcltar a V.
EX!l. Il. tinem de autorizar a cun
vocação a essa Com1ssão de lnquéw
rUo dos Drs. Antonio Nazareno AI
~es, advogado da SUPRA em Minas
Gerais, e João LeIte Praza, ativoga
do em Belo Horizonte, a fim de pr~
tarl:im C$clarecImentos a respeito da
situação do condominio rural em
FI,um-i, em .Minas Gerais." Tem sido
hábito da Presidência somente au
torIzar convocações quando a totali
dade dos membros da Comlsslio es
tiver de acOrdo. Não foi posslvel na
úHlma reunIão, submeter êste' re
querimento à consideração da Casa,
de vez que éIe chegou à Comissão
poste:lormente à l'cal1zação daquela
reunlno. Ar:slm sendo, a preliminar
(jue tenho a levantar é a de C'mSU!
tor lodos os membros 'J~, Casa, sôbre
se e~Ln!1:HJl de acôrdo em 'qULJ esta
COlfHssao ouvisse os Dr8. Antonio
1>ln!41reno Alves e João Luiz Praza,
(AD~ntlment~ tios membros). Peço
no ~r. SrCftll'Lrlo conslgIlar. em Ata
que a Comls;;ão conílUltada deliberou
ntt'wJcl' Il. sugeslão de "IItUtIa elo no
bre Deputado AUstrpgé~Uo de Men
~onçn. Ocorre, entretanto que o
Deputado AU!ltl'egésilo de À1endonça
me~mo uutes de ouVir a deIib~rnção

da CilfiU, rellalveu - e n meu "cr
nüo há. nisto mnl algum - cOllvidar
os dois ndvogados citados para que se
encontrussem em Brnsllla na tarde
de hoje. Todos sabemos que o Item
principal da paota dos nossos tra
balhOll é o depoimento do Deputado
Ladi"lsu SaUes, membro da A.'lSem
bléla Leg.lslativa do Estado de Minas
GeraL'f. razão pela; q~d.. evldmte
mente, ,em em primeiro iugar, prlo
rlturiatnente, ouviremos S. Exl'l.
Oonsulto a Comlssio $ depois de ter
minad'&s a e:rposicio e o devatme'n-

lo do D.::putado Ladl;,lau SaBes, es
Íl:u ~~ lU os eIS. D~JUtndos de 'f\cõr
tio ~!.l ouvIr, em caráler eX~f'pcl\lnai
as duas pess:;as que no pres:'!nle insw

lante j.í se tncontram em Brasi1ia.
Quero la:11Ula1' ao;; nobres cor(l1'aw
n.'1elros que não obstante reconJH'ça
inteiro direito ao Deputado Aushew
g~sí1o de Mendonl)a, ,é sempre inte
ressante que as' pessoas só venham
a Brasilln, depois de del'i:lamtl1ta
autorizucail pela Comissão, porque se
no presente caso é paciflco o cnten
dlmmto da totnIJdade da Comja~ilo

quanto à sugestáo de V. Exa" no
bre Deputado Aush'egésílo de Men
donço., poderia. ocorrer a hipótese de
algum úu alguns dos membros da
Comi<:siio nfio estarem de acõrüo em
que tais depoimentos fOssem 1oma
dos. Nessa hipátese, o DEputaâo que
convida os depoentes passaria p~:W
aborrecimento ou pelo dissabor de
ter que fazer com que os depoentes
ou retornesflem sem ser ouvidos, ou
que a Cornisziio deslln1RSse 1',o\'a
data. A Presidência não faz, abso
lutamente, critica alguma a V, Exa.
Muito pelo contrárIo, V. Eu.' dá
demenstração de seu interé~ por
nossos t,abs,lhos, Mas eu go:taria
que êste precedente não' fôsse utlll
zAdo outrus vêzes. AcredUo Que o
nobre Deputado Austregtsilo d~

Mendonça saberá cvmpreemler o
stnUdCl e as razões das mlnbl1S pa
Inw93, perdonndo a Presidência por
esta introdução aos nossos traba
lhos. A Presidência indaga. então.
se os Srs. Deputados estariam de
acôrdo em ouvir, posteriormente no
depoimento do Deputado LadJslau
Sa1les, .o depoimento dos Ors. Anto
nio Nazareno Alves e João Luiz Pra
ça. (Assentimento). Já. que todos
estão de acOrdo, fica entenclldo que
terminada a pa.rte do- Deputado La
disIau SaUes, ouviremos as duas pes
soas citadas. (O Deputado presta
o compromisso regimental I , O SR.
PRESIDENTE - DoU a paiavra ao
nobre colega, Deputado Lnd1s1au Sal
les para fazer uma exposição, se as
sim o desejar. O SR.: DEPOENTE
- 8r. Presidente, Srs. membros da
Comissão, desejo, em primeiro lugar
manlIestar' meu melhor agradeci
mento pel~ bonra que me .concede
esta Comissão Parlamentar de In
quérito convocando-me para vir acpi
prestar minha modesla colaboração
em tôrno de assunto que tão viva
mente apaixonou e ainda aplu,xona
a alma nacional, e cuja signli'lcação
transcende de multo os limites' que
a prlndpio poderiamos imaginar pu
dessem contê-la. Entendo eu, 51'.
Prcsidente. que a pesqUisa ,a im'es
tigação e o CClnhecltnento finai das
origens, do mecan.lsmo e das conse
qüências da infiltraçâo que se apo
derou de grande parte das ma~
componesas no Brasil tem uma par
ticular slgnHicação. de modo espe
cIal 'perante a Hitória. E' que ê~es

acontecimentos foram. sem aúvlaa
uma das eausas fundamentais das
profundas transformnçõcll sofridru.
pela vida brasileira nos Ultimes t<.':n
pos e, por certo, o seu conhecimento
hll de nos conduzir a um examé e
a tJmll. anillse :fria das 1'::1::50 reais,
das ra:<õcs que juslUíCllram w po
deriam justificar tOdas esSll.~ tr:lnS
formações observadas, Comp.:.<;çr, a
esla Cornlssão, Sr. Presidente, acre
dH:mdo trazer, como único titulo, o
fato de seI' médJco do interior. tIe
mJiitar em Governador Valadares 11á
mais de 25 anos. de conhecer pro
:fundamente a vida social, a ativi
dade econômica e as caracteris.icas
sIngulares dafjueJa região brasllcil'a,
condições essas que me permitem
talvez uma análise um pouco real1s·
1'c. dos pr~l,-,mas que tão prof1.ltJda.
mente ll. afetarllffi.. Sendo eu Um ho
mem dedicado às atividades rurais,
fel1do exercido modestAmente " C!\l'
ga de Presidente da As.'locil\ç!l.~ Ru-

ral de GoverDAdor Valadares e Yin- em decorrência do fenOmeno que em
cutado ao PTB - e por isso mesmo polgou todo o tenltOrlo nacional,
estando em contüclo mais imediato isto é, () despertar da consciência.
com o clamor elas mllSSss obreiras, camponesa em t6rno dOI problemas
prlncIpalment!' das tio meio rural, da proprIedade da. terra e dos re..
acredIto que essa dupla condição de cursos a que tinha. direito para agri
fazendeiro e de trnbalhista 111e co- euItã-la. a situação em Governador
loêa também em comllc;tJes de apre- Valadares fol assUmindo ca.racterls
clar com isenção, lmparclalldttda e tiens cada vez maios agudas até
COll1 certa cla.reza todos os fenOme- atingir um ponto a que poderlamos
nos ocorridos naqur:ln ZODIl.. Desejo chamar de critico, {) ponto de l'Up
esclarecer a Comissão que não sou tura do· equlllbrio qUê se earacteri
douto nem ilustrad'o ~ em matérIa de zou por conflitos de gravidade india
reforma agrárIa. Trago comigo as cutível que orIgInaram várias mor
angústias naturais que povoam nel;- tes e que tomaram aquela regUlo
te instante a alma de todoS' os bra- ,tristemente conhecida em todo o
sUelros quando se debruçam na anã- território nacional e ocupando mes
lIse do pl'oblcma tão complexo cuja mo manchetes de vários jornais de
solução vem desafiando gerações, todo o mundo. Acompanho, Sr. Pre..
podemos dizer, de legisladores. Vou, sidente, desde o seu nascimento, tL
pois, aqul prestar modestamente um crJsc que atlngiu há alguns mcse"
depoimento, colocando-me inteira- o seu cllmax. Atribuo a origem des
mente 6. vontade de todos os mem- sa crise- a um trabalho de agitação
bras desta Comissão para responder hàbllmente preparado, hàbllmente
dentro dos limites estreitos das mi- condUZIdo, e (iUe alcançava. de modo
nhas possibilidades, às perguntas que es,Ijecial, grande número de traba
me forem formuladas, O fenômeno lhadores rurais numa região de onde
das ameaças de invasões em Gover- êles necessàriamente vão sendo aIt
nadar, Valadares - invasões que por jactas porque, à medida que a agrl
s1nai não ocorreram QOS últimos tem- cultura, vai desaparecendo: extermt
pos - não é, de forma alguma, re- nada pela invasão de colonião e pela.
cente. Desde que aquela reglúo foi sua substituição pela atividade pe~
descoberta. pelo pioneirismo e pro- cuária, vão diminuindo, naturnlmen.
gresso que ali se observam - Ilpro- te as oportunidades para. o trabalho
ximadamente pelo ano de' 1940, e com isso vão srouJo despedidos :'JU~
quando se Iniciou uma súbita trans:" merosos trabalhadores das fazendas
formação de uma rrgião intelramen- pois é_de todos conhecida a Cll'cuns:
te agreste, dominada pela meta-vir- tADcla de que uma fazenda. de pe
gem, sofrida pela malária que incl- cuárin ocupa- um número ,JJmitndis
dia em cérca de 98% da população simo de trabalhadores. Essa clrcuns-

desde essa -ocasIão. com o celo- tilncia foi, como disse, hàbilmente
dír da guerra e a existência ali de aproveJtada por um grupo de Jndl
grandes jazidas de minério estraté- vlduos Que, alegando proteção de gõ
gico representado' sobretudo pala vemos, dizendo-se portadores de
mica, com a abertura- ao tráfego da mensagens oficiais, iniciaram um
Rio-Bahia, com o reaparelhamento trabalho' a principIo surdo e depois
da Estrada de FCITO VitOria-Minas, ostensivo de aliciamento de tenba":
passou tOda a região a ser objeto lhadores rurais, de falsos trabalha
do Interêsse e às vêzes mesmo da dores ruraJs, de retlrnntes nordesU
cobIça de grande -número de pes- nos que chegavam pela Rlo-Bahla
soas. E' por Isso que Governador Va- e finalmente, até mesmo de mendi~
ladares, Que possuiu, em 1940, cêrca' gos e cÍlfermos, conforme depolmen
de 5 mil habitantes. conta hoje mais tos qu tenho r.qul de autoridades po
de 100 mil, Bem favores especiais de policiais, reunindo tõdas essas pes:
governos, o que certamente se deve soas em tamo de um sindicato. O
levar A conta lias grandes pOSSlbill- sindicato roraJ de Governador Va
dades, da grande sedução ClUe ale· ladares iniciou-se apenas com 24
gião passou a exercer sôbre, tantos membros. Não possuIu pois qualquer
forasteiros que ,para lá se transferl- expressão maior. Entretanto, tentou
ramo A exploraçâo da madeira que êsse sindicato obter do Govêmo Fe
se fazia na. mata-virgem. e, em se- deraI a divisão, entre os seus mem
gutda, o surgimento de uma nque- bros, de uma fazends de prop:ieda
W nova. represent!1da pelo coIonlãO' de do Mlnistérfo da Agricultura, se
- praga que enriquece e que na ver- diada nos 1Jmltes da cidade, a cêrcn
daqe trantlformou aquela parte de de 4 km do coração de Govemndor
M1nas Gerals' no maior centro ex- Valadares. O trabalho que ali se rea
portado" de gado de corte de todo o l1zou, na parte referente a êsse ali
P,al.s - confluiram para &se -resuI- ciamento, encontrava desde logo um
tado ,absolutamente inesperado há. campo multo propicio 'para a sua
alguns anos. Govel'Dador Valadares aceitação, porque era garantido aos
é hoje a quarta cidade do Estado, que se inscrevessem no sindicato qUi>
superando 70a e multas de suas co- mediante a sua simples inseriçã;'
irmãs. A colonização, assim que se êle se tomaria rApidamente possuJ:
iniciou o interêsse pela posse de ter- dor de uma gleba de terra cuja ex
ras, se fazia à custa do chamado tensão variarIa de "'& a 10 alqueires
processo de legitJmnção de terra. O geomltricos, o que slgnJIlcaria um
interesado requerJn ao Estado. con- patrimónIo de 3 a lO mll11ões, Não
sesu~ um topógrafa, media unla da- se deu multa importância inicial.
tet'mmada gleba - geraimente as mente a ,êsse slndIcato. Posterior.
medições se faziam apenas no per!- mente, em virtude da grande diwl.
metro de tais glebas -~ obtinha um gaçüo encontrada num jornal local
titulo de legitimação e 'começâ\'(1 de- que Ee denomina "O Combnte ll Jor
pois a luta: a 'luta contra o p!)5~el- nal ·cujo diretor é filiado ao Pro.tido
ro que se dizia proprIetário eIa terra comunista e que desfrutava de gran
porque nela. penetrou quando ainda de dlwlgação - o jornal conse!n1m
mata-virgem e, de outro Ill.do. o pro- imprimir 8 mil exemplaJcs núin~
prletárlo que- era portador de um cidade do interior - o sindicato ai
titulo de legltlmação,· Essa aircuns- cançou grande renome provocando
tância vem provocando conflllos de a. natural reação de temor por par~
maior ou de menor gravidade ao te dos fazendeiros. Essa reação se
longo de todos êstes anos, conIU- traduZiu Inicialmente no pedido de
tos que em geral terminam por 11m providências' às autoridades estaduais
acôrdo através do qual o novo pro- e federnÚl. Posso trazer aqui o meu
prfetârio, o proprietário de direitu, testemunho porque exercia nessa
digamos assim, adquire do posseiro ocasião o' cargo eIl'! Secretário de
o que se chama. o direito eIe posse re~ Saúde em ~ Minas e partIcipava na
presentado pela avaJ1ar,ão das ben- tUrahl1ente dos entendimentos e das
feitorias e conserjüente lndenfzação, declsúes que eram assumidos pelo
Nos itltimos tempos. entretanto. e de .Oovlh7lo do E.'1htdo, Tão logo che
modo IIlpecfal. nos últimos mest!9, gou ao conhecimento do I%ovêrno li
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·.xistência.- de um. perigo anunciado terras chegaram a um result~do dlcato começou com vintt e quatro vIa ent·rado em contacto- tanto eODJ
_1Ielos fazendeiros de Governador Va.- oompletamente negativo quanto à membros., biante das promessas de Chiei\) quanto com 08 ruta.listas •

ladares, foram adotadas imediatas conveniêncIa da divisão. Tive 0P01'- que haveria distribuiç§.~ fana. de fui extremamente infeliz, porque o
providências. Foi mobilizado o Servi- tunidãde l mesmo de ler um relatório terras, começaram a corter de tOdas ambiel1t.e não comportava qualqu8'
ço Secreto d.a. PoUcia a fim de rea- cujos têrmos finais são mais ou me- as pa.rt~s do Estado, atraídos pelo tentativa. de conciliação. Os sindica
lizar uma. profunda investigação da no -sos segUintes: "Como antigo fun- noticiano, da imprensa e de várias lizados de Chiclio passaram a me
natureza. real do movimento que em- cionário do 'Ministério, como téc- partes-!l0 Pai~, centenas' de pessoas. considerar -"gorila". Enquanto quê
preendia o sindicato, aO mesmo tel".l- nico agrícola e como amigo pessoal E os smdica~os possUÍam, no tlnal, os fazendeiros passaram a me cha
po -em que era reforçado o ba~alháo do Sr. Ministro, permito-me a liber- quase t~l!~ mil associados à espera de mar de comunista. O SR. dELATOR
de Infantaria sediado em Govema- dade de contra-indicar formalmen- distr1bulçao de 'terras. Eu me retel'ia - 06 sindicatos também estavam
dor Vàladares que recebera Instro- te a subdivisão da' Fazenda· do l\tli- à çonduta mantida. pela. Associação armados,? O SR. DEPOENTE _
ções reservadas; é. verdade, de rea- l1istério". 11:sse relatório chegou ao Rural, ou melhor, pelos. ruraUstas de Não. posso assegurar de formá 'ab
gir pela. fôrça contra qualqUer ten- conhecimento dos sindicalizados que Govemador Valadares, depois da vI- solutaniente certa de que o slndl
tativa. de invaslio. O -assunto ultra- imediatamente passaram a eYJgir a sita do Superintendente, da -SUPRA. cato não estava _armado, e -trago·
passou as fronteiras de Minas e as demissllo do fW1cionário que· assim Creio que a DiretorIa da Associação aqui um documento que o compro
declarações do lIder sindical, um 1n- opinava. O Sr. Mlnlsko Osvaldo ~~al, foI colocada num plano se- va. Alegavam os rurahsí.ts que' o
dividuo, no meu entender, inteira- Lima Filho depois -de fazer essa .dário, uma ~ez que todos os aCOll- sindicato estava lJoderosamente. ar-

A I ' nh 'd d' teclmentos e imciatIvas passaram a 1mente lrrespons..ve, co em o e promes.sa aos camponeses, entrou em '5er comandados pelos dois CO"oneis mado; que êles possuíam e ementos
todo.o Brasil, o famoso Chicão, entendimentos com os ruralistas que de Policia, -aposentados. O SR: RE- de sua-confiança. matriculados no
ameaçando de Invasão as proprie- transmitiram a B. Exa. as suas LATOR _ Fazendeiros na região? O sindicato; e que êsses elementos tra
dades rurais de tOda a zona alcan- apreensões diante da ameaça de in-· SR. DEPOENTE _ Sâo fazendeiros ziam. noticias absolutamente certas
çal'am repercussão nacional e .in~r- vasões, e estou seguram.ente Informa- na região e grandes proprietários de de que êles possuiam cêrca de '1.300
nacional. Dai se Qriginou uma onda. d?por pessoa q~e partIcipou da reu- terras. :e:sses Coronéis começaram a metralhadoras da Marinha. Essas
de exacerbação por parte dos fa- t:lao do Sr. Mmistro com os rura- organizar um movimento armado, da noticias circulavam cêleremente e
zendeiros que por sua vez passaram listas,. que O Dr. José Tavares ~e-: forma a mais ostensiva. ~ para que adotavam logo o caráter de verda
a exigir do Govêrno providências reIra- -, ruralista naqueia reglao, se tenha .apenas lima idéia da atmos- des biblicas, indiscutíveis. Por mais
imediatas, . providências - concretas advogad<;l de l'enome e politico de fera que se respiraVa em Governador que eu explicasse aos ruralistas que
que. a meu ver, de forma alguma in~luênCla - pergt,mtando ao S~. Valadare,s, trago aqui um depoimento o Serviço Secreto da Policia de 1\(1
se justificavam. -E' necessário. para MinIstro que d~verla êle fazer, ele que considerp Insuspeito, porque pu~ nas Gerais tambémpossuia nume
que compreendamos o i'enômeno em que tinha. família numeros,a, no C:lSO b!Icado na revista' Visão de O fie rosos, elemento& mat-rlculados e que
tõda. a sua extensão e profundidade, de ver sua fazenda invadida subi- .,março, que dedicou duas páttinas Chicão apenas' pretendia a ,divislo
que rememoremos aquI o ambiente tamente por 500 ou _1.000 campone- dessa edição aos, acontecimentos de de. Fazenda do Ministério e a desa-

· reinante na zona rural brasileira há. ses do sindicato de Chicão, ouviu Governl\dor Valadares. Aqui 'se ob- propriação de duas fazendas l1e pro
cêrca de 3 ou 4 meses. Não possuia dêle que a solução que êle aconse- serva. de forma clara, a totografia do priedade de estrangeiros, por :mais
ó Govêmo do Estado qualquer fato lhava era considerar aquilo uma de- Coronel Pedro- Ferreira dos Santo:; que quisesse eu não era acreditado.
concreto no qual se pudesse apoiar -corrêncill. do ,fenômeno social ·rei- numa atitude não multo pacífica' E era. então acusado de estar. ali de
e que lhe permitisse invadir li. sede nante e- que por isos mesmo aceitas- uma vez que ostenta _cm sua cintura: fendendo interêsses de Chicão:- Por

· do sindicato ou provocar o seu ie- se pacificamente a Invasãp das suas de forma indiscutivel, um tremendo isso, resolvi afastar-me na ante
chamento. O Govêrqo se limitou terras. Não ficaram -porém ai as rev~lver 45. E aqUi está uma. decia._ 'véspera dêsse comício. No dia 30 de

'portanto a. reforçar o policiamento imprudências do então Ministro. da raçao textual,. porque entre aspas, e março dêste - ano, resolveram os fa
da -região e a determinar que tão logo Agricultura porque disse claramente não.foi postenormente desmentida e zendciros chegar a fatos' concretos
surgisse uma. invasão concreta., uma aos 1azendeiros da' região que Go- por outr_o lado, ela se conjuga cor:i às ameaças que de lado a lado vi-.
Invasão real, que o Batalhão de In- vernador Valadares havia' crescido de?laraçoes prestadas 11. outros jor- .nham· surgindo.. O SR. PRESIDJ!,'N
fantaria se mobilizasse para debe- demais, superára·3 fase da pecuária nalS, de q~e o COfonel Pedro Ferrei- TE - O caro colega podia nos dar
lar o movimento. O SR. RELATOR e deveria transformar·se num gran- ra, que ja é avO ,duas vl!zes, ainda um esclarecimento? Eu estive em
_ Não houve nenhuma invf\sáo de de centro agrícola abastecedor de se recorda de suas prImeiras latas. Governador Valadares sem qualquer
terras em Governador valadares? O Belo Horizonte e do Rio de 'Janeiro "T~nÍ1O saudades da /.'evolu,ção, onde missão ofiCial da Câ.mara, mais ou
SR. DEPOENTE - Não, nãer houve. e que recomendava- mesmo que êles se ouvia apenas o barulho de ti'os menos nos primeiros dias de mar
Houve apenas um conflito provoca- começassem a pensar em regiões dis- e s?' se sen~ia cheiro de sangue". ço. li: tive oportW1idnde de visitar o
do- pelo administrador de uma ia- tantes, mencionando a' Dha de Ma- CreIO 900 fOI çle um lado a. agita:;!to sindicato, fiquei conhecendo· pessoal
zenda no MW1icípío de Gal1léia e rajó e o Estado de Mato Grosso para. propOSItadamente provocada entre os mente o. jornalista . Carlos . Olavo,

d t d n 11 ti d- d falsos camponeses; e, do outro 1a(\" 11'· 1 ã d 1 d' que foi noticia o em o o o oPras exer?erem as suas a vi a _es de pe- o êrro de conduta, o êrl'o de lider~nça. a as, rm o e um nosso co ega a
como sendo uma Invasão._ Os' parti- cuarlStas. Essa recomendaçao do Mi- dos ruralistas qUE: levaram Govc Càmara Federal e também o plleu~

- clpantes dêsse conflito foram !me"; nistro provocou naturalmente uma dor Valadares~ a se transformar L~~ do lider Chicão. li: nesta oportunl~
diatamente presos, ap'!ll'ados os fa- exacerbaçlío mui.to grande de, todos palco de acontecimentos realmente dade, eu .ouvi' muitos dizerem, evi
tos de que êles par~iciparam e, em os ânimos. SegUlu:se a essa Visita. a trágicos. Porque o Ministro da Agrí- dentemente que não os do slndica
seguida, postos em liberdade porque visita do Sr. Joao- Pinheiro Neto, cultura prometerâ voltar ao Governa- to, mas, sim,- os que faziam parte' do
não se tratava absolutamente de 111- I'eal1za.da 2 ou' 3 dias depois, já en- dor Valadares para fazer, pessoal- chamado grupo dos Coront5\s. que' o
vasão. Essa exaltação de âniJUos 'por controu os ânimos extremamente mente, a entrega dos titulos d/\ do- Chicão era um' homem· que nULlca

· pal·te dos fazendeiros, exigmdo do exaltados, entrando em contact'J, Ini- minjo das terras que êle subdividia. tinha pegado numa enxada, porque
,Govêmo providências que, o Govê~- cialmente. com os camponeses dêsse Essa. entrega se faria, segundo-. se era sapateiro de profissão. Será que
no não poderia, de forma a1guma, campo e procurando,- posteriormPllie anunciava. num comício, numa gran- o nobre colega teria uma informa
adotar, conduziu os ruralistas da l'e- manter um contacto com a ,Associa- de festa públIca. As espôsas dos Ia- ção mais segura, agora que já. se
gião n. um movimento de reaçlioati- ção· Rural, toi expulso da. Cidade, zendeiros . arregimentaram-se para restabeleceu a calma. naquela. re
va. Passaram êles a arregimentar- podemos, a~sim dizer, uma vez que repelir êsse comício e a anunciada gião, e que -as afirmagões ppdem ser

. se, passaram a apelar para eMas as o comércio cerrou suaa portas e a distribuição de, terras; à semelhal\ç~ feitas sem qualquer preocupação de
. _. assoéiações rurais de todo o Estado, Associação Rural recusou-se,. solene- do que \ ocorrera cpm as mulheres maior divulgação ou maiores abor~

e deliberaram, de forma quase ines- mente, a ouvir os esclarecimentos belorizontinas, quando da prasença recimentos? O SR. DEPOENTE -
· perada, adotar posições que je forma que ,~le prometia dar. Considero, sr. do Senhor Leonel Brizolla, compalC- Posso afirmar qUe Chicão - não O

alguma me pareciam justificáveis. PresIdente, que até êsse periodo. a cendo a um comicio realizado no re- conhecia. pessoalmente - mas am1~
· Essa. tomada de posição 'foi prece- reação levada a efeito pelos fazen- ciJ:to da Secretaria de Saúde. Os gos meus o conheciam há longo tem

dida de duas visitas que reputo al- delros. era. Inteiramente justificada. ãrúnIos se aqueceram de iado a lado. po, que êle sempre exerceu a profis
tamente desastrosas :realizadas, pelo Considero que até então,. os l'espon- Idás e vlnqas 'de Chicão ao Rio de são de sapateiro. O SR. l:c.'l.fLATOR
Ministro da Agricultura e pelo Su- sáveis .exclusivos pelos aconteclmen- Jltneiro a fIm de obter garantias que --Sempre em Govemador. VB.lada.
perIntendente da SUPRA. O SR. tos de Governador Valadares et'am:_ voltava alegando que haVia alcan- l'es mesmo? O SR.' DEPOENTE 
RELATOR - ~sses fazendeiros se de um lado, Chicão; de outro, o jor- gado. Idas e vindas de fazendt>iros Não. 11:le veio de,-Resplendor A:o q~
armavam para defender as suas !Jro- nal"O Cambate", que lhe dava am- arregimentando trop~ de volunt.á.~ parece, foragido por haver cometi
priedades? 06R. DEPOENTE - O pIa. co1)ertura; e do outro, as autor!- rios, destinados a Impedir a realiza- do um crime de fUrto, nesta Cida
lllovimento era a principio apenes de dades que também prestavam cober. ç~o do comlcio. O comício foi, a. pe- de. Consta, também, que êle havia.
opinião, mas foi depois de metra- tura ao movimento de slndicaliza- dIdo do Govemador do Estado, '. que participado de mbvimentoll de agi
lhadoras e carabinas. Pois bem, Sr. ção. Mas a partir dai no meuen- se vIa numa situação reaimente etn- tação na Baixada Fluminense. ll:ste
rresidente, o então Ministro da tender ds ruralistas de Governador ~aragosa, diante da' impossibilidade fato,' entretanto, nunca foi confir
J\!J1'lcultura, Sr. Osvaldo Lima Fi- Valad~res ultrapassaram os l1m1tes de impedir que um -Ministro visitaf,se mado de maneira cabal. Posso, po16,
lho; chegando a Governador Vala- que poderíamos denomlnar de pru- uma Cida~e e participasse de IUU responder à pergunta do ilustre pre
dares, teve, no. meu entender" uma dência, dentro da defesa legitima de um.com!cto; e, por' outro lado sidente afirmando que Ch1cão n~~
atuação inteiramente. desastrada, um direito. Cessaram os entendi- a ImpOSSIbilidade de assegurar a era camponês, como camponeses não
uma vez que, entrando em _contacto mentos com todas as autoridades. tranqu1l1dade do Ministro dur~nte a eram os homens aliciados por Ch1'.:.
com os lideres sindicais e com os tal- Escolheram logo dois.Ooronéis 1'e- sua visita. Os ânimos foram, ~()1s, cão, pelo menos 90% dêles. Erll.lil
sos camponeses do sindicato de Chi- tormados, de Polícia, para seus lí- eleva.ndo o seu tõnus. E o comício, homens que êle arregimentava pari
cão, a. êles prometeu, logo nos pri- deres, com o compromisso de que or- depOIS de adhldo por duas vêzes, foi fazer agitação entre mendigos, en;~
meiros .instantes de convício, que ia- ganizassem imediatamente um mo- finalmente marca~o - para o diª, 31 fêrmos, etc. Existe l}m Governll.d~
ria a distríbuição de uma fazenda. vlmento armado, alegando qtle êsse de março. Na. tarde de 30 de 'março, Valadares uma senhora que já. reo(4
federal pertencente ao :Ministério da movimento seria simplesmente de. de- quero dizer aquI que eu me encon- beu uma· medama do ,mérito, nu '
Agricultura naquela região, promes- fesa. Creio que não' se conduziram trava em Governador Valadares, programa da Rádio Nacional, que
sa, datei. venia, inteiramente desca- com habilidade e prudência. os lide- porque a. s.emana 1lnterior COr.rb~-· c.hams. Dona. Zul~ira, e que po
blda, uma vez que a fazenda do .Mi- res escolhidos pelos fazendeh·os. O pondla à semana. santa., eu fOra lá' cêrca de quatrocentos mtserá.vets
nistério não se presta, de forma a1- SR.· DJlJPUTADO LYRIo BERTOL- numa viagem de repouso e d~ obser- sua casa. 1/lsses quatrocentos era
guma, A; agricultura. ·Os técnicos do LI -- Tem V. Exa. idéia do nl1me- vação dos acontecimentos. Resolvi associados de Chicão. De modo
'Ministério enO&rr8lQd0ll de promo- 1'0 ~s camponeses, ma.is ou me- afastar-me de Governador Valada': a 8itu'l!§lo havie, chegado a um

.,ver OI estudos e a subdIvisão das noe! O aR. DEPOENTE _ O stn- res no dia 29 de maroo, p'O«'que ha- to critico, Inteiramente incon
I
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ve1. O SR. flDLATOR - V. Exa. vinte minutos nenhum tiro saiu dI' SR. RELATOR - V. Exa. disse. DO pulooa cidade do Estado de Mill8JI
poderia mc IUlc",,!U.,· ..~ os campa- casa de Chlciio. Finulmer-fe. um dos comê,o, que quando surgiu essa agi- Gerais $e o Relator ou os Senhores
I1eses mI'5IlWS, os ho:r,ellS que traba- componentes do gl'UPO dOll fazem:!!:- tação em Governadol' -Valadares, o Deputndos desejarem 'mais eSclarecl
lham na ten n. a populnção I'ural, ros, exatamente g~uro do Coronel Pe- govêrno de MlllltS reforçou o Bata- mentos, E'U agradeceria que, num am
nüo fazia p:!rle como um todo. nií.o dro Fcrreil'll dos Santos, e que cxer· l1Jão de Infantaria para dar garnn- biente de disciplina. éstes fôssem 50
participava do movlmenlo de Chi- ela a posiçflo de comandante ou ~uh- tias. E que estava fazendo nesta hora. licitado!>. O SR. RELATOR - Pel'
cão? O SR. Dr:POENTE - Não.. o comandante do ataque, resolveu in~ a policia? Lá há um Balalll:i(l se- gnnto ao nobre Deputado Ladlslau
que posso allrll1:Ir é que todo mun- mdlr a CllSa de Chicíio. Recebeu, 1.0 dlado. Que fazia nesta hora a po- sa.nes se poderia deixar conosco o
do estava dc;;cJüudo receber um pe. entrar na poria, um tl1'O na te;;;ta e lida? O SR.. DEPOENTE _ A ml- ESTADO DE MINAS e a revista VI-
d d t dA 1 I morreu. Neste momento, chega a Po~ . • f SAO, para ficarem no nosso dossl'er.aço e erra e "eu ,,- o em Sf'gu - licta, retira Chicúo e o conduz para n1130 lmpr.essao ranca é lie que a
ele. 11. bom preço, porque as terras Belo Horizonte por medida de garan. p'oJJcla se deixou domina:, por ser Sr. Pl'esidente, queria pedir mais
são multo \alorlzadas. Ninguém tia. para evitar o seu linchaml:uto. comandada por um major qu... se duas Informações ao nobre depoente.
pode justlfJ('ar ~"m Identificar (/ mo- A morte de um fazendeiro, num IH'- deixou dominar por dois coronéis. Considero a exposição de S. Exa. ex
Y~mento de. Chjdio como movimento E:alto produzido por fazendeiros, cnn- F'm'maram-se grupos de rnpaz,~s. ti- celente e isenta. aliás êste é o esplri
serlo. Ohlc:1O arregimentava grande. duziu a um impacto fácil de ,magi- lhos de fazendeiros que receberam to da nossa Comissão. Desde o co
ntlmero de P~liSOl!.S pOI'que desejava nar. No dIa seguinte a eldade foi sub- arly,as, inclusive da policia. e come- méÇ\'l nos debatemos por Isso. E' pre
l\ divisão dn fazenda (10 Minlst~rlo metida a uma verdadeira torlum çllram a efetuar prisões de r:omllníS- c1JID qae haja Isenção parn que apu
e imagll1am que quanto maior fôs- porque bandos armadoll, consutuido!o tas. O SR. PRESIDENTE _. Isto remos as causas, Isenção com que .0

d d . i I \, 'i i nobre Informante nos brindou nojese o seu sm \('nto. mais fácil con- de fnzl!n e!l'OS e s mp es aprovei ar 0- em .que ocasião'! O SR. DEPOEN'l'E l\ tarde. O SR. DEPOENTE _ Pe-
seguiria seu Intento. Chleào 1est'ja- res. désses (IUe esUtnam muito o <lt1('- - D~p01S da vitória do 'llovimento ço apenas permissão para. dizer que
Vil para si a Iwde da fazenda. c,ne brn-quebrn.,. O SR,' RELATOn - reVOlucIonário. Fui inda"'"o.do h,~ " tE d fa d ? O SR DE essa Isenç..o me cus ou uma expulsliopossui silos, currais, Instalações. etc. m n;:npe e z.en elros. . - pouco se C11iclio possuia arnJlB. 're- ela Associação Rural de Governador
E desejavll dislrlbulr para os demais POEN'lE - Em nome de faze~\~lcllos. 11110 comigo um depoimento do Dele- Valndares... O SR. RELATOR
as partes rct"Ill}ll'S dn fazenda O Comecnram a depredar escritorJOs de gado de' PollcJa de Governador Va- .Muito h011r05a. então. para. V. Exa.
SR. RELATOR ~ Sr. Presld~ll~e. lld~oA.ados CO?5lderados comU1l:tll'~I~ ladares, que comandou to,JO \l 1110- O SR. DEPOENTE - ..• porque fui
estilo fazenda jll ~!;l!lvn, ao que PoU sei igit~~ r::ldis~~la:m' q~e ~~n? ~Esn vlmcnto de repressão às Invc.sões. lá para discordar dos nanos que es
invadida há multo tempo por vários DEPOENTE _ No dia 30 de uuu·r,o. Eu mesmo mantive contnto com êsse tavam Imprimíndo 01\ ruralistas nos
moradores cj~e cultlva'l'am a. terra. O SR. PRESIDENTE _ Portanto, nns Delegado numa. viagem que tlz In- acontecimentos. levando a palavra de
o morllva~ la. Esla Informaçao que vésperas do anunciado comlclo. O SR.. cumbldo pelo Governador do ~sla- segurança do Govêrno, de que as pro
eu tenho e ve"d:tdeira? O SR. DE- DEPOENTE _ O tiroteio na casa dI' do. em que procurei conciliar as duns prledades ser!nm defencUdar:. Infellz~
POEllo'TE - Há mnls de dez anos Chlciio no dIa 30; e ésses acom,,('i~ bas as panes. O Delegado ~!lrma mente t11c. fui bem compreendido. e
ve'nho pedindo providências ao Go~ mentas no dIa 31. Havia um rapaz mas as partes. O Delegaaú afirlllll acabei senClO eliminado da AssoctaçAo
vêrno parn que ponham em funelo- em Governador Valadares con;,irlel'a~ qUE' ••• O SR. DEPUTADO O~CAR Rural por unanimidade. o que muito
nll.mento uma fnzl"nda destinada ao do comunista. Era um moco qUI! ('0- COl1REA - Quem era. o Delegado? O me h<.nrll. O SR. RELATOR - Isso
:!ornecimep(o de reprodutores. aos uhe('l, de indo!e pacifica, filho dI' um SR. DEPOENTE - Majoi' Paulo ReiS. é mrnto Lonroso' para V. Exa. Sr.
pecuaristas da região. Aquilo se velh4 farmacêutico da localidade Seu O Delegado afirma que, no momento Presidente, no comllço da exposiçàO,
transformou, IIp:'nns. 11Um sitio de pai, \ cndo que a ('ar:a aos comunls- do tiroteio ocupou a casa de Clllcâo o Deputado Ladislau Salles caracte
recreio pl11'a o admin\-;trador, que tas estavn em pleno apogeu. reso}v!'u com cerca de 50 soldados dc poliCia. rIZO\1 muito bem um fato que ê do
paasou a alu;;ar alI pastagel15 n to- afastaI' seu .fiIh9 dn. cl~nd(". ~ E. ~~. II Cl1lcâo não se encontrava neisa casa, 'l1PU cO~leclmento. Quando do co
dos os lll:~:mdcilos Comentava-se horas .da manha. ao sau da sua .c- porem numa casa vizlnl111, debaixo de mêço da. vctlpa~ã.o da nrea da região,
nl04mO (Om Governador Valadares sldên(,18, nconlPanhac1o dêsse rl1UU1 ~ uma ClUnn, e no interior ao slndi<-ato, dizia 8. Exa. que as propriedades
b' 1 de um outro filho, viu-se cercado SI! que estava assim como uma colméia erllm legltlmadl'lll por um requeri-

-que oa Pll.!tl' da .re!?u sa dos f8.7.en- bitame,le por um nu dois veiculos. ('m vesparl1 de soltar enxame, porque menLo feito ao Govêrno, e no se me
(fciros pe!n sulJqlvlsao da fazenda dos qlools desceram alguns (lIzen- l' i di I airem essas propriedades a11 encon
do Mlnistel'lo. resldia no fato de qu" delros. il:les. sentindo-se ameaçados. ~11~~: ~~oe :e s;~aG~ariaa ;:Ua~~à~~ travam posseiros. Entào geralmente
êles deverilll1~ }lerüer uma paslagem levantaram os brar,os mas. aprslll' Isto f!. o momento em que o slndica.to o posseiro flt1Ja um acól'do com o nô-
que scrve assIm. de pau.so do ga~lo. i disso, foram implec1osnmento metrn- devel'la estar mais !ortenlenLe arma- vo proprictário e então sala. O SR.
espera do e~l\)llr(jue. E multo perto lhados. Morreram duas pessoas, e o do. neste dia em que esperava encon- DEPOENTE - O acôrdo era eompul
do ponto de ..~mbnrqUe. Porquf', na rapaz, conlllderado o pivô, porque ('la trlU' um verdadeiro ar~el1al, o Delega- sório. O SR. RELATOR - Isso era.
verdade, a In '.~~l(ln está. int~lrarn~l1- chamado comunlsla. gravementr ic- do encontrou apenas uma enxada den- o que eu queria saber. 2ste acOrdo o
te devasladl\, srm que seja apro~el~ rido foi conduzIdo para. Belo nor!- tro da. casa. de Chlcão. Aqui csta o posseiro o fazia de livre vontade. 011
tada pejo Ministério. ou sob qual- zont~. O SR RELATOR _ Nãu [a. jOl'11I1I: "Sindicato componês tinha era obrigado a flUlê-lo? O SR. DE
quer forma que pudéssemos chanlar leceu? O sá. DEPOENTE _ Nã.o uma emeada apenas e multo material POENTE - O posseiro era ameaça
de legal. Mas. os fazendeiros et:t~o, faleceu. A parUr dai vitorlo!oo (l mo- subversh'o". O SR. RELATOR _ Mas do. Na verdade houve fatos realmen~

:~:n~ç~~cag~a~~I~o!O~~p;;~~~~ vlmenlo revolucionil'rlo, Governa~or :~~:m~i~~~eéê~~:~n~~j~:g:~~lI~: ~~es~:t~f:osde Pr~fo c~:rB~'t:l ~01~:
mJUtarmenle~ . - posso dar úf'pol~ Valadares c~)llheceu um dos p2l'l0- se encontra na casa dêle é uma en- zente. por sinal Secretário doJ. Saúde,
mento de que o advogado da AMlo- dos mais tmltes da sua h1stól'la. O xada? O SR. DEPOl!:NTE _ Talvez que legItimou. pràtlcamente sem
clação Rural de Governador VlLln~ SR. RELATOR Por ob;;éqUlo fõssc um slmboJo. Não posso dizer. nunca. ter ido ia, cêrca de três mil
dares, informava a meu Irmão _ essas. pessoas que atiraram ~1l0 co- Mas 11. enxada não distingue o campo- alqueires de terra., O SR. PRESI
poço permlssao para dar. como res- nhecldlls? O SR. DEPOEN:i:E. - nês. não 111\ urna ;:asa no Interior que DENTE - Em que ano? O SR. DE
peito que me merecem os membros Sáo. O S~. RELATOR - T ',Clam não tenha uma. enxada para pequenas POENTE - No ano de 1950, mais ou
da. Comlssào mas com a verdnde processadas. O SR. DEPOEN'IE - emel'~ências, Não se pode chamar de menos. Trata-se dc Vicente Ivon, co
que me Impõe o depoiment.o _ No coméço, o proceso, foi remetido t\ camponês que mpossui apenas uma nhecido nas rodas nrtlstlcas por
Informava ao meu Irmão que e-ta"a Justiça seU! qualquer esclarecimento, enxada e nunca tenha lavra a terra. Compadre Belal'mlno. Tive oportunl
realizando treinos com os' fazend~lros sem qualquer conclusão. A situaçlto São estas. 81'. Presidente, as impres- dade de presidir uma Comlsão Par
l'arll. que t'Jcs tlprcndessem a lastC: dominante na cidade impedia qual- sões QUC eu poderJa trazer sllbl'e os lamentar de Inquérito, que se destl
Jar numa lula de guer.'ilhas. l!: fa- quer depoimento sério, O SR. RE- acontecimentos de Gevernndor Vala- nllVa. exatnmente a. estudar a luta en
ZIIll1l reuniões coletivas, nas quai,; êl('s LATOR - As pessoas hoje estúl, às d8rt's, na verdade multo tumultuados tre um grande proprietário de terras.
eram submetidos a um treinamento sollas? O SR. DEPOENTE - Agorn. pelo grande estardalhaço que lhes deu que havia legitimado terras ocupadas
psicológico pl1.l'1t evitar reações psj~ não. Foi enviado. a pedido da ruml- a imprensa de todo o Pais. Governa- po..- dezenas de posseiros, luta entre
quicas desl\{.(raduveis, inclusive dizen- lIa, um coronel de policIa, um dele- dor Valadares passO\! a. ser apontado êle e, os posseiros. Trata-se de Horâ
do, para evHar relaxamento de esfln~ gado especial com a missão de apu- no noticiário nacional como lugar on- cio Luz, que na verdade acabou trâ
ter na hora de combate. Menciono rar o crime. E estou segurnmel1te de grupos armados att' os dentes es- glcamente assassinado. O SR. PRE
Ô.'lses fatos pnra dar apenas uma tdl\la informado de qu três fa~el1deiros j .... tavam preparando uma verdadeira SIDENTE - Nessa região? O SR.
do ponto a (Jue chegou a exaltlltJIO não se encontram mais na cidade. guerra, quando, na verdade. posso dl- DEPOENTE - Na reglilo de Gover
artificIalmente provocada. na fas!'! em O sn. PR.ESlDENTE _ E o am- zer que o sindicato de camponeses era nador Valadares. ltle foi trnglcamen
CJue precederam os ~contecimentos do blente hoje em Govemadol' Valada- apenas um agrupamento de infelizes, tt assassinado por um posseiro alel
cUa. 30 de mart:o. No dia 30 de março . de-mS1rglnllis. de enfermos c de~en- jado, um velho de 70 anos que, nno
ChJcflo anunciava que o comido se res? O SR. DEPOENTE - A pl!-IUr dlgos, conforme tamb~m o atestn a suportando mais 1\ pressão que se
realizaria no clin seguinte. Dizia. que dai, Governador Valadares viveu autm'ldad!' que concedeu esqa entre- cxercia para que Ne fõsse expulso.
dois mil gl'Upos de 11, homenageariam uma fase de grandes sobressaltos. vista aos jorn..'lls. E do outro lado, 09 deu-lhe um tiro de espingarda e o
b Deputado Leonel Brizo')!a.. Ao' mes- porque grupos enfurecldos~ estlm';l- fazendeiros que a prinCipio apenas se assas:llnou frlamenle - não posso dl
mo tempo os fazendeiros anunciavam lad~s Dela \'itórla, pelo nO!lCl{mo (la armavam para defesa das suas pl'O- zer friamente, talvez até justamente,

_que suas esp6.sas não permitiriam II rádIO. começaram a Imaginar que prledades pnsllaram depois em \'11't\l- porque habitava aquêle pedaço d~
realização do comirlo. E o que se ob- GoverLJldor Valadares era o pivô de dé, no meu entcnder, de nlli. lIdernn- terra há mais de 20 anos. A terra foi
sel'VOU é que 50 a 100 !azendell'os todos o.' acontecImentos nacionais e. ca, a exercer uma ação ofensiva que envolvida numa medição de cêrca de
ocuparam jipes e •. outras vlaturllS tinha sido. a sede dos mais impor~ realmente todos os acontecimentos de 15 mil hectares. de um só bloco, em
marcha!am em direçao a casa de ch!- tantes desses acontecimentos, Por que Governador Valadares foi poste- nome de centenas de pessoas. Dentro
cAo e la deJlent'adearl!-m tremendo ti- isso m~l1lo começou a caça aos co- rlormt'ntl' sede. Slio êstes os ('sclare- essas pessoas, em clljl) nomes foram
rotelo contra a mlseravel barraca que munlstas. Nesse róI de comunlstlltl cimentos que poderia prestlJ!', colo- medidas essas terras, fig-uravam até
êl~ habitava c que eu pessoalmente foram lncluldos médicos !lust.res. el. eanelo-me llgora ao inteiro dispor deputados estaduais. E os relatórios
çónhecl. O tiroteio durou cêrea de dadãos pacatos. Industriais respeitá. desta Ilustre ComlssAo para qualquer do processo de legitimação diziam
meia ~~a. Foram feridos li. mulher, vels. gerentes de Banco e boa par- outro pOlmenor que acaso me tenha que esses Deputados se dedicavam â
uma f a "Ie fhlcao e Um rePórter te da populaçáo nio sabia realmen escapado ou que ela considere indla- cultura de mandioca. hortaliças etc.
~~etl~:S~~r~~~a~: : ~~~e~:a o~~~ te se iria ser condecorada. aprlslo: pen~vcl. O SR. PRESIDENTE - A Trago aqui êsse depoimento ... O
que, por Infelicidade sua ,ra li. CI18a' nada ou linchada Por isso muita Presldl!nci~ agradece a brilhante ex- SR. DEPUTADO C?SCAR. CORREA
a8 Chlclo. Durante êssés vinte mi~ gentt tuglu da. cidade. PoliUco~. má- Po~IÇão feita pelo nobre colegll: Depu- - Sempre que posslVel. pec:o n Vossa

i
-· tos .•. O SR. RELATOR - Morreu dlcos e advogados retiraram-se, em- ta o Ladlslau Salles e acredita. que Exa. menCIonar os nomes. O SR.
li Ut!J01? O SR. DEPOENTE _ Mor- bora não tivessem pal'tlcipação al- f'tiE1~aêi com bastante clareza e ob- D~POENTE - Se menciono os fatos.

, O SR. RELATOR _ quem? O guma nos acontecimentos. l'eceosos . e VI ~ e'dfêz um relato que l'epllt.o Inao posso, naturalmf'llt.e, ocultar o
SR. DEPOENTE - DUrante é~ de que a onda viesse alcançá-los O IlmtPa~Clal os acontecImentos que en- nnme. Trata-se do Deputado Geral

. . u aram, de certa forma, aquela po- do Lange ... O aR. DEPUTADO
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eCAR CO:lYUM - E' bom que f!.i.1- Brasil. Acredito sinceramente que fo- primeiro lImpar a área. O SR. RE- $O negar êSGe depoimento ••. O SR.
amos tudo quanto possiVéI. Ó 8ft. ram os estimulos locais e federais que LATOR - Nobre Deputado, V. Exa. RELATOR - ... porque é"públlco
EPOENTE - .. , que emprest-ou levaram a ·região a suportar e a as- tem idéia. de qual é ao porcentagem de elll GovernadorVllladares e eu SQ!

leu nome para que as terras de Ho- sistir a tais acontecimentos. Na ver- fazendas na. região de Governador disso. Muito obrigado. Sr. Presldel1
ácio Luz [ôssem legitimadas, porque dade, ninguém pode negar que a SU- Valadares legitimamente compradas, ·te. O SR. PRESIDENTE - Tem a
l lei de Minas Gerais não permite PRA dava cobertura integral à for- e a porcentagem de terras, de fazen- palavra o nobl'e deputado Oscar Cor
IlIe se legitime além de determina- mação dêsses focos de agItação. Em- das adquiridas por essa legitimação? rêa. O SR, DEPUTADO OSCAR
10 ..• O SR. PRESIDENTE - Aliás bora homem de partido; não posso O SR. DEPOENTE - Posso dizer... CORRJ!:A. - Sr. Presidente,- fel1clto
lito é um!!. restrição da própria Cons- negar a verdade dos fatos. O SR. O SR. PRESIDENTE - De forma me por participar desta Comissão e.
Iltulção Federal. o SR, DEPOENTE RELATOR - A SUPRA não era do pacifica ou de forma violenta? O SR. por ter tido o prazel' J a honra. de
_ Então toma-se de empréstimo o PTB. O SR. DEPOENTE' _ Sim ,cu RELATOR - Primeiro eliminou o assistir ao depoimento do nobre
nome de pessoas amigas, O SENHOR também não 'era da SUPRA. Afastei- põsseiro comprando pacificamente, e Deputado Ladislau Sa.ues, meu velho
PRESIDENTE _ São os chamados me, não tive qualquer- contacto com depois '" O' SR. PRESIDENTE 4' e estimado amigo de Minas Gerais,'
l'cquerimentos de favor. O SR. DE- a SUPRA; exatamente porque não re" Porque em ambas as formas, o do-· a quem admiro e respeito há multo

,POENTE - Exatamente. De modo conhecIa nela a idoneidade necessá- mínio era sempre pela legitimação ... tempo, embora militemos em campos
!lue posso dizer qtie a desocupação ria para empreénder movimento .de O SR, RELA'rOR - ... do Estado. opostos na..política. estadual, Conheço
das teri'as não era um ato espontA.- arregimentação de trabnlhadoi'es em Mas primeiramente o fazendeiro se S. Exa. há algum tempo e faço dêle
neo do posseiro. Ao contrário, ele se busc~ de uma solução justa para um encarregou de entl'ar num acôrdo o juizo mni!.l" favOl'ável pelo trabalho

·via premido, Muitas vezes o nôvo ·problema que, na verdade, precisa ser com o posseiro, comprar a posse e, que vem desenvolvendo honesta e sê
proprietário contava com a conivên- resolvido. O SR. RELATOJ;t _ Mi- depois, pacificamente, comprou. E a ríamente na. vida publica 'do nosso
ela da policia, êle se sentia ameaça- n118 pergunta seguinte seria mais ou eutm. forma, não, êle legitimou e tI- Estado, tendo inclusive desempenha
do' e nã.o via outro recurso, outra. al- menos a que o Sr. Presidente acaba rou ao posseiro. Qual é 'a porcenta- do, últi1namente, com segurança e
ternativll - ou ir para a cadeia, ou de fazer, porém com outro aspecto. gem? O SR. DEPOENTE - Não pos- tirocinio, o cargo de Secretál'iode
ser· despejado, ou receber uma quân- F.:arei uma rápida digressão para; en- so afirmar com muita.· segurança, Saúde do GoVel'l1adOl Magalhães,Pill
tia qualquer. O SR. PRESIDENTE' tao, chegar à pergunta. Tenho infor- porque muitas terras ... O SR. RE- til. Tanto quanto possivel, Sr. Presí-·
- V. Exa. poderia dar mais um es- mação de que muitos desses i'azendel- LA'l'OR - Aproximadamente. O SR. dente, vou fugir aos motIvos próxl
clarecÍ1nenl0, com a permissão do Re- ros, ao requererem as suas térras, pu- DEPOENTE - ... já em 1940, esta- mos da agitação de Governador Va
1ator. E' absolutamente dentro do as- nham gado na. roça do posseiro, to- vam consolidadas. As histórias que iadares, para procurar sondar os mo
ãllnto. V. Exll.., ·evidentemente, faz cavam fogo na sua casa; que esses circulavam em tôrno dessas terras tivos maIs longinquos ou as projeções
referência a posseIro,;; que, todos nós dois coronéis, servindo-se da posição eram as' mais fantasUcas possivels. dêsses motivos. Esta Comissão Par
aCleditamos, .tenham sido desalojados de coronéis, enchiam caminhôes de Mas depois de 1940, posso afirmar que lamentar de Inquérito deverá, por
de ,suas posses ..lll1 determinada épo- soldados, prendiam a família do pos- no minimo 20%, mais. 30% das ter...certo. apresentar' um. l'elatórlo, em
ca. Agora, V. Exa. vê, alguma liga- seiro e· a jogavam em Governador ras legitimadas em Governador Va- que propOl'á medidas, e é bom que,
ção, ou pôde, dUl'ante os contactos Val.adares, e pelas armas que tinham. ladares· foram legitilpadas .antes e desde logo, exploremos aqut o Depu
que teve neste último periodo agi- faZIam tõda sorte de ·tropelias. Essas depoIs foram ocupadas através da tado Ladlslau SaIles.para ver se 8.
tado da, vida de Governador Valada- informações' iremos apurá-las e as aquiSição do d!reito de posse de quem Exa. dá um roteiro ou nos ajuda na
res, reconhecer entre os agitadores pessoas que. as prestaram virão aqUi estava la -dentro. O SR. RELA'rOR elaboraçâo dêsse rot.C1ro. Sabemos
que faziam, parte daquele sindicato depor. Entao a pergunta seria essa: - Muito obrigado. Outra pergunta e QU,trossIm, principalmente nós, de
os posseiros que se aproveitavam da- V. EXa. não acha que a situação de vaI ser a última. O SR: DMJOEN- Mm(\s Gerais. que ja desempe
quele movimento. embora de nature- agitação provocada por influênCIa I?,"{_ TE - Há casos ainda de propriedades nhamos mandato eletivo no Estado,
li!. politiea, para se incorporarem ao terna c local aglutinou .1esse movl- já legitimadas e que poSsuem mais de que um dos prol.llemtts mais sé
grupo chefiado pelo líder Chicão, pé- mento. se náo fisicamente pelo me- 100 ocupantes. O SR, RELATOR -: rios ~?m q~e tl'llI lutado a AI;
lo pseudo-lideI' Chicão? Ou não hA nos como solidariedade, essas massl!.S Atualniente? O SR. DEPOENTE _ se~bleHl. Leglsiativ:t, parece-me que
relação? O tempo decorrido foi tanto imensas de posseiros injustiçados? Atualmente. O SR. RELATOR _ V, ate agora ssm solucao definitiva,
que, vamos dizm' o seguinte, aqueles Mais objetivamente: não aglutinou Exa. disse. e eu sabia, que esses dois é o d,a regulamenta<:1io legal, o es
posseiros desalojados foram para ou- não poderia aglutinar essa massá coronéis-- Coronel Altino e Coronel tabeleCl!llento de normas para, a.
tras áreas do Estado de Minas Ge- imensa de posseiros injustiçados não Pedro - se armavam, arregimenta- conces5ao, o aproveitamento. vamos
rais, foram para outros Estados, ·de- só aquêles ·que Já foram expulso~ co- vam os fazendeiros e fizeram tõda dizer assim, o apossomento das terras

, sapareceram, puiverizaram-se no tem- ,mo esses que ainda estão lutando por sorte, digo, e fizeram tóda essa sorte devolutas. Essa matéria tem. sido
po? Ou se i!les ainda estavam, nos suas terras. O SR. DEPOENTE _ aeho eu. de violências em Governa~ muito debatida na Asseinbléia e ao
acontecimentos de ·março, ineorpora- Creio que posso responder dizendo. dor Valadal'es. Se V. Exa. náo qtil- meu tempo mesmo já. era objeto de
dos e somando suas fôrças numa re- que, divido, separo os fazendeiros do Iser responder a pergunta, não res- debates muito amplos. O SR. PRESI
vanche tontJ:a aqueles coronéis, con- Governador Valadares' em dois· gru- I ponda:. f:sses homeul; são grandes fa- DENTE - Eu gostal'Ía de lembrar a
tra aqueles proprietários que, atravéS pos: o gl'llpo daqueles que adquiriram zendelros, como é que adquiriram es- V. E>,(\ que um dos depoentes que
da. legitimação, os haviam expulsa- pacificamente terras '" O' SR. RE- .. sas fazendas? V. EXIl. sabe? O SR, aqui esteve, justamente o Diretor do
dos de suas terras? O SR. DEPO- LATOR - E' a segunda pergunta ,que IDEPOENTE - Não tenho uma infor- Departamento de Terl'as, afirmou re
ENTE - Posso afirmaI' a V. Exa. farei a V. Exa. 0 SR. DEPOEN- I mação muito segura sôbre as fazen- petidas vêzes, inclusive por solicita':'
que a luta, na. verdade. nunca terml- TE - .. , que inicialmente adquil'l- ·das do Coronel Pedro. E' uma fazen- ção minha, que. Minas Gerais não tem
nou. e continua. Ainda. existem nu· ram posses. Um individuo 'queria da üm pouco mais distante.' nnquela mais um palmo de terra devoluta.
merosas fazendas legitimadas que ven~er um dlrel~ de posse, c éle aa- época êle era. Tenente Pedro. Acon- Lanço aqui esta afirmativa, talvez a.té
contam com posseiros .no seu intenor, qu~rJa um determmado grupo de pro- tece quc quando o soube fazendeiro, para pedir ao depoente e ao nobre
disputando na justiça. Sabemos que prlcdades, de direitos de posse -e, em êle já era p!"oprietário de uma fa- Deputado, que se porventura essa af1r
essas disputas são intermináveis, os seguida procedia à legitimação; e o z!ó'nda. grande. Não tcnho muitas mação é menos exata. O SR OScAR
recursos de que se valem· ambas as outro g~upo, que iniciava o trabalho idéias. Mas em Governador Valada- CORRli:A -'. Tenho a impr~sslio de
partes, principalmente aquelas - que pela legltm1;ação, proyocando conflito res·e geralmente sabl~o que as fa- que ,posso conciliaI: o prnsamento do
não têm razão, são numerosos. De e, em segmda, solUCIOnando da ma~ zendas. cio Coronel Altmo foram, em técnico. a cuios depOImentos não po_
modo que ainda existem numerosos. neira que era possivel. Confesso que grande parte, adquiridas poi' meios de assistir Saliento' que o ,:>roblema
De modo que ainda existem numero· acho mai$.ou meno,s inexplicável. Eli, YlOlentos. E digo isso baseado numa da posse d~s terras rlevoltttas pode ser
sos conflitos judiciais e numerosas que tambem adqmro e vendo terra m10rmação pessoal. Adquiri em- cer' olJservado e talvez tenha sido êsse o
ameaças de conflitos. O SR, PRE- desde, 1941 em qovernador Valadares, tI!' ocasião uma propriedade já me- ângulo d~ técnico sôbre a posse pelo
SIDEN'Í'E - Talvez V. Exa: náo te- acho pouc~ explleável qUe.certas pes- dlda por-um ocupante e que resolveu Estado quando há detenção juridica
nha compreendido bem o sentIdo da so~ 9~e la reside!l1 coru:igam sE;r ,pro- tra~sferir-s~ ,para Jequitibá.' Perten- _ digàmos assim - da propriedade

. minha pergunta: Temos q\!e imagi- pl'letallas de 5 mil, 8 ml1, 10.ml1 hec- ce a familla. Heller, . conhecida. do pelo 'Estado. Acredito que o Estado
nar sob hipótese: se não houvesse o tares de terras com as rendas de que Deputado Paulo FreIre ... O SR. em verdade não tenha :nais terra~
sindIcato, instalado em Governador desfrutavam, assim como oficiais de RELATOR - Hoje Prf:i!lidente Soa- d 1 t' ' . d t'd d
Valad!1res, ~11!e evid.entemente parece policia que deviam ganhar naquela res. O .SR. DEPOENTE _ •.. pai do ~~o:a as em g~a~, e jqua.n lt aá ei poitir
que e paCifiCO, ll1clusive V. Exa. época menos de mil cruzeiros por Sr. Abller Heller. FUi 'J)osteriormen- q sua malOlla a foI!. er e.g 
aceita que era 14m sindicato que ·ti-, mês. O preço médio de um terl'eno,. te procurado ')01' um morador dessa ml;\d~ 9: ElQsse. Mesmo < as~im se~ da
nha por finalidade principalmente há 25 anos, era cêrca de mil cl'Uzeirós propriedade, que me dizia que entre ~xlste~cla. ~a Secretaria da Agrlcul
crIar agitação social, se V. Exa. en- por alqueire de terra. O. SR. PRESI- a minha propriedade e uma que di- ura e mumel'OS processos de des
tende que se não tivesse ha.vido· êsses DENTE - Alqueire ,mineiro? O SR. ziam. ser (jo Coronel AlUno, que não pacho de grandes glebas de terra,
estimulos externos, se JJ. Sr. Chícão. DEPOENTE - Alqueire mineiro. era legitima, existia uma área ainda pend~ntes ainda. O SR, DEPOENTE
que nào era lavrador permanecesse Ora, um alqueire· correspondia apro- não medida ou devoluta, c me pedIa - Milhares O· SR, OSCAR COR~
na cIdade onde. tinha uascido, êsses xlmadamente a um mês' de salário. permissão para abrir o que se chama- - De grandes gl~bas Ele Ú'rra, princi
P?ssciros teriam organizado' um sin- ~ão ,:ejo, com muita facilidade, como Vil. direito de posse. Eu disse: "Fora palmente na.regiao nao só de Gover
dlcato ou um mov!mento parecido Justlflcat: que s.e pudessem adquirir da· minha divisa, o senhor p6de fa- nador Valadares como do Vale ~o Mu
com ésse que se registrou em Gover- assim mIl· alquelres,dois mil nlquei- zer, n!lo tenho nada com isso". Sur- rucf.. Todo o Vale dI? ;l\1UC!1IT1; para
nadar Valadares? O SR. DEPOEN- res, sendo-se apenas portador de re- giu depois uma dificuldade qualquer TeófJ10 Otoni e a rcglao vizmha.: Na
TE - Já havia um sil1diCá.to de tra- cursos financeiros não muito gran- e êle me pediu que eu fôsse lá mos~ nuque, Ainléia, etc. ll: a impressão que
balhadores. uma associação de traba- des, O SR. PRESIDENTE - Mas ês- traI' onde era minha divisa Chegan- tenha, Entretanto, minhas noções s6
lhadores muito próxImo de Govel'lla· ses mil cruzeiros por alqueire de ter- do ao local, em plena mata vIrgem br't a matéria. advêm do "eriodo em
dor, Valada!'es. ,no local denomin~do 1'a c9rrespondiam ao preço da legiti- encontrei-me com um homem que v1~ que, De~utaào' Estadual até 1955, ouvi
Pedra Corrida. acerca de 40 quilô- maçao? O SR, DEPOENTE - ·Não, nha em direção oposta que me disse por 'f'ânas vêzes. êsse debate posto
metros de Goverl'\ador Valadares. era o preço' pelo qual SI" comprava a que éu estava entrando na fazenda diante da Assembléia ~egl.slatjva de
Posso. responder. a v,·Exa, dizendo o posse, .. O SR. PRESIDENTE do Coronel Altino e que êle estava Minas Gerais. Mas a vt'rdade é que
se.guinte: confhto~ ~sslm. mlcrocon- Pr~çO correl!te, O SR: DEPOEJ:l'TE ali para. vigi!lr essa. fazenda. Respon- o.problema. se põe, no .Jaso da agita
fllt08 entr.e propnctárlos e posseiros, - ... depols-Jl,inda se pagava a le- di: "Em prImeiro lugar, o réu é o çao rural, quanto à posse da terra
mas como fenõmenos isolados, sem- gitimação. Essalegitimaçáo custava, outro; em segundo lugar êle disse que devoluta pelo posseiro j com o apare
pro existiram.' Mas: acr~dito firme- naquell!- éJ!Oça,. aproximadamente ou- exiSte, seu direi":o de posse termina citt\ento dos' grileiros, dj\queles: que,'
men~e que se Chlc9~ nao. hOQvesse tros nul ,~l1·uzeIro'J. Pagava-se ao to- numa lagoa. que está aqUI ao quatro mut11dos embora de um titulo qual
existIdo, se náo houvesse recebido el';- pógrafo par", ir faz~r a medi~ão, ao quilômetros", l!:~e então disse que o quer, se ut1l1zam ·dep .rocl'''''''os mais
tlmulos' ,locais e externos, GOl'ernador pr~Q.de venal!,. Qnem vendia 'real- homem voltasse lá a· derrubar êle ou menos justiflc!>vej!l uara a ci.l,p
"a,làdares 111'\0 teria off'recido nenhum mente o domínio era o Estado, mM ndotaria medidas violentas em nome auisu. ·dej'JnitiVR r1., "''''''l}l''pdnde I!le
ttrama 'para ser SSb'lst1do por todo o não se .podia -adquirir. doEBtado ~em do CQr<fnel Altlnp .Machado, Não pos- Jwr Presh1ente, seguindo ~ .ordém d.

- - . .
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!liçfio do nobre Deputado Ladls~ tlvo especial de agitação rural, quer miséria, O SR. OSCAR CORm:A - COFr6&. Se toe08 eatlve1'em de aeOr·
lJalles, cu perguntaria a S. Ex", tm1 G&lVel'Dadoi Valadares, quer nOi! Em Governador Valadares e nas re~ do, pediria aO nobre Deputado, se

enas para fixar responsabl1Jdades: rnunJc1.l'Jos vJz1D11os ,'" tJâo ser e:;sns giões vizinhas, essa falta de concessAo porventura. tOsse possive1, que se in·
, .. se referiu às autoridades que pequenas - digo pequenas no ãmbito ao trabalhador da fazenda, de condi· cumblsse da. redação do oficio, no sen·
vam coberLura à slndical1zação. Pa~ DlH:ional - desavenças entre posseiros ções razoáveis de vida, pode objetivar- tido de que fOssem apresentadas ao

.. e-me que posteriormente a. Ex' se e fazendeiros. Ou llavcl.'ln algum ou~ se em nOvo fcco de agitação rural? Sr. Ministro da Agricultura as razões
feriu â SUPRA. Eu queria tlaber se tI'O motivo, agora, para agItação tU- O SR. DEPOENTE - Não tenha a pelas quais solicitamos providências.

I autoridades que davam cobertura ral, que devesse ser desde logo ana- menor dúvida. Se não se modificar o Agradeço desde já. O SR.· LYRIO
cal exterior à. sindicallzaçáo rural tisado, ponderado e observado? O SE- regime agrário brasileiro, de forma BERTOLLI - Sr. Pre.sldente, peço a
o "ChJcão" eram elementos da SU- NHOR' DEt-'OENTE - Inlel1zménte, que se possa, como patrão, pagar sa~ palavra para uma questão de ordem.
RA, ou se. havia oulras autoridades sou obrigado a afirmar que acredito ,lário condigno ao trabalhador, não O SR, PRESIDENTE (Deputado
ndo essa cobertura para a sindlcall- ••. O SR. OSCAR CoRRf:A - De- tenho dúvidas" de que teremos novl' Cunha Bueno) - Pois não. Tem a

ia-ção l'ural em Governador Valada~ sejo sua opinião com tõda a lealda- explosão muHo brevemente. O SR. palavra V. Exll'. O SR. LYRIO BERvS, essa p~euelo-sindical!zação, como ele, po ~)ue estamos aqui para investi- OSCAR CORREA - Tem V. ExIl. TOLLI - Sr. Presidente, tenho uma
V, Ex' mesmo recoD11ece, que não gar o ÓI'rob!ema. O SR. DEPOENTE aigu~a solução para o problema das objeção a fazer quanto l\ expedição
atingia. as conveniências J;Iem engio- - Acrt,dlto que as violências prlltlca- terras em Governador Valadares? do oficio porque estarlamos dizendo
bava, no âmbito do sindicato, aquêles dns no período p6s~revolucionárIo aln- Para o cato dos posseiros? Tem algl\~ que o problema seria apenas de Go·

!
utênticos crJnponcses. O SR. DEM da rendem muitas conseqênc18s. O ma idéia de como se poderia resolver vernador Valadares. Estou de acôrdo
OlllNTE - Não sei se compreendi SENHOR OSCAR CORR~A - Depu- êsse probiema? O SR. LADISLAU com o oficio, uma vez que se alerte ao
em a pergunta. O SR. OSCAR COR- tlldo Lldislau Salles, essas violênMSALLES - Ccnfe.sso que não. O pru- Sr. Ministro sObre semelhante situa

l'Ul:A - Pergullto sôbre as autorJdn~ cias são de mecUdas de agJtal}ílO ru- blema está na área judicial e seria ção em outras regiões do pais,' e a
dos. V. Ex' se referiu às autoridaMralou são meras vindila pzssoai'1 AI- extremamente dlficll modlficarm<>s a necessidade de tomar-se providências
des que davam cobertura à sindicall- guém defcndldo, alguém morto, al~ mentalidade imperante. De modo ge~ a,' respeito. O SR'. PRESIDENTE
zação rural em Gov~rnador Valada- guém ferido, alguém sacrilicado'l Há ral, a justiça da. regllio porque Vala- (Deputado Cunha Bueno) - PoIs não.
:tes, externas e locais. Estimulos ex- caráter coletivo? O SR. LADI8LAU dares mesmo, a cidade, Já não apre- Não há dúvida, mas me parece que o
ternos a "Chicão", para a sindlcali~ SALLES - Coletivo e social. Sabem senta muitos probiemas, o municipio objetIvo do ofJcio não seria tanto sô
2llÇlio: Eu queria que V. Ex~ dissesse V. Exas. que hoje, em parte alguma em si; os problemas são 'tJlals da re~ bre o ponto de vista social, mas visa~
quais eram essas autoridades. O SE- se manifesta ostensivamente uma agiM gião clrc\lnVizinha - a justiça, os ria apenas solicitar do Ministério da
NHOR DEPOENTE - Posso dizer que fação. Estamos ainda sob o Impacto juizes, acredIto tenham pautado seus Agricultura atenção especial à refe~
"Chicdo" nunCl1 desfrutou da intiMde um mO"imento revolucionaria, sob atos por uma certa prudência. Nã,o rlcla fazenda, procurando colocá~la
l11idade do Govêrno Federal, ou de o impa~to produzido.peJa> pI'esenc;a expulsam os posseiros, deixam que a5 dentro das' !inalldades para as quais
1.4inlstroll de Estndo. O fenômeno de autorIdade que muhr~ Vl'Z!!S exor~ questÕes se prOlonguem por dez, qutn- foi crlada. O SR. OSCAR CORRtM
"Chicão" surgiu exatamente em de~ bilou de suas func:ões. Mas nao ze anos, à espera de que o posseiro - Pelo que disse o Deputado Ladtslau
oorrência da 'grande celeuma levan~ posso dizer, de fonna nl;u11la, que ou o fazendeiro morram, e um acOrdo Salles.. , O SR. PRESIDENTE
tadll. pelos fazendeiros. A part.lr de se não se adotar medida oujcuvu. em se estabelel;a. Decisões de despejo LlIl.O <Deputado CUD11a Bueno) - Rã. apa
~ntílo "ChicilO" começou a receber busca da solução de um problema 50- são rreC!uentes, porque, na verdade, ri!ncia de desmazelo, de deslnterêsse
~ssistência digamos proteção ·sobre- elai apenas adormecido, não tenha- elas seriam injusta,s, Por outro lado, do Poder Público. O SR. OSCAR
tudo de D'epulndos Estaduais 'em MJ- mos amanhã, muitos "Cbicões". O está a lei dando direitos 1l1tegrais de COP..REA - Provocação. O SR. RE~
nas GeraIs e de alguns suplentes de SR. OSCAR CORl1.ÉA - V. Exa. dominio da terra a.um individuo que LATOR - Esta comissão ~ve terml~
Deputadas L"er1el'nis. O SR OSCAR objetivou a pergunta;, Queriamos sa- é portador de um titulo. De maneira Dar seus trabalhos dentro de seis me~
CORR'Ill - Quer V. Ex~, tanto quan~ ber se há posslb111dade de nova agi- que os juizes _também aprendem o re~ seJ. Sei que a fazenda em Governl1~
tQ possível dar nome aos bois? O SE- tação l'ural em Governador Valadares gime da regiao e a êle se habituam. dor Valadares há muitos anos está as
NROR DEPOENTE - Pois não. Os ou na regIão, e qual ceria a medida Não decidem nunCa certa~ .questões. sim, abandonada. e há muitos anos
nomes que dnrei se baseiam exata~ objetiva que deveria ser tomada para Elas se prolongam indefinIdamente, er.tá invadida. Então anotariamos o
mente nos convidados de honra de impedir que o fato se concretIZasse. l até qt;te um acôrdo se estabeleç~ entre fato, c quando terminasse a Coms
"C11iciio" para o comício. 11:le convi~ l1'omo de V. Exa. um c:msell1o. O Iherdeiros, por,morte etc., soluça0. com são, mandarlamos oficio incluindo tõ
dava o Padre Lage, o Deputado Leo- SR. DEPOENTE - Confe-sso que o n qual, estou mteiramente de acordo. das as ãreas visitadas, todos os fatos
nel Br1zzola o Deputado Múclo fenômeno de Governndor Valadares O SR. OSCAR CORR1i:A - Nobre alegados e apontados. O SR. PRESI
Athayde, o Ministro da. Agricultura não é isolado. Não vejo razões parll Deputado. ná!? quero incomodar malS, D~lTE <Deputado Cunha Bueno) 
_ Deputado Oswaldo Lima Fílho - o que Governador Valadares se subleve mas da exposll;ão de V. Exa. deduzo Nuo tenho nada a objetar a respeito
$uperintendcnle da SOPRA. O SE~ de um momento para outro..0 SR. que V. Exa. ·talvez concluísse dizendo mas quero expor o seguinte: se chega
:NHOR OSCAR CORR~A _ Os últl~ OSCAR CORR2A - Permite V. ~xa. que em Governador Valadares, como ao conhecimento de deputados que a
~os são, de f:lio. autoridades federais. que o interrompa? o fenGmcno nuo é em tOdas ,as áreas rurai~. continua fazenda de Governador Valadares
V Ex' considera que estariam dando Isolado porque pode ocorrer em outras um foco latente de agitaçao, .que é a está abandonada, que sua uttl1zação
soberturn a. '''Chlcão''? O Sij DE~ regiões. AInda é mais important:! a incapacidade de atividade agncola dar está completamente desvirtuada não
POENTÉ _ Sim. O SR. OSCAR'COR~- contribuição de V. Exa. porque, .co~ àqU~les que a exploram OU,_ pelo me- podemos nos omitir sôbre tal aban~
Rll:A _ PerfeHo. O SR. DEPOENTE nhceendo o problema, podendo 6,ag~ nos, áqu,eles que a explor~m não como dono, Deputado Paulo Freire, e deve
_ Afora /)0ses eram Deputados Es~ nosticar o mal e prognostlcar a solu- proprietarios, mas como camponêses, mos levar pelo menos êste 'fato ao
taduals: CI~dl~mjdt Riani, José Go~ ~ão, talvez V. Exa.. além do mais como lavrad?res, condições minImas llo~ecimento do Sr. Ministro. Se
mes Pimenta e Slnval Bamblrra, no~ médico. pudesse dar a receita. O SR. de subsistênCia. jts~e é um foco per- S. Exa. entender que só mais tarde
mas habltuulnlente mencionados por DEPOENTE - 81'. Deputado, receio manente de agitaçao que poderá ser. deverá dar solução, ainda assim pare
êles como atronos do movimento fatigar a Comlsl>ão, alongando-me a qualquer momento, explorado por ce-me que foi apontado um fato con
pOi'que "Chl~ão" obteve iogo por in~ muito, mas peço licença para prestar fatãr!'s locais ou externos. O SR. ereto, que depõe até contra o Govêr
tluência d&sr;cs Deputados 'o apoio depoimento como ruralista, não como DEPOENTE - Em Governador Vala- no Federal, mesmo sem se considerar
dos sindic" tos , locais que antes não Deputado. Sou homem que pago qua~ dares acho multo c1lflcil. Mais diflcll o que Isto possa determinar em face
à olavam ~ não tlavam cobertura ao trocentos cruzeiros por dia a um tra- do que em outras partes. O SR. OS~ ele possível agitação. O simples fato
sfu movImento De maneira Ciue são balhador rural. Sei que os exploram. CAR CORR1i:A - Por exemplo? O de chegar ao nosso conhecimeento que

B lorúlocl' s m n Seria razoável admjtJrmos que o pro- SR. DEPOENTE - Mais d11iell do há um próprIo federal abandonado,
Cf ~s 1150 lJ.~R os6~U~J~~A e • dutO dessa espoliação - para usarmos que nas outras regiões que não foram deve levar-nos imedatamente a repor
~~~:. Deput~clo Ladiolau Salles V o tllrmo que estêve tão em voga - palcQ dêsses acontecimentos, porque é tar o-caso ao Sr. Ministro. O SR.
'l 'Jf 'b'" d' d' viesse sendo acumulado por mim isto natural que agora todos tenham uma RELATOR - Fatos assim devem ser

Ex fa ou mu .0 s~ re a fazen a , o é: se o valor real elo trllbalho 'é de idéia muito clara, em Governador VaMcomunIcados. O SR. PRESIDENTE
~~n1ftériOi ga cfgrlcufltura'

d
QU;I. ét a mil cruzeiros e se palCO quatrocentos ladares, do que aconteceu. De um la.- (Deputado Cunha Bueno) _ Exata

~ a pos çao essa azen a. 01 OM a cada dia. de t,rabalbo deveria cor~ do, Um movimento de mera agitação., mente. O Deputado Oscar Corrêa fi
mada. .alguma medida, depois .dos responder um lucro de seiscentos Do outro urna .l'eação violenta. Am~ CP poIs, in~umbIdo de prepara o ori
nconteclmen~os, para - vamos dlzer cruzeiros para mim. Infelizmente, bos os fátõres concorrem para retor- cio. Quero, agora, SOlicitar permissão
!ssim - aPlo;eltaren~ ~eSS~t faz~n? o problema agrário brasileirO é- tão nar, em Governador Valadares, à eeloMao depoente e aos membros da Comig
Oas~ar~:p6~~~ z~Ç~ão aAs si~~~a~o grave, tão complexo, tão aflitivo, que são de movimentos. Valadares acom- sâo,_ pois tenho que me dirigir li Co-.
~ a. in~sma li.: dramátic·· Existe~á quero afirmar a V. E~. que, pa- panha, possIvelmente, o surgimento missão de Economia, onde esta. se vo-
um. d inl't d O ~R PRESI gando quatrocentos cruzeiros de sa- de movimentos em outras regiões. O tando matétia da mais alta importâu-
.• n m s 1'11. or... . ~ lário por .dta, perdl, neste ano, em SR. OSCAR CORRl1:A - V. Exa. não eia, principalmente para meu Estado

DENTE - Pesculpc~me int'lrrompêM atividades agrlcolas, mais de dois acha que o sentimento de vlndita pode Trata-se de projeto de lei com reper:
lo. O MinIstJ:o ela Agricult'!ra, Orcar milhões de cruzeiros, o que me leva facilitar ~e movimento? O SR. DE~ cUSSÕes muito sérias m Sã P I
Thompsol1 Fliho, que Sã· nao é mais a nâo espoliar mais n1nguém e a POENTE - V.l!:xa. não distinguiu Ass1m. convido o Depufado o~ca/~o~:
:I\1inlst,ro, nao estêve recentemen!e na nâo fazer mais agricultura, de torma nols fatos: _a vinc1lta pessoal famillar rêa para presidir nossos trabalhos. O
xeferlda fazenda, talvez a questão ~e alguma, enquanto perdurar o patlU~ e a vJnclita coletiva. Quanto à parte SR .OSCAR CORRM - (Assume a
um mês? O SR, DEPOENTE - Ne.n rama que domina. a vida agrárIa de movimentos coletlvos para invadir Presidência da Comissão I _ Com a
posso afirmar que êle tenha estado, brasileira. O SR. OSCAR COR- terrns não acredito definitivamente palavrn.o Deputado Lyrio BcrtolU
~!lS pos~o asseverar. que me111da ob- Rll:A - V. Exa. acha que vou obje- que ooorra em Valadares antes de ou~ para uma interpelação. O SR LY:
.jetiva nao foi. tQmada ainda nenhUM tivar. Ql1ero fazer com V. Exa: uma tras regiões. O SR. OSCAR CORR~ RIO BERTOLLI _ Sr Presidente
ma, porque 111\ imu, cUgO, porque há espécie de maiêutica, para tirar de - Agradec:o os esclarecimentos prestaM Inicialmente desejo com 'alegrla con'
~oucos dl~s est ve com o Delegado V. Exa. tõdas as soluções para os dos por V. Exa. Apenas solicitaria gratular~me com o' Dl' Ladlslaú Sal~
.,.o MlnI;st 1'lor • da Agricultura. em MI- problemas que são nossos, do Brasil. de V. Exa., antes de passar a palavrll leso pela clareza de ~u devbimento~
uas Gelais....onversamos 10ngaI,Dente O SR. DEPOENTE - Conte V. Exa. a. algum outro nobre colega, que se Por outro lado ao mesmo tem o em
l\ respeito '.iOf'. proble,!!l1lS da .fazenda com minha melhor boa vontade. O enviasse ao Sr. MinJstro da Agrlcul~ que sinto alegrl~ me entristeço ~orque
do Ministfrlo !! é1e nao me dw qual- SR. OSCAR CORR1l:A - O paga- tura oficio sollcitalóldo que, desde 10~ a gravidade 60 problema, como'S. Exa
quer infolm!iCl10 de que algo de obJe- men·.o it:is6raio que V. ~!l' é abri- go, fõss~m tomadas providênelas no põe, é grande. Sou apaixonado OI'
tlvo estivesse sendo. f~ito em fiover- t;(:ldo, pelas próprias condlçoes da ex- sentido de tomar útil a fazenda aban- êlIse assunto. Há dias fiz um disc~so
!!~dfr Valadares. O SR. OSCAR COR· ,)loração agricola, a dar ao trabalha~ danada de Governador Valadares. O na Câmara e disse que nAo me pare
~ - Queria que V. Ext me infor flor, seria um dos focos da agitação? SR. PRESIDENTE <Deputado Cunha cia Clue o silêncio de ap6s revolu Ao
rpasse se ainda encontra -em Gover O SR. LADISLAU SALLES - Sem Bueno) - Consult{l a Comissão sô~ sir.nif!casllC paz, ist~ porque se cgn~
nador Valadares, agora, algum mo- I dúvida, porque por trâs disso vem a bre a s!-,gestiío do nobre colega Oscar SegUim?s termJnar cQtn os agitadores,



-23

não terminamos com a causa. da: agl- merO'de ruralistas dessa. área. cont1a.:.' terras que ela possuI. Ela exPlora mente ao seu pltpel, aos seus compro
to.ção, o que reputo da maior ltnpor- grada? O SR. DEPOENTE - A As- essas terras sob a. formlt Je aluguel missos, COm '& Pàtr1â se n6s nào con
tâncla. 11:'0 Paraná, Sr. Presidente, sociação Vale do _Rio Dote congrega, aos fabricantes de carvão. Paga pre- segu1rmos solucionar, c' com rapidez.
pa.$[;am~se fatos Idênticos aos de Go- a'proximaclamente. mll sócios. 'O SR. (lO menor pelo fabrico de carcão mas o gravíssimo prQbl~ma agráz:io 'bras!·
.'crnador Valadares. Lutamos IA, on- LYRIO :BEl'tTOLLI - Mais ruralis- permíre o lntlividuo tenila tantas ca.- leiro. Peço permissào para' falar
,fie mm1stimorrdesde ao enlouquecUnen- tas? O SR. DEPOENTE - S.\m. Em beç:u; de gado -iíassuns pastagens, de agora com ex-Secretário ae .saúde:
to de mulheres, de colonos bons, eie- um mEs -foram- arregimentados dois forma que o aluguel da pastagem..di- Eu era 'bombardeado - se 1m per
merÜos bons, até à ida de' brasileiros mil ~poneses e falsos camponezes. gamos ass.lm, que não é pago JSob a mitem a expressão -, dià,rla:nente I e
para o Paraguai, atl'avesmndo o 1'10 JI..credito Cjue Se qovernador Yaladares forma de aluguel,' é uma concessão, do instante a instllJ1te no meu gn
Paraná e se protegendo no solQ para,- tem uma popu1açao,roral. nao urbana, retribui, de certo modo os praj1ÚZOS .binete -por pedidos, advindOs da tOdas
gumo. UltJmamente o· Govêrno 'do da. o~dem d.e trlnta mil 'pes!lOas. a pro- (lUe o carVOOiro. tem na fabrlcaçiio do 3S partes do Estado, encllDllnhaclos
Par~nà vem fazendo esfôr~o 119 senti- porçao sena, - aprorimadamente. de cari'~o. 0.' SR. .AUSTREGl1SILO DE Jlor Deputados, Prefeitos, vereaaol'es,
do de ajustar êsses desajustndos. O dois m11 proprietários para vin,!e e oito MENDONÇA - Senhor - Pres1dent'e, de todo mundo, enIiJn, de frejão, Se
processo adotado por S. Exa. foI. o mUI llorque, esta 'ê a popula!(ll9 rural gostaria que o Deputado Ladislau Sal- nhores Deputados. A SJi!cretaJ'la· da
dos accrtos, o dos acõrdos. 1J:ssell a.cor- do muntclplO. Pepso que esta. .seria les me fiZesse a gentileza' de informar Saúde de Minas obteve uma ajuda aa
'<los slío de tr.ês tipos: demanda ju"!- uma. divisão l~is ou menos corretn~ qual tal' o funcionário dDMinlstério SUDENE de 15 mll sacas de feijão.'
9Iai dL'lputa., judicial, ou acõrClo com O SR. OSCAR CO~~ - Com 11- da Agricultura gue teria contra-mdl'; Se eu ,Pud~sse atender à décima parto

· o prapnetãno ou o jagunço. Em .qual- cença, Deputado L:nio Bertolll. En- cado_ a .dh1são· da fazenda do Minis- das sollc.lt:açõ~ que recebi' eu, teria
quer désscs tipos de a~rto, Sr. P.resI- tre ~s associados, por~m .. Deputado térlo em Governador Valadares pro- distrlbuido 150 m1l sacas de feljflo.

, ~ente, nota~se ~ue no fi.nl!J. o elemento, Lnills111u .Salles,. po5Slvelmente nlí~ posta ,pelo MInistro Osvaldo L1ma Fi- .Isso mostra apenas· que fome não é
80 con~lla, mas não .se convence. llouvcsse ,:inte por cento de ~l1mpone lho quando êle lá est&ve. _ () SE- uma. figura da. l1teratura no Brasil
me se '!:j,usta, 'porém ,é um elemento ~ autênticos. ,o SR. DEPOENTE - NHOR LADISLA1J SALLES _ l!:o fome.é uma l'calidade dolorpsa e d~

1_ sempre pronto a engros?,ar qualquer Sim por(jue llavia v~io$, fatôres que técnico Antonio' PauJloê1io (1) de três, uma: ou nós resolvemOs o· pr<l-
mera. quando se. dIsser: Eu não tive, Impedem uma sindica1izapão livre. de Carvalho Um bomem de bem blema ou importamos alimentos numa

,o meu direito, a lei -brasileira. não me Em 1l1'ltnelro lugar, o bOIl1/ilm é um' . . " 1 - ,~ 'id • •
·protegeu.... li:sse problema, Sr. Pre-, miseJ~vel. ~e tem: receio·de rfilar-se, Continua 1\ frente da delegaC1& do .so uçao que cons ero vergQtltlosa
s1dente, é dos mais graves. Tlvemos a um slncllcato e tornar-se, imediata-, M.lnistêrio em Minas aeraiS. Esse ho- para uma Nação (jue tem 60 rmllllões
-e 1n!el1zmente não pude tomar par-, mente, um réprobo, e ser expulso da mem teve ,1\ corngem, numa. época da- de pessoas no campo•. .ou entuo esta-

- te _ uma. reunião, há dias, quando 'fazenda, porque 0- sistema J)lU'll' se .l1is_,quelas. de fazer um relatório contra- mos ap~as .aproximando a lpôll'ora
dcpi5s o Coronel J3rasfllo Marques so-,penaar um ~mpregalio ê dlzer:-bem" 3'i~dofronta1mente> 1\ determinaÇão, da fogueIra para dias muito brC'\'cs.
brlriho. Tomei cnhecimento do d"e- neste.ll.nO você não planta mais. :l!:le 11 ordem 'expressa do-1Il111istro e fOI, !Lu acredito, s~or iP.resldenw, que

· poimento .atraváS de 'rápida. leitura. 'tem que jr embora 'mesmo. Confesso '1nelusive, ameaçado de demissão. 'Sem .me possa. .dar ~r :satisfeito e :feliz mo
GOstaria, porem. que a Comissão rôs- não adotar tal sistema, modéstia ,'nem por "isso l'ecuar da sua :posição.: 'Compal'ecer ~oJea. Srasllia por vá
.se ao Paranã. mas se abstlvesse de co- ' parte 'ml\S é êste _o regime vigente. O 'SR. 'PRESIDENTE (Dscar Corrta) rios motivos. pela maneira como tui
lher qualquer -1nl:ormncão que não :cós-' Então. essa é 'Uma 'das 'fortes ra!l5es.. - Vossa.' Ex" se lembra do nome dos :re1eebido, por ata 'Oportunidade ,excr'!l
iIe diretamente do elemento, 11. fim de O indivíduo que ns coloca. contra. o administradores em fazenda. do M1- c anal. que .um bomem oocontr.a:na
que o »reparo fe1to. 'talvC%, n'lo trou-, pa1::'Ao,fíl1ando-se 'a um sindioato (ie nistfuio da Agricti1tura.? O 'Sa.DE-. s~ vida ."pública .de ,depor nUlDa Co
~efsse inibição 'por'parte do depoente .lata. contra o ]:llltrl10 ller4. bned1ata- .POlE:NTE - Pobre in!~lli'" com 70 e _,l11UISÍlO tão importante qua.nto esta,

. menos 'a.v1sado e 1inorll.nte. Eu 'que-' mente tolocado na rua.. Surge. entiio.' tantos ~nos de, itlade• ...: Ch~k•.l.e :m~ de um modo espec.la1. de1xarulo
J1a. ,que se sent1see .. profundeZA, a, à f1olldarled~de, o lema. tantas 'V!llea José Mes(lUita Filllo. e vive no 'Vale ·de 1I.alio o ogoismo.que estes dois co~
gravidade do llSBunto. 'Mas, 'Sr. Pre-'~pl"egot\do la~. todos 1'Or "Um, 'Um ]lOr do lUa Doce bá multos.anos 'Era:rla ten.ta.'nentos lJ18 provocam. eu creIO
.!dente. nlio é' o '-essa ,de GovcrtU\-. :todos. lts!e não 'encontra ~ais -onae Qoa !;poca da. década que P;eced~u aIque de\'o tlUmprlr m.qui um dever quo
dor Valadares, não 'é o caso do Para-, ~trttr.• 'Um~ das T&z6ei5. 1!lm se-' fase do desenvo1vlmento, projlrletãrio' é O' de Pedl~ a ,f)Sta.. ~nlissll.o que
nA. Quando, V., .Em. ~perguntava ao, gtmdo 1ugar, o '1'azendoeiro 1110-! o de uma, iazenda. Fica.ndo pobr.e '_ na11p~te !aça..a anotomta ,da atua.l
depoente qunl a 'Soluça0 para o pro- monstro que se 'desenba. m 'Alluêle seguiu um .emprl!~o no .Mlnlstért~ne :&ltuaçll.O Jbrasile:;ra. Sei .que não é 'tl1- .
blemn., eu 'temia, 'POrque sabia. que a' intercâmbio natur~l, 11. convivência .hoje, como o Minístér.io não paga a' :reta. _,.s!mples. sei .que Jnuita gente se
gravidade dêsse assunto é maior n02l' 'Datural. () 1azcnclelro ltJ.·esta 'Um& as· ninguém lJorg:ue o "aga.mento .é ! ito tem 'preocupado com o lWiUDto' taas
Estados de Mato 'Grosso, Goiás Per:- slst!ncta. l'l\zoa'Vcl, embora. .ela ·se 1'~a ." e posso afirmar que êste é .o desafio :da'
nambuco e Rio Grande do liort.e. se: no regime 'Paternalista• .que-humIlita. ~~:c~~~t:n,&,q~~a. ~.per:;~ .nossa ~poca.. ..A paz polliica,.o regime
nós. através do nosso trabalho de le- 1!Jle '0 faz como esmola, oomo-ajuda. e I ' ' a OI! piur.we.rt1dluio, AS gl·a.1ldes c1ifieulda
gisladores, não pudermos a.char ,Ullla' 'C01110 contríbul&!ãO ou cois~ parecida, ~:~'"Ío. ã~e==a i(lue lá vive .um ,das de ordem extrenta,:Os gTandes
"Saída. para. fixar e proteger nos!>1I dt'tmas não como um direito. - Ist4, Jul.- a m. . 01' que se chama J1ll'Oblemas de .ordem ::rocíal que nos
rclto de propriedade e, ao mesmo tem~ 'turalmente, "alia multo com & men- ::: ~esqUI~_1"ilhdo qulue• .segundo d1- afilgem. tudo isso. Senhor Presidente

110, estendê-lo a '(!sses elementos. não talldadé do fazendeiro. com o mérito ' !Vl.ve ASS,.... e a ,gar pastagens. t8Jvez :pudesse ser r.esumldo numIÍ
~ei o que acontecerá. Entre ê1es. hã' do empregado. De modo que tMos Ao qu~ me -1':1.1'oce, .nãO é funcioná.l'to causa. única. a. fll.lt& do feiJão. Esta
t.ambém os interesseiros. 8r. Presi- êsses fatores têm concorrido para que eom direito a aposentadoria. recebe aUmentar o povo, .e o' ,pouco que é
d~nte. não vou alongar-me. Vou tazer não 1;enba ha\1ldo uma sind!.alização nessID;"'~ de ove;bns: O,SR. PRE- Nação :não 'Produz .o sUficiente para
as perguntas mas acreaito que é uma autêntia. para que não haja uma sln- ~ =~"''''', (Oscar Correa)' - se :ne- produzido, log" na fonte ele llroducfto
Gatlsfação para a nossa CoritfssAo ou:- dicalização àutêntica ,Pelo menos em ~um dos nobres Deputados desejay é recoUtido :pelos .açambarcadore; à
'VIr ,um depoimento como o do DI'. La-· Governador Valadares. - O SENH:On terrpgar o j}ustre cleponnta,..eu .agm- ~era do liom 'preço. Posso prestar
dlslau BaUes. mesmo 'Por que depois 'LYRIo 'BERTOLLI - Dr. BaIles, ou- -deceria.s. S. Ex' a sua presença. ,os um de,Po.tmcnto: colh1 no ano passado.
aa revol1!ção alguém disse que talvez, tra pergunta: quantos dos grandes .esclltrccnnentos .que nos prestou ~, se, sou modesto :agr1eultor, 2,600 sacas de
ti. úonússao perc1esse seu objetivo. Está adqulrentes de glebas as adqUirem/em outra oportunidade. aInda. CQ'l'C- milho. Sou .homem ;que nl10 pertence

,provado que não o 1JCrdeu. Ela. pode-' com o fito de co1oniZlÍ-la.'l 011 de Te- termos dos .seus serviços, nos exeu.se se ao rol comum molléstia.1\ parte dos
rá oferecer, n1nda, grandl; proveito. parti-las para -vende,t' O. SR. DE- lt êle r~orrermos de 1!ôvo, pois a nossa 'agr!cultor.es bra.s1leiros, tenho um .di
Jls ,.conclusões desta_ Comissao ~ervirao, POE.NTE - Ni'lo 11a esse tipo de pl'O- .oomis:-ao tem.a missao mwto:séria ,de plon'la universitário, 1ul Prefeito. fui

"de fato de verdade,1Jara levar ao povo pnedade na nossa. l'eglão, ninguém JnvestJgar ~ motivos da: egItaçãr.l TU- Deputado, 1ui Secr~tário de Estado
um trabalho obJelâvo do Congresso adquire terras p'nra sUbdlvidl~las. Lã r~ .que. como S. Ex' de?1onstrau,~{\o J'U! P.residente RurllJ. sei comerciar'
Nnc.lonal. Sr. Deputado .L1\dis1au Sal- não -existe aquilo que ocorre no Pa- .sao ~penas aquêles motí'r'os de {)rdem tenho sangue mouro nas velas tõdas
leu, V. Exa. poderia dizer,-.me. ràpida- 'l'anâ ou em 1'.w.to Grosso () SE-' politica, mas os motivos ainda laten- es~ :errcunstãnc1as me leva 'B e
mente, se o fiLo, ~ objetivo qlls inva- NHOR PJ;mBIDENTE (Os~ 'Corrêa) tes, aC1uéles que estão na l'r6prl11 bll&e, ,perar que eu possa fazer ~ pou~~
Jlões era o õe 'Se f~em,os lD,:asores - Pelo próprio tipo de exploração 'lue ;no fundo de Jtôdas J1S .agitações 80- mais ,do 'lue .a média comum dos
:na ter;ra, ou adqUirirem direIto de lá é 1lo pecuârllt exigem-se grandes clals <do PaIs. -Agradeço a S. 'Ex. o agricultores P.o1s bem S"nh Pr i
proprjedade,' para posterior venda! O áreas. O SR. DEPOENTE _ Exis~ .seu depoimento,.a ml1"ólt\lra segura, -dente, o :milho ue 'o ~ or es 
BR. DEPOEl'l'TE -,Ambos os <>bjeti- tem na -verdade alguns latifundios :f1rme, esc1ar.ccida .com .que o fêz. O clldo a OOJ l::ruzJros rs~: t\~j~
vos. Em um sindicato de duas mil imensos adquiridos nll.o se sabe 'por SENHOR DEP-OENTE - Sr. Presl-, que ::produzi :fo1 1V did . el no
pessoas havia, naturalmente, os que que manobra por grandes compa- dente, eu não desejaria terminar ~ste saca Se uma e~!Oi _a 1.400 a
se sentiam a~raidos pelo desejo de nhias. A Belg~ Mlne~ra, embora 'Preste encontro 'tão ,!~liz pam mfin sem re.!- :hor~ de trab=: s; ~iao custa 18
trabalhar a própria terra, sem pagar uma colaboração ~estimlÍvel ao desen.. terar o agradecimento ,quE. fiz inicial- trabalho vale 200 'cruzeir a llora .de
l'arcenla. Por outro lado, há os que volv1mento do Estado obteve, na mente '8 que agora encontra motIvo não !ala.rm 1 os - para
pensam que vão ganhar um pedaço éPoca da ditadura. con~essões extre~ a maIs para que lleja manifestado to pal'a _0&1n10 ucro ~do investimen
de terra, vendê-la e, em seguida, 1lons~ mamente genemsas de milhares e mi- dada a maneira. ilhana cortês cor' ~t' ~ao a armos_no juros do in
trulr uma casa na cidade. O SR, LY- lliares de alqueires ~e terras 'llue te dial, afetuoSll1l0m lue fui aqui recebi: VT~ tnlft,ldO. 't para. nao fa!armo~ no
R;IO BERTOLLI - Agradeço. EIJ ha- destinavllm ao fabrico do cllrvão ne-: do. Desejava; também, ntendenclo a ~at~l d: n~reno" na remuneração
VIa feito outra ;pergunta, luaS V. Exa. cessário às "suas usinas Mas confesso 'imperativo êla minha consciênc'a tI _ lISa administração_
já ~ Te.'lpondeu a ~utras pessoas. P.as- que entre" dar o carvãó e transferir o' ·dereçar 1lJn a,Pêlo 'a todos 'os ;oin~~:' ~~~o ~ Ie,1jllO (jue .custllt, Só de trll
aemos. à se:~te. em gostaria que, domfnio da terra que pertenc.la ao 'Dentes d~t;a 'Con.issão. Sau- um ilo- a l.4Ófee:ll.D de obra, 3.600, vendida
V. Exa, deflmsse qU4l ,a d1ferença Estado vai llme. diferença 'l18Sím nlio mem tambem profundamente 1lJJltixo- do' ge ,de mim, que sou o .Pr0
c.1{lstente entre .camponês e ruralista. multo fácil de explicar O SENHOR nado por êsses problemas e JlOr :1s~o ut r, uma alternativa; ou eu me
~ SR.. DEPOENTE' - Em nossa. re~, PRESIDENTE (Oscar' Correu,) _' !l1~0 profund!;Illente preocupauo éUE~OnhO a suic.ldlU'-me .econômica
gi/io rurallstas são os dois grupos. EssaS' terras da Belga Mineira. contI- eom .ao situação atual que o l3rasil mente, ou me disponho a explOrar o "
Ruralista. é o !azendeiro. é 4 as!,oci~- nuam serv,indo a, essa finalidade ou atravessa, Esta Nação conheceu dias trabalho de alguém, pagando, não.os ,
do da. Assocll1çao Rural, é o proprletá- 'á.A id' bdi idld ? OU' há de' grande angústia e o diagnóst'co 200 crUZelros por hora mas 10 a 20
1'10. O' SR. LYRIO 13ERTOLLI - E J "",m~ s O· su v as t " ,I , se cruzeiros' apenas itlJste' :f õ _'
camponês? E" lavrador ou possclro? plantaçao; há o refloresta.mento? Es- t }OU n~_ndecest 81idade ~da IndustrlalIza- brasileIro esta á .reforrn: den meno
O SR DEPOENTE l3 .. 'tou ':perguntando de modo geral O ~IW. A ... us r allzaçao se fêz com l'e~' e que o
" ,- em, c, .em SENHOR Dv.P """,.,.,.", . ' .' sultados - não apenCl! econômIcos PaJs necessita., Ninguém me diga em
geral. o lavrador, o parceiro, o meeej- ~~O,l!on ... "" - Em geral o mas também socià1s' _ devemos reco- bO~ilo eu seja um 40mem pro!utÍda. e
:ro, o terceIro. O SR. L'YRIO BER- ~f.l0restamento .não é satisfatório. A nhecer até certo ponto brilhante sinceramente vinoulado às doutrinas
TOLLI - 1tsse é o camponês? O SR .oe,go Mineira l'ealmente refloresta, 't t to ch d' tr.abllhistas "u bdi id' te
LADISLAU SAL"'''''''' _ ""8' é l mas numa propor"ão mana em Com- .p.gora, crr ,re lU1, ega a, vez l1 1 ' '" e su v: Ir rr.a re~

, LJJ:oD """se o cam y "'- imensa l11aisa que d1ams. por todos os .so ve COiSA alguma. Dou a V. F". um
ponl!s. O SR. LYR.IO BERTOLLI - paraçio ao - consumo de carvão, li r~n8Sá\1eis, Sr. Presidente, "'- 'E!8t.a exemplo. Queria trazer ~omigo n w-
ObrJ~ado, V. Exa. tem, mais ou me~ Idevastaçllo das ma~ que ela pro- ·gt'1"AÇAolteJ'á falhado Jtltel!ra- nh& d6clarnçAo de rendimentos dêste
1105 o número de camponeses e o nú- :move, sobretudo A lmerJSa. área de . _. - .' . . ,
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sno. Eu tenho 140 11lClU~r ...es de tel'raslPaulo Freire, dirá a V. sa, em' "Inte- porque quero crer que o Dep\ltado onde tem, wna porteira, num marco
adquiridas de 18 proprietários que não 18e, os pontos }Jl'inclp:llS sôbr~ o:; quais Manoel de Almeida julgou com dados de pau de ipê de l,52m de llltara, sô
suportaram \livcr no UaLo, viy~r na incidira a ini01'maçào de V. SII, O Irreais para a propositura de seu bre 16cm de largura, o qual serve di
Invoura nos 5 ou líl 21queífes que c.n SR. RELATOR - Esta Comissão projeto. Tenho o Deputado Manoel balisa entre Manoel Batista de caso
média pos,;ulam. Por isso a solução, ,está apurando a agitação ruritl (,m de Almeida na conta de bem inten- tI'o e o mesmo sócio. Déste, tOJllando.
no meu entender. nâo resIde em sub- vários pontos do ~~rrttólro nacional, cionado, Deputado idealista, traba- se rumo sudeste, segue-se por vale
d1vlUir miséria. Quanto mais pude especialmente em t1ovel'nndor vnla- fuador, sério. Mas as ínformacôes percorrendo 1.40m até o ôll10 d'águ$
pel'(ler este ano 2 nlilllÕes. Quem tI- dares, Não fizemos mn roteiro por- que S, Ex'" colheu a reS".llelto de onde nasce na ponta. do dito vale;
ver 10 lllqueh'f'$ de terra não poderá que sou Deputado por .\flua.!' Gerais Plunh-l não corespondem, na. situação em seguida, segue-se pelo rorguinho
perder n -quota que lhe tocaria. Perco e conheço o problema. Sei que p~u- lia pântano, absolutamente à reall- medindo..... E, mais aditnte' ".,.
na. egrlCultura porque gosto de lá, nh-1 é o ponto nCV1'álgico' de _cp-rta 'Cil1de. Informaram a S. Ex'" - disse deste segue-se' pelo Rio plunll-i •.• ·'
mas procuro ganhar na pecuária para Iagitação, E, como teremlJ": que ir ll. tenho quase certeza. - que a área O rio era o miolo, se posso expressar
compensar. com llcença'da expressão, Piunh·i, procuramos, antes de ir, do pântano era composta de 13,000 me assim, era o centro do brejo, por~
"eEsa mnnnte cara" que se chama acercar-nos de informações que nos alqueires. que não era proprJedade que o brejo ficava entre os dois ludos
'lIOCllt;ho ngricola. Como porém nem pudcsem ajudar. Esteve aqui lla se- de ninguém. Outros vinham -e fnla~ do Rio Piunh-l...... dê;;te segue-se
todos tem essa vocnção e a agriuitura mana passada, o 51'. Enio Lopes, Di- vam com o Deputado: se tiver pro~ pelo 1'10 abaIxo, percorendo 540m até
lIA de ser uma aUvicl1de de l'endl~ retor do Departamento de Matas, prietários, só meia dúZia tem escrl~ chegar numa volta gtande que Jaz o
menta éconônl1co. eu espera que esta Terras e colonizaç/io de 1\11na8 Ge~ tura de propriedade. Assim, julgou o pombo. Dêste, ainda pelo' ria, .. "
Comlssúo pO!J~a oferecer - o meu de~ rais, que nos abordoU, ràpldamcnte, Deputado, de mto, com !iquêles ele- Outro tI'eclio interesantissimo sObre
polmento li ,parte, porque nada slgni- a questão ~e. PiuniH, porque éle não mentos, que poderia criar um verda~ êsse aspecto do brejo, COJ11 êsse dcta~
f1ell. - com os seus estudos e aS suas tinha. condlçoes. uma vez que o pro- deITO vale de reden~ào, !l' expressão lhe Quero demonstrar que JJavjn, dcs~
observações, uma COlaboração em fa- blema está fO!a d? âmbito do J!lS!a- do Padre Lage quando foi a Piunh-i de aquela época, interésse t<~r-5e uma
vor da solução dêsse prolemll angus- do. AsSinl, nao tinha ele condlçoes lundar o SJndicato Rural, em noveD1~ escritura do brejo, porque o bj'ejo
tlnnte. Sei Que V, Eras. me fazem para dizer nada a respeito de Pil;lnh-l, bro ou de:tembro. E, após a ida do era aproveitado em grande parte.
justIça nãO me considero aqul um Apenas !lOS adian!<m ~ue hL\v.a di- Padre Lllge o ambiente se agitou por- principalmente nas épocas de l>~ca,
demagogo na hora em que faço este vergência. de opiniao sôbre ee aquele Que o pántano existia, era proprieda~ porque entre o rio que :1nha um
l1plHo. );: realmen~e uma mensagem p?ntano de Piunh-i era, realml!nte, de tranquila dos fazendeiros de Piu- veio mais elevado e o brejo propl'la~
(lU. trago em nome de tanta gente de terras acrescidas, ou eram tl.'1ras nh-1. Nunca ninguém contestou l8so. mente. Unha uma pal·te de culture.
que anda sofrendo por ai. Vivo bQbi~ que os fazendeiros não podiam ter di- Dc maneira. que a propriedade do onde se explorava. Ness;,\ documento
tunlnlente na minha fazenda e sou reito, e os pantaneiros teriam condl- pântano em relação aos fazendeiros se vê o seguJnte: ..... dê.~te Jarga-se
testemunha dl!sse drama que I).ão ções de iá ficar. Enláo, fIramos preo- é tranqUila. Quanto a êSlle aspecto o Rio Piunh-i e segue-se l'umo leste
posso solu(:lonar. Eu 1.8<. o soluciono, cupados com o probltma proque Oll tomei a liberdade de trazer documen- por um ângulo teto que mt'de 130m,

V. Exas. por gentileza e por patrlo~ jornais da. se11}ana pass~du. 1!;?UXe~ taçáo para esclarecimentos, porque até sair da cultura e enb'nr no bre
tismo, queimm solucioná-lo, porque ram: "Agltaçao em f'llluh-l • E, não basta dizer, porque dizer, diz1a~l!e jo, onde há um tõco de pau de cam
isto é que o Brasil está a exigir de como estamos querendo abrir um ('a~ muito, e perdura até hoje a. lmpres- bui de l,52m de altura, llôbre 22cm
todos nós. Eu agradeço, Sr. Presiden- minha nesse cipoai imenso lOue há por são de, que os fazendeiros não tem ti- de gl'ossura, em divisa.cIJll1 Jose Ro
te, mnls uma vez esta oprtunldade e aI, achamos de irmos lá. Esta i\ ra- tulos de propriednde e. se os têm l.'U drigues Vieira com o mesmo .sóciO".
peço desculpas pela extensão do meu zâ.o de havermos convocado V. S', apresento como tItulos l:eLurpados Dêste segue-se o mesmlJ rumo e utra
depoimento. O SR. ~~ELAr.rOR para que nos 11ssese alguma coisa após a recuperaçáo do pântano. EU- vessa-se o brejão ll1edi11lJo 1.315m
J\l1tes que V. Ex~ termine, pcrmita- sôbre Piunh~1. Não temos qUestioná- tão. quero mostrar a comissão do- (esta escritul'a é uma ilustraçÍlo) até
me. Fome não é realmente uma li- fio propriamente. O SR. PRESI- cumentos que não foram nem podem cJ::e;;ar num corgulnho cujas cgullS se
gurn. de l'etõrica, é wn fato. Eu tenho DENTE' - _Gostariamos que V•.S~ ser forfados, absolutamente, documen~ eSplll'1'l1mam no brejão. onde existe
uma obra social em Belo Horizonte nos dissesse o que conhece a respeito mentos irretorQulvcl5 e lncontestá· Um pau de terra com l,24m de al~u~
onde alimentamos f mil pesoas por d::,- causa da agitaçáo no ,!.lanhado de veis. Aqui, por exemplo, tenho uma. ra. sÓbl'e 25cm de grossnra, o Qual
mês, aUmentaríamos multo mais se Plunh-1. Segundo a oplnlao de Vo~sa escritura. que trouxe como exemplo; serve de baiisa. entre Jose Rodrigues
1cívpnsemos recursos. São pessoas real~ Senhoria, em relação à nntureza .'u~ esta como exemplo, as outras cemo VieIra, Manoel José ãe C115tro e o
mente laml11tns nUm Pais como êste ridica das terras, quem telia r!lZRo: documentos autênticos. Esta, por mesmo sócio. (Fls. 96 da D!vlsi!.o
(juc podia abastecer não só a. 8ua os pantaneiros ou os proprl~!.al'los? exemplo, uma escritura ~udiciai re- Judicial da Fll~enda. Bonsucel>so, re
popUlaçào como muitas vêzes mais aO. SR. DEPOENTE - Entendi Iler~ querida em 1894 - está o processo querida por Antônio Ferreira de Ma
populaçI1o que possul. De forma que feItamente. O aR, PRESIDENTE - inteiro ..l.. onde na tabela pata "des- tos em 1894, na Comarca de Piu
l!sse problema de fnto é problema de Foi SÓ para objetivar seu depoimcnto. cl'ição dos quinhões aos cundôminQs nh-i)." Quando soube que vinha.
tome, nào é apenas um lirismo de re- O SR. DEPOENTE - E~tamente. da Fazenda Bonsucesso, em con!ormi~ prestar depoimento na ComIssão, 
forma agrária, é a fome que aletá a pergun~el só p~ra me certIficar, po,~- dade com o formal de pal'ti!h~ ..... o Dl'. cincinatus me disse - pe::ii aos
maioria dos lares brasileiros O SE~ que, dIante nao, já tinha conhecl- - tem aqui a tabela dizendo dos ter- meus conterrâneos e amigos - por~
NHOR DEPOENTE - Eu deSejo ape- mento dessa cl.ívlda por intermédio reitos, proprietários, os nomes, a Que partlcipeJ com êles d~e am
nas, pal'a terminar, que a fita mag~ do Deputado Sarg",m Merdonça que cultura a Cr$ 60,00 o hectllcre, campo bl!!nte de ner~oslsmo que perdurava
llttlca grave um depoimento que me encontramos n~ Dlllegacla da Sup,ra. 1\ dez ntil réis, brejo a cinco mil antes da Revolução - qtle provi~
foi prestado pela inspetoria escolar da em Belo Honzonte, onde tivemos réis .. ," êsse brejo é da. região; é o denclassem as escrituras para Que pu
rcglilo de Aimenara: quando há me- oportunidade de conversaf a respeIto único existente na região. Então aqui desse eu comprovar a pl'opl'iedade
renda. escolar, isto é, quando a escola do problema. Sei que o Dl'. Nazareno ·consta o Ilegulnte; "O Sr. Antônio tl'anquila daquilo. Então, num prazó
dã a comida, e quando não há me- antecedeU~me em escl11rel~jrnentos sO~ Rodrigues Vieira, que ne'>sa. divisão mlnimo de 10 dias, conendo ao local
renda escolar, a diferença de freQuên- bre o mesmo problema, O 81'. Cinct~ era o único proprietàrio de t1àntnno, - essas são escrituras velhM de pro~
ela é da ordem de 45%. A criança vai natus, Interventor da Supra, julgou tocou-lhe 58,26 hectal'es, no valor na- priedade - correndo ao 'ocai não
à escola para comer não para apren- nvenlente que eu J.qul viesse por- queJa ~poca, de cento e sete mil em cartórios porque não terJa tPom
der, a comida é a 1s~a através da qual que, n1l: verdade, sendo e~ 'li~adão de réis... " O SR, RELATOR - E' de 'po, collgl 98 ezcrituras que exibo aqUI,
se atrai a criança. para estudar O Piunh-l e tendo 12 irmaos !A, onde brejo isso? O SR, DEPOENTE - indiscriminadamente, qUI'.lqucr uma.
SR. PRESIDENTE (Oscar Correa) _ os' v~ito conslantem.~nte, partIcipei, Sim, é brejo. Agora, pnra liustra';ão delas. Mas. para efeito de Ilustra
Nobre Depú(ado Lndíslau SaHes a", Jnclus1Ve, dessa emoçao 1ue dominou dos Senhores, quero tomar a l1uerda- ção, separei uma delas que serve me~
llgradecer a V. Ex'" posso dize:-fue m!nha cidade antes da. Revoluçào. de de ler um trecho das divisas pl.ra lhor - qualQue~ uma pO~E'-se pegar
Que o Congresso Nacional e o Govêrno prlDclpalmente uns 2, 3 e 4 meses se compreender porque outras alega- - para "a questao do brPJo do pan~
àa RepúbUca estão interessados numa antes, e uma pparte alMa !Jerdura um ções que fazi.am pro'a se dar I'U~?a- ta~al. Esta, pox: exemplo, ~iZ. o se~
solução honesta para o problema pouco '" O SR. PRESIDENTE - mento a Projeto Manoel d~ Alml1da, gumte em questao de divisa. 'ou me
agrárlo. E como ex-Secretário da Quer dizer Que ainda perdura êsse é a sustentação que venho fazen, limitar apenas ao trecho que inte
Educat;ao posso dizer a V. Ex~ que clima? O SR. DEPOENTE. - ~er- do.'.. <? SR. PRESIDEN'T'E - Vossa ressa:' ", .. na beir~ do arame des
conheço de perto eSSa miséria e a dura um pouco, bem dlminUldo. Es~e Senhona quer demonstrar CJlle o ce em rumo em dIV!Sl1S co .!uoerto
realidade elo exemplo que V. E!c\l detalhe a que o Re}ator ~e referIU De{lutado Manoel de Aln:erda ao até o pau uru~u. deste segu1l1do o
lembrou, Muito obrigado a Vossa EK- agora, corresponde a realidade. O apresentar o Projeto ele b~a ~(I. esta· mesmo rumo ate o córrego elos Quar~
eeiêncla SR. RELATOR - 1.1 no "O Estado va mal informado por Rrjueles Cj'le Cll- téis, no melo do brejo, voltando li

• de Minas Gerais" que ,0S pantaneiros tavam interessados no ,;>roblellla jul- esquerda pelo mt'ÍO do breju fI.té fron~
DEPOENTE: DR. JoAO LUIZ estavam novamente agitados, e o pu.- gou com dados in'rals? :) 'S_~, DE- tear com R cêrca. etc. . .... O SE~

.LEITE PRAÇA. dre local também estava fazendo agi~ POENTE - Perfeitamente, S. EX'" NHOR PRESIDENTE - (J brcjo era
Reunião: í-7-64. tncJío. Li e!ósa noticia há 15dJas. O julgou com dados 1rreals. O SE- um dado positivo de propriedade? O

SR. DEPOENTE - Es.'ill. agilação, NHOR PRESIDENTE - T'(;l'!elta· SR. DEPOENTE - Há II alegação
A primeiro dll julho de mil nove- atua.lmente, não existe em grande mente. Percebemos a lUtllnçâll de de que essas escrituras sso de pl'O~

~elltos e sessenta e quatro, perante escala. Houve, de fato, ap6s a nevo- ". S"', que· é clara. Vem de encon- prle árlos do brejo. Foram tOdas mo
esta Coíssâo Parlamentar de Inqué- luçâo uma três .invasões de fazt'ndas, tro, justamente, ao que o RelatQr ia- t1ltlcatlas após a aprovação dó 1."1'0
rUo, o 81'. Dl'. João Luiz Leite Frl'm- o destoque de terreno e arro,nba111en- 10u para o Dl'. Nazareno, de qut' a jcto Manoel de AJmelda E11tão, tive
çu., prestou o seguinte depoimento: to de cêrcas etc. Houvé :\té telegraN causa disso é essa. lei que deve ser o CUidado de assinalar em tOdas elas
O SR. PRESIDENTE - Vamós 1'as- ma de fazendeiros comunicando o revogada, pura e sireplesmente. O a data das escrituras, 5:.;'a& são tô~
sar ao depoimento do Dr, JllRO Luiz fato ao Interventor da Supra e' ao SR. DEPOENTE - Vou cl~E'gar à das de proprietários vivos que E'lftãO
Leite praça, advogado, hrasileiro, que General Guedes, ao DOPS e às au- conclusão porque vejo que éJsa 1ei lá usando a terra. O projeto é de
'Vai prestar o compromisso moral. (é toridades çompetentes. Mas o prc,ble- não pode ser eXl?cuta.da .em nipótese 1959, e a iel é de 1962. Temo;;" aqui.
prestado o compromisso). V. S' va.i ma de Piunh-I agravou-se em cpr.se- alguma. Vou proceder à leitura. d~ escrituras de 1955. 1952. 1953 f'. 1920.
expor, em sintese, o que conhece do quência quase Que direta da Lei do outra escritura, e peço agora seu nU- A proprietária desta vIve. ainda: é
problema do banhado do Plunh-l. e, Deputado Manoel de Almeida, lei ho- xiUo, Deputado. O SR. Pn.ESID~- uma velha de setenta e r.antog anos.
posteriormente, será .1nterogado po...1ls je sancionada e que 8Õmentll não foi TE - perfeitamente, Vou ajudando Essa escritura diz o . seguInte: " ...
membros da Comissào. O SR. DE- executa.do primeiro, porque não ofe~ V. EX', O SR. DEPOENTE - Nessa segue-se descendo pelo cÓITego do pe
POENTE - Sr. Presidente, inicial- recia QS requisitos legais :9ara a pro- certidão consta. o sl.'guinte. Vou ler rigo até chegar no pfl.nfano virando
mente ~ost-arla de saber obj~ivall'l~~l~ positura da. ação e, ,>~gundo, hoje, todo o trecho: "Antônio Rodrigues à direita. apanhando todo o pântano
fI), quais os detalhes ..• O lit.Fo. PRE- fellll!1l1ellte, pode-se esc'arecer Isso - Vieira. principia SUI\ divIsa na. Junção em sua fronteira atr o 1'1'1 Piunh·i
8IDENTE - O Relator, Deputado dada a impraticablHdade dessu let, de dois vales perto de uma entrada .. Essa cscriLura. de 192!J. é tão
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clara. qUllnto &. âgua. Temos. ainda, visor de~ águas, os dois cursos d'água, Plui, afirmo-lhe que não líá possibl- cando meu sangue, Indo lá, pedindo
outras de 1953, 1949, 1932, que l diz o e se aprofunda pelo pàhtano Oll lidade lá de agitação social, grande apolo daqui e dali, de todo lado aleI'''
seguinte: "dividindo com o mesmo particulares já. esiavam virando o e de "maIor repercussão, Fodl:rá,. exis-' tando sObre a situaçào di! Piul. Ago.
José Antõnio até o brejo, descendo rio. E conseguiram virar, falando p til', não afirmo que llão vá aconte- ra, depois da revolução, acho que
por êste até frpntear com uma molta seguinte: assim, com êsse desnivel, a cer, casos isolados de brigas. Isso eu devo continuar.· O SR. PRESIDEN~
de pau pombo, onde fincou-se a pe- velocidade no canal, que os próprios acredito. AEora, permita'n-me uma TE - Mas· no momento V.. s~ •
dra; d/!ste ponto deixa: o cÓl'rego, cor- particulares fizeram, é grande, oca- sugestão, é preciso mais enel'gla por advogado da SUPRA? o SR. DE~
tando uma vo)ta do brejo, um l'Í.O~ .• " sionando o aumento natural do mes- parte das autoridades da minha terra POENTE - Não, senhor, O S;&'
Esta escritura, por exemplo, de 1927, mo; principalmente -lias enchentes. para reconhecer um escla!'eClmento, NHOR PRESIDENTE - Nem asses:'
onde se vendeu somente 3 alqueires O SR. RELA'l'OR - por obséquio, o que se são proprietários, não foram sor? O SR. DEPOENTE - Não, sou
de pântano, nada mais a não ser pãn~ Dl'. Nazareno mostrou-nos uma foto- desapropriados, silo os legUin,os donos advogado em Belo Horizonie. EstoU,
tano, diz: "Os abaixo-assinados de- grafia disso. Seria possivel juntar a das terras. Têm que ser garantidas quase constantemehte, na SUPRA,
cIaram que são proprietários possul- essa relação as fotografias existentes as SlJas propriedades. A tntt!lmaC;ào _porque hoje na SUPRA poüemos apa
dores de 3 alqueires de terra de bre- daquele canal antigo,. que os próprios que tenho é a seguinte: os lllzendei- l'ecer, para buscar a .verdade. spndo
jo situado· na beira do Rio Piunh-i, fazendeIros já estavam... O SU. DE- ros que têm suas prQpriedaõe.'1 inva- que, antes, jamais poderial!1{Js ,,11trar
alagado na fazenda do pântano. vt'n- POENTE - Há uma exposição aqul.- didas, agora, após a re'VoJu(iao, pro- -!lo. SUPRA, ncm em Belo Horizonte,
dldo ao Sr. José liip6Iito de Fo.rla O SR. RELATOR - Isso poderia !i- curam a autoridade, e t:st'1 se recusa nem no Rio de Janeiro. AllnS pro
pela quantia de quinhentos mil réIs car conosco? O SR. FRESIDENTE - dizendo' que êles devem prJcurm' a cw'o.1110s ~mtrar na SUPRA tentando
em 1927 ... OI O SR. RELATOR - Pediriamos a V. S" que transmitisse SUPRA. :Não se tomam _provldên- mostrar a verdade nesse caso elc ttr.
Essas áreas .descritas colil toda- a ao Dl'. Nazareno solicitação no sen- -tiias. Então '1\ providência é a briga. raso ·0 SR. DEPUT,ADO LYRIQ
clareza nas escrituras, são-hoje obje- tIdo de que nos fornecese não s6 plan- O SR. RELATOR - COI1W n. Justiça BERTOLI '- ,Agradeço o. \I S' O
to de demanda dos pantaneiros f' ta dêsse croquis... O SR DEPOEl."l'- se tem conduzIdo nisso? O SR. RE- SR. PRESIDENTE - V, S'" e3Lflva

.fazendeiros? O SR. DEPOENTE _. TE - Nesse croquis não nU. nada LATOR - pediu-se, em Pilll, socorro terminando suas" considerações sObr8
São, em parte. O SR. PRESIDEN- oficial, Deputado. O SR, PRESI- t. Justiça para a questão elo urroz, se o Proj?to Manoel de Almeida. o.
TÊ - Nessas áreas estão Incluídas DENTE - Apenas para esclareci- entregava ou não. O SR, R"iLATOR SR. DEtE'OENTE- - O ProJeto Ma.·
algumas das contestadas? O SR. DE- mento •.. como aquelas fotogra:lias - Então não fio para dlri~1ir o pro- noel de Almeida, para ser t'xccutado,
POENTE - Sim, estão, sendo que o que ,nos pudesse fornecer também: blema. de quem era. a terra? O SR. teria que ser apresentado, rntão, um
pântano só foi recuperado apenas Posteriormente V.' S~ <;e entenderia DEPOENTE - Não. O SR. RELA- outro projeto e sancionada UUla !Jutl'a

. 1/3, O SR. FRESIDENTE - Já sa- com o Dl'. Nazareno, e hoje ou pos- 'rOR - Foi sá com relação à oolhei- lei para colocar os desalojados d~

bemos disso. Agora, a outra pal'te teriormente nos' enviaria. O SR. DE- ta? O SR. DEPOENTE -,- Só para Piut. porque a mesma quantidade nu-
. não recuperada, eXiste dema~da sô- POENTE - posteriormente; poderin a colheita. Êles não qucrem discutir mérica de pessoas a serem alojadas
bre elll'? O SR. DEPOENTE - Nao enviar não só isso, mas, l1~ qlliserem, o problema do. tena. O SR RELA- no pântano, será a mcsma a ser deso.
existe, porque ela não tem co~dIções também certidão da escl'1tur,\ ... TOR - Quem não ,quer') 'O SR. DE- lojada, O SR. PRESIDENTE - Em
toiais de ser aproveitadas, aendo que O SR. PRESIDENTE - NiI,o. MO há POENTE - Os pantllncjros. O SR, sintese, V~ S" acha que o Projeto Ma..
a recuperação é muito _filcU, esta necessido.de. BasLa a mformf\ção de RELATOR - Os p\\ntaIleil'os não noel de Almeida e· absolut!l.mcnt(l me
sendo feita por particulares após o V. S~.Se houver dúvida, 110S solléí- discutem propriedade'! O SR. DE- xequível? O SR. DEPOENTE -'- Inc
embarque das máquinas do DNOS, taremos. O SR. DEPOENTE - An- POENTE - Discutem - lá fora. Mas xcquive1. Isso buscando-sa :t justiç~
porque o que o DNOS fêz ;..- êsse de- tes de 1956, antes do DNOS traba- quanâo se _cluer chamá-los ü sério, social, :len~l'o do espirito Que pensa
talhe não sei se já foi dito, c não lhar, o canal já havia l:iido virado em qualquer>lugar qUl' sc qUl~JJn exibir deva peldurar. SR. REI.ATOR - 81'.)
quero que fique sem êsse r!'gistro - pelos particulares. Estavam arsegu- isso aqui, não hit jeito 1e -el1tlÍr não. Pl'es~ente. ctesc!Jo mais u1ir esclareci...
não Ioi proprlamente drenat o pân- l'adas a ,virada do rio e a drenagt'm" mes são terrivels. V· 11:~" conhece mento. VeJo que o depoente é filho
iano; o que o DNOS fêz rOl evitar do pânto.llo, sendo que o quP o DNOS melhor do que eu o m.wlmento que de PiUl. tem muito amor é. terra'l

. qu as águas do Rio Fiunh-i fôssem fêz foi ressecal" o terreno aprofW1- êles fazem. Eles sáo bcin orientados. Eu também tena muito amor à minha;
para, a capital. Isso fOi feito. e vou dando-o demalS. A.gora, quanto p. Há elementos esc]m·eeldll>311l10S. Há teno. se houveSSE; um problema dêsse'l
pl'OVo.r com a certidão que já iOl f'Xi- questão que talvez mais mll'l'eSl>e. a um deles que vou citnt' 110mlnalme,a- O 8ft.' dEPOENTE - Claro. O SR.,
bido. e conseguida antes do DNOS agitação em Piui, posso e::,cl!l1:ecer te: o vigário da cldatle. que é muito RELATOR - De forma que fico, sa..
trabalhar. Assim, são vá;'i~s escritu- que o problema de Piui era tranqui· inteligente. Não digo qll~ I:ie t'steja tideito -quando vejo uma pessoa
ras, tôdas de 1948, anteriores, por- 10. Flantava-se e colhia-se arroz. O naquilo com finalidades subversivas, assim, flllla da tel'1'a e detendendó
tanto, ao Projetó Manoel de Almeida. problema do Brasil, e de Fiui tam- comunistas, ~ núo. ,Mas ele assumiu seus díreito!>. O SR:, DEPOENTE .....
Agora, quanto à questão do pãntano, bém, é questão de mão-de"obra. p muita resporisabilitlade. O ~H.. RE- ObrlRa~o. (I SR. RELATOR - Se ~
outro detalhe que faço questão de eS-SR. RELATOR - {Juma pcrgunta: LATOR - 2le será ouvido. nno tenha Corr.Jssao prC\1.1sesse a revogaçao da.
clarecer, trouze aqiu 98 escrIturas. êsses pantanelros reconheciam" áireí- dúvida. O SR. DEPo~'rE - .JJ:1e L!'i Manoel de Almeida - pedimos
Posso exibi-Ias à Comissüo, se V. to ~de posse dos fazendel,'os? Antes assumiu :responsabilidade a;innando Que V, S" seja ,TI,uto isento na apre·
.Exas. me de1,'~m um p'razo, paro. con- POENTE _ E'. Posse {; proprieda- que não se entregasse o arr.JZ, :.s:;o e c."ação dl:!sse tato, porque o d.~;ator.
clarecer, trouxe aqui 98 ~crituras, - eram . arz·cndatárlos. I O SR. 1!>E- aqulloutro. s6 converso com voeI; após tem de pr~>11ur.ctar-se junto a '::om1s
que são cêrca de cento e oitenta e de. O SR. ,RELATOR - Tanto que entrar 110 sindicato. AfirmoU no al- ;a.., para 1sso,-nao é? P SR.·cDE-:
tantas a duzentas, ao que me lhfor- eram arrendatários dawrra. O SR. tal' que os lideres do <;ln1icato ci- P;)ENTE - Exato. O SIto RELATOR
maram, l"alta apenas a relação dos DEPOENTE _-, contrato ·verbal e atando n6m!I}almente, Sérgio Firmino - _Se pedlssemos a revoga~áo dess~
proprietários. A área total' do pânta-, maioria escrito, firmado. Reconhe- e Cristóvão Mourão, qlla eram pre- lei, que repercussáo sock4 haveria em
no que sobrou após a desaplcpIiação ciam. Quanâo o Padre Ll1ge foI a sidente do sindicato e dono de jor- Piui? 9 SR: DEP?ENTE -; Rel'
'por Furnas, resta apenas •4.ílOO hec- Piul, orientou, deu sua orientação l~a nal na cidade,· serem êles )omtmis- pel'cussao .soclal? O SR. PRESrUEN·
tares, Já estão na área, a grosso mo- 'eW1ião do sindicato, <!OIOCOll elemen- tas. E continuava, frcquentando o TE - V. sa acha que. haveria boa 01\
do, 200 proprietários; 4.000 dividIdm( -to comunista de Piui. que ficou 12 sindicato com êles abel'to.ruente. Acho má. repercussào em FlUI a revogaçào
por 200 ... Quantos propt·Ietários têm anos em São Faulo e hoje esta ('.jn que êle agiu mal. V, E.~x::'. conhe- dI Lei Manoel de Almeida? O SR~1
ali milhares de hectaresl Agora ve- PiUi Cristóvão Mourão' na presldén- cem melhor do que a fÔl'çit que tem RELATOR - Isento de qualquer in;"
jam V. Ex"S. -a média que t~m é cia do sindicato. 21e, .~om a asscsso- um vigário no inter16r, t1:sse o pro- terês.se. O SR. DJp~OENT.E - comq
quase um minifúndio. Ou'tra coisa, o rio. de mais elementos :'las cidades. blema. Agora o que quero tlisal' e', du:;sc, acho a L~l lmpratlcável, dadq
pãntano não oferece, pela sua exLen- não tem nada com a lavoura, elel11(!ll- quanto a Lei do Depulact'l Mnnof.'l o aspc:~tl) de jUStlÇo. sOClaJ:-desaJoja,
são e condições locais, posslbilir:lades to de jornal da cidade, uni tabelião. de Almeida., no art. 19 di~ que: ~ms pa] à colocar outros. Agora, quan..
de se executar a Lei --Manoel de AI- Tenho' aqui, mais de umas trinta es- "cria-se o condomínio rural de Flui ,f', a /!sse aspecto, vou ser sincero., A,
meida. O Deputado Manoel de AI-' crituras firmadas por êle,· sôbl'e ques-' para' alojar os desabrt-rados de FUI'. pletensa verdo.de 9ue ~e te~ em PIUE·
meida quando-" recebeu Informações tão do pântano, E êsse·homem pas- nas nessa 'reprêsa". Essa 'Tepr~a. é de que os propnctal'los.n::o 'ar do-

- irreais e imprecisas para llpresentar sou fi frequeIJtar o sindicato e a dentro do projeto Manoel de Almeida, ~Í1z1aé d~e f~:n:e~~~ :i~ e cd~aJ?e~
s~u projeto, estava êle preJudícando d~zer a todo mun.do: não, "ntregue to~ando 15 hec~ares para cnda um, l1h. R"3'LA'rOR _ Essa é'a informa
sunplesmente os fazendeiros que po- nao, porque êles nuo ,têm a" escritu- val comportar, somente essa ~ea. clu- çüo que tenho' n cidade é o. tavor doi
d~m produzIr lá na sua região o, Que ras, não são donos. I ~ão escri~Tas ze~tos e cl1lquenta e poncos proprie- pantaneiros. O SR. DEPOENTE ~
nao produziam antes da lei. E ló- firmadas por êle. Entao mal.orJen- tál'los. Se já h~ ~l:n Piui duzentos e A cido.de é a favor dos pantnnelros,l
gJco, para pãntano. Quero frlsllr,.tam- tados, passaram a, desrespel!ar os tantos proprIetanos pe~uenos•• per- Por que, pergunto li, V, Ex~? Porquê
bém, que documentos q,ue aq,ui foro.m contratos. Ai surgiu a agitaçao e!n gunto. se se colocar ouhos então se- O" padre é a favol' dos pantaneirolJ.
exIbido. que os fazendelros ja havIam PluI. E passaram a promover iny:tsao rá necesslÍl'fo c!lar um ;)utro condo- porque o Jornalzinho de Flui, o ,mico
co.nseguIdo vIrar o rio pràtlcamente. de fa.zendas, isso e aq~l1outro, mor-. minlo para alOjar os -,desalojados de ti'i\ cidade martela semanalmente fi;
Nuo sei se foi ... O SR. pnESIDEN-. t~s, fIcando aquele ambl~ntf' de .t~n- PiUi. O SR:' DEPUTADO LYRICI favor dOS 'pantanelros; e porque tam.,
TE - Antes do DNOS? O SR. DE- SilO nervosa ji.té que, fel1zmentc, veio BERTOLLI -?ergunto se ,. ~'_. é bém em gel"lu o povo se atém ao ladG
POENTE - Sim, antes do DNOS. a revolução. Mas invadiram as fa- advogado dos elementos propl'ietanos. mais fraco os pantaneiros se apre
Consegui essa cer~dão no Deparia- zendas de nôvo, isso é verdade. A O S~. DEPO~TE -;:;,. ~e~pondo da sentam corrio coitadinhos. os despro..
mento daProduç!10 Mineral, num SuPRA tem element~s. O SR. PRE- segumt~ maneha, ~0'!J .ll."mgo. colega tegtdos, os espol1ndos. O padre depõS
processo que se fez em 1956" Sl'ndo SIDENTE· -. Ipvasao de fazendas de republlca., de gl~aslO, rontempo- na SUPRA. em Beío -Horizonte, fui in...
que as máquinas do DNOS. chegaram nessa parte do pântano? O SR. DE:- rAneo em Belo HOl'1zonte, colegn de formado que os po.ntanelros após tra".
no final de 1957. E s6 conseguimos POENTE - Na área de pântano. O república estudantil de fi!hos de pro- J3ulho.ret,'\ o dIa inteIro nn lavoura com.
virar o rio 'ein 1959. ou ~960. O~ en-, SR. PRES_IDENTE - Agora, -depois prietárlos· e hoS:J ~roprletarlc..: .nmigo água acima do joelho, n!lo sei oque,
genheiros que foram a PlUi, a mando da revoluçao? ,O SR. DEPOENTE -~ dêles, vivo com eles, a famiha está aC' voltar para casa erame agr~didos
do Departamentd de Produção Mi- Umas' três ou quatro já. ..Isso depois em Piui, são 12 irmãos em Plui. O constantemen~ pelos brutais rRzen
neral e Divisão de AgU!lS, chegaram da revolução. Há comunicação oficIal SR. DEPUTADO LYRIO BF.RTOLLI delros etc, criaram esse castelo de
a essa conclusão, falando o seguinte: disso na SUPRA, telegrama assinado. - A defesa está a seu car~o? O SR. areia, tantasin. O povo, entao, te~
agora - isto em 1956 ,- u:n grupo O SR. REI..ATOR - Uma pergunta, DEPOENTE - A orlentaçao ''i'stá a de estarsolidãrlo com o pobre. com:
ele fazendeiros, chefiados por" José para esclarecer:· há possibilidade de meu cargo. Não tenho procuração :; pon. Propus ao Dl'. e proponhO
Nccadn Costa, deu Inicio e.o trabalho essa agitação de alargar e S~ alongar de nenhum deles. O que 1aça. ~or agora aqui, que a Comissão Parlamea~
de desobstrução e aprofW1damento do e aumentar em número? Qual é a êles, nas minhas horas vagas de· advo- tal' de Inqpérlro vá a· Piü1 para avel"
canal aberto no século passado, êsse possibilidade hoje, lá? Ou poder de- c~ia em Belo Horizonte, é ~ar-lhes riguar o problem~ In loco, e, deI!0ls d~
co.no.l que o.i está com 1. 78f1 metros. crescer? 0- SR, DEPOENTE - Co- onentação e nunca me negareI a dar, averiguação. fazer um esclllreclmen14
A partir do Agl1l1 Limpa rompe o di- nbecedor que sou do problema de como dei antes da revolução, arrls- da verdade ao povo. Acho qne, assim,
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e J)'J'lO ncp!t!l.!'JB a Verd:111e. r,:~e 0IDEPUTADO LYRIO BERTOLLI - o mAGO e o Br. Gordim. O SR. proprietários. Em 1957 foi iniciado fi',
1" úUlé'Ulll. ll~o C S'J pensl'"f o que O I Oeste O,f' Pm·l1nu. La estão se passan- RELATOR - Hà w.mbém o da. FaIxa. l>enlço federal. Anteriormente, por
lJ[ ,'o r;;ta pen.:>lUlUO 110j2, porque nao I do problemas serlslámOS, que estilo de Fronteiras. O SR. PRESIDENTE que o Rio Plum-i nc::sa regilí.O ~m
é ll. clda.de tot:.!meMe tinO. Aqu(,les Isujeitos a proi"otlar unts série de com- - Então, Fa1Xlt de Fronteiras, Bra- um decllve mÚ11mo,~ pensou-se em
fJl]l [t'm Nl"lhec'lilentn da vC'rdntle nl'o Nlrn,;õl!:l. O SR..- PRESIDENTE - s111a, 1DAOO e Gordim, ouviremos os uma barragem separando a ver1Mte
]:Ju:JI'l.ll rcconllcccr a eslnç~o Que se C011corda V. E:\.? cc,m o roteiro dali r;uutro na próxima quarta-feira. Co- dc~c~~~il:tJ:â~n~e",~..o ~~P:~~~:
Cl"nl'1:I fC!zrr fl1J l'lúl como justa, O cid:!des j.\ e~t'loe1e~Idn.'l, mas pediria :lllJ·,flndo ás 9,llO horns da. manhã de .;1.........
El'Cê. ril::LATOR _ Unla pcrgunU1: os I que a elas se flCtl':centn.ss.em outros? qunrt9.-feira, poderâo ser voncocados o que. 11:1 ocasião das enchentes as
l'.:l:;:~41ctell'{1s tfm prlltlrmclo vloltllClt'1sf(1 SR. DEPurADO LYRlO BER- de Ernsilla e o da. IDAGO, e à. tarde águas do Pium-i fazem jun~ão à.s de

'I' p' S G dlm cl F I d F n Agun Ltmp::t e vão também pll.,·a o
C~ Út,m os p:mirmelrosi' O 8Ft. DE-I OLLl - erfeltament.e. O SR. PRI!:- o I'. oor fi o a a xo. e ro - Sáo Fl'llJlcisco. posteriormente,.. pnrs.
l'[i:i.:.I'rIi!) - llJ\osenl1or. O SR. ftril-I "JIIJZNTE - SUblU('t<:l'emos o llWunto telr~. 1!êo havendo mnls a~sul1to a 1 ld de de Capit'l1 lo' f-it.
LA'1'(l:1 ~ :Julrn ceis,:!: os fn:;CNICI-

1
fi. Com1~slo p~sterlo::'1l1ênte. Quando ser traindo, suspendo a SE!..osão. Muito so. vnr a. c ::t o o, ......., a barragem auxiliar de Capltállo.T" da rl';;J:'o d110 aos pnntanClrOli, estabelecermos o roLe1ro do Paraná obrlga.rlo aos ..Sts. Membros. Quer dIzer então que o servlço fe.,

fltju"l:'s que t.rnball1am, condições hu-I em deíinltlvo, levt.rern:;s em conta a deral foi no sentido de se talvar Ca-
nlJ.1Jn3, para. sobreviverem? O SR.. /,iugestão de V. D:<:~. O SR. DEPU- D!l:PQENTE: ANTONIO NAZARENO pit6110 da inundação, e não ::om a
D'[<;POD1!TE - Deputado, l1iio sei b~m ITADO LYRIO E3RTOLLl - Obri- ALVES. finalldade de drenar o vale, digamos.
o que 'I. Ex' quer dizer com cODe11- gadl'. O se~undo lltsunto é" solicitar " d U" O P "riet... ·ios já h"vlam feno
<: [,25 humanas. 'O sn.' It.ELATOR' _11 seja estud:lda li possib1!ldade de, na Reunião: 19 de julho e 19.h t2~hOro;qUi ~ma certidão do ;~IÇ;;
Vou lO'lar uma lei de amparo ao ho- próxima qtl~rtn-fclra, ou(lrmos o Sr. Ao prlmelro dia do mês de julllo federal respectivo - um canal peQue.
nnôlU rUfal. por i5..."O vou fazer questllo Antônio Gordoo, como depoente, que do ano.. de mn novecentos e &eS&enta no para drenar o vale atraves do
ele In'leBtlg"r. O SR. DEPOENTE - se acha. em BI·Il.!:.lILl.. E' do Param\, e qllntro, perante esta Comissão Par- Ribeirão de Agua LImpa, e êsse ser.
E7.;J.to. O SR. RELATOR - Qucro Vel'cador do municlplo de PaloUnll.. lamentar de Inquérito, o Sr. Antônio vIço provocou reclama!:ões dos mora·
saber Ee JIi. dão 11.0 trabltll1ador êsse O SR. PRESIDENTE - Só hll. um Nazareno Alves prestou,o seguinte dores de Capitólio, principalmente dos
l1111p:l.I'O que tio iei Ja prev!. O SR. depoimento mnrendo. Eu consultaria depoimento: O SR. PRESIDENTE - proprietários da usfna bidreiétrica que
DEPOENTE - Exato. Acho Justo que a Comissão se concCi'da ('m ouvir o Vamos passar ao depoimento do Dr. achavam que o desvio dessas âguas
se estendam ao trabalhador 1'Ural cer- depoimento do 8r. Antônio GordlIn. Antónlo Na:zareno Alves, rcpt·esentD.n- iria prejudicar a usina. hidrelétrica.
tos b(·neflcios que êle alndl1. náo tem O SR. RELATOR - Já propus hOje te da Delegacia Regional da SUPRA que servia a Capitólio. O parccer do
ele lato. pode ter legalmente. O ta- que passássemos 1\ OU\'11' duas pessoas. em MlnllS. a quem convido a prestar COnselho foi no sentido de que tal
:wndelro. como em todo o Estado de O SR. PRESIDEltTE - O Deputado o compromisso regimental. <O depo- não ocorreria. dado o volume ptlCtue·
Minas. em ,Ii'raJ. talvez no Brasil, llão Aush'egé.'!llo de Mendonça. está de ente presta o compromisso) - Posso no. Posteriormente o serviço federal
611i - no Estado ete Afinas eu tenho aclirdo com a audiência? O SR. desde logo salientar que o Dr. AnUl- fêz o "canal, em determinados pontos
conhecimento porque V1ajo multo - DEPUTADO AUS'I'REGESILO- DE nio Nazareno Alves, re'presentante do até com lO m de profundidade c tês
fazia-se em Flui, dada. a. detlc!(Incla MENDONÇA - 3lm. O SR. PRESI- Delegado da SOPRA em Minas,' é êsse desvio na mesma regláo que oa
dt' mão-de-obrll., de maquinaria. o DENTE - Se V. Ext< pudesse faclU- advogado na. Capital mineira., a.lto proprietários antigos já haviam feito.
contrato de p.'u·urla ngr1coJa. ÚIUl- tar o comparecimento elo Sr. Ooràlm funcionaria da PrefeItura Municipal no senUdo de melhorar a sltuaclio do
do-se fIO lavradol', em média, em à Comissão, ajudaria mUlto os nossos de Belo Horizonte, homem dos me- vale. Como &.se canAl foI mulÚl pro·
gllrol, 80% da proaUçllo agricola. 1sso tl'allaJhos. São essns as duas solicIta- lhores dotes intelectuais e de condutlJ, fundo, aconteceu o res.secamento bem
quando o fazende11'o entrava. sómente ç6es de V. Ex', Deputado Lyrlo Bel'- moral llibada. Faço com multo prazer grande dessa ~lo, de maneira que
com a terra. Quando o fazende11'o en- tol1l? O SR, DEPQTADO LYRIO esta apresentação porque tenho a le abriram prOftmdas valas. Trouxe
trava com a terra, com o adubo. com BERTOLLI _ Sim. Airadeço a honra. de ser oolege. de turma do Dr. várias fotcgTafias que poderei exibir
a semente. com ao ajuda de mão-.i!"- V. Ex~, Sr. Presldente. O SR. PRE- ~a;-::ll~I:~~én~O~::o~:~~~;~ ted~~ii~:Ore:l~~::'-~~e s~~:::
obra. com a casa pa.ra"morar etc., re-- sm.ENTE - Eu desejaria tambmn carInhosa apresen do meu cole- te nd h J .
cebia às vêzes 40 a 50-%, e o lavrador p.opor à Com.lssão que, numa das ga de turnlll cons üênelll a....nAs do par que eorrespo e o e, na are&
50 Unha o trab3lho, nlto t1nha nltáa próxitnas rcun1õe6. col1vldãssemos a __• bom co~',,_ no C"""". ~va es- do Plum-l a quase 4; mU ha. IIÓ lil.t11l~

111 A d! d i D 1" I ASS1I...... ,",...,., ..,.. ll'iu uma área de 1 mU ho., Essa lIlreamil.. gOfa, quan o o azcn elro m- r~u comparecer o r. a.u o clarccer que do havido a inter· _ inclWl1ve a trabalhada pelo ~n1go
trava só com a terra, o contrato de RlI~eiro, ijue poderia trazer-nos tsem- venção na' Delegacia EsUdual da federal _ era çroveltada pelos aeltll
parceria. era firmado. com a taxa áe recunentos sôbrc lU cond1QÕes de SUPRA em Minas Gerais o Dr Cln- propriet4rios por contratos de R.1T6n
2C!.% para o propt'ietárlo. Fora C1lsSO, subsistência. agrlcola em ,>I\rias l'egtOea clnaro M~nhas. <lue Para ui Mra damenro com agricultores. Em fina go
nao sei o que V. Ex' quer dizer com do Pais. as condlçõe6 Cl'lUCas do cer- nomeado ped1u-me que foose prestAr ano passado 101 _fundado na resfiq
8 ail8ist~ncia (Iue o fazendeiro deVa tas regiões do P~s, ~ Que se retere assistência. na Parte jW'ldica do tra- um slndlcaro com n finalidade, é A
dar. O SR. PRESIDENTE - O que ao problema. agráriO. E claro que Isso ba1ho que êle iria empreender. Como impressão que se tem, de agitar ó
o Deputado Paulo Fre11'e quer pel'gun- náo precisaria. de ser numll das pro- sou advogado da. PrefeItura de Belo problema. Então aquêles mesmos ar.
tilr Õ se o estatllto do tl'aba.lhador ru- xima.~ reumões, , Jâ hl\ depoentes pru- Horizonte ioi feita a minha requIst~ rendatârios foram instruidos no sen
1"1'1 t?st:l.r111 sendo apllcado na. regUl.o gramlU"os. Poderia ser ce hoje a 18. ç!o que roi atendida em térmos, quer tida de nlW reconbecerem o lUTanda
do pãntano. O SR. DEPOENTE - Solicito ao 81'. SCéretâr10 que anote dizer sem pl'ejuizo das minhas !Un- mento~ se insurgirem, digo, e se In.
Do pllntang1 O SR. PRESIDENTE - o depoimento cio Sr. Paulo Assis Ri- ç6es na Prcreitw'a, fuI designado para surgirlMl contra o arrendamento. Se.
Nessa. reglao. com aquêles pantllnet- beiro. Tem a pals.vra o nobre Depu- prestnr- aquela assistência. Um dos gundo os cálculos - naturalmente
TOS. O SR. DEPOENTE - Na regUlo tado Paulo Freire. O BR. RELATOH nossos servIços era Informar a SUPRA não hl\ previslio dos dados - foram
do pAntano há um aspecto um pouco - Sr. Presidente, estou preocupado sObre a questão juridica das dcsll.pro- 100 os Que se 1nsurgiram. O SR. PRE.
tora do estatuto do trabalhador rura! com várias coisas da Comissáo. A priaç6cs. e estudando êsse assunto tl- SIDENTE -' Quer dizer, eram arren
porque lá, normalmente, aomina o principal delllS é a grande Import4n- ,'emos oportunidade de conhecer a datárlos," mas embora arrendatários,
1'eglme de contrato de parceria. 1110'1- ela do assunto. E, com o crltét10 que questão do c h a n1 a d o banhado do logo depois se insurg11'àm conlTII o
col'!. O SR. PRESlDENTE - A1'l'en- a Comissão está adotando, a 11Iençllo Plum-i, vez 'que existia a Lei número arrendamento? O SR. DEPOENTE -
cIumento? O SR. DEPOENTE - Ar- com que quer trabalhar c o interêf:Se 4.176 que estabelecia o que êles chll,~ Sim

l
ap6s a fundação do sindicato na

:rrmdllmento. O SR. RELATOR com que deseja resolver os problemas, mavam o condomlnlo do Plum-l. De- regiao. Hole temos lá aproximada
E~ln explicado. O SR. DEPOENTlt - consulto V. Ex' se não era possivel pois tomamos conhecimento de um mente 40 ou 50 casos. Cêrca de 30
Sendo M:1lim. cu acho que é diferente. nos reuninnos mais vezes. ou na quar- decreto declarando-o de utilidade pú- estlío sendo discutidos em juizo, os
O SR. PRESIDENTii - E' dlterente. tlL-feira. ~abalhà.Ssemos A ta.rde e a bllce. para efeito de desapropriação. demais fizeram acôrdos com os pro·
O SR. RELATOR - Obrigado. O alt. noite, pois aSSim apressartamos os ae- Verificamos, pelo pllrecer do advo:;:a- prietários e continuam no sistema de
PRESIDENTE - Agradeço ao Dl'. poimenros para depois sairmos, pa.ra do anterior, Dl'. Alvaro Goiano, da arrendamento. O SR. RELATOR. 
Jo!i.o Luiz o seu depoimento e os e~~ quando SlUl'mOS daqui jl\ levássemos imposstbilidade de pronto de tTaba.- Essa área drenada pelo servioo ie
cln.recimentos que presrou. Posterior- um elemento báSico de 1n!ormaçM e lho de desapropriação,' dadas as difi- deral é grande? O SR. DEPOENTE
mente, se a Comlssãc precisnr de 0.1- de investigação. Logo vêm as chuvas culdades, digamos, de ordem técnica, - ."-proximadament.e 1 mil m. O SR.
r:uma. outra. lntorma.çlio sua., egraae- tam~ém, talvez em setembro, outubro, porque o decreto fala em desapropria- PRESIDENTE - Drenada pelo ser
cerla as respostas que pudesse dar. e essas chuvas vão atrapalhar noSSál ção da área recuperade. pelo DNOCS viço federal. agora, a {u·ea. total ~ de
Solicito quc, depois, V. S' nos en- vl!lgem. De forma. que se pudessemos e não Unhamos elementos para. iden- 4 mll ha. O aR. RELATOR - Os
vlM~e uma. cópia do croquis e, se pos- trabalhar na quarta-reira, ouvir três. tificar essa área. Da. parte da SUPRA arrendatários se insurgiram no. Area
n.\vel.- olguma fotografia. O SR. DE- quatro depoentes. entrásSemos pela constatamos então que judicialmente drenada pelo Oovêrno Federal, ou na
POENTE - O croquIs toi feito nu noite, então formarlamos êsse dosBier nada fôra. feito. Passamos a estudar área Ulda.? O SR. DEPOENTE 
eostns clJt planta. O SR. PRoESI- básico para. depois sairmos. O SR. P l!.Ssunto para poder dar informes Principalmente nessa ârea. As lnfor
PENTE - V. 8' nos mandaria. outra PRESIDENTE - Nobre Deputado !te- mals precisos à SUPRA. TrouJ!:e o maçljes que tivemos referem-se mais
depois, ou ... O SR. DEPOENTE - iator, náo tenho objl'(llo alguma, pes- processo, caso se faça necessário, para a essa. bea. O SR. RELATOR - V.
Posso mandar. O $8. P1\.tSIDENTE soalmen'.t., à proposlç40 de V. Ex'. esclarecimentos maiores. Pois bem. do S' sabe que há uma lei desapropriem
_ .. , entregaria. ao Deputado Paulo Entretanto consulro os membros da resultado dos nossos estudos chega- do' essa ;\rea? Essa lei foi exccu1WJa.?
FreIre, em Belo Horizonte. O BR. ComJssão se concordnrillJ11 em que, às mos à conclusão c;le que bê. multo O SR. DEPOENTE - Como disse 1)0
DEPOENTE - Pois não. O SR. PRIl:- quarta8-feirllS, f11.éssemos, ao invés de tempo se fazem trabnlbos de aprovei- inicio. a ;.ai 4.176 não texe execução
8IDENTE - Agradece a V. S. o de- mna, duas reuniões: uma pela manhA, ta~ento da área do pAntano, que pot:ctue nao havia possIbilidade ma
}:lolmento que prestou e os ~larec1- por exemplo - poderia começar às Q ~Ulto antes de qualquer trabalho fe- tertal de executá-la. Primeiramente, O
mentos que nos pOde fornecer Tettl ho~as e outi-e. A tarl1e que poderia deral lá foram feitos mais de '10 km serviço juridlco da. SUPRA não en·
a palavra o nobl'e Denw~rtÓ Lyr10 cc.meéar ~ 14.50 noras'. Encerraria- de canais secundArlos para aprovettn.- controu elementos porque s6 em ja
Ecrto1l1, para uma quesUl.o de ordem. InOS 1\ lnquiriçl\<l de manhA ao meio- mento da região. trabalhos êsses fei- neiro de 1964 veia o decreta de desa
O SR. DEPUTADO LYRIO BER- dia. e' é. tarde eomeçariamos às 14,30, tos pelos proprietários cujos nontes propri9,çlío, o Decrero ~nQ 53.498, de
'l'OLLI _ 81' Presidente dois as- cas os serviços da Casa . compor- não sei de cor. Constatamos também "2'1 de 1964. ll:sse decreto não dá asa-

>__ • I' n it' te 1\0 ._-- is A...,_ Ifi i _I- 11 que aquela regi40 náo era. 'Uma re· tamente a nrca que deve ser desa·
sun...... me evam a so c ar a a ne; .....,..,.,m ma ~ sacr e o. m_ ......., gilio, d1gamos, de terras devolutas co- proprlada. diz aquela área recupera
~e V. Ex' e da Comissão. PrimeirO encargo. Então faremos o seguInte: mo pareceria. à primeira vista tóda da pelo serviço federal e o serviço
e .. inclUsâO, no roteiro do Paraná, na próxima TPunlâo, ltO Invés de dois, ela tem proprietários. AUXiiiou-me nio tinha elemento,s pnra identi!lcal'
de mtúS alguns lugares. Ofl!ltarJa que Poderemos ouvir trl's depoentes. O nesse trabalho· o Dl'. João Luis que Clual fôsse essa área, a não ser que
De lnclU1siem no roteiro ~ munlC1plo SR. RELATOR - Br. Pres1cle1lte, conseguiu coletar escrituras da região dispusesae de pla.ntlls aue lhe foram
Ge capanema, Foz do Iguaçu, Media- então posso entender-me, esta sema.n.'l inclusive ~scrlturas antigas, de mais 1ornecidas. o SR. REt...\TOR - Ó
~ira., Ma.rtelãnd1a. e BAo Miguel doImesmo. com a FundaçAo do Se1:viço de 20. 30 anos. Estão em poder d!le Dl'. 1J:nlo I,opcs que aqui depôs hj
JflUl1!iu . J:sto porque, Sr. Presidente. Social de Bl"ll.SlJla, JlAl'a. que venha e poderjio ser exibIdas i. Comisslio. cUas. não Unha lDulta cOl1di~ll.o ~.
ln, •. O SR. PRE3IDENTE - Qual quarba-feUa. O SR. PRESIDmNTE - R'W1. regi10 ,já vem sendo recuperada nos der TrIÍ'lhorfls iníormaçõe8 porqUe,
"esta Teglfw do Pa.r&ftá? O SR. Além da. FundaçAo Social de l!!rMilla. 111\ muHo tempo vetos seus respectivos a stn'RA não era d1\ liua jurirl'lltIG.



If-

:ttQfl. disse apetlM QIl' bA. l1.lU.tr- parece Q.IJ,t hQuve 1Ult princlpio de taIados em Plu~-l •~ pelo 't1 de março mas aos seus membros
JU).'idico do Eiradb, d'a -8'CPa-A, ebtend11f1edto pãi"a 84ber qual a pos- pMl'e que'o Députado 1"a«Io J'tê1te e .. ~ia Oimara pareceu que não

a divergência: uns acham que sibilidade de se dar uma boa solução fêz referências. Pergunto a V. S" 8tI obstante a 'fitória do movimento per
nela área drenada. é terra. acresci- ao caso. Para ressalvar a responsabi- houve, realmente, invasão de terraa sistlamalgumas das causas da aglta
, e, portanto, pertencente aos an- lidade dêÜ!S fizeram, ·digo, dissel'am dêsse, pântano esgotado, ou apenas o Vllo rural 8 que seria ooweniente que

gos fazendeiros; outros, acham que que o Dr. cinci1ib.to fôra lá para dis- descumprimento de cláusulas con~a- .. Câmara S8 dedioasse à tarefa de
terra não era de ninguém e, que o tribuir terras, tomamos, então, -o se- tuais existentes entre os fazendeIros apl'eciá-las para que pudesse oferecer

, ovêrno poderia tomá-la e dá-la aos guinte depoimento dêl,es: "Declaro, e aquêles que traba~am suas terras? ao Poder Legislativo os meios de le
osseiros. Qual a opinião da SUPRA? para os devjdos fins, que em pales- parece, ao que fui mformado, que a i 1 it P d Ex tl~
quilo é terra acrescida? O SR. DE- tra que mantive no dia 10' do cOr- conflito principal residia, justamentCí g s ar a. respe o e ao o er eou_

ENTE - Na. opinião da Delegacia. rente com o Dr. Cincinato Goulart neste aspeoto: o não cumprImento de vo a. colaJjoraçAo que -lhe fôsse pos
~dual de Belo Horizonte, aquilo Mascarenhas, Interventor da SUPRA, oláusulas conú..atuals de produção. V. slvel relativamente.à solução do pr~~
.t'tlm proprietários. O SR. RELATOR na Delegacia Regional de Minas Ge- S' poderia me informar, por gentlle- blema da agitação rural no Bras:l.
*=- É terra acrescida à propriedade? rais, Rua. Bahia, n9 905, 109 audar,za? O SR. DEPOENTE - No intcia V. S~ está. eonvielacIo pela Oomissaoº SR. DEPOENTE - Não é terra dêle ouvI a afirmação de que .>omen- da. minha exposição disse exatamente em E!special aquêles relativos à Co~
~crescida porque, pelos elementos que te 'poderá ir a. Plum-i para cstabe- issQ: que em novembro tendo sido aprestar ,esolareolmentos que puder,
Constam dêste processo e pelas escri- lccer uma. aproximação dentre os fa- instalado o Sindicato, então, êles \1sa- missão quo y. S' desempenha como

~
as em poder do Dr. João Luis, ih- zendeiros e os lavradores que culti- ram uma técnica diferente em'.Pium-1. Secretário _da Comissão Especial de

usive êles 'falam..• O SR, RELA- vam o pântano. Que não farei qual- Nos outros lugares a impressão que Faixa de FronteÚ'as. -Darei a palavra
" OR - Os fazendeiros eram donos quer publicado através do rádio e do se tem é a de que êles levaram pell- a V, S. para. o (iepolmento e. em

terra? O SR. DEPOENTE - Eram jornal que o Interveil.tor da SUPRA, soaIpara invadir a terra. Em Pium-i, seguida. V. Bl} ser!Í interrogado nelos
., onos da terra até o rio porque a em Minas 'Gerais, irá a Plum-i cn- como já havia muita gente, então ~les demais. membros dl\ ComiSll{\a. V. S'~
...çoritura. diz "vai até o rio, !lo rIo vai tregar o pântano aos trabalhadores adotaram uma técnica d1ferente~ 1nll- Ilode fazer um resumo sllltÓt!CQ do que

Ecerto ponto". - Pela leItura dos do mesmo, Por ser verdade, firmei o tigaram o pessoal ar que se insurgisSe considerar mais tmpó\'ta.nte.
ooumentos nós conoluimos que houve presente. Belo Horizonte, 11.6.64. As.) contra os arrendadores de terra e não a aR D"'''''UTAD-O 'DAULQ FREI-

a ocasião em que êles fizeram a Cristóvão Mourão, Presidente do Sln- lhes entregasse a colheita, flois en- • "'4- ",-,
retificação do leito do rio. Então na. d!cato. A essa reunião compareceram tendiam êles que os arrendadores do ~E ·<Rtllator) .- PareQe qUe a nossa
'MCritura está assim: "vai até talos' Srs. AntOnio Rodrigues da Cunha, terra nâo eram proprietários. E 11ou- ultonção espeCial lle QQnGentra nQ Pa-

onto do leito antigo, até -tal ponto Alaor Teodoro da Silva, Renê Batista ve. realmente, 100 que fizeram isso. raná. Sobretudo no. Param\. Se. V.
- leito nOvo, daí para a frente", En- de Oliveira; Newton Alves da Costa, Finalmente, parece que a questão está S' tiver outros es~lare~lmlmtQS poderá
f o concluimos que houve retificações Rubens Mota, Cristóvão Mourão. Pi'e- reduzida a. 50. que se encontram em prestar. O Parana p3rece ser o lugar
naquela região. Aqui estão fotogra- sidente do- Sindicato, que consta que juizo'. Quer dizer, não se pode dizer mais agitado.
fias que mostram o aproveitamento é comunista, mas não tenho elemen- que tenha. havido alguma invasão. Q SR. CORONEL 'OTAVIO TOSTA

'lto na região pelos' proprietários. tos para afirmar e Nizio de castro. Não temas el~mentos para isso. Te- _ A Lei ql1e regulamenta a Comissão
. SR. RELATOR - Qual a razoa- Expuseram êles a situação em Piu.n-i mos clementos para dizer que o fe- Especial de l"aixa de, Fronteirjl.8 tem

1lidade dessa lei? V. S9 podel'ia me a seu modo e, cientificados da reaU- nômeno lá Ioi dtlerente: 0$ arrenda.. O n9 2.5117 e li de 1~ de lle~embrQ de
formar a razão dessa lei? Há fun- dade documentada, estão dispostos a tários -foram instigados de que 08 1953 !"elo ""'i"'o n"imeirn desta lei

amentos, há motivos para uma lei acatnruma orientaçã.o e chegar si mn arrendadores não eram proprietários, I' ":' ~ .. • ... " ,

essa?· Essa lei determinava essa agi- acôrdo com os proprietál'Íos do pàn- Estavam êles trabalhando na, terra. e "Et vedado, nos têrmos do ar-
ção? O SR. DEPOENTE - O que tano, reconhecendo suas, propl'iedades não,-deviam reconhecer aquêle arren- tigo 180 da Oonlititlilcã0

1
~1l,1~ zo~

os pareceu foi' o seguinte: essa lei e só exigindo harmonia. Então, tive- damento: Na. realldade êles são pro- nas indispensávela & clllt'esl\ do
1962, -refletia' a situação do 00- mos o cuidado de evitar que eles dls- prietários. conforme titulos de posse Pais, a prá,t1ca. ,de a.tQS rcterelltes

~
"êrno, portanto, é uma lei que, na- sessem que estávamos entrandu em que cento e tantos dêles têm. Temos à concessão de terras ,abertura de

' iU1'almente, se o Govêrno direta ou qualquer coisa além da nossa com- a,qui docu~entos de Pl'oprietárlos!;ie ,Vthll de comunioação. illstlV'ação
diretamente fazia agitação, essa lei petência. De maneh'a que eslamos la que estao ~m poder do. Dl', J,!110 de linhas transmissão, i1 éOllstru-

- !!lio atingir essa finalidade. 0" SR. convencidos de-que a revogaçüo da Luís: Quer.:. dIzer, as ~SO~ltUtaS, l
l
n- çAo de pontell e estradas tntel'l.it:-

~ELATOR - Essa lei foi de inicla- lei trará resultados benéficos pllra nós. clusive 8;nti:;as, faze~ ~e!erênci~. cc n- aionais e ao e-tabelec'L'tlonto& u
],\va de um Deputado, não foi uma O SR. RELATOR - Conheço um ra- forme ja 1isse, à dmsao do centro v • o
~ensagem. Não haverá outros moti- paz de lá, que é pastor da Igreja de do rio, retificação do rio. etc. O 8R exploraçllo de industl'ias' que ip-
tos que não aquêles reais que aten- Pium-i, e sei que oPadl'e, também, LI\DISLAU SALLES -:- Multa gl'llto _ terellse~ à segurança.- 'ia Nltl,'fto,
geram a uma situação de fato? Já está multo interessado nisso. O pa- a V. Sa. Não estava presente ao inl-. sem o pIévio assentimento elo ~on~
eXistia essa agitação, êsse problema" drão local parece que beneIlcla multo cIo da sua exposição, por Isso fiz essa selho de Segurança Naolonal" .
'intes dessa lei, ou foi essa lei que os pantaneiros, não é? O SR. DE- pergunta. O SR. RELATOR - Zl{'s .A Comissão Especial ele' Faixa. dê
determinou êsse conflito? O SR. DE- POENTE - Exatamente, Jl:' um dos se' recusaram a pagar êsse arrenda- Fronteiras é um órgão elo Conlielho
:/?OENTE - Não tenho elementos se- pontos que haveria. de, digo, que ha- m~nto antes ou âepois deillla lei que de Segllfança. Nacional; o 1"reSidente

. guros para dar uma resposta positiva verill; necessidade de se ter u.m ·en- crIou º condominlo? O SR,- pEPO- desta Comissão é o seorotlirio dÇl Çon-
. • V. Exa, Mns, estamos convencidos tendlmento com êles. O SR. ~ELA- ENTE - O fenõmeno ocorreu. pala eln d Q i .

~e que a leI agravou o problema. Ago- 'FOR' -:-. Parece que Q Padre e mats primeira vez, em dezembro e janeiro 11 () e ldegurança, Nac ona~ ou l11als·
ra, natura1mente não quero entrar no mtranslgente. Jl:sse Pastor é um no- de 1954. A lei é de 1962. O SR. RE- esp~cial, o Chefe da GlIsal\!fll;Itar. De
íhéritoda lel, porque quem_ votou a mem fino e educado, Conversei com LATOR _ Então, foi depois. Foi a acôtdo com a r~fetida le.i, cQffiJlete à
1~1" votou, digo, a votou baseado em êle em janeiro e êle ~e disse que, lei a causadora! ... O SR. LADISLAU C~missão EspeCIal y,e, FlilIX{l ele Fron
ij1formações. Sabemos Q.uea região é de fato, aquêles pantanelros que.co~- SALLES _ Lei n9 4.167, de 1962. se .tell'as ou ao órgão que a substitua nl\
uma região politica.,1'e maneira Q.ue, -seguiram trabalhar por conta proprla náo me- engano. O SR. DE!"OENTE organização do Conselho de Seguran-

. ~uitas vêzes, o problema politico in- o pântano têm. real}llente, sltu,ação _ Perfeitamente, O SR. PRESIDES- ça Nacional, ,
ui. Muitas vêzes olhado o problema econômica, e que a CIdade tambem é TE - ~O Dr. Nazareno tem mai~ aI- "a _ 1nsttl,lil,' 011 pedidos tela-
e um e outro lado pode apresentar muito a favor dos pantaneiros. Essa. gum esclarecimento a llar? O SR. tivas ao asaentilnento '''e\'i-to

perspectivas diferentes. De -sorte que a opinião dêles a respeito !la opinilÍo DEPOENTE - Esclareci de uma. ma- _ '." ., ...."
-verIficamos o seguinte: um ciôadão popular. Os pantanei1'Os que consegui- neira geral. O SR. PRESIDENTE _ ·nesta ie~ ~em_como 05 proce..slllldos

encarregada de fazer as escrituras era ram lavrar a 'terra para, si mesm.o, Se precisarmos de algum documento, de m~dif~caçao ou rllVo~açnQ das
ó primeiro a dizer em praça pública êsses conseguiram elevar seu padrao V. S' nos fornecerá cópia logo que -lIutoIlzaçoes concedidas:
que aquilo era um terreno sem dono, de vida. O senhor te mmals alguma chegue a Belo Horizonte. O S~. DE- b - organizar cadastro das ter..
Assim, a questão poUtica da região coisa para ponderar? O SR. DEPO- POENTE '-. Perfeitamente. 'Nao ofe. ras, das indllstl'ias e dos estabe-
teria. influido. teria dificultado para ENTE - Como disse, a. quest~o pode reço para deixtlr o processo porque... leo!mentO€l da zona de fronteil'ase apurar a verdade. O SR. RELA- ser o~servada sob vários aspectos. De O SR. PJ;1.ESIDENTE, '- Se houver c _ mandar proceder a e.xa~ ,
':tOR - Outra pergunta: se propu- maneIra que híi, realn.!ente, uma par- alguma duvida recorteremos ao Ser
sõssemos o cancelamento dessa lei a te em. que a populaçao fica do lado i 1 i 11 it . d V S; mesa investigações locais;
ifltirada deSsa 'lei, Q.ue efeitos sociais' que jUlga ser o mais fraco, sem veri- v ço e o Ra a 01' so c ara eTÊ ã -- requisitllr dos Poderes- pú-
s,dviriam? 0- SR. PRESIDENTE _ ficar as razões.-principalmente quan- ~gr~~~g~' a °v.S:' ~Rfl~;~~ue"n-; blicos ÔU de particulares informa-

~
uscitaria. desde. logo, uma.' prellmi- 00 o Padre local diz que aqutlo é deu de comparecer à Comissão, e os 9Õ~S ~ elementos «;statlstlcol'l_ ne-
ar: está ou não a lei em execução? terra de ninguém e que o 'pessoal está esclar.ecimentos que nos prestou. Con- cessárlO~ ao cumprImento de suas

SR DEPOENTE - A lei não está sendo explorado, De maneira que nos- voco a testemunlia seguinte para o atribuiçoell; .'
em ~ecução. O SR. PRESIDENTE so povo, dentro !;ia cidade, sem~re depoimento. e - cumprir ali determinações
,_ Não foi feIta nenhuma desapro- tem em'consideraçao essa informaçao. - - emanadas do Conselho de Segu-"
priação ainda? O SR. RELATOR - O SR. RELATOR,,",: Mais uma per- DEPOENTE: CORONEL OTAVIO rança Nacional; _ -
Se conseguissemos a revogação dessa gunt~: os fazendeiros têm boa dis- TOSTA DA SILVA; SECRETARIO DA I - apresentar anuaimente ao

-191, ,que problemas sociais advlriam posiçao para entrar em acõrdo com. COMISSAO ESPECIAL' DE PAntA Conselho de Segurança Nl\(Jional
para os pantaneiros, os fazendeiros e os pantaneiros? 9 SR. DEPOEN';I'E DE FRONTEIRA relatório pormenorizado das suas
à cidade? O SR, DEPOENTE-.Creio - Pelas informaçoes que temos, prm- ath'Jdades"
"ue n·o haveria ria"õo de novos pro clpalmente através do Dr. João Luiz. Reunião: Dia 8-7-64 ' •
tilem~ sociais. ~alvez até conseguis: parece que há, inclusive, várias de" Reiativamente aos distúrbios referi-

Ih itu ~l( d i' mandas propostas' e,' parece que a. O SR. PRESIDENTE - <Deputado dos na zona. fronteiri"a do Estado do
;~~~~ m:n~~a~sa p~oP~fut~r1o~ c~nvo; metade já foi reSolvida atra\,~s de Oscar Corrêa) - EstA presente, o 00- Paraná. nós, recentemente não temos
lll\ntaneiros. O SR. RELATOR _ Sou acôrdos. O SR. REDATOR - Multo ronel Otávio Tosta da Silva, que veio nenhuma informação. Nós temos in
relator e tenho que opinar sObre o grato. O SR, LADISLAU SALLES - aqui representando a Comissão Espe- formações da região de Mondal na
assunto. Acho que a solução seria -9. Gostaria que V. S' m.e informasse:- ciai de 'Faixa de Fronteiras, como seu fronteira de Santa Oatal'lnn~ Agora.
rovogaçüo dessa lei. :ltste é um pro- ao que parec~, ao inves da pura o S!cretãrio e, que vai prestar informa- quanto à frQntQira da 1'lIrnnâ ficou
blema, tão limitado, um' grupo' tão simples inv~sao de terras qUll h'.rla çoes à CPI nl!ste momento. Coronel estabelecida uma Comissão que tem
pequeno que o juatoseria révogar es- hav~do depOiS. do escoamento daqt1ela Otávio Tosta, V.' S" •vai prestar o por' finaUdatle concillar os Interêsses
sn. lei, porque ela, a meu ver, agrava., regiao pantanos~, houve 'um conflito compromisso de dizer a verdade. To- da União COm os do EStado. A Co
inclusive, o problema. O SR. DEPO- entre proprietã.I:í0s de terras !' em- dos de pé.. Sr. Coronel, estf!o Cqm1ssAo missão foi denominada, de Grupo Exe~
ENTE - _Recebemos na SUPRA, em pregados com os quais êles rlzeram Parlamentar de Inq'ué..lto tol criada eutivo paI'tt as Tel'l'as do Sudoeste d
11 d ju I d 1964 i 't d contrato e que não quiseram cumprir, .,. I.~o - p' á ' - Qe n 10 e ~ , a v 51 a e uma princlp"lment"" com- relaça-o .. colhei- para verlificar as or'l!i",ns e a natw'C- aran.;l!J constituit:la de elementos
comissão de representantes de pan- ..... ... t ã ! did d d m da. U iã 1 t li d -ttaneiros, 'f:1es tiveram uma rellnlfto ta da produção por fôrça de lnsti- 'za, a. ex ens o e pro un a e a aeto- n o e e emen o o ""~ ncto. E'
muito franca com o Dr. Clncinllto, gação de elementos de agitação, prln- ta9ão nos meios rurais da Brasil. Foi Pl'esidida por 1,tm representante do
Interventor da SUP~A, e, no - final, clpalmente de sindicatos rurais -lns- crIada anterIormente à revol~ção de Conselho. de. Segurança Nacionltl, ,da
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:rJocuraaorla da Republlca, represen- qunndo há possibilidade de luta ou' O SR. BENTO GONÇALVES - SIlO Jll6peouu l1e .nuxa ~e 1"l1t1!
Umte do MinistérIo da AgrIcultura, re- ;mlnencia de luta o ConselllO de se- Coronel octávio Tosta pelo que esta- determbdo, por interm~dio do
presentante da Comissão Especial de gurança Nacional, por Intermédio da mos deduzindo. o pouco tempo da sYla j;elho de Seguranç.~ NaCIonal, ao 0
i'alXa de Fronteiras e do servIço de Comissão de Faixa de Fronteiras. pode presença, colaborando com a COllI1S- mando da 5' Regiao, que vi a Mo,,"
Património da União. Pelo que estou mandar elementos da região ou tle· l'ão Especial de Faixa de 1"ronlp.Í1·l\s daI para ver se conseg~e se Imo~
mlornlado ,esta Comissão está pacifi- mentos iederais para exercerem, lI.'m- taJvez 1lão lhe p~rmlta,.a'':lda, um ~ pae1!lear o lit1gio eXllltente naquela
~ando uma grande porção do Estado poràrlamente, uma açilO pe\!eial na conhecimento amplo de touo o sistema area.
do Paraná, porção esta abrangendo Area em litígio. Todavia os litígios Integrado na faixa de Ir lTJleila. Nós O SR. PRESIDEN'T"i: - lEsaa re.
tados são all.'\lmente vantajosos em são resolvidos através ~a JmAiça. tivemos aqui, ainda h6. pouros mi- gião de Mondai, onde Í1ca isso?
Ileba das Missões e outras. Os I'csulw SR PAULO FREIRE O t nutos. o depoimento d~ Ulfl Vercador O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA ~
~ ~ d 'lt· I t' i O. - U 1'8 residente ' no setor conslnel ndo Jltl- -..unçno o U Imo re a or o que rece- tá S P es'dente' () "'oroll"l L" na frontell'a de Santa Catarina.
b A O a quero saber se h" "lgu pergu,n , r.. r I, . " ~ 21·OSO. onde. êle expressou C01r. "ce- '"emos. g r , li.. - B 11 t a u un mapas do ~ EstA aqui o ofício assinado pelo da-mo. pergunta especlflca. rasl o ,rouxe < q I . S mencla de que mais de \Q mll famí- I i d

O SR. PRESIDENTE'- <Deputado Paraná parn Ilustrar grafico~ mten,:s- lins localizadas nnl' 'terras... neral Gelse ~ esta nqu a or em ao
santes que temos no arqUivo e ele Exmo, Sr. General Comandante da

Oscar Correa) - Perguntarta a V. mostra lá que esta faixa vai, ca::1a O SR. LYRIO BERTOLLI - Cem 5" Região Militar: "Informe sôbre
EIJ- se V. S" está há. muito tempQ na '{ez mais, se estendendo para o In te- 11'!!~ lallúllas. questão de terra no Municlpio de
Secretaria da Comissão Especial e se rior Cio Estado e isso cria sérios pro- Mondal". Quanto a este outro nós
tem noticia da, agitação anterior, dos blemas. porque a area que o Estado O SR. BENTO GONÇALVES - estamos com processo. Agora, está
Inotivos que a provocava e, sobretuao, tinha sob sua jurisdição a Comissão Cem mil famílias, é um negocio assim dentro do camInho jurjdico apenall.
d t f t •. f t id Implessionante.e cer os a os que oram raz os ao de Faixa da Fronieira encampou e de- O SR. BENTO GONÇALVES _
conhecimento da Gomissão de que ha- pois fJcou êste problema: o Estado O SR. PAULO. FREIRE - Com Jlw V. Sa. nllo tem informações de um
"Veria superposição de tltulos - a não querendo ceder e a Comissão de cença, ("ste número é I)('m r~ti!icar, pedido encaminhado ao Conselho de
União, o Estado teriam concedido ti- 'Faixa da Fronteira também nao quew po:-que 100 mil familias são. l1proxl- Segurança Nacional pedindo essas
tulos inclusive na faixa de fronteiras, rendo ceder e se cria0.! ~ste problema madamente, 600 míl pessoa,; f' eMa providências e até denunclnndo de
:nflO sei validados pela União; -os Mu- que muitos colonos re"lllmam O que região do Paraná tem essa popula- terminadas :fraudes, ctc.?
nlciplos terIam tamb{>m concedido ti- V. S" nos diria sôbre i!;lo? ção? Acho que o número l'<;tá um O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA _
tulos nesta faixa e até terceirO!l in- O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA - ta,nlo avantajado. Não. Foi feHo" outro dia. um otlcio
teressados ~m exploração. em agita- A Comissão dc Faixa da Fronteira O SR. .BENTO GONÇALVES ~ ao General Cordeiro de Farias, Minis
ção, teriam incidido nesta área por- não encampou necessàl'iamente. De Entao, queria pedir a atençã'l le Y. tro Extraordinário, sol!cltando repre
Que havia pa.ra a agitação rural nesta Acôrdo com a reJerida Lei n9 2.b97. S", nào apenas para o senhor nOJ tra~ sel:.tantes da Comissão Especial (lo
faixa. V.- '8" está na Comissão há "é considerada zona indispensável à zel' agora as Informal;õl's. 1)l)"qUI' l1C~ Faixa de Fl:ontelrll pura prestar u
Jnulto tempo? deleso. do Pais a Iaixa intenla Je .50 c(.nhecemos as diflcvldadell de -clualw clareclmentos a respf'lto qe dlstÍlrblos

O SR. CORONEL OTAVIO TOSTA quilômetros de largUra, paralela à quer C1daãão' que se Inve,'e numa em faixas de fl'ontelra, Mas não Ila
_ A sede da Comissão e no Estado da Unha divisória ·do Território Nacional função em curto p1'llZO palll ter co- bia, especifJcamente, que se tratasse
Guanabara ,no Rio de Janeiro. Estou cabendo à União a sua 1cmarcaç:io" 11heclmento de todos os eteta:hes. Naw desse referido disturblo na região do
nesla Secretaria ha menos de um mes. Então. no que concerne à s"gurança turalmente os senbores lIl:(ora. rslno Paraná. O quI.' nós temos lá. é êst~

~acional. esta faixa de terreno é eon- tomando conheCimento do global para, de Santa Catarina, cujas providênolas
O SR, PRESIDENTE (Deputado sideraila' na dependéncia da Uniáo depois. entrnt' 1l0~ rlf'~:l'he.~ MllZ, as já foram tomadas. Agora. quando ao

Oscar Corrêa! - V, S~ poderia infor- no que mteressa li se~un,nça naelo- informações que nós ree:l'bewos, nos Pal'an:~, o que chegou t\s I}ossas mAOlI
lIIar quem era o Secretário anterior? na!. E nós temos que ver apl'l1as com trouxe um ,úueo Cle inql1ielaefl;) pelo foi o tal processo que ('sta lá em ell-

O 8R. CORONEL OTAVIO TOSTA determinados aspectos: por execplo seguinte: aqu~le~ element'Jl' que tcw tudos e nao está termInado.
_ Foi Um capitão e anteriormente 8; questão de por 'entajtem de "Iemen- mos. seglln j.J a informa<;Í\o de um O SR. PRESIDENTE - O nobre
foi um tenente-coronel, Hélio Dornel- tos estrangeiros lia faixa da frontel- documentário que foi entr~~uc 110 Pre- Deputado Lyrlo Bertolll tem uma per-
leso 1tste distúrbio deve ser antigo \,01'- ~a. siaente da COl:ll!!sau lla "otlces !t,I- gunta a fazer a V Sa.
que o GETSP está pacificando mlei- O SR. PAULO FREIRF. _ QUf'l'O n.utos,.mostratue êsses ~r:\si.leiros.que O SR. LYRIO BERTOLLI _ Co
l'Il.mente esta região litigiosa e segun- perguntar a V. Sll se et'Q pel'mítlda. la estno l~ca.l:allos•. es,.~., Impedl~os remeI Octavlo TOnta, pcrguntl1rlâ a
do Jnformações do atual Presidente, então. a ocu}weáo indi'llll'i!11lJ1ada. de de prodm·,jl. 1~ U1ov~men.ar eC?nÔ~l,j- posslbllldade que exi"te de solicitar
quo também foi nomeado. há pouco qualquer pessoa' sôbre ",,~a faixa? camente a te1l9 po~qu~ 'ljl~. tem .1e- ao Sr. General Geisel que determina
tempo, está tudo em ótimo andamen': ,nhuma garant'a, "stao ,:~~p.e s?br~s- que essa. Comissão. por exemplo, vA
to, os titulos estão sendo concedidos O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA - saltad~s por nquêles Cju~ aplllec~m. até Palotina para ver a procedência
novamente, porque como V. EKa. rewI Não. liso nào. e,te. Amda h? f'lo:te conChto e:ltre lf· dessa& informações de Intranqullidade.
:ferIu be"? havia. uma. super~oslção ~~ O SR. PRESIDENTE _ A Comlsw t1lulo da Uniao e tltulos do E,otado e
titulos. titulas dados .pelo ..,stado. t! sâo Especial de Faixa de Fmnteira a interferência da Prefeitura Enlão O SR. PRESIDENTE - Seria me
tulos dados pela Unlao. Então, lfIuI- t d d f . • ... • ., 'Então. gostaria, a guisa apenas de Ihor, com licença do Intcl'I'ogante e
10s proprietários de terras estavam an es e .e el'lr qU~lq 1.1 :"lJl,i'.,L:l~fio, colaboração com os senhores. novos d? respondente. talvl.'z fosse ~conve~
sendo espoliados e expulsos de suas ela f~~ a mvestlgaç~u ~;ehm1l1ar das na Comissào Especial de Faixa da mente, então, que ~.Com.lssao, tio
terras adquiridas legalmente. condlC)oes do requclenL. Fronteira. de sugerIr que mandassem log~ julgasse necessario, ~Izesse um

O SR. PAULO FREIRE _ Sr. O SR" CEL, oqrAVIO TOSTA - lrr.~cJiatamente um gmpo de elcmen- ofl?IO dlreta~lente ao SI. General
1'. esidente para elucidar a informa- Ela faz mvestlgaçoes e astuda os pro- tos pnra examinar no local esta& di- GeIsel, seNcret,arlO

I
do cl.on1tselhdo de sei-

; Ó t I é _ cessos. flculdades e para que nos pude$sem gurança aCiona, so IC an o prov-
à:,~~~en~os h:mpo:O~I~':n'as qp~rq~~ sUa O SR PR"''''IDENTT1 Ela estu"" sugerir qualquel legislação que colo- TdênCtlaS e

d
aipenas o hcoroll!'l Octá1vlo

~ "....., Lo - u.. t" , d f'nlt'v .t 'tu os a po er a, se ac nsse conven eu-
Unir10, através do Conselho :'1aclonal os processos sóbre as condições das c~sse elmo e I I o a e,,; a ~I a- te e fôsse de sua competilncla, desde

,de Segurança lêz um convenlo com pessoas que desejam? çao. tendo e~ vista a ga\antla da logo ir-se aprestando para l'eallzá.-lo.
o Estado, porque ai não há, rl'.almen- ,seg~l~ança naCional e tamb(.m a es-
te, problema. O problema é no tfl:ste, O SR, CEL. OCTAVlO rOSTA - taPIlJdade _~essas famm~ que C'sco- O SR., CEL. OCTA,!,IO TOSTA -
onde ~<; terras são de particnlares. Perfeitamente. lheram aquele !oCal pala !lcu, melo Posso adllmtar que dOIS membl'OS da
SilO terras da faixa de fronteira, sob O SR PRESIDENTE _ EI t de vld~ ou paI a a ;;ubsistencla ,dos Comissão Especial de Faixa de :f'ron-

. I d" d C Ih N i 1 d '.' -' ,a em sens filhos e que nao podem viver teira, DI'. Aelvl:'r (?l e Dl'. Mário
a JW' s Iça0 o onse o ac ona e llr..ltaçoes também de area parll. con- sobressaltadas ainda com pl'eJ'ulzo de Di j' t- . ã d iSegurança. e que o Estado sobrepôS a cessão? '.' , as. a es ao com a 1l11SS o e rem
l's~es titulos, títulos seus. De modo . n.ê.l t?ndo paz, nao pode~em produ- ao Parana para investigarem in loco
fJue, no sudoeste não há problema. O SR, CEL, OCTAVIO 'TOSTA - Zlr, ~stes é apenas o apelo ,que l~e alguma desinteligência ('m relaçlo ~
Nós fomos informados disto, Unto A concessão a estrangeiro fica na de- q?er? fazer e. o faço J?Or seu ll'!tel'mew êsse processo, que em estudo lã. :alIes
pelo Coronel Brasllio, que estêve I?endência de uma. porcentagem da ~?o:te?t?ami~Sao EspeCial de FaIxas de vão deIlgenclar in loco,
nqul... t::~ ~~al do munlclpio. Então vou' O SR, PAUlO FREIRE - V.s..

O SR. CEL. OTAVIO TOSTA _ q. O SR. ,CEL. OCTAVI<? TOSTA -:- falou em dois dOl,ltores?
r ' 1 lt t - U Artigo 10. Se 'em qualquflr muniw Quero pl estar tlm llgeito esclareclw

cr e amen e. I i ., " , mento. Apesar de estar há pouco O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA -
O SR. PAULO FREIRE _ .•• como c I? o a aqll1~lçao de tenas por eS~lan- tempo nesta Comissão Especial de Dois membros da Comissão Especial

pejo outro depoente da região que ~elro~ ~~ingll' 113 da respec~~va area, Fa;xa de Fronte~ra, há mUlto .'.!mpo d~ Fabta de Fronteira já têm a mls
"tewtou Isto, que o sudo"ste é tran* enei,llJa o Conselho dE:, S-guran~a venho tratando dos problemas ele sao de irem -ao Parnna.
~ ~ • Nacional novas autor. 'açoes e solicI- .
quilo. Mas, no oeste é que há agita· tará, sob pena de responsabllldade aos lrontel1a ~o.Brasll e t~mbém s~u 'o SR, PAULO FREmE - Sio Oi·
rçÍlo, porque há este conflIto de jurir.- notários a. suspensão de novas e '_ c,!ns:u~tor tecmco ~e frontel,ras do Ml- vis não é?
til ' tr C Ih N i I d '" ~~ mstcrlo de Relaçoes ExterIOres :! te- •

ç<lO eu e o on8e o nc ona e turas e aos .oflcials de reg~t~? pub,!l- nho cerca de 10 trabalhos publleados .o S~. C~. OCTAVIO TOSTA -
se~ança e o Estado. cou a c~ssaçao de transcriçao '. . sôbre 'litígios de fronteira. Prestado Sim, sa~ ciVIS, um advogado e um

O SR. CEL. OCTAVIo. TOeTA - Paragrafl? 19. Só a "'''asl1eiros êstes esclareciment{)S, agora, qu~.nlo engenheiro.
Entre a União e o Estado. ~rá consentido possuir rena em mu- aêsses problemas que o senhor lo- O SR. PAULO FREmE - A per_

nicipl0 1ntegr~dol parcial ~u total- cou, já tomei conhecimento dçles e gWlta tem sua razão de ser porque
O SR. PAULO FREIRE - ~, a mente, na FalXa de Front~lra, cuja já tive também uma entrevista com o depoente {Jue o antecedeu, nos d~

'UnlilO representada no Conselho Na- âr~a iguale ~ 1/3 da r~s~ect1Va super- o referido Vereador lá na Comissão se que tôdas as vézes quê o Exército
1J1onal de Segurança, eJfnto. 1'l:cie. Atlngllldo tal lirnlte, nenhuma. Especíal de Faixa de Fronteira e não apareceu. tudo se' pacificou, que tudo

O SR. Cm... OCTAVIO TOSll'A - Dôva aquisl\1Ao pod~á. ller processa- foi. peqi~a nenhuma participação da andou bem 'e que por vários anos e
)\lias, omo :fiz referl:lncia,. há pouco, o da 5t'm que seja OUVIdo o ConGelho de Umão para paclflcar essa. área. Eg. Exército ficou ocupando lá, uma 1'0
Conselho de segurança Nacional PllJ~~'\1U1'an9a Nacional so pena de res- tIw sendo tomadas apenas pl'ovidên· glãe.. e que iudo nndoú bem, andqp
tlrlpou dwo apenas para realizar in- j>onsabilidade de notiu'i&i e oHe'rais de eias de caráter juridieo e um dos re· direito. De modo (Jue. não seria Jri&lir
'Vestlgaçlles, nâo exerce uma a9âo registro de imóveifl. São respeitados presE'ntantes da Comissão Especial de irjterew;ante (IUC, nesta Faixa de frilil
lJ1Õprlamente policial-e ~uito menos 08 llli'tfitos de broolJeiroe, já proprle- Faixa de Fronteira está com o pro· feira, ao invés ele irem autoridadl!8
Jm1c1ica. Sllil6lfl 11~J06 sAo l'Ef!D:1v':Idos, t4"i.os $ ~ fjue ultropa:38e Of) 11- C€1lS<l eu!' mAas. Aqui, por out.ro lado, civis, fÔlll-it".Jn nutorldades milHa,..,
DOnt.lalmmte. atrlóWtl _ ~A? mJiecJ jA flllHidOti n.me artIgo'. t4lnho um oficio, ret!er1'ado, da Comis· eonsid('rando t'Sll8 tradição qtIe j
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'E'ia'mantém -lá de 11.om~, l! de cupação, Só col1sÍjJo despreocupa.r-me de Fronteiras reQ('fu.r lá na regi(" talvez, não tivéssemos ~ste ambiente
íUl.ça e para que f6s~ mantida? quando penso que a tranqüilidade po- quando existe um problema ~'fídiet, de tranqullldade para a rcallzaçáo

orque, onde há confiança, as coisas de vir a. ser conservada. por intermé- a. resolver, porque 11\ temos um litigio, dêste trabalho. De 100'ma que, V. b-'.
sOIlllegam. Vai para lá. um civil, pode dio do Exército Nacional. Era isto que coriforme ficou {Centuado aqui no de- como meinbro do Conselho de Sega-
ser muito digno, llluito direito e cre- queria dizer. . polmento do Ve..eador e um litígiO de rança Nacion!11, deve ter opiniiíu 101'-
!;\lOs que seja, mas 'falta aquela con- ordem Jurídica. Há uma sobreposíção mada sÔbre as seguintcs perguntaS
%1llt1ça, já tradicional da população, a O S!'t. CEL .OCTAVI,O TOS~A - de títulos, porque o acórdão velo dar que vou fazer: Há ainda possibl1i:
re.speito das pessoas que estão lldan~ Gostarul que: o. sen~or especiflcas~e uma área muito maior do que o con~ dade, no Brasil, de i1tígios dessa na
do com seus problemas, Isto poderia em que mUnIcípIO ha esta mtranq,Ul- ceitual no pel~do anterIor. e, natu- tUl'eza de luta pela terra, não só na
oaus"r mais apreensõés ainda a es- lidade, porque náo .ive informaçoes. ralmente, neSSI período anterIor ha- fronteira como em outros Esta'Uos.
qs pessoas. Porque já é uma tradi- Dou:-me_.com muitas a'ltorJdade, 1n- via já emissão de títulos de posse, assim como Goiás, Minas Gerais,
910, na região, que o Exército. vá e cluslve com' o Governador do Estado havendo, naturalmente, uma sobrepo- Nordeste ,por exemplo? O Conselho
consegue pacificar c Jmpor autorida- do Paraná, que é meu amigo .. , sição e essa, sobreposição criou con- de, Segurança Nacional deve ter ulgu
~e e todos' aceitam essa autoridad~; O SR. PRESIDENTE ...:.. Seria uma flitos c como é que DÓ~ poderiamos ma coisa nesse sentido, assim, quais
ne modo que, é apenas uma sugestao forma de colaboração de -V. Ex~, no- conceitual' essa 'paclficação para ver são as possib1lJdades de haver litigio,
que apr~entamos. Porque, vai o ci- bre Deputado, - se ela seria eficiente oU se teria ra~ de voltarmos para aquela situação de
viI ... não é que queiramos despresti- zão de ser a oóservação do· nobre .Agitação e de angústia? Gostava mui·
g~l\r os civis, também somos civis., O SR. CEL. OCTAVIO TOS~A .- Deputado Bento Gonçalves, quando to de uma frase do velho Mangabeira':
Não, mas é uma questão de tradição ... .ainda porque há mumci~los solicitou sugestões para que fôssem Em baixo dêsse angu tem carne, Será.
loon1. Numa zona conflagrada, agi- ocupados por unidades do E~érclto, apreciadas medidas legislativas capa- q~e t;m baixo dessa calmaria. tõda
tada vá o Exército e é- uma t'fadlção como Gualra, por exemplo, e nao sou- ze" de sanar a situaç'ão? nao ha alguma coisa fermentando <IU"
Q,ue, para o bem da própria reglij.o be de intranqüilidades em tanlos mu- • -' dará origem a novos atritos? coum.
d~veriAmos prOCUl'ar manter. nlciplos assim. O SR. CEL._ OCTAVIO .TO~TA - tos rurais? Qual -a oplhlão de V. S",
'0'SR. BENTO GONÇALVES - E' O SR. LYRIO BERTOLLI _ Nüo O resultado conc~eto que ja f;- apon- ~mo membro do Consell1o de 5egu-

um inicio de policiamento t nl - i ' bi h' ~ado decorreu do Decrete -n 51.431: lança Nacional?, -. e 10 em maos aqu, mas I ece a oe 19 de março de 1962 pelo qual fo! -- \
O SR. PAULO FREmE -.;polIela- dias umas.atas onde até as Câma- criado pelo Govérno ~ Grupo Exe- ' O SR. PRESIDENTE - Adllaria II

m~nto també:ll, inclui tudo, e man- ras Munlolpais, por exemplo, dos mu- cutivo' pnra as tonas' do sudoeste do pergunta, se V. Ex~ me" pe1'luiiisse,
t~ ,li. tradlçao de paz, qUe é nosso niclplos de Matelândia e Palotína, se Paraná. Então, o Grupo. Execútivo ,perguntand?: tanto quanlo posslvol
de.geJ~," , reuniram para ,tratar dêste problema. possibilitou li. ::onciHação entre os ill.- possa infolmar ~e conhece" se tcm

-O SR. Lx"RIO BERTOLLI - Se- O SR. PRESIDENTE _ Matelãn- terêsses da União e as pretensões do ~Onhecl!1~ento" e se .pode lllf,ol'lllUr.
nhor .Coronel Octávlo Tosta, sou h\l' dia e Palotlna pelo menos nestes dors Estado. Pacificou a área, esta dia- :.t<Irqu~t\i Sd P?dFter -cpnbecllnenlo
l1ÚIde Deputado dessa· região da fal- municípios _V. 'EX!) sabe. trlbuindo a terr~ aos· colonos' e está em v •.u e le

t
,.lll

à
orCma<:oc~ Que, nau

:lW, dc fronteira do Estado do_ ParB.- -, fac!l!tando e tlstunulando a coloniza- possa w't\nsm It" • omlSSuo, de pu-
nâ; Bei perfeitamente o quanto im- . O SR. LYRI~ BERTOLLI - Mate- çãó da área. Agora. quaudo o Con~ tros fóco~ de agltaçao rural, que ..e,sto
porta um pedido que acabei de ta- landla e Palof;ina. tenll.o certeza, reu- selho de Segurança Nacional, nào po_ é o objetIVO da Comissão, no Pals~
zer,' porquanto nós temos normas c nitam-se as c~maras Munlclpals .e dtl necessàrlamente i'(llllizar a paci- O SR. PAULO FREIRE - E se
dlplomas que regulam a intervcnção tenho para comigo que, num mU11l- flcação 'entre o Eslado ( a União pc:- há ainda possibJIidade de ,"oltarmos

'federal nos Estados. 'Entretanto, .Co- clp;o, quando uma Câmara de Ve- quanto é uma pl.rcela do Estado. .. essa agitação? . .
roneI Octávio Tosta .n6s estamos di- reaaores se reune especificamente _ _. .
a1\te de um fato. Áfirmei há.' pouco para tratar de um assunto, ou de um O .S~. MANOEL DE ALMJ!iID~ -: O SR, CEL., OOTAV~O TOSTA
ainde, que o número de pessoas in- problema de intranqüilidade deve ha- Quer dizer V. SI' que a pacítlcaçao e - O outro que conheço c o já refe
tl'lUlqüilas no oeste do Estado do Pll.- ver motivo, porque, longe d~qUela re- o estabelecIme~~o d! ~n~.cstatu I]uo,. rido ~e Mondaí: na fronteira de S!'~t.l\
rané. era da ordem de 100 mil e gos- glão como estou agora não posso IPorque a paclflcaçao Vll'Ja de uma ICataIma.. AgOla, quando à posslbill
taria. de confirmá-la pelo seguinte: a comprovar por conheeÍmento, mas s~urança da ol'dem na. poss.e da dade ~e aparecere~ novos focos, isto
fa.iIta de fronteira de· acôrdo com dou fé. Itena,- isto naturalmente, n3lo !~I to· eu ,~rclo quo havera Bempl'c essa pos.

• Trib mada nenhuma medida, nao fOI eu- siblhdade, porquanto o Brasil sendo
actr~s drdOS pelO :eupr: o a 1~ O SR. CEL. OCTAVIO, TOSTA - camInhado nenhum procedimento um Pais muito grande ainda inteira-
~ô e t~~' :e eã;nmé ;alli:'ame Acho este. número um pouco e.,,<pl'cs': nesse senUdo? mente desocupado, ce{-lamente novos
q m~ 10, e n. . Ó - sivo demais. ,Estou vendo apenas a " . ,litígiOs de terras surgirão li propor-
m9,l'ia. ~ssa área ViU atingir, li na Iminência da possibilidade de distúr- O, SR. c~. 9CT~VIO o:r:~STA ção que essas regiõcs' f6l'em nendo

,l111nhll. legião, estrita do oeste, mais bio, mas não necessAriamente a ocor- - ,Essa. pac1!l~açao so po~eH~ ser locupadas. ..
de dez munlcipios. Nestes dez municio rência de dIstúrbios '. , obtida ou atraves de um órgao misto, - ,
pkls; num cálculo aproximado que fiz, . com representante do Estado c da O SR. PAULO FREmE - Certo;
deve' possuir mais de dez mil pea- O SR. LYRIO BERTOLLI - SIm, União, ou, então, através do Judlciá- Outra pergunta, estou observando
86&5, onda um, inclusive porque é um estou de acôrdo com V, 61', mas é rio ou Supremo Tribunal Federal. pelos depoimentos e mesmo pelo ~qua

d~' requlltltos necessãrios para .a qUE; estou pensando no dia de a~a- O SR. MANOEL DE ALMEIDA _ tenho lido, ~alvcz po~ utp.a' decorrén·
etnancipll.çâo do municipio. Essa área nha, no caso ~E! serem anulados es- Era o que esiáva'd1os pensando quan- cla de preceIto constitUCional, as te\'
J4 < está. .econômicamente desenvalvi~a ses títulos e nao se precaverem .as do o DePutado, representante' dl~ rc. ras per!encem ao Estado, a União
ou .e desenvolvendo e Mda a região autoridades com uma explicação a fim gião disse que só unla modlficacãolquase. nao_ tem terras, as terms de
!6.i tItulada, quer diller, nesta regiAo de que o povo agUarde serenamente a cans tituclonal e fJve oportunidade delVOlUttlS .Bao dos Estados, a O!11iio
~tem titul~s de dominio da .região, çá<;,. do Govêrno no sent.ldo da tran· dizer a êle que seria oportuno pensar qu~e nao tem terras, ~ntl'í;o ja se
Rara todos esses elementos la real- qüilldade;--. nlsto agora, porque não é possivel que percebe um conflito, por exemplo, I~O
d!!ntes, titulos· êsses que ora. foram O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA _ permaneça uma posição dessas, 'l1ulto par:ll.ná e assim Minas e em Ool!ls
orIginados no Conselho de Segurança No CMO da existência então dessas semelhante com o que nós tivemos ai esta sendo assiUl.. os Estados estao
Nac,lonal, ora -?O Eslado. Nós sabe- ocorrências, e caso a'autoridade es- entre os' Estados de Minas Gçrais e dan~o uma. soluça0 es.tad~a~, 110 seu
niC!s' o quanto Importa para cada u!ll tadual não possa pacificar a região EspirHo Santo, e se eternize uma de- feitlo e, agora, a Unino \ CiO com IL
de n6s a certeza de nossa própl'la o Exército intervirá, como t.em feit~ savença entre irmãos. já, aqui, não é S~RA pata .dar uma sol~çáo fedc!~ll,
p;ooprie_dade e nós, que somos homéns tradicionalmente entre irmãos mas entre pai e :iIlIO. q,,~l a ~piniao de V. S~. a soluça0
cúlt~s, que conhecemos a lei, sabe-" '_ deve ser federal ou. deve ser estadual?
moS nos .defender, sabemos procurar, O SR, LYR-IO BERTOLLI - Àgo- ,O SR. PAULO FRE;RE - E' pre- O SR CEL A. •
n;u, imagine o senhor n intranqul1i~' ra, Coronel Octávio Tosta, a verdade ClSO sab~ quem é o pai, quem o I!Iho. _ Neste' caso nãoO~~ss:rgr ~~~ti~
d~. ao colono, do homem que nao que constatei, o ano ~passado, era a O SR. PRESIDENTE. - Dep~ltlldo formada, eu acho ue s6 a Ju ti
aoompanha nossas leIs, do homem que existência. de jagunços por parte de Manoel de Almelda esta satls~lto? poder" d 'di' q s Çllo
-" b d"'l ê " '" eCl 1.''"o aa e, quan o "e v , aSSim, no ar, emprêsll.s colonlzaaoras, homens t1tll- O SR. MANOEL DE ALMEIDA _
o.boato de que os titulos do Estado, lados e Isto é uma grande verdade. Sim. ' C SR. PAULO FItEIRE - Vou
nMuela região. são nulos. E, na rea· Apreciei cenas horríveis, onde revol- O SR PRESIDENTE Parece que [orrUlar a pergunta de modo difc-
llÇlide, Coronel Octávio Tosta, são vadas foram dada.s na. cabeça, cujo o Sr Relator tem ainda perguntas rente: Vamos USar um têrmo que não
nulos, nós temos que concluir assim, sinal apreclei, onde familias de se- a fazer ,gos o multo, ma,s a reforma agrária
porque se O tit.ulo não teve a sua ori- sagregaram porque à mOça aconte- '. que se pretende fazer no Brasil, êste
gem correta, automAticamente êle é cou isto ao rapaz aconteceu aquilo O SR. PAULO FREIRE- Senhor ajustamento do homem â terra devo
n~lo. Uni porque tõda essa. documén- cruzaram. queimaram e houve até de~ ?residente,' tetiho duas perguntas de partir de um· poder central. da. União
taçlo desta faixa de fronteira, com núnclas, lá, de que homens salram do ordem geral, pOl''ilUe, como R,'dator, ou deve ser le1 estadual?
exceçáo daql1cl!l que teve o seu trA- DraslIe se abrigaram no Paraguai. tenho que passar o saca-rolha e tirar O SR. CEL. OCTÁVIO TOSTA
mite ~egal,. esta nula, !-I0m'p!e~amente O SR. CEL. OCTAVIO TOSTA _ o maiS que puder. - Peço permissão para não respon-.
nula. A mmhl!; su~estão ~ntão seria Isto fol no assado O 5R. PRESIDENTE - Vai expIo': der, porque não estou a pnr.
de que- a Unl110, Juntamente com o p. . rar o Sr Coronel
Estado, se preooupasse na legalização O SR.. PRESIDENTE Nobre ....,' O SR, PAULO FREIRE' - Eui
daquela reglãç., Agora, o que não pos- Deputado Lyrio Bertolll, V. IEx' já O SR. PAU~O FRF;ffiK - . Sim, todo cas~ agradeço a V. S'.
so deixar de Irtenclonal é de que a enoerrou seu relatório? expl?r~r o maIs \,osslvel o corolle~ O SR. PRESIDENTE ...; 61' 'Co-
íntranqUidade é de ordem tal que po- OctavlO Tosta :para , poder l"elatar. ronel Octávio Tosta já u. . 1

, de caus~r sérios conflitos, isto porque, O..SR, LYRIO BERTOLII - E11- O Coronel octá'\'.io Tosta é membro Deputado deseja interr~a~ n~ 1~~1
. SI', PreSidente, Srs. ,Deputados to Se- cenel. do çonselllo de- Segurança ~aCiO?al agradeço' seu comparecimento e pe ó
nhor Coro?el OctáVIO Tosta, é fácU O SR. ,PRESIDENTE _ con\ a pa~ e, naturalmenLe, que suas atl'lbuiçoes1 que transmita ao Sr. Minlstro 110SS~1I
prever os mtel'êsses nesta região. Há lavra o nobre Deputado Manoel de do ,conselho, 11ÓS. reconhe~emos e agradecimentos e, nesta oportunidade,
01\ que defendem .. CO!?O eu, humilde- Almeida, que deseja fazer algumas in- e~~rme e a. sua !esponsabilidade de se carecermos' de novo d
m~nte, sem q~alqu.er mterêsse. Entre- terpelações. . vlgla permanente da' tranq!11~jdade t; de V. S' ou de qual ue !1lrese~ça.
tanto outros mteresses econ\lmlcos lá " segurança do País. Essa ComlSs{io fOl nós nos reservamos q r lU ormaç o,
existem inclusive interêsses poliUcos, O SR, MANOEL DE ALMEIDA - organizada para verificar as causas solicitar de novo o e:Cla~ac.ulda~e ~8
e, os r~fIexos são muito grandes. O Coronel Octávio Tosta,' gostaria '.IuE! dêsses distúrbios e ficamos sabendo - V S" . IeClmen o e

.aàórdio do Supremo Tribunal Federal, V. S" fizesse. o obséqu!o de informar o que .nos de~xou satisfeitos - _que • • ,
SI'. Presidente. trouxe, para. mim, uma que tipo de pacfflc~ao tem conse- estão fazendo isto num ambIente de O SR. ClaL. OCTÁVIO TOSTA
~ria. - 'preocupação~ - Be;isSima preo- guldo a Comissão Especial de, Faixa tranqulIldade. Antes da revolução, - :EntAo, Agradeço em nome do
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Sr. Ministro Extraolllllnãrlo e quei'\J a CAmara esU desaparelhada. em eer- co fora, .• O SR. RELATOR - conlO dedicam a qualquer natllrcZll. d~
... , I ••• têll~ to ntId. pat'à, tSllO Então ped11'la advogado de parte ... Ó SR. PRESl- vestlgaçõe8, é precisamente de f-

deü!ltrar qUe tamuell/, es 1t1'\o', 'lO 111', ~ o • , DENTE _ •.• como advogado de par- cer ao Poder Legisla.tivo melOl
dlllllOSlção desta Ool1'J.ssão IA na 00- a t~terferênc1a da coml8Sãô, no, Ben

M
te. ltle velo aqui sem uma convocação. que êle poss& legislar li respeito •

missão Especial de l''a.lxa da :'"1'011- tiao de que .. Mesa providencie 1at~ vamos diz"", Influenciado ""r um Poder Executivo 1nforma"ões oompltelrlt. quanlQ antes, p!l.ra. que o Rélator j.. ... ~v y

. .. Lenha as traduçOes. Isto" uma coIsa múnus ,público. Mas, de qualquer ma- mentares, no sentido de que êle pOI8J
O 5R., PRESIDENTE - ÉJ, '-'1n~- SérIa, multo grl1nde. Não se mllStlga neira. no contato que vamos ter com tomar as medIdas pa.ra resolver 411

quer esclarecimento que V,.S', pUl!· lllto direito, nll.o se absorve,' não se o J:')toblema in loco, poderemos, llicluw problemas que elas analisam. D.~
teriormellte, julgar convenll:!nté en- apropria dIsto é não se pode gara.ntlr slve, aquilatar da. vlal, digo, vlabll1- do que V. 54 pode não s6 dizer o q
caminhar ô. Comissão, s.erá. bem tew que, algo, e nAe se pode garant1r assim dtule ou nl0 do depoimento e a Co- $abe a respeito do problema, ô
cebldo por ela e pela Camara. Multo que o ~lator Já com àS suas def1w ml.Ssil.o serã suficientemente esclarecl- n.presentar sugestões. criticas ... V.~ii.
obl'lgado. ciências (nA~ apoiados) pesSOal.S, da para dar-lhe ou nft.o valor. O SR. tem plena. liberdade, no seu de •

Oomo medida. de ordem geral, ,en- possa fazer um trnbnllto aceltAvel. DEPUTADO LYRIO BERTOLLI- mento. perante esta. Comlsslio. O 8:111
cerrado o depoImento do cel. Octavio De fôrma que pecllrla a. V, Exl\, Sr. Sr. Presidente, eu acredito que todos DEPOENTE - Inicialmente, denw.~
Tosta, soliCitaria da. Secretaria da Presidente, _uma. providência. neste os depoentes prestam um compromisso, do roteiro· que V. Ex. prevIu e ClOn1
comissão que, sempre que c(lmparecer sentido. O SR. PRESIDENTE - Eu sendo, por istp, responsáveis por todos o qual estamos de acOrdo, de uma e:i-'
a esta Comissão, enviado por qualquer solIcitarei ao Sr, Seeretârlo pata. se os têrmos de suas declarações. O SR. posição rápida sObre os trabalhos q118
órgão superior, um depoente, fOsse, em entender com o Serviço 'I'aqulgráflco PRESIDENTE - A lmpressão que eu a Fundaçllo do Serviço Social védi
seguida, feito oficio de agradeoimento dI! Casa, J:')lU'a. Ver se pode apressar tenho é de que o rapaz foi sincero no l'eal1zando, n6s gosta.rlamos, de ~
pelo comparecimento. Pedlrll& aos ae~ " entrega. dos trabalhos. O SR. ttE~ seu depoimento. Apenas poderá ter·se que, em verdade, em Bra.sllia. niO
nhores Deputados. especialmente LA'I'OR - SI', Preslaentt!, outra coisa excedido. como advogado que é de existe qualquer tentativa mais pro
Deputado Paulo Freire, que agutl.r.. também que queda pedir A ComIssão. uma. dns partes, O SR. RELATOU tunda de colonIzação. qualquer tentá
dasse por mais um minuto, a fim de Desculpe Interromper os trabalhos, - Pois não. O SR. PESIDENTE - t.va mais profunda de amparo ao 110
que lesse os têrmos do oficio que será ntas do oolslloS de rotina. l!:' que, O nobre Deputado Paulo FreIre pode nlem do campo. Agora. a P'UndaA;«o
enviado ao 8r. Ministro da Agricul" tanto quanto pDUlvel, nos lSeverêntos estar tranqUllo. que a nossa atuação do Serviço SOcial se destina. entre OU
tura. nos prêvelUr contrá. o Interesse poU" em Plul. a de V. Ex' e de todos os tras COIsIlS, a- prestar assistência ad8

(E' lido ofício a ser endeteçado ao tleo, regional, local, de parllll1'1entares membros da. Comissão, serã de molde necessitados, digo, ao homem que defá
Sr. Ministro). nos ti'ablUhos da ComiSSão. A 1m.. a demonstrar qUE"nós queremos apurar necessita. E, neste prestar asslstl!nolf.

pressAo que eu tive. na 1l1ttma reu- a verdade, s6 ti. verdade e tOda a ver- aos necessltádos, nós temos Jncurslo-
b SR. PRESIDEJ:'ITE -' Convoco nllo, é qUe htL Intercsses de partes, dade. O SR. RELATOR - Muito nadou vêzes pelo melo rural e. ~,

para têrç!lo-felra proxima, às '1 ho~as querendo influir nesta. OomiSSão. De obrigado. O SR. PRESIDENTE - temos algumas experlênciR.$ em Bra
da manha os membros da Oomissao, forma que vamos 110ar alertas quanto Vamos l'assar, então, ao depoimento silla.. principalmente nas regiões (lhe,
qutmddo devemos v~1tar a Oolônia da a ist.o. Queremos a mal0i' isénção e do Dl'.. , .• O SR. RELATOR - Sr..madllS ele Vargem ela Bênção... Q
~n ação do Bervl90 Bocl~I do D~- quando·vIsitarmos êsses lugares, tam- Presidente. est1 ai presente o Dl', SU- SR. .PRESIDENTE - Qual o 11OD1f1'
t1'l1o Federal, em Sao Gnbr~el e úutla bém OI! membros dá ComlSllão devem, VanoBonflm, que tive o prazer de co- O SR. DEPOENTE - Vargem <Mir
posslvelmt'hte nas proximidades da a meu ver evita.r pelo menos na<1uo- nheccr há poucos dias. Eu tinha in- Bénção e Vargem Bonita, onde, num
Capltal. bevemos partIr da Cantara 1lt.s ocaslõ~, êstes'contatos multo par.. tormnções no sentido de' que a Funw pequeno n'OcIeo de tamllias. a Fund.a-
àS sete horas e pedlrla.a presente. de 1 I lltl V 1 d d S I S 1 I ta S u ..toclos os membros da Contí!.sáo por.. t dãr OI! e omIto 'po COSo a -se a ação o erv ço OC a es va." pres- çllo do Serviço ocial 'Pôde apresen_
(jUI! esta mátérla é de ve1'lflCMâo Plui j por exempl\',o Se h Comissã:o não -tanclo excelentes serviços neste setor um saldo favorável, numa ass1stênC(À

- fOr lá como magistrada, Isenta, em do amparo ao homem do campo, dan- socIal prestada.. N6s não podemos csa.r
il! loco. Assim, encerro e hWántu 11. vez de melhorar o problema. vai agraw <... uma. solUçA0 sem alardes, sem ala- esta assJstencia como tendo sido aque-
sl'Bsão. var a situaçl\o. Neiltas condições, que~ rldl:l, sem propagl1.nda., mas solução la assistência. tntegral que o homem

.-. Levanta-se a sessão. riA. pedir ê. Coml8SÀo que, qUando con.. objetiva. e prl\tlca a êste problema.· deverIa receber, para. que êle meU1ôf
\'ocasse péSllons pttra depor ou as No relatório que npresentei, que ofe- pudesse evol~1r e melhor pudesse 0011"

DEPOENTE: DR. SILVANO trouxesse aqui. nós, em vez de manl~ reci aqui l\ consideração da douta Co- trlbutr para a evolução de todo 4'
BONFIM testarmos inti!r/lsse. multo nat.urlll, missão, eU digO que nos, ao lado ele Pais. Mas, dessa pequena asslstênoli

Reufiliio de II de julho de 1964, multo humano. n6s, CUgo, pol1tico mes- Goiás, devemos verificar o trabllJho prestada pela Fundação do servidlJ
à 1110 de qualquer um. nos omltlssemos que a Fundação do ServIço Social está Social, nós chegamos a uma coA-

• s 10 horas. l:\1ssO. para eVitar que a Comlsslio enM realizando. Há elementos "preciosos clusão: é que, no Brasil, temwse ooIl."
Aos oito dlás de julho de mil nove.. verede pelo caminho dail inflUênOias que são do meu conhecimento. neste versado bastante sObre os problemM

centos e sessenta e qUatro, perante partidárIas, pessoais e locaIs. Natu- âmbito de trabalho, que multo nos do homem do campo e JY.U'ece que, &~
csto. Comlssíio Pal'lamentar de Inquê- ralmente, essas Influl!nclas têm de ser poderão ajUdar nas soluções objetivas hoje. pouco se fêz em benefiCiO*!ê
rito, o Sr. Dr. SlIvano Bonflm presM notadas, inqulridllS e investigadas, para o assunto. De forma que é neste em VIrtude, princlpa.lmente - é
tou o seguinte depoImento, O SR. mas, pa.ra a ComlssAo se prestigiar. sentido que foi convocado o Dr. SIl- opinião - daquela preocupaçl\o de
PRESIDENTE: - Está aberta. a sessão. para li Comissão faze~ um trabalho Vano Bonfim. que ora apresento à Co- oferecer um mundo maravllhoso àqUitO!
o Sr. &eeletárlo vai proceéler ê. leiw Isento, um trabalho serlo, temos de missão. Tenho certeza de que êle nos las pessou que nada tinham e que
turll. dà nto., (O' Sr. Sellretàrio lê a eVitar qualquer manifestação em ou~ trará noticias multo Interessantes, contmuam nada. tendo, O que ~
fLU, npJ'o\'lidã sem restrições!. O SR. tl'O sentido. O SR, DmpUTADO pois procurou resolver o problema sem parece é que os projetos, as dJscUSlDtil
PREHIDENTE - Vamos pnssar li. In- LYRIO BERTOLLI - O 81'. Prt'.sl- estar num, gabinete a.veIudado, esto- em torno da reforma agrârla no lJH,iol
qultiçãt:l. O SR. ltELATOR - Senhor delite permlU!? O SR. PRESIDENTE fado, mas com certa objetividade, 511 têm-se caracterizado - é_
Presidente, tenho informações a dar ...;:. 'Pois 11AO. O SR. DEPUTADO como reclnma. o assunto. :li:le está. pre- opinião de quem vIve há pouco temlIÕ
à Cortllssão Parlamentar de Inquérito, LYRIO J3ERTOLLI '- O apll.rte que sente e o apresento a V. Ex" e dew o problema, mas de quem o sente ooIJ1
nlfidl'l. antes ao inIcio propriamente qUeria dar é no sentido de que, sObre mais membros da. Comissão. O SR. Intensit, dIgo, IntensWade - pela. 110\1...
doll tl'nb111hõs dêsta. sessão. Recebi este l>onto, se nlio me falha a mem6w PRESIDENTE - SolicIto a V. S~. ca objetivIdade •. Nós tIvemos oportUSl4
ontem UU11l. comUhlcnçãO, que me foI ria, se bem me iembro, o prOprio nosso Doutor Sllvlmo Bonfim, que preste o dade de dizer ao Sr. Relator que o .qtlf
datla pelõ nosso coleg~ Jurema, de qôle !,otniro estabelece normllS que, cUnt~ compI'omlsso, todos de pé. O SR. DE- nos parece é que se deseja dar muito j
o Dl'. Sinta Cruz mltni:lo\l pedir desMprldlloS, P.i'ltarllt' ésse problema de par- POEN'l'E - "Faço, sob palavra de quem nunca teve nada, E êsse d"r
culpas por bfto haver cOh1'yll.reê'ldo à Uült'lsmos.O sR.. Pi'ESIDENTTl: - honra, a promessa de dizer a verdade muito implica na. diminuição dOI ti,
seMliO 'Pl1.SSltdll, bem pOder ~olt1pal'e· Estou de pleno acordo com V. Ex', do que souber e me 10r perguntado". neficlárlos e a diminuIção dos bene
cel' está sémluía. tntl'ettlJ1to, lHe es~ noUre Deputada Paulo Freire: a. Co~ O SR. PRESIDENTE - V. S' pode, :flciários gera, normalmente ali".
tarA, na próxlmli segUftda-felra. Intei- lnlssão deve agir com absoluta Isen- se julgar conveniente, expor. V. S' privllégios que, supomos, não é .
rmnertte à dlSpoSlçAo dã ComiSSão. ção. De outl'a. maneira, 11M llo11erâ sabe que estamos ,aqui numa Comissão de se estimular. Agora, em 'Brns
Ele teve necessidade urgente de perw clUtlJ)l'lr SêU dever e também a num Parlamentar de Inquérito destinada a procurou-se fazer, em vIsta de
manl!cer la no Rio, tratando de Cl!i'toê mê pareceu estranha alguma coisa do verIficar as origens, a natureza é a plano global, que é da autoridade m 
negõclos lmprevl.Stos, de fOl'lnll que, que ôcorreu na sess!\o anterior, ent- profundidade da llgltaçl10 reinante nos nlclpal, que deve ser prestigiada, i
como cUsse, 'Pede desçulpas. Esta é Q .bora, evldentemetlte, lleVido a ultéM meios rurais em todo o Pa.ls, não ape- tão. pela. federal, procurou-se f r
Talião pela qUal ele 11M estâ alMa l'êsses outros das partes... O SR. nas elt' -Governador Valada.res, que foi uma. tentativ~ de ~olonlzação em , 
co\n fi. ComissãO. Mas, tia ln'Oidma sê- RELATOR -:- E ê. inexperiência. de o nítcleo InicIal, como em qualquer racatu. que nao f 01 avante: procurou
gunda-teU'a estarA à I1tlllAa 1'lel\a l11s- I11gU118 tambem. O SR. 1'Rll:SIOENTE ponto do nosso território, V. S', se se fazer também uma tentativa de Cl~*
pO!lI~ão, para. trabltlhal' como fiosso ... Exato. De modo que me parece que JUlgar conveniente, pode fazer, desde Ionização _no Vale do Paranã, q!!8
ussessor. O SR. PRESIDENTE -- Se- a Oomlssão se. vaI conduzindo bem e logo, uma 1!l.'POsiçiio prêVia. A menos também nao foi avante. O prop~ó
ria lutel'esstlnte que V. E'!' aê entêl1- que, com esta advertência .de V. ]!Jlt' que prefira ser interrogado pelo Re- r~nc tentou uma colonlo, digo, col(l'*~
desse com o Dl'. Petl'onllho. nô senw e com a. ll.dvertl!l.1cla il.rtterlor de: Sr. lator e pelos demais membros da Co- nlZaç!o, ou está. tentando, junto "
tido de que, .a pa.rtlr ele segul1da'-felra., Presidente, desde que nOs só tomemos missão Parlamentar de Inquérito. Taguatlnga. Temos serviço, ipclusiVé,
{lc desde logo tomasse conhecUl1ento aqUi os depolmentos anteriormente 'V. S' poderá resumir o trabaU10 que em conexão com o lNlq e somos te~
dos depoimentos jà prelltadOll... O sollcltados, sem es.slUl convocações de vai realIzando a respeito desta ma- temun~d: que. I~fellzmen~, ~o
SR, .RELA'I'.OR EXato. O SR. nfogadllho, n6s poderemos resolver o térla, na Fundação do Serviço Social, sC'ffiENTEem emQas cod1sas. OS. P .....*
PRESIDENTE - ... do relatórIo de problema bem, como espero. O SR. do Distrito Federal. O SR. DEPOEN- - uer zer que em .~
vossli Excelência e pudesse. então." RELATOR - Até eu queria copsultar TE - Sr. Presidente e·Sr, Relator, ~t3~ TaQgUati~a.p O ~. ~
O SR. RELATOR .- 1!l~o. Agora, V. Ex' sObre se Clevin1.:>s 1ne5ma. "on- qunnto t' pr6prla natureza da Comis~ - uan a nraca e M
outra coisa também que eu queria sideral', os dois dépolmenoos sObre são n6s queremos de Inicio estar bem ranã, foram feitos aqUEles estudos *

I ' , ... tIO'" P I ""'lid liltl _A __"·. eials, agora, sempre dentro daque ..pcd r. A C.Amara es.... cer...,..entej lU COnto.... os, na ma ..........0. seguros do segUlllte: esta Comissão se torma nebulosa de se dar tudo cals 'iJ
sem funcionados suficientes, para dar, Porque a. 1lnpre!lsão que me ficou é destina a apurar a natureza e a 11ro- maravllltosas quando no pequéno ni
a tempo e a hora. Da trabalhoa re!l- que tiventl:ls Il1forma~õe8 marginais... fundldade de agitações reinantes nos mero de fammas, ~oin as quais n ..
Ilzndos_ e aqui feitoS. Até hoje, eu nao (. SR. PttESIDENTE-Ma!! podem Inelos ruraiS do Brasil ou se .destlna atuamos, verificamos que se conseg
tenho amda a tradução da Jaqulgrdf!a llel', Deputado PaUlo Fri!I1'ê, como in.. também a apresentar uma contribUI- progresso que se consegue evolUI! o
de llenhum 6epolmento. t'AltretlU1to. formal}Õê8 qUê' nos. dl!if)Ols. exantlnll.Mção. digamos asslm. ao Poder Executl- apesar dé um mlnlmo que se 10111 ~
como ttelll.tól', quetõ 11' lendo os tra- reinOS, pols_ 08 Informantes parMl!1l1 vo, para que êle possa. então, ter ele- ceu. Para exempllficar: tivemos3
ball1óS. qUerltU' i'orl1lll.hdo ~m espirlto pessou lllnceras. Quanto áO primeiro Inentos partidos do Congresso Naclo- nt"!cleo de 11 :famOias. com 1lS. (l'
~e ênt~o_Slll11et1to.De fortrta que deee~ tnIol'l11ante, s~l qUê ê UIn honteln de nll.l, partt..• O SR. PRESIDENTE - eu atuei pessoalmente. na reglM
Jn\1a }jedlr A. d1reeAo, nAo ê 1 domls~ muitO bõf, formáC:ilo, O BR. RELAw EXatamente. Eu quero fl1sllr a V. s~ alo Gabriel. nO :Estado ae GolAs
não, nem sla os tunctonãrIos da (Jo- TOR. ..... Pêl'lelto. O 8K. PRE8IDEN~ que à futtçAo <principal da.s ComisllOell era. ase!stente social em Pla.nalt1n..
n1le~110 que 11M desidiosol, mas õ qúê TE - (;) ~úndo me prtreceu Ul11 pOlt· Pttrlll.tnenÚLl1!8 de Inquérito. quando se pela dlflculdade de se obter ~

•
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~àqui no Distrito Federal, alguma" fa- na. sua p'lantaçlío ou se êsses cinco a Quer cliae1' que além dêsses cincO a .mento da população da oldade. O Sft.
fulUas se dispuSeram a se 'traus:felh' oUo mil cruzeiros eram inclusIve para oito mil cruzelros, a Fundaçiio do RELATOR'- E as doout O SR. DE.
além fronteIras' de Brasilln, para con- ao manutenção das faroilins. Gostaria Serviço Social Crava ainda. o leite em POENTE _ Não 'êle cedeu as terras.
aegulr um lócal onde pudessem tra.- de, saber, para. ver 'se posso acompa- pó•• , O "SR. DEPOENTE - Silll, o gratultamente, por cineo anos, a essas
balhar. Conseguida. a terra, apresen- nhar o raciocinio. se êsses cinco a oito leIte em pó para as crianças. O SR. f fllas O 8" R-"A"' R G'
taram-nos o problema da sobrevivên- mil cruzeiros eram apenas para apl1- RELATOR ..... :SSse leite era. recebido aro ... ..... ""....... 0 - ra-

t - tuItamente. O SR. DEPO.E1iTE -eia dêles, durante o inicio do rabalbo. cação na sua. fonte, de prodUlião. O por fora~ O SR. DEPOENTE - Cer,. ... apenas exigindo que, quando se
Então, dentro das limitações da FUll- SR. DEPOENTE - O trabalho dcs- to. Agora, esta é'-t1ma eXp~riêncla que
'dação do Serviço Social, ~Ól!, junto sal! fammas nôs' iniciamos em feve- os Srs. Deputados, se tivessem mte- vendesse a madeira, cinqüenta por
a essas fammas, fomos desenvolvendo reiro de 1962, quando elas dllqui sai- rl!sse, poderiam inclusive ccnhecer. O cento seriam dêle, dono da. tenR.' O
um trabalho de orientação social e ram, do Distrito Federal, e foram SR. RELATOR _ Vou visit!u' êsse trabalho, durante cinco anos, serIa
um trabalho de apoio financeIro. Mas para."8ão Gabriel, no Estado de Goiãs. núcleo. O SR. PRESIDENTE - Pos- oferecido nas terras gratuitamente.
um apoio mínimo, que; conforme dis- Quanto ao critério de seleção, l1irei sivelmente,-a própria Comissão pode- _O SR.- RELATOR -'De certo, éle leu
semos ao sr.'Deputado Paulo Freire, que, essas, fam1l1as bateram às portas rá, num intervalo de sessões, _ num l\ experiêncla da tndia, em que o Sr.
variava entre 5 a 8 mil cruzeiros, de- dá Fundação do Sel'Víço Social, pelo fim de semana, fazer observação. in Naiobe começou um" trabalho dêsses e
pendendo da. composição iammar de fato de elas estarem aqui em Brasília. loco. O depoente podel'1a levar-nos colocou mais de 50.000 fam1l1ns, que

,cada um. E o que verificamos.... O havia muito tempo. InclUSive, algu"; até lá, caso fOsse necessário. O SR. receberam terras de particulares. Esta.
. SR. PRESIDENTE - Cinco mil cru~ mas delas temos. relacionadas nesse DEPOENTE - Pois não.' O <lue nós foi uma experiência. felta' na :índia.
zeiros no total ou mensalmente? O trabalho que se tentou e mPnracatu... <lueremos concluir com isso é fjUe nós agora. Foram 50.000, famma locali.
SR. DEPOENTE - Cinco a olto mil O SR. PRESIDENTE - Famp. digo, vemos, Inclusive na parte especlf'lca zadas mediante doações de partlcula
cruzeiros por famma. O SR. PREaI- Fammas de quantos mémbros? O SR. de BrnsllJa. a conveniência de se' ea- res. O SR. PRESIDENTE _. Essns

. DENTE - Por famllia ..• O SR. DE- DEPOENTE - Por... O SR. PRE- tlmular um programa agrícola,' 1JID tr te'- V S'" f i
POENTE ...:.. Sim, por faroilfa., men- SIDENTE _ Em média. O SR. DE- programa. de agricultura visando a se OU as rras a. que .' se re er u,
-sn,lmebte.A média é de cInco a cito POENTE - Nós ~inpamos, !Ilmfllas•. prestarniío sbmente aquela asslsLên- ll<1fi ~m Bra~la, tn~e Ptdtfrm s~r
mil cruzeiros, dentro desta variação. por exemplo, de quatro fUbos. -Tinha.- cia. que nós forneces, digo, fornecemos co oca ~ cen e nn as am I as. sao
E- o que vemos hoje é que essas la- mos o sr. Antônio Parente. com 6éís 11. êsses bomens, mas uma assistõucia. terras publicas. federais? O SR. DE
m1ll.as se encontram independentes. tUhos; um Sr. BeneUdo, digo. Bane- um pouco mais ampla. Porque é tris- POENTE - Sáo terrali p~blicas. O
Alguns deixaram, inclusive, a plan- dito, com onze fUbo.. Apenas doi$ te que os -fUhos dessas famUlas não SR. PRESIDENTE - E nno há um
tação e estão hoje criando porcos. in- casos eram de -casats sem filhos. Os tenham condições de estudar; é tris- 1'lano de a.proveitan~ento? O SR. DE"
dependentemente de· nós. É ,questão demais casos eram de dois oU um Ii- te que; quando alguém adoece, tenha POENTE - Não ha um plano assls
q:e êles terem os meios iniciais. Há lhos. saas importâncias, de cinco a de fazer um deslocamento 'tão grande tenclal. Faz-se _&. entrega, de terras a
o caso de um cidadão que vendeu o oito mU -cruzeiros, em 1962, se destl- ou em condições tão dificeis pa.r~pro- alguém... OSR.~ PRESIDENTE 
que produziu lã e velo aqUi para Bra.. navam à despesa integral da fan111ia. curar o ,socorro médico. O SR. PRE- Sem critério, sem seleção .. ,o SR.
siUa. ConseguiU uma. faixa de terra O SR. RELATOR - Era o único aU- SIDENTE -~ A _Fundação do Serviço DEPOENTE - ••. e êsse' alguém nem
junto a Sobradinho, pela. qual pagou xilfo? O SR. DEPOENTE - SiIn, o Social não tem meios para fornecer sempro é lavrad.or. As vêzes encon.
alguma coisa e hoje é uni cidadão único auxiUo que as famflIas rece- recursos médicos? O SR. DEPOENTE tramas, como sabemos que existe no
que nada tinha e, verlficando-se em biam. O SR. PRESIDENTE· - Não - A Fundação não tem, mas a ,Pre- INIC, em TaguaUnga oitocentas e
sobradinho, terá mais de ,seiscentas só para. ,a _manutenção, da. fatnllia, ,feitur~ de Brasilla dispõe de recar- tantas familias e destas verificamos
mudas de bananas plantadas. EsSas como tambem para qualquer despesa S9S. O SR. PRESIDENTE - E a Fun- que no máximo umas cento e "pou
inudas' custaram dinheiro, dinheiro de trato da terra. Era uma a.judã to- dação recorre à prefeitura de Bral!f- eas' realmente são de agricultores O
que 611.1. ganil0U e ganhou porqu9 re- tal. O SR. DEPOENTE - 9 C~U1pl'O- lia . em casos de. ~gêncla.? O SR. SR. PRESIDENTE _ Uma per~ta
cebeu um apolo na época em que na- misso que nós tinllllmos... O ISR. DEPOENTE :é: Em USos de urgência d j i fI."
de. tlnhá, Porque (} que se verifIca é PRESIDENTE _ Era dar essa ajuda sempre recorremos à. Prefeltura e ese ar a 0rn:u ar a V. S'. 11 PreIei
que o lnvrador.--o homem do campo, total. ,O SR. DEPOENTE -.'H era houve ::asos, inclusive. de nós lá tIlr- tura do DistrIto Federal tem algum
q u a n d o inteiramente desamparado, dar-, uma ajuda a essas' fam11las... mos de providenciar internatrlento de critério para a entrega de~as terras?
desorientado, vende a preço vil ° qúe O_SR. RELATOR _ A aplicação se- pessoas doentes.em:São Gabriel._Elas O SR. DEPOENTE - Nao.;O SR.
pla.nt:1, muit() antes de colhêr, pela rIa como~ elas qutsessem.· O SR. DE- foram trazidas, aqui para o Rospital PRESIDENTE - lsto não esta entre·
necessidade que êle- tem de dar um (POENTE - ... e elas, então, 1'e- Distrital de Brasilia, a fim de rece- gue à, FundL.çlío do Serviço Social?

• pouco a sua famfila, de fJ.l1mentar traíam as despesas obrogatórias, para ber assistência médica.. que ~lt.1bém O SR. DEPOENTE"::' Não.- Esk t.l
seus f1Ihos. Então, o que houve, por vue, digo, que pudessem comprar. in- poderia. ser um pouco mais direta às tregue à. Superintendência de Agricul

.. exemplo. em São Gabriel, "foi que cluslve, um pótico de sementes,para- fam!1las, desde que o núcleQ:_ também tura. O SR. PRESIDENTE - Supe
"aquela contribuição minima que po- que. pudessem plantar. Então, todos fõsse um pouco maior. No--entanto, rintendêncía de? O SR. DEPOENTE
diamos dar e. que para êlf$ era um éles aplicavam ° dinheiro para' que pareCIl~nos.que se jUstifica a estlmu- - Superintendência. - de ,Agricultura.. ,
máximo e com esta,variação de cInco pudessem comer e para que pudessem lação de nucIeos ruraIs agrlcoIl1ll, mas Outro detalhe, por exemplo. no que
n olto mU cruzeiros... O SR. DEPU- também plantar. mes chegaram "e re· clliere1;ltes dos q~e temos vistol em se~relllcion8 com essas onZe fam1lias'

-!fADO BENTO GONÇ1ALVES - Sr. ceberam uma mata. Fizeram ri· des- :Bras1ha, onde se retalhat!i,as. terras é qu~ elas lã cheoaram sem ter teto.
PresIdente, permite, uma ,Interpela- matamento, depois a roçada. e depois e para ali são mandad!UJ' {fg),mos, Então,-ao mesmo tempo em <lue des
ção? O SR. PRESIDENTE - pois 11. queima. O SR. RELATOR - Tudo para all !;lerto de PlanaltUla,algum~ matavam. elas iam tirando a 'madeira
não. O SR. DEPUTADO BENTO por conta dêles. O ·SR. DEPOENTE falXlilias. Como exemplo, citarei o N\1- para construir a própria casa O SR
GONÇALVES - Sr. Eresidente, peço - Sim. Apôs o desmatamento, reti- eleo Rural de Jardim, onde vemos ELA . r •• •

desculpas por ter chegado um pouco ravam a madeira e essa madeira era que as famfiias nada· fazem', porque R TOR - Is.:>', mesmo. _Natural
tltrasado- e não, ter tido oportunidade vendIda.. O proprletál'io da terra, por- nl0 têm nenhuma condição não tCm mente, uma casa precária. nao é ver
de conhecer o nome do depoente e que a terra não era do Govêmo, mas aquela àssIstência minima que f>6 de- dade? ,O SR. DE!?OENTE-- Sim,
sua função. O SR. PRESIDENTE _ de um particular... O SR. PRESI- veria' oferecer. Então, esSas onze ia- casa precária" Desoas casas que vemos
Trata-se do Sr. Silvano :Bonfim. DI- DENTE - O Deputado Bento Gon- millas consideramos como privilegia- n... interior. O 8f1,. DEPUTADO LI
r~tQr-Execut1vo da. Fundação do Ser- çalvcs está verificando que a presta.- das.' S6bre .o que o Deputado Bento RIO. BERTOLI - Que foi dito a res
VIço Social. O SR. DEPUTADO BEN- ção de cinco a oito mil cruzeiros era Gonçalves nos inquiriu,- devo dizer peito de madeira?~:S:les tiravam a ma
TO GONÇ1ALVES - !:ste detalhe que prestação total que' t\S fllmmasrece- que, até certo ponto, a critério de deira. do teneno.• O SR. DEPOENTE
~st.1 sendo discutido agora eu o estou bínm, com a qual se allmentavam~ seleção tal' precário. porque algumas - Sim, para li construção da própria
conslderando de suma importância e ajudavam na sua. aJimentação, cuida- fam1lías leriam realmente priviletia- casa. O SR. PRESIDENTE - Quan
dever'emos ntue nos sItuar com maior vam da terra, evidentemente tirando digo, privilegiadas. o. que OCÓ1'roU foi do êles foram para lá não havia
profundidade, sobretudo verificundo'oda terra desde IbgO aquêle proveito o seguinte: àquelas. famillas que COl1- teto. Assim 'êles tlrava~ a madelrQ e
tempa em que se iniciou a localização que era possivel,. como. digamos. a segUIram resolver o probleg:tll da. reI!-- desde logo 'fizeram as casas O SR
dessas onze fam1llas e qual ° critério madeira que era passivel desde logo ra prestamos aquela contnbuIçáo que DEPOENTE _ Também niíó aeonse:
que determinou a escolha dessas '.nes- aproveitar e vender. O SR.' DEPU-nos era. poss!Yel. O SR. PRESIDENTE Ibàmod 11. solução de os lavradores re-
mas onze familfas... O 8R. PRESI- TADOBENTO GONQALVES -' Es- - Como já tIve oportunidade de 1Ia- (: bel' t '"
DENTE _ Se V. Exa. permitir ... tou achando um -verdadeIro "ml111gre, 11entar ao nobre depoente poderemQ3 e em a elTa por um periodo fixo,
O SR. DE?UTA}jO BEN';t'O GON- mas-l"atnos continuar. O 'l3n. DEPo- inclusive, até hoje mesmo: marcat:um sabendo que ela. lJértence 11. um par
ÇALVES - Pois não~O SR. PRE- ENTE - ,11: um .milagre que poderá aia' ~m que nos encontrarlamos em ticuJar, por,que,então.- surge aquela
SIDENTJ!; - •.•• direi Que o Dl'. Sil- ser comprdvado. 'O SR. RELATOR :.... Planalt1na•. É fácil o acesso? O SR. preocup!l!)ão, da parte dêles, de, ven·
vnno Bonfim está fazendo uma IlcxpO- E l:lá multas experIl!ncii1S' semelhantes DEPOENTE - lt _fácil. O SR. 'PRE- der alguma coiro Que tenhain, ,como
slçíío rapo, digo; rápida. Talvez fõsse a 'essa no BrnsU: .dê-se nd homem a' SIDENTE -:. Se _a OomIssão, cruJzi'r. acontec~u em um cano, em que o la
convc;lJente" V. E:'t' ir anotando suas terra. alguma colsa para ta,vrRr a logo em seguida ao dep"lmento. com':, vrador Clemou o local, foi para So~
objeçoeS. Allsfm, logo que o d~po:Jntc ,telTa e c·um mercado próximo e náo -binariamos a. data do déslocamanto,' bradinho, onde adquirIu sua torra
com111ch'.sso ma ~pollfção, V'. E,.". orec~a du outra. COIsa.' O twmem com a -audiénefa do~sr. Relator," prê- próprJa. PprlJue lá na sua terra. parti·
apés o Relator, o intenogarla e po- hl'asllelro tem esta grande capaeí<1ade viamente. -O SR. DEPOENTE - Eu- cUlr, êJe faz coisa pata o próprio tu
derjtt ver esclar~cidos todos ê.'lSes port- de trabalho e recUperação, Conheça tão, coroo estávamos dizerldo, S.::nllor turo. Não prJtiuz'apenas aquela cul
tos. A merios que-seja sua interv/m- mijitos casos na~Brasi1 assim: den- Presidente, não nos parece fórmUla tura. de subSistência. ou aquela pro
ção breve e o depoebte possa. des:Ie do-se terra e dando:'se ,o QUe comer, "mais adequada, pOrljUe, normalmt!nte, ê1ução que em um ano dá e,êle lme
logo, cOlnpletar a exposição a que se mesmo precàrlament'e é um mercado já surge a e."'Plornção. a familia re- diatamente vende.:. O BR. RELA
PJ:opOs. O SR. DEPUTADO BENTO para a. venda da produção, tem-se ceber apenas uma faixa de terra. co- TOR - Então, a experiência mostra
GONÇALVES - Para eu poder fazer reaIlzadC' II grande reforma agrária mo se" tem feito demais em BfasilJa, que a posse da te1Ta ê. fundamental
" racloclnio e me situar no problemll, objetiva, prática. aquela. que se deve sem que. ela seja ajudada dentro de para o lavrador. O SR" DEPOENTE
porque estou inteiramente, fora. O es- Ernecutar "no Brasil. O SR. PRES!- um uwumo. Temos um Núcleo Bu- - Isso nós vLl:tos, inclusIve, na nossa
clarecimento era necessário pam, que DENTE- Solicito ao depoente a ral de Jardim. com oitocentas e t!lU- pr6pri,a sitUação "?\artlcular: quando-
eu pudesse então, daí por dIante, bondade de continuar. O SR. DEPO- tas glebas e 'entendemos que.. COm ...
acompanhar seu raciocínio com ml1.1or 'ENTE - l'fós prestamos ainda às ta" facilidade, li. Prefeitura poderia se mo- moramos em casa alugada., não temos
nitIdez. Mas eu gostaria. de peTgun- nrlllas, em cuja composição se fn. vimentar. y1sando a um plano ínte- lnterL!sse em plantar man~eir8ll ou
tar ao depoente, se llsses cinco a oito cluem cJ"ianças a: ajuda do leite em gral de apoio a essas !aromas. O SR. I1bacateJrQs no qUf~tal. O meamo
mil cruzeiros para a locallza.ção des- pó. que essas famílias, ql11nzeIll11men- RELATOR - Pode dar uma úlfor- ocorre com o lavrador: .quando ~ terra
sas familias constitu!a.m um paga- te, saindo de Sia Gabrlele indo a maQão, por obséquio? O SR. DE- .fIlio,. é aua, êle só pens~ em tirar e .
mento mensal, . aJém daquela parte Planaltina. - e são 6U quilômetro" de POENTl!: - Pois nlío. O SR. RELA- mbimo dela. Isto é humano. O SR.
que dc!ill ser atrIbuida para. Ima ml1- dIstãncla. -Ia.m lá. apanha.r. Porque Toa - Essas terras, digo, terras de R~TOR - Não tem estimulo pq.r~
llutençao'. do trabalhador e do: ljeU/l llão pOdlamO!\ enf.regar por pet'iodo Slo Gabriel a quem perteneiam'l' O beneflciá-la, O SR. DEPOENTl?_
filllOll. Queria saber se e1'l1 llDe.,l\S maior. pois ficaria. (I leite sujtito & SR. DEPOEN'TE: - Pertencla.m a wn. Sim. O SR. RELATOR - OUtra per
uma pa.rte entreJ!;ue, pa.ra BllílcSU;ão det~~oração. O SR. RELATOR partreult'lr, que tiuha íntertl~e no fLU- gunta: Só fol fefta e5.om wcperler.b11l
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l'm Sflo GttbrJel ou Jlâ outros lugares, 825 cruzeiros. O SR. PRESIDENTE dessas sem cogitar da llumJnação.••-, de Sáo GabrIel, e recebIa a resposta;
il0 DisLrlto l'edeml, em que a 1'nJ:lr> Qual é a remuneraçào? O SR. DEPO- E' indispemlável a iluminaçã,o lllétr1- iD.vQ.'óiàvEllmeu~, de que só entrega
t1[j~.'lo.•• O SR. DEPOE!WE - Nll.>tc! El'lTE - Atualmente, é de mil cru- ca, para, quando vier gente de fora, vam semenles-a presidentes de slndi
pariícuJar de assistência ao homem do zelros por alUDO II por mês. Numa podermos ir lá mostrar ..• Quer di- calos. São sindlcallfados êsses ho
cnmpo. !lá uma experi~ncla também turma que n:>n~almente nnnt'll. passa zer, a preocupação é outra que náo mens? Perguntavam. Não, não são
nc~o. ,também na região de Planalti- de... E eles aceitariam até menos, a de atender as necessidades daquela porque a sindicalização não é atribUi
na, numa área, da qual uma parte mas é padronjzado o Ml1flrio do Mlnis- gente. E mais adiante: Não é ,pos- ção nossa. mas há necessidade. Bem,
hole está reservada para o Exercito. tério da Educaçaa. O SR. PREeI- sivel que vocês faz, digo, façam essa então depois vamos providenciar. De
I:nlÚo. fomos procurados por pessoas, DENTE - A padronlz.;o~li.o é do Mi- escola sem água encanada... Ora.. nada adiantava a nossa argumentação
por lO.vrndores que, pràtlcamente, só nistério da Educação ou ~ Secretaria quem vai a essa região e proura fa- de que na agricultura não se pode dei
..lnhalll a cidade - e Isto está acon- da Educl1.ç;;o do Distl'UO Federal? O zer uma verificação verá que. essas xar para depois a plantação do feijão,
tecendo n 70 quilômetros de Bras1lla SR. DE.POENTE ..:.. E' do plano de lammas não dispõem sequer do ele- do arroz, tem-se (Jue aproveitar a épo
(' pode ver quem quIser - sômente emergência do Ministério da. Educa- mentar. No entànto. já se exIgia, para ca. do plantlo. Sabia-se também que
vInham a PlanaltIna para 'comprar çâO. O SR. PRESIDENTE - Porque a participação da Secretaria, que fi- costumavam sair pelo Distrito Federal
sal. L!t, eles recebIam algodão de já está fora do Distrito Federal. O zessemos instalação elêtrica, instala- e pelo Estado de Goiás caravanas de
Formosa, tcc,am e cosiam. l):les plan- SR. DEPOENTE - Nâo; é dentro do ção hldràullca, como se se tratasse, caçadores, quase sempre funcionários
10.111 o café e colhem o café... O SR. Distrito Federal. O SR. PRESIDEN- digamos, de uma escola de zona urba- da SUPRA, com o fIto apenas de iden
RELATOR - E' Um Jugar tão alra- T.E - Então, a SE'cretarJa de Educa- na. SI&.> não estavam intressados t111car aquelas terras que melhor pu~
sudo que Só não produzem saL .. Tão ção do Distrito Federal não poderia nisso. Éles não sentem a necessidade. dessem atender à. situação das famí
atrasado assIm... O SR. DEPOENTE obviar isto? O SR. DEPOENTE - O Entoo, devetlamos fazer com que mais lias desempregadas, passando neces
- E vendo essa expectativa de Bra- contato iniCIal nosso revelou haver tarde viesse aquela gente a sentir que sidades em Sobradinho. Entravam pe·
Ellla, alguns nos procuraram, pedln- muito mais formalismo na Secretaria isto é um bem, mas tililiamos condi- las fazendas e; se advertidos, diziam
do que fizl'ssemos lá alguma coisa de Educacllo do que no plano trienaL ções de fazer o programa. inte~ral. O eslar caçando, pediam desc\Úpas e se
vicando ao futuro dos filhos dêles. O SR. RE,LATOR - Do Distrito, não? SR. RELATOR - ~les que1'lam o afastavam. No entanto, já havia atin
Serin, um programa de es~olllS N6s O 8R. DEPOENTE - E:tato. O SR. lundamental. O SR. DEPOENTE - gido seus objetivos, bem, aqui tem uma.
fomo3 lá. e nos reunimos com essas RELATOR - Eles aqui pensam mui- Exat~mente. O SR. PRESIDENT;5 - faixa tal que, pela experiência que
ínml1las. Assim, pudemos construir, to em apresentar o ensino como um SoliCItaria. desde logo, ao depoente in- possUiam, calculavam poder comportar
juntamente COm es<./lS larmIJas, duas padrão no mundo e não em instruir formar, para conhecimento da COlnis- tas ou quantos famílias. - O SR.
escolas de' alvenarm. Dáva.mos ape- ou educar o caboclo. O SR. DEPO- são, se hã, nesse meío de que V. SIl.. DEPUTADO MANOEL ALMEIDA 
nas o material que nào existia lá. ENTE - Para V. Exas. terem uma' cuida, agitação rural. Tanto quanto V. Sa. identificou alguns dêsses ca
Aliás, as telhas eram feitas em PJa.- idéia, direi que, no inicio dÉ'st,~, digo V. 5" sabe,. a 8, dIgo, única pcrgun- çadores? O SR. DEPOENTE - Nós
naltina. e foram custeadas por êles, dêste programa, por exemplo, fizemos ta que desejava fazer era para. que aqui estamos fazendo um depoimen
coLlzando-se. 1llles chetiltvam a um Ia- a planta e apresentanto!> uma salinha pudessemos passar desde logo adiante. to... O SR. DEPUTADO MANOEli
z€mlelro e vendiam, por exemplo, três de 8x5 ..• O SR. RELATOR - Mas Queria saber se houve ou há possi- ALMEIDA - Não, um depoimento que
gnllnhns, lJara. que désse dinheiro da V. s~ Ja falando sóbre a freqüência, billdnde de agitação rural. No caso precisa ter certas amarrações. O SR.
venda das galinhas tivessem meios sôbl'e o número de alunos. O. SR. afirmatlvo, gostaria de sau"!' qual se- PRESIDENTE _ V.' Sa. identifIcou
com que ajudar a construção das es- DEPOENTE - No último contato que r!a a caUsa ou o motivo dessa agita- ou não? Quando o Deputado Manoel
colas, que darIam para seus líIhos. eu tive, a média era de 58. não COIl- cao. O SR. DEPOENTE - Agitação AlmeIda se refere a caçadores, êle não
Procuramos o MJntstéTlo ,da Educação tundo os adultos. O SR. PRE8IDEN- rural junto 11 essas familias ainda não quer os nomes dos caçadores, mas sim
e éSLC t.1mlstérIo nos fornl'ceu os 1110- TE - 58? O SR. DEPOENTE - Sim. houve. Agora, no Distrito Federal, de quer saber se pertenciam à SUPRA,
vels do plnno de "mergéncla. O SR. Q SR. RELATOR -E quanto a pro- modo geral, no melo rural é sabido por exemplo, ou a alguma entidade.
RELATOR - 50 ot. móveis. O SR. fessõres? o SR. DEPOENTE - Há que quando se tento'! alguma coisa O SR. DEPOENTE _ Pertenciam à
DEPOENTE - !!: t.gora estamos en- apenllS uma profe,sõra. E não con- foI sem aquela intençao sincera mes- SUPRA. O SR. DEPUTADO MA
wntrando uma dlfit'uldade: náo há tunda os-aduitos. como dizia, porque mo de se resolver. .o problema. NOEL DE ALMEIDA _ Se perten
prolcssõlllS daqui que quell'am ir tra- não tivemos condições, inclusive, pcla lsto chegamos a verlflcar. O SR. ciam à SUPRA, V. Sa. tem condições
baJllar lá. Por outro lado. o Ministé- proprla Iimital:ão da Fundação do ser- PRESIDENTE - V. Sa. disse que para chegai' à Identificação? O SR.
1'10 nuo quer acoitar mais os profes- viço Socilll. Nós nos encontramos hoje "se tentou". PoderIa identificar quem DEPOENTE _ Conheço um, não pelo
sOTes de lu, porquc são professól'es que num cargo de direção, quando prefe- ~entou? Estamos aquI para falar. cla- nome, mas pela alcunha, já que fi
nua atendem aos padrões urbanos. riamos um milhão de vezes continuar lamente, sem qualquer preocupaçao da slonômlcamente êle era. identificado

.:Mas silo os únicos professôres possI- em Planaltllla, fazendo o trabalho de parte de V. Sa. ou de nossa parte. como Fidel Castro um cidadão com
vels 11U zona rural ... Então. há ex- assistência social. a SR. RELATOR Se V. Sa. I?ôde verificar a causa"; po-- barbas grandes, canllsa de CÓr. O SR.
coeso de formalismo, segundo <\los pa- - E estão ago!'a sem professor lá? de de!lUncia~la, sem qualquer preo- DEPUTADO MANOEL DE ALMEIDA
rCee, impedindo (;'!'le se resolva. com O SR DEPOENTE - Agora, o perio- cupaçao: .•. O SR. DEPOENTE - O _ Caçava com outros? O SR. DEPO
{J~ elementos lá exIstentes, o proble- do é de férias. Mas estou, há dez dias, que se V1U e que, realmente, não havia ENTE _ Com' outros. os outros eu
Jna. Entretantil, partimos da premissa para dar uma chE'gada até essa re- em alguns programas aquêle Interês- não sei. O SR. PRESIDENTE _ Ob
t)ue e melhor se dar nlguma coisa do gião, para verjfiear o que hou\'I.'. após Se ou aquela Intenção de beneficiar jetivando mais a pergunta: quando
que nada se dar. O SR. REI,ATOR - um teste a que essa.~ôça Iol subme- algu~m. Pelo menos colocando-se êsse êles chegavam ao local, localizavam a
Do que não se dar núda. O SR. DE- tida aquI em Bmsilia. O SR. PRE- alguem como sendo 1\ parte mais fra- terra que lhes parecia. mais adequa
POE'NTE - Agora, efllao la as esco- SIDENTE - pergunto ao depoente, ca. Sabe-se..• Não. identificamos no- da c providenciavam a transferência.
las ... O SR. RELATOR - E' fato. sem querer interromper o Sr. Rela- minaimente, por nao conhecermos os das famílias, ou a Invasão das terras?
Eu disse que havia coisas Ir.ulto ln- tor: Quanto tempo se levaria daq\Ú n~mes, m~s, nessa pr~prla região de O SR. DEPOENTE _ :ll:ies já tillham
teressnntes para ouvirmos 84ui de V. a Planaltlna e ao local dessa escola? Sao Gabl'1el, na regiao de Canglca, mais ou menos as familias então jun
Exa, e, de fato, estamos ouvuldo col- O SR. DEPOENTE - De Brasília... hou:ve agitação, houve estimulo a pro- tavam-nas e diziam: olh~, tem uma
sas muito interessantes, muito prátl- O SR. PRESiDENTE - Sim, de Bra- cedimentos com pr mel d b t é

O SR I)"'''''''..........E A ' sflia até o Ioc'" I da escola, para se ' o • ssas . e co e1'- terra .tal. Mas que erra essa? PO-caso • =-'Ul.CLL" J. - arela, " tura, cobertura que nao se fez sentir. dem ir para. lá que depois a SUPRA
por exemplo, para a construção dessas fazer uma veriflcaçá,o não só da sl- O SR. PRESIDENTE - V. Sa. não vai ajudar. O SR. PRESIDENTE _
{~llSaS, dessas escolas, era bust'ada em tuação l'ural, como da situação edu- pôde Ide.ntlficar ,nomes. mas poderá Quer dizer então que êles indicavam
carros de boIs... O SR. RELATOR cacional também. O SR. DEPOENTE It d it
~ Por éles mesmos? O SR. DEPOEN- - Saindo aqui de Brasllia, teremos c .as, . 19O, c ar entidades. V. Sa. as terras para que as famillas fõssem
TE _ '... por êles mesmos e a maIs um total ml1ximo de 70 qullômetros nao tem nomes, mas pode mencionar para lá. O SR. DEPOENTE - Com
de 40 quilômetros do locai da cons- e pouco em estrada boa. Depois, te- entldades. em geral. O SR. D~O- uma condIção, que não poderIam nun-

i A ENTE - O que se sabe, Sr. Preslden- co. dizer que a SUPRA os mandara.
trução. Na primeira vez que lá fomos r amos aqude trecho em que êles fi· te, é que em.Brasília, digams assim, O SR. PRESIDENTE _ V. Sa. co-
COm o caminhão, não havIa condJçôes zeram a pJcada para poder entrar o • é i t - b I
de estrada. Então, êles sairam de caminhão até ~unto à escola: é um nua com n ençao :\ so utamente de nhece algum caso em que essas fa-
uma festa e, de madrugada, às 5 ho- pedaço de uns 8 quilômetros, mas em 'fazer carga contra essas entld9:des• mílias se tivessem desl?cado, se ti
ras da manhã, começaram a abrir com a Rural, por exemplo? O SR. mas é com intenção de, c~mo brasl1ei- vessem arranchado - dlg~mos assim
uma pIcada para que_o carro que ia PRESIDENTE _ Pode-se passar ali 1'0, ~presentar uma oplnlao..• O SR. - em terras nestas coX;~içoes? O SR.
levar os tijolos pudesse entrar. Ape- com a Rural, por exemplo? O SR'l PRESIDENTE - -z_ a l?ergunta por- DEPOENTE - Na .reglao ~e c~ngl~a,
fiur de tudo, o camInhão náo conse- DEPOENTE _ Sim, perfeitamente. O q~e a nossa. Comlssao e exatamente p~r exemplo, em Sao Gabrlel. a COIsa
gUIU chegar até lá, no local da cons- SR. PRESIDENTE - Acho que V. sobre agitaçao rural. Os escl~reci- fOI assim. O S!t. PRESIDENTE 
truc;ào. Paramos distante e êle tive- ~ pode completar seu depoimento, seI me!ltos que V: Sa. está dando sao da As famillas estao lá. ainda? O SR.
rl1m de providenciar o transporte dos tiver ainda algum esclarecimento a mmor ilnportâ~cla. para lobrigar as DEPOENTE - Devem estar. ~o deu
tijolos em carros de bois, em carro- prestar. O SR. DEPOENTÉ _ Dese-' causas dessa agltaçao. O SR.. 1?EPO- origem a um problema inclUSIve po
cInbas. O SR. RELATOR _ E a jaria ainda dizer repetindo que às ENTE - De inicio essa agitaçao que llUco com a SUPItA, co mo IDAGO,
:mão-de.obra para a construção? O vêzes, querem dar' muito mais do 'que realmenle houve, se tornou possivel em ~oiás. Então o que ho\}ve nessa
SR. DEPOENTE _ A mão-de-obra se faz necessárío... MinaI, quaifào porqu; havi~ um problema e V, ~as. reglno de Cangica: as familJas foram.
para a onst,ruc;áo da escola é dêler. apresentamos o projeto da construção o estao verIficando agora. Entao é para lá... O SR. ~R~IDENTE 
O SR. RELATOR _ Dêles també1n. desta escola, .. porque nunca partl- preciso que!l problema seja resolvido Cangica é perto de Sao Gabriel? O
O SR. DEPOENTE _ Nada custa ao mos de trabalho isolado ,mas sem- para que nao haja estímulo a essas SR. DEPOENTE - Sim. O SR. PRE
poder públlco. Demos o clmento e pre procuramos a contribuição dos 6r- agitações. As famílias eram levadas, SIDENTE - Quantos quilômetros
essas coosas, digo, coisas. Houve o gãos que nos podem auxilar, porque por uma necessidade que sentiam, a aproximadamente dessas famfl1as? O
caso de Uma. 'professôra Cólfo pai nos êsse auxilio não é para não, digo, nós, um procedimento menos racional, com SR. DEPOENTE - Nunca estive na
foI procw'ar, muito preocupado, ale- mas para êles. Mns levamos, então, a intenção humana, natural, de re- região da. Canglca. mas já fomos pro
gando que ela não tinha as qualiflcB- uma pla!:ta à. Secretaria de Educação solver um problema. Contudo, faze- curados por moradores. O SR. PRE
ções exigidas pelo Ministério, mas, '10 e verificamos que, lá, êles dizem: Mas lnos restrições à fórmula pela qual ai- SIDENTE - Perto dessa. região onde
nosso entender, tem uma qualificação é preciso fazer uma Instalação elétri- guns órgãos atuaram, a SUPRA, por V. Sa. colocou essas famillas? O ~I;l'.
máxima para o local. Ela mora lá e ca... E' necessário um motor... In- exemplo. Quantas e quantas vêzes eu DEPOENTE - No mesmo muniClplO.
ninguém sai daqui para trabalhar lá, tervenho: Mas, como S8 consegue o me dIrigi à SUPRA pedindo semen- O SR.. PRESIDENTE - Quer dIzer
para ganhar mil cruzeiros' por aluno, motor? Eles continuam a ponderar: tes para os lavradores na região da (lue se pode visitar a região? O SR.
por mês. E quando se começou eram E', mas não se pode fazer uma escola Escola, mesmo fugindo ao programa IDEPOENTE - Sim. Entúo essas fa-
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'~, na base dlk caçada, foram pa- conolukl que Aquela tetra não servia granja de 20 alqueires no Rio Preto, e as famiU,. eram em número reduzi
~ lá. O SR. DELATOR - Houve para as J.n:tenções dela, então não con- a única condiçÃo que me exigiram foi do 8 nó.: podiamos atendê-las numa
um tempo aqui - foi até antes da. vinha, não seria interessante a desa- que eu trouxesse um atestado de que asslstêncl.n. que poderia ser interpreta
é'UPRA .:... eu vi, pela W-3 certa vez propriação. As familias ficaram en- era agrioultor. Eu poderia ter arran- da como, •• O, SR. DEPUTADO LI
qma multidão de camponeses e, na trincheiradas mals ou menos 30 dias, jado um atestado falso em qualquer RIO .BFil'l~OLI - V. Sa. permite?
frente estava, creio, êsse "fidel" bar- aguardando fôrças do proprietário da secretaria. Não quis. Há muita gen- Quer diHer, o órgão estava preparado
budo com um cartaz "queremos ter- t.erra que queria tirá-los. Enquanto te assim, que, com atestados falsos - para uma assistência em menor es
ras". Soube que aquela' gente era de isso, a produção se perdia. O SR. pessoas influentes, parlamentares - cala. O SR. DEPO~"T~ - IEm me
SobradInho onde eu tinha amigos que PRESIDENTE - ~as famiUas con- ficou com glebas grandes, 20 alquei- nor escala, porque uma colonização en
estavam procurando ajudar aquelas tinuam lá. O SR. DEPOENTE - Não res de terras; uma fazenda. Eu re- volve um plano junto à Se. :etaria de
familias. Havia êsse "fidel", então tenho informações. Presumo que con- cusei, não era agricultor, recusei. Era Agricultura, junto à Secretaria _de
existia a esperança de um lugar cba- tinuem porque, se houvessem saido, o que queria dizer, para complemen- Saúde,!\ secretaria de Educação por
mado Arraia, onde ,prometeram terra. eu teria sabido. Então, nessa época, tar. O SR. DEPOENTE - E essa que quando nós rs,ciocinamos na base
Isso é informação segura, da qual que~ o problema estava sério. ,.vieram pro- região do Rio Preto sabidamente é o de 100 familias nós Il:<essupomos fi~
'ria confirmação ou não de parte de curar aqui na SUPRA uma. ajuda. A chamado filé mlgnon do Distrito Fe- lhos que precisam de escolas, nós ad- .
,V. Sa. Propuseram inclusive a ins- SUPRA não deu. Foram então pro- deraI. O SR. DEPUTADO PAULO mitimos doenças periôdicamente mas
crição de lavradores que quisessem ir curar a Fundação e mandaram-nos a FREIRE - Exatamente. Queria,saber que exigem também assistência médi
para êsse lugar. As familias ficariam mim, dizendo: "E" Planaltina, você se a Fundação tem, no Rio freto, al- ca, pressupomos a necessidade - pela
aqui. parece que a Fundação lhes da- veja a coisa". Disse eu "Ora, meu gum trabalho nesse sentido. O 3R.. facilidade que. se apresenta no pro
rIa um tipo de assistência muito maicr amigo, isso é Goiás, nós não' podemos DEPOENTE - Não,não tem, pelas suas grama - de uma assistência~ técnica
(lo que essa que V. Sa. disse deram entrar na questão, principalmente em limitações, a Fundação dispõe de 130 mais intensa, a presença de um agrô
agora a êsse grupo de São Gabriel. se tratando de um ponto assim tão e poucos servidores, dispõe de apenas nomo, duas, três' vêzes por semana.
Houve, se não me engano, 143 famí- polêmico". Então ajudamos como pu- 22 .assistentes sociais. O SR. PRESI- itsse agrônomo. não pr~cisa- estar mo
lias inscritas. Marcaram o dia, coni demos, isto é, fornecemos perto de 60 DENTE - itsses assistentes sociais da ,rando lá, mas faz-se necessária a sua
testas e tudo, uma segunda-feira, para quilos de sal, 40 de banha, um pouco Fundaçáp são diplomados por alguma assistência constante. O SR. DEPU
êsses' homens embarcarem e aparece- de arroz... O SR. LffiIO BERTOLLI escola?- Quais as escolas, em geral? TADO LIRIO BERTOLI - Pela ex
ram 11 ou 12 famfllas. As outras ha- - V. Sas. deram?-o SR. DEPOEN- O SR. DEPOENTE -.Eu, por exem- posição de V. Sa. eu tiw a impres
viam desistido por influência' justa- TE - Demos, não levando em conta pIo, sou diplomado pela Faculdade de são de que em tôdas essas tentayvas
mente dêsse grupo que queria ir para o problema jurídico da coislt, mas as Serviços Sociais da Universidade da houve casos em que elementos con.:~- ,
ao rua dizer "queremos terras~'. V. Sa. necessidades daquela gente. Mas o ci-· Guanabara. O StR.DEPUTADOPAU- guiram a sua independência e houve
poderIa dÍZer alguma coisa a respeito? dadão que nos procurou perguntando LO FREIRE - A que critério obede- casos de elementos que fl'aca"saram.
O SR. DEPOENTE -' Acho que os assim: -"Que o senhor espera de nós"? ceu a seleção dessas familias? O SR. A seu ver, qual (,l fator principal para
dois pontos convergem por,que a con- respondeu - não sei se êle-estava haJ DEPOENTE - Acho que êsse crité- o êxito de alguns? O auxílio finan~
cl~o é a mesma. Não havia, real- bituado ou se não nos conhecia - rio é função das disp"nibilidade que ceiro ou as suas próprias virtudes de
mente, intenção de se resolver o pro- "munição, armas, o senhor não pode se tem da terra, porque se nós vamos perseverança; de tra-:alho, digo, tra
blema, interessava a discussão cons- dar, não é"? "Que ê isso, menino", distrIbuir apenas 10 ou se vamos as- ballio?'O SR,. DEPOENTE - A per
tante de uma questão que realmente brinquei com êle. Não sei se êle havia slstir apenas a 8 ou 10 é uma coisa severança é unI detalhe lmportantis
é grave e séria, mas sem aquela ho- sido insinuado por alguém, mas foi mas se poderia muito bem - e sôbre simo. Agora ocorre - como se deu
nestidade de propósitos em solucioná- a sua primeira solicitação. O SR. isso já havíamos conversado com a em São Gabriel - que um cidadão
Ia. O SR. R-ELATOR - Foi numa MANOEL DE ALMEIDA - Poderia administração 'de Brasflia - era mui- adoeceu e na épõca da queima que
época em que no Distrito Federal se dizer o nome dêsse cidadão que fêz to mais econômico, tiDha um 'sentido também não pode passar, êle estava
falava em eleições no Distrito. Então a pergunta "munição, arma, o senhor soCial muito mais elevado, se a, Pre- bastante atrasado e os outros sairam
os chefetes pol1ticos locais estavam não pode dar"? O SR. DEPOENTE _ ieltura, 'ao invés ,de fazet' aquela an- do seu serviço e foram socorrê-lo.
atrás disso, o prefeito queria ser sena- Nós temos nos nossos arquivos porque tiga fichação, por exemplo, então 1.á Mas assim ,mesmo êle continuou ado
dor, Deputados aqui que tinham si- tôda a assistênqia que prestamos é o problema da fome em BrasIlia, .isto entado. Então são deficiências parti- 
tuação periclitante no seu Estado que- documentada. O SR. DEPUTADO é verdade, pessoas morrem de fome culares do cidadão que necessitava .tm

·riam ser Deputados por aqui, e êsse MANOEL DE ALMEIDA _ Isso é em-:Brasllia, li PrefeitUra então con- pouco mais de assistência médica, mas
povo tódo estava por detrás disso, es- multo importante porque dai podere- tratava 500 chefes de. família para já iol para lá doente. O SR. DEPU
timulando. O SR. DEPOENTE - Eu mos tirar-ilações. O SR.. PRESIDEN- trabalharem' no se~iço· da limpeza TADO LIRrO BERTOLI - V. Sa.
queria pedir permissão para terminar TE - V. Sa. poderia posteriormente pública. Então viamos essa orgia de como técnico do assunto poderia tal
a parte de Cangica que para nós é enviar à Comissão o nome dessa pes- homens com vassouras na mão fazen--vez responder com bastante precisão
probléma muito importante, inclusive soa que tería feito essa pergunta por- dI? um serviço que 3 ou 4 poderiam à seguinte pergunta', já que sabe que
para que V. Exas. possam formar que ao Deputado Manoel de Almeida desenvolver, pagando, naquela época, existe muita diferença. entre colonl
uma idéia mals profunda da coosa, e à Comissão parece interessante. O 34 mil cruzeiros por mês, numa des- zação em área· urbana =e colonização
digo, coisa. Então essas famílias fo- SR. DEPOENTE - Pois não, posso pesa mensal de 17 milhões, e se essa em terras pioneiras, por exemplo.' Vi
ram para a região de Cangica e lá. mandar o nome e o protoCj)lo,que êle despesa fôsse canalizada para Ullla as- isso quando V. Sa., acertadamente,
gerou-se um problema juridico. Inva- tem junto ao IDAGO. Sempre verifi- sistência a essas familias, com a par- frisou aquêle problema de que e1e
diram as terraJ-de um fazendeiro que, camos isso, isto é; que não havia mes- ticipação delas num processo evoluti- mentos. que adquiriram terras da pt'Ó-

, pelo que se sabe, não as usava tbtal- mo a intenção de se resolver. o pro- vo, seria muito mais rentável não só pria terra extraiam madeira para a
mente, mas eram de sua propriedade. blema, havia sim a vontade de se dis- para elas próprIas como para o pOder construção do seu teto. Isso_significa
Então entraram nessa região e fize- cutir, mas não sabemos até quando público. O SR. DEPUTADO PAULO conhechriento de causa, na minha opi
ram sua fichinha no IDAGO, todos e não penetramos no subjetivo dos FREIRE - Vou caracterÍZar a mi- nião. Então perguntaria: percentual-

·êles têm o protocolo do mAGO. E'- que promoviam a discussão. O SR. nha pergunta: a Fundação sÓ -dá ter- mente em quanto importa o fator ter
provável que tenhamos o número do PAULO FREIRE _ Quantas famílias ra a lavradores? O SR. DEPOENTE ra - se essa terra possuir madeira,
protocolo de um dêles porque êle nos a Fundação do Serviço Social assistiu - Não damos terra porque não dis- bem entendido - como fator de fixa- ,
,veio procurar e nós analisamos em no problema de terras? Essas 11 de pomos de terras, nós damos asslstên- ção do homem ao campo? O SR. DE-

~ -têrmos gerais a questão que se apre- São Gabriel ou há maiS? O SR. SIL- cia, ajudamos as familias dos lavra- POENTE - Tenho a impressão, Sr.
sentava d!ueguinte forma: .a SUPRA VANO BONFIM <Depoente) _ Nós dores,' O SR. DEPUTADO PAULO Deputado, de que esta pergunta, pelas 
estimulou "a entrada dêles lá, numa temos uma região onde obtivemos'• .ti- FREIRE - A Fugdação não dá equi- suas implicações, demandaria... O SR.
região escolhida por agentes seus, to êxito, muito êxito mesmo, foi na pamento algum a essa gente, a não DEPUTADO LIRIO BERTOLI· 
deixando-os entregues à própria sorte Vargem Bonita, junto ao Núcleo Ban- ser pequena ajuda 1'inanceira men- Queria esclarecer que existe uma di
com aquela promessa de ajuda poste:' deirante. Parece-me que são 9 faroi- sal, equipamento de espécie alguma? vergência muito grande' aqui na Câ
rior. Pois bem, êles plantaram. Quan- lias. O SR. DEPUTADO PAULO O SR. DEPOENTE - Quando a si- mal'a com respeito à importância dês
do chegou, por coincidência ou não, a FREIRE - E o slstema? Dando um tuação se agrava ou quando as fami- se fator terra na. composição dos di
época da colheita, o proprietário re- mínimo? O SR. DEPOENTE _ Dan- lias melhoram, nós vems, às vêZe!I jus- plomas let; digo, legàis que serão fu
solveu retirá-los de lá. Primeiramen- do um mínimo. O SR. DEPUTADO tificativa para uma requisição junto turamente a nossa reforma agrária e
te, persuasivamente. ~ada consegUiu. PAULO FREIRE _ E a. terra é dê- à Superintendência da Agricultura,en- por Isso então gostaria. de ouvir de

- Depois entrou e~,'juizo e o juiz de les? O SR. DEPOENTE-- A terra tão requisitamos êsse material que é V. Sa. uma opinião. O SR. DEPO
direito de São Gabriel determinou o ,é do Distrito Federal, a terra é dêles. fornecido para ,pngameqto posterior. ENTE - Exato, é um problema bas
despejo dos invasores. E veio de Goiás O SR. E,'RESIDENTE -:- A terra foi O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE tan~e importante, porque o homem pre.J
uma companhia de infantaria que pas- doada, ioi cedida ou foi comprada? ...: Pela Fundação? (j SR. DEPOEN- cisa da seguran~ da terra, êle precisa.
sou em PIanaltina _ eu vi, 160 épou- O SR. DEPOENTE _ Tratava-se de TE ..:.. Sim. O SR. 'PRESIDEN:l'E _ que a terra seja sua e que esteja A.
cos homens armados _ pl.l'a proceder granjas que haviam sido distribuidas Qual seria êsse material? O SR. DE- sua disposição: Tenho a impressão de
ao despejo dos lavradores. Então vi- a pessoas que por elas não se interes- POENTE - Enxadas, arados. O SR. que a terra poderia .•• O SR. DEPU
mos naquilo o lado político: o Estado savam. Foi na época da administra- DEPUTADO LIRIO BERTOLLI- TADO LmrOBERTOLI - Significar
de Goiás não tinha interêsse em hos- ção do Prefeito Paulo· de Tarso que Fracassaram as tentativas de coloni- uns 50% de zonas pioneiras? O do
tilizar a SUPRA, mas não sabia até assumiu a résponsabilidade de auto- zação em-Paracatu, no Vale do PaJ'a.• mírl\o da terra significa 20 ou 30 ou '

· que ponto o proprietário da terra re- rizar, por escrito. a entrada dessas ta- nâ, enquanto que em Planaltina ou 15.ou 60% do ânimo? Não, digo, O SR.
sisUria e êle também não teria inte- mílias e. posteriormente, promoveria a na Vargem Bonita parece-me, pelo DEPOENTE - Não sei se não estou
rêsse em hostilizar o proprietário que caduCidade do e-:mtrato inicial.Eu não que ouvi, que elas tiveram sucesso, entendendo bem a pergunta. O SR.
é politico de expressão em Formosa. me -encontrava. 'em Brasfiia na oca- V. Sa. poderia dÍZer por que? O SR. PRESIDENTE - Se V. Exa. 'permite,
Então, politicamente, _intere,ssava ao sião, mas tive a preocupação de ler.a DEPOENTE - E' que a colonização, Deputado Lirio Bertol!, eu lembraria,
-govêrno uma cobertura dêle e tam':' nossa documentação.. O SR. PRESI- por exemplo, em Paracatu ou no Vale ao depoente o seguinte: o que o Depu- '
bém não-podia. hostilizar a SUPRA. DENTE - Essa sltuaçáo já foi regU- do Paraná seria em têrmor mal! em. !aci quer saber é se V. Sa: pode di
Pois bem, a com:panhia chegou lá e larizada? O SR. DEPOENTE _ O pIos. Então nós poderíamos racioci- zer até que pl41to a proprIedade da
não iêz o -despejo. Ficaram parla- problema juridico, não. O SR.. DEPU- nar na base de centenas de iamil1as; terra é essencial para q4e o traba
mentando, A SUPRA se-comprometeu TADO PAULO FREIRE - Como su- o -que envolveria um' planejame::.to lhador rural possa desenvolver a sua
a desapropriar a região. A companhia plemento: -quando chequei a Brasi- muito mais aprofundado. Já. em re- ativIdade e se fixar a ela. V. Sa.
volto,u para Goiás. Depois a SUPRA lia, em 1960, foi-me oferecida uma laç~o, por exemplo, a ('ssa outra zona, considera ~ssenclal a propriedade da
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iCJ'.t11 ou faMrrs Olí\tros como instru- a ~Ie. O e,R., DEPU"fAOO ~oItando determinados setores da "i~a j31cance ~as observaÇ.ões. o Deputad.'
1i:ml1!t:l H['UlUJ;J" c:c.? (I fH~, DE?O- :LU"tOL! - ."-ffúuleço e estou satls- rural. No entanto, uma oi',):mlzD(',10 B~~to OOl]cnlví!.! uso 1az ne.n.blJm&
FNTE - O <JlIC núll parce:! e que a 1tü:o, 8,:. E'I'f!S!UJ1)le. O SR. PRESI- como esla nos traz aqui WJ1 quadro CIlWca à Funtiaçao ,que V. SIl. pra
term é o f AH!lulo prhu:l'nJ. O SR. I:'.i.:. rr.:: - l'CUíl'íu. aes nobres 00legas que nos envergonha, n03 enxo\'alha, ~ltle: estou certo c1.\S:lD. Ap{'nae sa
l 'r: .cE.rur:;;: l'li: _ Na !>úa opJnHío, no epc l':~,Lrln~'i"M:llU tua!> intm-vençôesI()nã~ \1If1a escola com li8 cr1nuct!1l náo lleu.lI. que n~ grav~llade do Pl'obll'm9.
"W' lar C).lant:1!l.tivo, vamos dizer a~Ji,n. pJ18 que J)'l'le:.tt!\llua OU\'ü' o se;urldo tem J).mlmma professbra. !?ntAo, VIl- nacJOn8! • Funda~ao só ]Jt'lla clasen
):01, ') ,('i '10, J;l'f'JJrC'jl'IJ, ti. t('n:1. HIJIO- Di'rrcnle. 'i il11 a I'lllavl'll. O uobtC Im~s C;:le;zar à cOl1clus.1o de,_~~ue UlI volver csse 'p~quen~ tralJa~ho. ~Ie
}Jc,1il1 mUJÍ(j l'U l'ffu:,.::l.ln pLl1C,J }Jc:ra DqJtl~ndo Ec,no Cunçulvl'll. O DR. n<~ t~em~s que enfrentar /;~ae Pl~ í.lxa que ~ tlai.lall1o qu~ a Fundaçao

, Lf:h)'TADO B:tH'rO GO}:'~ALV.ES_I b,.ltJll1:l. t:dlamente, os hQmctlll t~lao vaI desemolvor, p~ ma.a lmport~~te
tL 1Jro;'lu~ii()? f'o 11 tI'na eiJmen.e, ou 81' Pl'l" Jú('ntc oU"l com v a ntenrlo (jue ter a dlg11iilacle de· dizer isso que seja, por mais leleHUlte que ~eJa"
:c i' f. ~[,l1'a llupeude úe mll!luinllJ'ia, ,;,_, .. '" 'I " , "t • -lmAU!' l1ào podem vir 'e dcnuncinr com é, v~mos dizer ass1Jn, mininlo, é in
(]hJ~ndl' \li) r:çl'i~o do hr,mem e de cl~vJ<.la a. e~"~~lç_il aO ilu... re Depocn tiouns ns lclras todos os nomes,-aqu~ &1gmUcante diante da {il'avlül1üe do
(HJ!lOS t:l!lk!':I? O é,R. DEI'O::rl<l'IE - te ~ 1~"u,lI. "c.z que se ouve falar em Ile;, qlle eJlão ut1!ndo os cnr~OSi o di- problema. l:le nlio quio, posso a:se
l:Ja Jf'I';P:t'pt~ muito, ll11lS não pode &~~%el1Cja ao bLmEm da terra, ao ho- nhe1;'() p<íblico e prestando JneI1clen- urar a V. E1;\1 minimizar o Lro.t'Q
c11'Í':nr 110 bel: COltl}11emcntnüa por iMa. nl€n1',do UlterIor, esLamos aument:mdo Ites Ll2'l'vlr.os à cnusa déste Pais para lho que V. en: "em dcscnvoJvenúo.
llf;llelJl llF,,"zltJlClil rilJs~j\'('l (]e =er prco- o u~:;<o l1ctnlento porque ternos <tuel110S pOuL;unos enlJio, amanhã,' não QUiz,apenas e- eu e,;pe1o que êle ra
tDdo, fjuer dl::er, n ntsísléllcia.edllca- CCnlild«;'ar que a \lida d~ uma na,t;~o, s~rmos indignos. de verm03 0:\ nOê'sOll tifique estas palaV1l1.s - salientar que,
.'1cmnl, mh'cll" SClCllll. tfcnícn, milll os fUl1uameutc.s que devem repre~en- fl11103 e os no.;sos netos dizerem: êzse U'ao111110 por maIs importante
11fw (Jub'o [,\'liscllI' o (futmll~m. O O~, tu; a Eol.m gl'Cll.,?Cza devem-se eon"U- nossos pais pnssarnJn por essas vo:.i~ que seja, e tão importante que ele
T'RE",JDI;NTE - Percl:'uo. V. f'a. não tu,r ps}o ltll.ball~o dOll que e~it!am da, çõês tiJr1as e nos entregaram o ameil Imesmo deseja vé-Io, nüo será de
(jU€f Íl'l.llr uma Cjmmtidnrlc. O, SR. tEr/a, u\ 1JtodUí;a~ agropccuarJa e'60-! llrluirlndo, como ease que ai está, De I molde a minOlar as graves condlç6"s.
r'E:?U'l'ADO LIRJo DEnTDLI - l1a b:~tra!o elo. nS:l1l;t~neill Il itlidncla. e à moelo que o problema não pode de Nobre Deputado Bento Goncalves, foU \
lljlnJ1tl opInião, para o 5uce~o (le uma cuura;:Lio. rstamos verUicando que um Iforma. alguma,_ continuar dtuado salientava ao Depoente que' a :)bseJ'~
Tclnlmn fl{;l'Ílllll, eu daria mais Olt ~l'r.Go cl'la<Jo CDm. e:;ta fJll~l1dl1de tl'az~ nê:,Ae gabarita que estamos S7.11mi- Ttl'(áa de ~ • .Ex\l OflO quis ll.b(;olutl\~
menus 1'1>1 f7e'lllintes r".l!cf:nlogcns: fa- a nCJSSa allrCCÜl.çao qucstuo que r_o" nana0. GostarIa. realmente do ir ve- mente nlInlD1izar o trabalho da Fun
1M tHffI" 80';;; /stor asslsttncla, 30%: envelLünha num PaIs t'm que a Ra- rltlcnr. de irmos todos juntos :leiSe daçao. Qulz apenas dizer que (!sso
ui~poslr;ão pessoal do individUO para tureUl nos legou uma riqueza invejada locnl para caracterizar mais a. :IOM;a, t.rabalbo da Fundação é mlnuuo
o trabalho, 40%. Que acha V. Sa.? por quase todos os povos do mundo. verconha e verlllcarmos todos nós diante da gravIdade do problema qll~
O SR, DEPOENTE _ Eu diria que Veia V. Exa., meu nobre colega, que como a organizaçúo estft funciollnn~ esta p6sto, embo'ra seja um traballlo
:0'\0 Súo eXRgera1as nem carentes de exiimiIlamos as condições de um nú· da. Quintos funcionários nã~ devo tão relevnnt~ que V. E;x<\ deseja
s;c~:urnnrR 115 percentn~ens. Agora o cleo inEnitamente mfnlmo da pr, cUgo, ter essa funda~lio? Quanto nno 1e\'e meamo analiza-Io. mais de peno para.
que' vemos é Que a disl101l1ção, num pojlUlal}:io lJrnslleil·a. Discutimos aqui ser o orçam~nto pS!'a manter eiSO tirar as conclusoes. O SR.. DEPU-

d 1 i ã dtO problema de onze miseráveis fami~ or!~JlDlsmo e para nao se apr.esentar TADO BENTO GONÇALVES - Per-
llrogrnma e co 011 :tal} O, po e ser es- lill~, onde t,.<,,~ d""ajuslados ft..J"o com nada,? Garanto que lI'emos lá "11111 feltamente. Quero pedit' desculpas,tnr1a já de inicIo. pelo próprio plano, g ~""'........, .,..... I t' f I ch d
lJelo problema concreto. Apresentadas ezta dispos.!\no. eem um mínImo de VI!; I1car uma escola abandonada, lIns eu- u ama o para atender uni
t!!l concUl,'âe.& ao cidadão. êle sente se l'ecursos, de ajudro' o govérno que es- eJ<:menLol!, que continuam m.nrginais chamado. telefõn1co. Nós estamos
)"Jode cu núo. O SR, DEPUrADO LI- banja com aumento de venclmentos porque rlU~ recebem adUbo! nao :ece- provIdenciando um encontro ('('m o
FIO EEETOLI _ Agradeço a rel\pos~ cada dia }llua uma determinada elas- bem. usslstencla técnica, nao recebem n.õva Ministro do Interior na Comls-

t ". O sn. DEPOEl"TE _ São t.odos te Nós r~peilamos com a sincerIdade aquele mlnlmo que serIa exigido para sua de Purnas da qual SOU Relator.
,,", 1 • '1! i êlcs se tomarem homens \'úlirlos, Tlnha. estabelecIdo um enconlro hoje.

111tóreg lmporlsntlssimos. Agora, o fa- cc brllsüe.ros, de pnvllegl~dos que a n~ para fazerem a. gl'ande;:a desta Na- O Ministro então está telefonado pe
tor «'na incentiva. Pode não ser ~c- da ~omos, êste J:equeno nueleo miscrá- ção. O que estamos ainda é pro- dinda para marcarmos para a pró~
tlicamente, teôrlcamente, mas pslco- vel que constr~lI~ com sacrif1clo uma curando fazer nqullo que contraria xlma Quarta-feIra. Foi esta a. razão
JógiMmente para o llomem do campo estrada de 8 Qullometros,l1evando areIa Itodo o nüvo procCJSO. Dar esmola por que eu tive que sair. Não vai
êle quer segurança, êle vai amainar a 40 quilômetros como cOJitribulção sua para que o nosso irmão que eslá iá nisso ncnhum deJaprêço. O SR..
'uma lerra que é rlêle. O SR. DJirE'U- plllB ajudar o ,Govêrno que esbanja a I no interior possa viver como mlll'g!- PRESIDENTE - Perfejtamente. Tu
TADO URIO BERTOLl - Agrallec;o fazer uma escola oude tem uma pro-, nal, ['emo elemento inteiramente des- dos nós temos vArias tarefas a de
s informação de V. Sa. O BR. RE~ feusôra não, prElPllrada pare. leoional' provido de tudo. E nós ainda acha.- sempenhar. O f:R. DEPUTADO
LNI'OR - Então, no conjunto, homem 58 crill.m:as, De modo que estamos aqUI nlOS que podemos vir aqui e dizer BENTO GONÇALVES - GO$taria de
fj tel'1'a representam '10% do problema.' e.'(ominll.udo prgblemas tão pequenos. que demos cinco ou olta mU cruze1- 8611entar o seguinte: Tive oportuni
Bitou do pleno ac6rdo,com V. SR. O SalJemos da, gra11de fôrljlL. cconô- TOS para (!le Ile Instalar eom ao SUa. fa- dade de 'VisItar dois palses com orlen"
SE. PRESIDENTE - Pediria aos no~ mIca que êllte Pais podera mtlbl m!lJn, achando que é uma ·grande tação pOlftica inteiramente - divorsn.
crus colegas que não fizesscm nenbuw llzar Ile despertado. se tivermos a fe- vnntl!gem. Absolutamente. O que nós em companhia ~e vários colegas, ou
ma il1(erven!:á osem " microfone para licidade de ter homens que voltem I precisamos é dar um sentido nóvo, de pudemos verifJcar a poliU(,A ('xer
:l'nciJilar-Q-gravação dos trabalhos. O seus pensamento::. seu espirlto, sua organi2'.lll' o nosso Estatuto da Terra Clda tanto num como noutro. .mm
ea. DEPUTADO LffiIO BERTOLI _ ação. Eu estava dizendo há. pouco e acabar com êsses elementos que Cuba e nos Estadoll Unidos. Ver!fi
l''ul lia ano passado visitar o campo. do meu grande lle"alent-o em todos não entendem absolutamente nade q~ei que estamos inteiramente divor
Em lã chegando notei que hll\11\ um Ol; sentIdos por verltl('ltr que ~~e do, probll,lma.. que vivem dlscutin,1n c!.ados da relÚldl.lde e os recurs04 que
japonês vendendo verduras numa. ten- mecanismo organizado para o no~"o re.orma,Qgraria. aqui no asfalto, que vem sendo canalizados apenas para.
dn, As verduras que vendia eram pos~ d~senvolvlmento econômico e MClaJ nunca tlveram oportunidade de pôr programas, para planejamentos, para
tilll em- caixões e havia una montes nno funciona. VE'ja ~a organlza~ão a uma seme~te ~ terra. e secar com tudo isso, não tem dado nenhun1 re~

b" t d d i t b' que er.tá afeto o nobre Depoente, com seu próprIO pe para ver como ela sultado porque quando se faz um
co ~: os ,e sacos e an agem. atn em /!sses recursos mtnim06 que não tli.m germina. O que nóS precisamos, 51".- planejnmento já vem se pensando no
de "Verdulas. Essa verdura depois d: nenhUma sir,nifICJl('iio na vida brll!i- Presidente, é de agora por diante, seguinte: não hIÍ nenhuma apltea.;í:o
do~coberta cheirava a azêdo. pergun') lelm, onde pennUe que um eidadllo depois de uma. revolução que deu no sentido prático da produ(,'i'lo. Eu >

te!. e esse mont~ de verd~1l o que é. que se dá o nome de .. , ... vá por alI uma grande esperança a êste povo gostaria de visitar aqtúlo que essa
!l,rspondeu~me o japonês. Isso é ex- fazer agltal)iio, le"'ar para êsses ele- IJrasilalro, e se nós não modUicarmcs, Fundação já tivesse feito, Inclusive
ceESO de produção quo ninguém me mcntos itlflllS que não llâo justtfic"j,- Inão colocarmos o problema como tlle para ajudar os dlrlgentea da. Funda
(;ompra. Está ai então apodrecendo. veis. Querem apenas levar mais de I deve ser, nóS" estaremos :rea1Jnente ção e mostrar 'que aquêlcs recursos
Eu darla a alIace a 01'$ 10,00 se me grat1a e niío a!'onteCll nada. EntRO f prestnndo um grande desllerviço 14 que recebem são de tal-modo mU\i~ •
comprassem tôda a caIxa. Eu pago \'~Oll chev:ar a conclusão seguinte: esta Nll;:ão. Veja aquilo que nós es-- mos que éles não podam de forma
nos mercados a alface até ore l50,OO. eu nno quero trazer aqui para ser tamos IlssisUnüo agora neste de- alguma apresentar com efiC'lt'ncin unI
li: mulhw vê::es não se encontra. Se- agradável aoS no~soll colegas. Núo pqimento. Uma. organlz."\Çlío pal'ti- trabalho que represente lJ, grandeza
Gundo Informações do cllb~elro, os pés tenho nenhuma razão para Isso. AlUis cular poderia oferecer durante ésse daquilo que o Brasil está nece!si
(jU8 havIa vieram de São Paulo. V. Sa. as, clrcunl:tiinclas nOl levam a El!r tempo de::, vinte, cinqUenta vê"~ea mndo. O SR. D1l'PUTADo LIRIO
~odfa dJi:er qualljuer coisa a rCI1peíto1 ,lúversârJos em todos os, setores. MasImais r.mqullo que não {'stã. sendo BERTOLI - V. Ext sabe ql:UlutO
O SR. DEPOENTE - Realment'3. pata quando êle dirigia e iniciou llquela 'realizado. O SR. DEPUTADO LJRrO custou à Espan.hn o Plana Badlljós,
/flue hnjr. produção é preciso que ela organização úo. ~coia Caio ~rlfns, BERTOLI - Longe de contestarVos- que é o maIor Plano de C'olonizi\Clio
ne f'ondiclone ao consumo. ao mercado pelo fato de aquêle escoteiro ter nas- sa Excelência. EU queria dizer, E'e- ~o mUndo? Quanto custou ao Govêr
('fij'jsumll]or. O próprio Coverno deve~ cido na minha tHra natal e eu CO~ 111110r Presidente, que longe de ;lon~ no espanhoi o prepn:ro do cfHln nlquel
:rln l1nnnrtar e estimular as planta- nhecel' tua famma e sua. atitudl1 que testar a, expJanar,ão do llus:Ie D~pll- re, contando 1rrlgarão. aJfnHament01
,:i:ICS [1(1ui flerto P'rR (lue a Capital {le diF!Jlificou (l,qutlles quo moraram nl!.- fado Bento Gonl)alves, gostaria que Custo.u 800 m~l crl.'Ze1'to3 j;!a~ It cadu·
btntlllt'w~'!j 11lJ tuao e não fôe~e parü -:,ul'le p~fjl\eno re!!onto CtJ1 que nasci, Sua Excelência fõsse dnl:jueles fjUe all]llE'll'e paulISta. o S'll. pn~I
2::0 Pnulo. O SR. DEPUTADO ;..I- e,U!!lEl t11r,!,u~ a r.,ludar dentro de uma endcssa~llem a seguinte verdad}!: em DENTE - Eu ped1rla. aos nobres
~';10 BMTOLI _ Tenho maill uma lmmac;lio \lue éra mult<J pequena. tempo algum, na rnlnha opinlao, o Deptuados ctU! fôssem t.l'e'ell nas
f,ul'l':l'!ofn lL fl1::er ao D~poente. V. Sa, 'Mas vcrlt!q~ei qua apesar de comha- 1I'ode:, ~~(!sJallvo preocupou-se e ,está suas obsen'açoes porque te~08 ainda
v'', vrJn~n!,l'ff1 110 D:,lupnmento de ho- tldr pelo" ~r~uil ~mpnnheiros, pelo })reoCl.pllntlo com o problema aglarlo um De~oente para a ]ll1l~}el:a parte
I.lrll~ ('UI1 l' ,',o tldus como 11wrr.drorlJu go\i1mp, pelo.. ~tJl li colrgas de tn'el como o atual. E. contestá-lo, !1f!0fll" dos nossos trabalhos~ " ~~. DTIPU
em fO'f,l!1 de !Jindlcalo1 O E;R, DE- pnrtldarla, verifiquei o que êle "pôde na ,!:ai},uinte parte, de <Iue o LCg'l3,rl- TJ'_DO BFNTO aO'!':~ALY"''J :- Eu
l-r'E"T]"'}:; ~ \'010 AclJO (jue há álJ.- fazer sem ter nenllUmn organlJ1çi'l.o tive n:to·é fomludo só de hO!llen.; do gostaria npenas ele de••ror aquI p.:pr('s-
", --' _I ,.-- ... d .,., ertll.t!jol que desse, a nlío ser \lIDa 1a- asfalto. Hoje. e l'spero nlio el'rRr, nós 80. 81'. Prt'sidentc, aqUê!e dl'o,!jo de .-
n~é.jtJad' {11!UVUUerue o i'v lllpamen- zenda que lhe foi entregue e estava temos SUIUI hOtl1l!ns que CU0f!111 plan- poc1ennos colabo.·ar no set>ltcla de
'to ~lé L'n.í[~~O~J;Jg jJl'otl!l;~onalll, de cl- lntell'flmenle ab:mdc'nada, eu canse- tar bl'!tnfa, o Blpim, crlnl' porco. e eu tra~er para o debate, como cl1sJ~nos
u,Ul"t;'ll IjUH lem lntert!s...c,comu!1lI. ~s gui ver1Iicar nUnJa das :formnturns tenho e.rrpeN1nça nesla le:d..JaÍ1sa. aqui na última reun1ão, to::1o o C(1n
t!l'~:;'1ntn:lens que temos OiJzel:Vl1üo suo maIs de cem alunos, tudo pelo traba- Era Isso o (Jue eu queria. dl::er. l::e~ jnnto des:ull (',lrl!l'n"Ii\'nc5n~ Que en
tQI1!NlU~lJrJilll menos do a;;rupnmento lho eln:] pr6prias cril',nçnll e uma aju- nhor Presidente, O sn. FEE2I- volvem o poUtlca ar;rârla e dl~.se ml1ls~
{',~1 sI do rJllC de condll;ôes cxternas dll. mÜllm8 que lhe foi dada aqui pela DENTE - O nobre Deputado B,m'" ao Sr. RrlntoT, qll~ f;>m sido mlllto
{Jl,!!':e 11;l'Upümento q.1e Um, InfJU<J1l- Csmara dos Depu·tados, que es.u es- Gonçalves vai completar nc:; suas atento nesses problemas, vt'l'Hlfjuei
c][ul0. De !o!ma qtt.J eu acho QUO !la" cola dl!J$ipmlnou professôres por vã- pon~crnrões. Eu queria também in-cer um trabalho que ~Ie fêz In!c1:l'mente
)1t:Cl't",Ji.!nrle de o homl,m, aSllde quo rins regiões do nosso EstRc10 depois uma ponderacno, Eu queria dizer an - para que nós pud~ssemo5, Com a
lrnlm UlnR atividade 'Iomum. dispor que fecharam. Tenho enrontrado Depornte que AS observações do e>:periPncia que e.stamo.'1 aqui tendo.
t~!' lllUll l'(JtJl'('llé1lltaçf1f~'quo •• nome ....ell elemenlo<; oue l'fam ante!! mar-IDCPllhldO Bento Gom;alves - talvez com (1'1 ell'mentn'l l'fUC l't"I1"'M"I<: "1Nl'r
tIo colf;t!vo trale das .1'flbletllM afetes glnals, uns desvalldOll, hO:le, já ol'Íe'!'1- S. Sa. não tenba entendido bem o através das visItas que devl'mos ta-



, 2el', particlpu.r htlvamente d.!l. C'om,flJ·' ~ole.bÓrQ.qlio que 'lUeremos _ê1lU', De que não .. encontra apandonada, do, da melhor' maneIra. posslvel, moi
são 'especial que deverá examinar a forma que é nosso desejo mas vejo fefizmcnte, não, é atribuição cspecl- centlvar a regularilw.ção da sltuaçã.
lneliliagem do Sr; Presidente da Re- êsSes prazos inconclliâ.veis e não Sf:l fica nossa. e também a assistência. a dessas pesSOll3. O Estado, logo no mi
pt1blica, porque senão o nosso traba- como se poderIa conclliar. O 5!ll- (!sses camponeSes não seda atrlbui- 'elo do' governa Mauro Eorges. 'deu li
lbo ficará absolutl\1l1ente inócuo, se NHOR PRESIDENTE, - EU querm, ção especlt'ica nossa. Babem vossas conhecer, o que Ilrltendia sôbre !\. si-

" ~nós votarmos o nOvo Estatuto da l1!ltes de encerrar os trabalhos do Excelências que outros órgãos exls- ttiação dessas pessOas - posseiros.·
,_ Terra. êsse nosso trabalho ficarã.,jlm Depoente, fazer uma pergunta para. tem em Brnsilla pnra. o problema grileiros, invasores - condenando, de

pura perda poraue não ,oferecemos termInar. ~ y, . Sa. 'pode Jnformar o espec1f1co. O SR, PRESIDENTE -- 10l'ma. categórica, qualquer situaçfío,
I esses sUbsidlos ll.úe devem ser vaüo- orçamento da Fundnção de AssIstên- Agradecemos. o depoimento de Vorsa qualquer solução violenta para esses
- 'slsslmos para., orIentar uma. po1Itlcn. ela Social e ~quanto I terá ela. gasto Senhoria. Os esclarecimentos que probll!1I1Rll e ct'lldenando também a in-

, que nlio pode se rapenas por um ano, aproxfmadamente com o trullafuo nos prestou serAo "aUosos na elabora- vlls:ão de terrlls que era, naquela ('ca
ê um Estntuto que vai orientar a. po- destas glebas em que vem operando? ção do _l'e1ntório tlnal, slúo, apregoada. _pelos lideres agita
lltlca agrfu'in bra~i1elra por longo es': O SR. DEPOE...'q'r'E - A pergunta. Depoente: ENILSoN DE MÁGA- dores. O IDAGO; levando çntüo no
'Pn~o. ElI gostal'ia que o SI', Presl- que o Sr. PresIdente está formUl~ndo LHAES.' - , , , . conhecimento do Sr. Governador do
dente pudesse influir no s~ntido de nos dá. oportúnldade de prestar n,g11- ReuIllão de 8 de jull10de 19l14 EsÚldo ll. situação J.amais del1nenda.
partIciparmos da Com15são crue irá. mas infol'1nações•.• O SR. P&ESI- desses ten'as em lltJglo, pôde tàmbém
er:nnlinnr o nóvo' Estat~to da' Teull, DENTE - Aliâs fiz a pe!gu:',~~ obJc-, Aos oIto dias do mês de julho de sugerir ao gov.êrno estadual as me
com a rapIdez que é exigido pM'a U\'antlo essas inIormnçoes, ~nas mU noveccntml e sessenta c quatro. dIdns-aue viessem, da mallior manei
que' êsECS sUbsidlos não faltem' aquela soIlcltaria. ao Depoente que se .es- pel'a.ute esta· Comissão Parlamentar de ra possivel, solucionar OS lro1Jlemas.
donlls~ào encarre~ada do estüdo do tringIsse porque o nosso p~~ já se Inquérito o Sr. ENILSON DE MA- Entre as mecl1das sugeridas e ndota
problema. Era. o que tinha a.' dizer. prolongou mais do que espernVamos. GALHAES prestou o seguinte depai- das pelo govêrno df:'stacam-Ee: 11'. 11.
O SR. PRES!DENTE - Tema pa. O BR' DEPOlj:NTE - Nós absoluta- mento: "O SR. ~RESIDENTE ..:- Va- compra da terrll. dos seus legitimos
l!!.vm. para breve consideração, o no- mente. 1".lio entendemos o pronuncia.- mos ouvir agora. o 01', EN1LSON DE proprletllrios, terras essas· que ~tl
bre Deputado PaUlo Freire. O SR. mento do Deputado Bento Gonçalves MAGALHAES. (Depoente) a quem veSscl11 invadfdas, para que elas füs
RI!JLATOR - Sr. Presidente,' ouvi como Ull!B critica contunde-!lte, ~um!1 cohvido a prestar o compromlsso rlh sem depois vendidas aos posseiros; e'/l
as. pondernções do nobre Deputado critica, dIreta. a um organIsmo ~jlle gimentaI. to- O Depoente Pl'esta o tnmlo-se,- assfm, os probleniros de agi
Bento Gonçalves e sei qúe êle' não nuo é especifICO do problema agrarlo comprom15so. - Eu soUcltnrlg.-de V. tação,' O SR. PRESIDi!1NTEl"":' Com
qucria de nlaneira alguma. fazer crl- no Drnsíl. De forma que essas, tneur- SII; Dl', Enilson de Magalhães o ob- pl'U ou desapropriaçlío? O aR. DE-·
ilcas co~tundentes nem cenSUra à sÕt!s que- fnzem08 na área campezma séqUio de dar a. está Comissão que POENTE - _Oomprll e também desa
Fundação. Mas quero: deIxnr ,bem se relaci~naram m!lfs com a necessi- cuida do problema da. agitação ru- proprinç!ío. Foi 11' segunda 'solução
clnro. Sr. Presidente. que a ass15t/!n- dade de nlgumas famillas de, receb,!!- ral. das suas cnusa.1. dn sua nnture- adotmla. Evidentemente hnvia pessoM
lJI~ soolel hoje, no mundo moderno. rem assl~têllC!ll. e U?S sermos o 61J"1l0 :m, da profundidade. dessa agita~ão a (lUa não concllrdavam. de fOl'ma. al
é um imperativo. Com êsse conceito Bsnistencml, mas neo .especi!1co ,de SUa opinião a respeito do problema. guma,'oom.a venr(a, e o EstadlJ. para
moderno de que se deva dar o mlni- rQ801ver o problemn. Porque,' incl,:!~ - O SR, DEPOENTE - Sr. I'l'eSi~ poder livrar-se de ,posseiros teria de
filO· par~ que o·inrlIviduo por si ml!s. sive o Deputado como u~ estud10.~d dente, Srs. Deputados, tenho _a co- utilizar-se dll.fOrçn, o C\ue aerIa uma.,
mo se ).'eencontre, para que êIe sc Ill\be multo mais do que !los que nao mu111car, ant.es de tudo; que me· cn· solução pouco l'ecomcndli.vel, de forma.
,recupere, para que seja auto-sufl. se pode efeUvamente. resolver o pro- contro na. dIreção do Instituto ele De- que 'o govilrno Iichbu que ll' solução
cIente. E a Fundaçno As.~Istenci!\1 de blema d~ tcrra, o problema. do ho: senvolvinlento Agrilrlo do Estado de desaproprinç!io Conl fins de Interêsse
Bras1lia presta um grande -servl1:-O à mem do CIU~po s~ que, se intc:rli Goiás desde 8 de junho do corrente 1I0cial, -serIa. 11. solução maIs pnclflea
cOletivl.!intle. A intenção-que tive em ~em os vàrlOs órga~ do mecnnls.tno ano, portanto. hã. 't1'1ntn -di!1ll. Desdo e constitucional. ..:Nessa eUuação on~
colocar no roteiro' audit!ncia com 11 e..t.aial. ,CJ Sr. presldent~ nos. fa: dezembro do ano pnssndo exercia na~ contrlU11-se' hoje quase tôdl\& as ter
Fundação é para demonstrar que uma r a P:gd~tl\ de q~anto vaproXll1l~ quela. autlU'qUia -a funçãb· de en"e- I.'ns das zonas litigiosas 1\ maioria de
Fundação pequena, com poucos re· alE~ pomos,· ~ra ossas, i- nheiro civIl e /;ie Chefe da DiVi!!l!io"de las em !lção dlscl'lminátórIa. esperan
cursos, , está. dando uma solução llrâ.- ~{Il~nc~as tr.:ic;F um~ 1dtia =d dii - Trabalhos Téenicos. Era. pois ligado do julga.mento, e 9Jl que Jã fól'alu
tlca. l'l um problema que o Govêmo c .lU es v !lS p01 es a aQ o, mais ,diretamente aos problemns téc- julgadas ou que foram aceitas em de
quer resolver através ~de um proces~o q~e :e lncursl~na . nduma lâr, que 111cos daquele Imtituto. O BR PIlE- snpropriação nmlgàvel já 'foram lo-·
cOlnplicnd9, oneroso· e d!fíclI. Essa t~ r~~~' ~6sre~~~:c g~n a~elr~ SII?ENTE_- Quem era o Diretor nn- teadns e vendidas aos posseiros. No- ~
~pelj~~~~ ~~i Fu~~r'\O no~ traz. ate quarta'-feira Pda, semãna. Jas:mda terIor elo IDAGO? Exerceu êle mais ~mos que Il causa prIncipal dessllS

a fl . as.... ramell e 1e- sem receber um tostão do otl'er'pú- longamente a sua gesUlo? - O SR invasões' era. a eSl:leculn~iio ,imobllhi-
cuperadas, hoje pessoas econô1llIca.~ bllco O SP. PRESIDÊNT~ Mas DEPOENTE -: !"oi o Coron!'.'l PetrOnlo ria era devIdo al.i fl1t~ de os fazeni:s't.:ern r:UJ;er~~Jj pess°fnasfmque . se quai'é o orçâment~ da Fundação? O, Maia de OliveIra., Nascimento e Sã deI~os do a~fnlto terem _adquirido

, u o m o, qut'l 8R . DEPOENTE _ O 01" umento da que, após o movunento de 81 de mar- grandes porçoes de terra das quaI!l
~~t,fi,O hOj~ dando} um e'K.er:;rlo :n RePt)bllCll para o exerclelJ de ~4 náo ço, foi, pelo Sr., Ministro, d!'! Guerra, nno cuidnvam, íicnnào mcsmo 5. lO.
te~O _SD ~v:stj8S° ~er~prg en~a, r nos con~emplou com um centavo. pe $lamB~o nQvamente às ·fileiras do 15 anos sem aparecer nns proprieda-

~ a no r • orq, r. res - forma. que tivembS de providenciar Exército. Coube a mim, por um dis- des. em virtude disso. dando marge1lt
gr~! :u co~~o ~ BraSi:i ~se ~ro- agora, junto à prefeitura. do Distrito pObsit~VO. regulamentar do Instituto, 8 que essas iuvasõl!S se r.rocede~sem•.

II em ens es mu o gran es. Federal nessa. fase em que fombS 80- su stitul-lo ate que o Governador do Desaa. forma o Estado, também, por
:S~~:"~ár~~upÇ:i'ael~~~l" j~I'h~~, licitados a colaborar lla administra- Estado nomeie um president~ efetivo lei, regulamentou a venda das terres

-d "" o 1. ,_ V çAoa. Ubernçâb da Imporlâncút de para o cargo. - O SR. 'P:RESJDENTE - pl'inclpaImelliv das terras elevalu
: se traçar pllUlOS de ass13tênc1a 200~ milhões de cruzeiros sem a tltlll.l - V'. S'" tau algum ~clarécimento a. tas - dando preferênCIa. em prlmei
k~~'est~n:~C:::nJ~s~~;iiuIl:·P o nl\o tínhamos absolutnmente' a tnten- prestar à Comissão sabre êsses pro- 1"0 lugar; aos lAvradores residentes lla.
tC11laIlsmo estatal Que é que:i ção de continuar..• O sn. 'FRl~SI- blemn. no Estado de Goiás? - O SE- regiüo e lndefer1.nclo nlesmO requeri-

i 'lar ~ d DENTE - Essa importância serla NHOR DEPOENTE-O Estado de mentos de interessl\dmL que não de-rOl' a • o que ~e quer- cr .. ran o do referente à verba globai inclulda no Goiás, pela sua. c.onrlição de Estado Olonstrassem capacidade para' a ex-
cYd~d:" le ~~~b~h~ati:a;e~ s~~:.:p~; orçamento da Pre!eitlira do Distrito tttuIto gratnde, com diflruldacll;!li' prin- pl~rasão com fins agrlcultáveis ou da
l'ealfl!sr quer se criar wn -organismo Federal? O SE. D:EPOENTE - Exato. ~tIt palmen e de cOl11Unicntão, sofren- «maçao pecuál'1u. Dessa ma~elra con-:
pt' Ild ' te 115 t tal A' Prefeítum nos subvencionou agora o os problemas ,çfh'ios da educação e segutu-se evitar que as terras de pro
qU~ a°ini~tl~: d;,n~o~~ ifC: l11Js~ com a. Importincia de 200 mi!4ôes de ~ ann!fabetismo, tev,!! uma coloniza- prledade lJúblbn se t~rnassem objeto
vida por isso De forma que eu louv~ cruzeiros,· de cujo total recebemos !fAO multo desordenada. desorganiza- de espeCUlação lmobillártn, ,propIcian
e me congratulo comigo me~m1J pelo apenas 16 milh6es até hoje. O -SR. ~~, e, de certa. nlane1r~ essa ~oloniza~ do-se e. $UII. venda 11. um preço razoo·
fato de ouvir essas lnforml1ç5l!s que P~IDEN'I'E - Qual A lmportàn- ....0 Ioi àté, l1lesmo dC9Colthecida dos velrnente barato aos lavradores. Foi
~nra nllm eio preciosas, de resultado ela gasta "aprOXimadamellte OPUl es- podêres pUblloos .. em virtuàe da falta nestll.S ,condiolies que, ao entrar Pl!.ra.
pequeno para que' é exemplificativo sas incursol!ll na llOha rural a que de contacto que deverill haver entre o IDAGO, ent:ontrei a polftlca. de têr
dtl <tue se pode fazer no-Brasil -Co~ V. Sa. se referiu? O SR'. DEPOENTE os órgãos pt1blleos e o oolono, O ho- ras no Estado de GollÍ!!. Temos a di
llhCÇO grandes regUles do BrasÍl em - EU respondia pelos trabalhos em mem do OlUrlpo. Aproveitando uma. lIer á douta Comissã() que achamos
que dnndo a terra ao homem' e dando Planaltlnl\. e lembro-me que tflthamos época de IglÚ'lOão. bouve. no Estado,qull as medidas adotadas peto 00-

, um centade consumo. êsllC homem Be um gasto médio dj! 63 m11 cruzeiros, influênoia -de elcme~tos ~it;tdores vêrt:0 foram de gl'andp. efeito, Inolu~
:recutlerou e recuperou a terra. 1Il por mt!S,' com essas 1'amilllls, O SR. que proeurar~m orlaI problemas sé- sive conseguiram Anular fmedlllta.,~
70% de. solução do problema: terra -e PRESIDENTE - 63 mil ortlEelros. O rios para. .. admlnilltmç.'ío estadUal, mente os focos de agitnçãonoEs~do
o llomem. Vou t.ermlnílÍ.'. Sr. pre&l- SR. PEPOENTE - ~lm, 68 mil cru- incentivando a invnsl10 de terras e e derrubar os pseuclos lid~res que Sê
dente, dando minha inteira soUda.rle: 2e1ros. Agora, verlf1cam Vossas El.:- procurando, I d~ll maneira, eliminar Bpr07eltavam da Ignorâ1101a e nltlSm()
dnde ao trabalho que a Fundação calências que nós absolutamente não tia posse de suas terras os "erdadeiros da falta (v assistênc1n no homem d~
cstã l'eallzando certo de que eslá !I\_ d.efendemos essll.S restrições qUe Ee donos, l".roeurou então o Estado - campo pl1l'a pl'b\110Ver desorrlens e a.
7.endo uma grànde obra. Quantó à c:le13atem aqui, que 6ll;contranlos para prlncJpalrnenle agora durante o lnan- tormaçllo de agrUpamentos, :10 inte
segunda parte da observar:llo do desenvolYf:!l' um trabalho ~êsses. O dntodo Governador.Mauro Borges - rior.Es8A poUtlca tem sido seguida.
Deputado Bento Gonçalves, é justa a SR. RELATOR - Essa inlol'lnaçll.o nAo s6 lmediantea. cl'1aoAti do InsU': ut-é o presente e o IDAGO, atravéS da
sua preocupll.çl!.o 'como é, a nossa de é preciosa, Sr. Presidente, com t-Ao tuto de DesenvolvImento Agrá.rio do formação dos Combinados Agro Ur
colaborarmbs na. lei que está por ai, pouco dinheiro recuperam:-se onze Estado de, Golãs, UlllS também atra- banos vem procul'l\ndo lloluclohar. de
tio E'litntuto da, Terra. Mas. Sr. Pl'll. fnmll1as. O sa. DEPOENTE - Oou- _vés de lels que regull1lnentaram>o pro- mMelra. rflcl\2. I) In'olllenm da terl'a
sldente, há prazos'9,qul Inconclll'\veis. cordamos com o Deputado Bento blel1la. ,da terra no Es,tado, !Solar e e dn assistência Ilb homem do catn
Pelo Ato Institucional essas memR- Gonçalves,de. q~e o problel1la agrário lllBSmo ne~tra1izar completamente a po. Estas. em linllM gllrals, as pala\"
RIJOS presidenciais nIiOpR!lS!lnl aqui não pode ser resolvIdo cdm o esfOrco açllo" tlêss~ elementos Illl'ltadores, ta- vrBS que teria a d~er Q. I!lIta Comls..
mais de 60 lUas. Nó!': estanlos inl- individual de um poucos. e ,nem de t:endo o mAGO atuar diretamente silo sObre o problema lia .erra nq
dando atlo1'a prAticamente hl\ UIl1 algu11S órgãos,- do poder públioo. l!l nas zunns litigiosas por meio de suas Est\ldo de Goiás, O SR. Rl!:LAT0:R!

-','mês e POI1OO.' Temos seis mesM,_ te. pree~o renl1l1ep.te que ,haja uma co- Agências VOllll1tes 'de Terra as AV'I'S - Dl', Eni\son, em que ÁreA em GOiás
mos muitas \tlanans a renUzar, A nl\o ~ertura juriúiea para o ~tado c~Uio C!0mo afio deelgnadas em Galãs. Foi l!e verificarnm invasões? O SR. 'DE·
!ler Que o Executivo retarde um pouco planejar a maneira objetiva, mlrls lltravés dessas Agências Volantes de Po!!lNTE - 1J!l principais áreu de
n sua. mensav.em para nós 'dllrhios racional de se dhfrentar o problema Terras que o Imtltuto tomou pé e invasões de terrnt; em GOlâs fortu~
essa colaborai:ão, é Imposslvel Ilprps- globalmente. Nós. fomos ohamados pllde-Je (ilforl11l\r perfeit.nmente da .i- a regUlo 'de TromblllJ • Formoso -f

bl'll10S mais sob l1enll. de fa.zermos aqui I para. ,prestar informq~ sobre flUlllllo,~ ll6rra8 em litígio, manten- aSlluntos até de mal1cl1e~s naclnnail
'uma CClisa atabs.lhonda. tumultuada e o que temos feito. sem ser da nOSSl8 do llMJ~ 4keto (!Om 08 posseiros, - e depois de Ourup1, or1!Jttllllndl!\~
sem l)od~rmos dar realment.e', aquela atribuIção, Então quando 'essa egeola 1nvM01'el • proprletál'1os e procurnl1· Aragullrina. e Araguacema, de' modo'
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geral a I!nlla da estrada Belém·Bra- tOrno de mil cruzeiros por hectare, rant" e pode sacar 60% do valor da. que aquela região era uma praça. d~
ailla porque a abertura dessa estrada ou sejam, cinco mil por alqueire, va- mercadoria depositada. Os outros 40 guerra? A que se deveu essa propa..
favoreceu a penetração ao interior, riando de acôrdo com a terra de pri- por cento ficam em garantia para o ganda? O SR. DEPOENTE - Em
de maneira que os municipios mais meira à quinta. categorias. A desa- preço. O SR. RELA'I'OR - Perfeito. Trombas houve a formação de pseu
:ricos à beira da Belém-Bras!Iía foram propriação é feita geralmente por uma O SR. DEPOENTE - A terceira prio- do-lideres, lideres que surgiram de
vltlmns de invasões. O SR. RELATOR proposta, quando o proprietário acei- ridade para a zona de Trombas e um dia para.o outro e que aproveita
- E em Canjica, não houve caso de ta a proposta prevalece aquêle preço, Formoso será a criaçáo de um põsw vam-se da situação. Entre êles, o ex
1nvasões? O SR. DEPOENTE - Des- e, quando o proprietário não aceita, médico, E' um dos pontos mais re- Deputado José PortirIo e o Deputado
conheço pf.>soalmente o problema. O a avaliação é feita judicialmente, de clamados e exigidos pela popuiação. Francisco Julião, que andaram por
SR, PRESIDENTE - Queria que nos maneira que não há parte lesada. O Ainda ontem conseguimos no Hospi- aqueia zona fazendo propaganda. O
1nforml1ss~ sõbre essas invasões de SR. PRESmENTE - Mas qual o pre- tal de Uruaçu - ainda não foi fir- que houve, principalmente, foi mais
Tromb~s e Formoso. Elas tiVeram tal ço, em média, cll'.ssa avaliação Judi- ,mado o contrato - acôrdo com os ~m problema pessoal, acredito, c1êsses
1nlport:U1cla nflcional que pediria que cia1? Por exemplo, em Trombas e médicos, digo, médicos Que atendem lideres, que se degenerou em conflito
llO. dlsscsse tudo que souber a res- Formoso. qual foi o preço? Superior àquele Hospital para darem assistên- assim geral. Uma medida ürástica
pello. SC31''''''';0 as informações vei- ou inferior a êsses mil cruzeiros? O ela a lUn põsto que a OSECO, ou seja, adotada por um dos Govêrnos ante
(miadas, Trombas e FOl'moso se cons- SR. DEPOENTE - Superior. O SE- Organização Estaduai de Saúde vai rlores; segundo me parece ~a espOsa
tltulrinm ~esmo não apenas em ~o- NHOR RELATOR - (Sim. O SRJ, construir naquela região, de maneira do e.'C-Deputado José Portirlo foi te
Jônla dI' erplor,çiio agropecuflria, mas digo o Estlldo suplementa o restante? que tenhamos lá sempre um médico rida, foi ofendida corporalmente, creio
de exploraçao mi11tllr, com agrupa- O SR. DEPOENTE - Sim. O SE- t.õda a semana. Agora. um dos pro- que por resistência à prisão ou qual
mentos ele tropas. com baseamentos NHOR RELATOR - Nessa área. que blemas que achamos importante e jUe quer outra coisa. O 8R. PRESIDEN
00 artliharia. O SR. DEPOENTE - o Estado desapropriou - área de a população não sente, talvez mes- TE - Isso há muito tempo? O SE
Posso, de maneira consciente, relatar Troml1as e Formoso - o govêrno deu mo por ser ignorante são cegos, e a NHOR DEPOENTE - Há muito i.em
o pro')lema de Trombas e Formoso aos posseiros, a par de lhes fácilitar educação. Ninguém reclama escola, po ... há mais áe sete anos. Isso criou
poIs que alnd:1 regresse;' dessa .:lona a posse da terra, alguma assistência embora não haja escola naquela re- um problema pessoal de resistência
ontem pelas dez horas da manhã. financeIra e técnica, ou os deixou lá glão. O SR. PRESIDENTE - Qual dêsse Deputado contra qualquer 'lção
Essa região fica. A beira da Belém- entregues à própria. sorte? O SE~ a população escolar da. região, .lpro- do Govêrno. Foi uma. coisa fácil de
Brasllia. no municiplo de Amaro Lei- NHOR DEPOENTE - O govêrno deu ximadamente? O SR. DEPOENTE - compreender. O SR. RELATOR 
te e Uruaçu. É uma região multo rica, tôda assistência. Posso citar algumas 'O levantamento feito pelO' IDACO Não foi multo clara a pergunta. ~ue
com imensas reservas florestais, gran- delas: durante li. ação discriminatória acusa, na região; cinco mil familillS, ria saber a respeito das publicações
cl:s matas de babaçu, produzindo tam- das terras, enquanto o posseiro não é correspondendo a 30 mil pessoas. Po- na. imprensa do Rio, de São :?aulo,
bem minério, tendo em vista que vai senhor da terra, o IDAGO, com per~ dEomos tirar uma média de 15 mil Belo Horizonte... notícias da im
ser lelta. a exploração de grafite na- missão do Govel'nador, fornece cartas crianças. O BR. RELATOR - Mas prensa brasileira. O SR. PRESIDEN
~uell\ zona. O problema Trombas e de anuência para que o lavrador con-Io IDAGO está preocupado em dnr cs- TE - O Estado de São Paulo che-
'ormoso teve inicio mais ou menos siga f'inanclamento do Banco do Bra.-\colas? O SR. DEPOENTE - Estamos. gou a fazer editoriais dado o número

em 1950 quando agitadores determi- sil. Segunda: o IDAGO promoveu um O dar escolas não, digo, não é bem a de metralhadoras embasadas. O SE
nuvam •.• O SR. PRESIDENTE - plano de recolonlzação de tôda a zona líunção do IDAGO. 11:le coordena. Isso NHOR RELATOR - V. SII diz que
Tanto q}lanto possivel V. SIl poderá de Trombas e Formoso, ou seja, con- será feito através da Secretaria de não é verdade? O SR. PRESIDENTE
dizer ate os nomes. O SR. uEPOEN- sertar tudo que estava errado. ~e Educação. O SR. RELATOR - O Es- - A que se deveu esta publi.cidade
TE - Niío sei os nomes, 'Sr. Presi- plano de recolonizaçiío foi ultimamen-\tado está preocupado com o proble- dos jornais? Em que bases? Por que
dente. Como dizia, foram incentiva- te encaminhado pelo PresIdente an- ma e vai resolvê-lo. O SR. DEPOEN- fizeram isso? V. S' diz que não ha
elos lavradores para invadir aqJela terior, o Coronel petrônlo, ao Presi- 'ITE - Relato também a esta Comis- Vía ... quai foi o motivo que <tiveram
zona, tendo em Vista o reconheci- dente da República e ao General Sou- são que, não só por i,niciativa do IDA~ para chegar a isso? O SR. DEPOEN
ment.o aerototogramétrlco ela área. e za Aguiar. O SR. RELATOR - E os GO mas também com aquiescência do TE - Interêsse politJco de alguém.
ncusllda a presença de grandes áreas posseiros aceitaram êsse plano pacl-ISr. Governador, fOl'am dadas preíe- Por três das manchetes há sempre o
de florestas e 'de terras muito boas ficamente? O SR. DEPOENTE - Exa- réncias a todos os problemas que se interêsse de uma pessoa... O SE
p:;rn.-cultura. O Estado naquela época, tamente. O SR. RELATOR - roes refiram às regiões de I'rombas e For- NHOR PRESIDENTE - Entendo. O
nua tinha ainda condições para po- fazem questão é de posse da. terta, moso. O SR. PRESIDENTE - Pode- SR. DEPOENTE - E o interêsse po
!:ler socorrer aquela zona com me- não é? O SR. DEPOENTE - Exato, mos, digo, Poderlamos suspender ago- litíco dessa pessoa era. o de mostrar,
lhoramentos sociais e mesmo uma o problema principal do posseiro é a ra a reunião para. -lue os' M;embros acredito... O SR. RELATOR - Pode
penetração da cultura, pois que tal- pO!fse da terra, é sentJr':'se senhor dela. da Comissão, os fU.Jcio:i1ários e o De- o interesse ser de pessoas, entidades
tnvam os meios de penetração essen~ O SR. RELATOR, - Essa informação poente aimoçassem e continuarlamos ou grupos. O SR. DEPOENTE - •••
clnis que eram as estradas, de forma é muito importante, porque os retor- às 14,30 horas. Está suspenso o tra- seria de mostrar que estavam fortes,
que a região. ficando Isolada _ e mistas do aSfalto, dos gabinetes, atrl- balho do. Comissão até as 14."0 horas. tinham condições de aparecer. Mais
mesmo ainda hoje pode se notar que buem à terra apenas vinte por cento O SR. PRESIDENTE - Estâ aberta um feito psicológico para poder se im-
li um~ região de difícil acesso - essa do valor. Eu atribui valor muito maior, a sessão. O depoente já prestou o com- por, porque conversando ainda com
JnvllSllO foi Incentivada por várias a posse ela terra pelo posseiro para promisso legal e antes de conceder a a população da região, em fins da se
pessoas. Havia já fazendeiros naquela mim é o fundamental O SR. :::>E- palavra ao nobre Deputado Paulo mana passada, o pensamento era o
20na que haviam adquirido terras, POENTE - Exato, é o problema ca.- Freire, Reiator, perguntaria, no que de que quaiquer reação enérgica. é
mas que, como dIsse anterIormente, pUnI. Aliás, tenho comigo o relatório se retere •. agitação em l'rombas e completrmellte contrária. Agora é
d('~culdavam de SUl1ll propriedades, do nosso Chefe da. '::>ivisão de Pro~ Formoso se S. SlJ podIa informar se, aquêle lil ~ :fl' ; de interior que tem um
tendo as terras mais com o interêsse djetos, segundo o qual, entr~ as pre- de fato, havia fornecimento de ar- conceito de lLoral completamente di
especulativo imobiliário. Quando és- ferências dadas por essa comissão que mas. se esta. região estava armada, ferente do /10 homem civilizado... 0
IJ€S pl~oprle.túrios despertaram para a enviamos à região estão, em primeiro municiada com embasamento de ar- SR. RELATOR - De honra..• O BE- '
situaçno, ju. exlstla. naquela área uma lugar, as emissões dos titulos de posse tilharla, se a agitação estava se es~ NHOR DEPOENTE, - '" para êsse
(lUant.ldude tal de posseiros que se segundo a construção de sl10s e ar~ palhando dali para outras áreas e homem do interior qualquer palavra ,
tornou ltnposslvel n retirada dos mes- mazêns 'para proteger os PEtClUenoS la- quem seriam os responsáveis por essa que êle não entende o sentido ou a·
n108, ainda como a solução jUt;l1elaJ vracIores contra a exploração do in- agitação e os seus motivos princi- extensão é uma ofensa, de forma que
q!-'o deu ganho de causa aos proprie- termecllário na venda dos produtos. pais.; além do problema prõpriamen- o problema não tinha caráter politi
tarlo_s da terra promovendo a reinte~ Posso oitar em numeros que um saco te da terra se ha.via outros. O SE- co. Era mais levado pOi' questao de
graçao na posse. Foi designada uma de arroz de 60 quilos, naquela zona, é NHOR DEPOENTE - Quanto à pri- honra. Um problema pessoal dêsses
fôrç~ policial para fazer ~ssa relnte- comprado do lavrador por Cr$ 1.300,00 meira' pergunta, se a região e.:;tava, próprios posseiros. Ainda costumo di
grnçuo, mas houve resistência por ou Cr$ 2 000,00. E que o transporte vamos dizer, em pé de guerra, eu digo zer que no Brasil é multo fácil de ser
parte. dos lavrndores e a policia foi feito ao iombo de burro é cobrado na que não. Os armamentos que existem Iider. Basta querer fazer alguma' coi
~llsuflcJente para dOminar essa resis- ordem de mil cruzeiros por saco até naquela região e que são do conhe- sa; a pessoa que quer fazer alguma
L,mcla, Ao assumir o govêrno, o Se- a BR-14, ou sejam quase 60 por cen- cimento também do Destacamento da coisa. tem condições para ser Iider,
nllor Mauro Borges adotou a solução t{) do valor da me"cadoria-transporte. Policla Mllitar do, Estado, os i\rma~ mas desde que alguém faça aquela
pllciflca para a zona, a desapropria- De maneira que o IDAGO, através da mentos que se encontram lá são os coisa êsse lideI' desaparece porque é
çiio. Foram feitas desapropriações de CASEGO, já prográmou ainda para armamentos convenCionais: carabinas, um l1seudo lideI', .não tem idéias, llão
tOdas as áreas que p.stavam em Iítl- êste ano a construção de um arma- revólveres, que todo colono possui tem formação, não tem condições para
glo, e os posseiros, de acôrdo com o zém para guardar tôda a produção para sua. defesa própria. O SR. RE- levar adiante outras idéias. E o que
tamanho do seu lote, de acôrdo com da regIão. E através da CAESCO, LATOR - E a Policia tem contrOle houve, O ex-Deputado José Porfirio
as benfeitorias que já haviam feito Companhia Agricola do Estado de sObre essas armas? O SR. PRESI- se tornou lideI' por querer levar avan
na tE't"'ll, compravam êsses lotes, Até Goiás, a vinda de maquinaria, imPle-!DENTE - ESsa matéria de artilharia te a questão. Desde que foi resolvida.
o presente momento estão sendo ex~ mentos ngricolns e aementes selecio- embasada que correu nos jornais Jm ficou completamente anulado. O SE-

- ppc1Jr]os titulas de posse para alluela nadas na reglão. O terceiro problema o número de metralhadoras, V. SII NHOR PRESIDENTE - V. S' reco
urra. O preço pago pelos posseiros é de importância para lá é a' aSSIStên-\confirma? O SR. DEPOENTE - Tra- nhece algum motivo especial? Além
]Jlàtlcnmc'nte irdsól'io, e o pngnrnen- ela médIca. O SR. RELATOR - Esse ta-se de boato. O SR. PRESIDENTE dêsse da luta pessoai pela posse da
to c1es títulos também é iacllltado de segundo problpma. do armazennmen- I- Niío é verdade que Trombns e For- terrn V. SII reconhece algum motivo
t,'ll fmffia. flue o posseiro pngn comq to, o mACO está providenciando ês- moso se tivessem transformado em de ll"'itar'1í.o em Trombas e Fonr.oso?
1'11:]('1', As A;::Gnclas Volantes de Ter~ set silos e armazéns? O SR. DEPOmN- ;um;], ilha armada. dentro de Goiás? O SR. DEPOll:!,'ITE - Não, pessoal
rns fnoem a ,llt!'eendn,;ão )rlnclpn.1- TIl: - Estnm~s. A Cl\ESCO já cçnse-, O SR. DEPOENTE - Confesso que, mente, mo. O SR, PnESIDEIqTE 
jn~ntl' no pwoclo de ar63 s:lfra, e !ruIu empréztimo no :Banco do Drasil 'por motivo de inncesslbllidade aquela V. S", desconhece? O SR. LJEI'OEN
Ijll'JJ1{.20 o posseIro tem a área à3 sua para a cunstrução do armazém que regIão é uma verdadeira ilha: por ser TE - Reconheço••. Se o Presidente
terrrl pn"fl, ('le l'flcf'be o titulo de pos- deverá fie:'!r ainda ou em Amaro Lei- ~i113.ce.sslvel é assim mas que estivesse e. os outros Senhores Deputados me
[:1'. O SR., PRESIDENTE - Qual o te ou em EstréIa. do Norte. O SR. _1E- arrogds. pnra oferecer resistência a, permiLirem eu tenllO aqui uma. cópia
]J!'eeo (1':\ ~c5npropriaçlío e da ',"e!':.dn? LATOR. ~ 1t!;zes}'oceiros podem es- ']:or exemplo, uma troPll organizada, da documentação que foi entregue
q,UDj o C'J'Jtél'lo para a drsal?roprim. p~r, tem condlçoes econômicas e fi .. ,não., O SR. PRESIDENTE - E os pelo Govt'l'nador Ma~o Borges Tel
f;lW ou para a compra? O SR. I!lNIL- nancellas de armazenar seU ~produto motivos dessa agl!':lção? SR. RELA- xeira no General LU1Z Carneiro de
SON MAGALHAES (DEPOENTE) - e esperar preços? O SR. DEPOENTE ,TOR - SObre essas armas V. S" po- Casb'o Silva, Presidente da Subcomls
Por 11.'1 estndual, as terras desapro- - lI!9 elÜtegDndo a produção no ar~ dia Ildl.!lntar ou opinar a que se IH- são :F;dera! de Investigações no ~s
prlat'.ml do Estado sio vendldae em me.2ém d~, C:AESCO reeebe mn "war-;, veu essa propaganda 7111 imP!'eNla ele ta4b 4e Golu. onde h6. um histórico
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da' s1tuação. ,o SR., PRESIDENTE ~ via que o Etsado dava amparo, então que posso fazer posterlor~ent~:' O seria Impossível de dar a cada um
V. S~ pode fornecer c. documento à invadia. O Estado tomando conta não SR. DEPUTADO LYRIO BER'l'OLl se vives51lm dispemlOs. Isto bJ;;.nlllca.
Comissão? O SR. DEPOENTE - Se estimulava novas Invasõesf O SE- - São rnilhates. O SR. DEPOENTE qu~ o hglUétn do--campo VIve t:,Jl uma.
a Comissão desejar posso fazer a lei- NHOR DEPOENTE - Não. O-proble- - Cada Agência Volante tem proble- cIdade, em uma aglomeração, em um .
tura. O'SR. PRESIDENTE - Basta- ma foi resolvido da seguinte manei- mas da ordem de mll ou dois mil ti· aldeamento para que êlc, ali, PO$I'a.
ria que V. S~ fornecesse, porque faci- ra: quando havia um proprietário 113- tulos. O SR. RELATOR -- ~Sel ter a assistência medica, luz elétrica.
litarJa o nosso trabalho. Estamos com gal de terras, era o pl'Ocesso resolvi- pretendentes a glebas ou tcrras sã,,- água ete. O SR. RELATOH,<- - El1·
dois depoentes ainUa hoje para ouvir. do jl1dicialmentc. como foi, de formas goianos ou pessoas que vieram de ou- tao, a 'Sua resposta vai 'ser completa.
O SR. DEPOENTE - Tenho também que o juiz promovIa a relntegração de ti'as regiões do Brasf1. dos: Estados? da com 'outra minha pergunta: Pala.
Relatório do IDAGO feito por um dós posse. Qua~do o posseiro sala Im cal- O SR. DEPOENTE ....; À populaçãu" aqui en•.RurópoIís. E' um lugar ou
nossos engenheiros agrônomos na re- ma e paz sem ~eslsti!ncia, o proprie- goiana-'é, na sua ma!orla, compostK 6 uma aldeia? O SR. DEPOE:NTE 
gião, mostrando os probltlmas e dan- tário de terras l'ecebe .essa terra em 'de nordestinos e mineiros. E' resul- E' um lugar. RUl'ópolls é uma aldeia.
cío as soluções. O SR. PRESIDENTE paz. Mas, houve caso em que o nu:" tante· da imigração. PdncJpalmente O SR. RELATOR -Já, entfio, Ru
_ Sena interessante V. S<' fornecer mero de posseiros era tão grande que com o adventõ de Brasília, esta anu· rópôlls é um lugar que queremos ver,
todos os elementos qúe estão em seu oféreciam resistência e haveria mes- ência se tornou multei grande. O SR. que dista 200 quilômetros, tem tmnl-

- poder para fi Comissão 'ler esciarecida mo necessidade de verdadeiro massa- RELATOR - O Estado se dispõe a lias e é um lugar que queremos ver.
devidamente; serão interessantes mes- crI; para retirar êsse pessoal. A soIU- atender indiscrinllnadamente desd" 'O SR. I)lJPOEl>;'l'E - RUl'Ó,polís l>lg
mo porque é desejo' da Comissão ten- ção seria errônea. O SR. RELATOR que haja condições humanas? L ,SIt. nifica a cidade rtU'al, ou seja coliJma
do êsses documentos analisA-ias e - Isso n..o estimulou 110vas invasjes? DEPOENTE - Não há discriminaçãu é o aldeiamento do colono. O SR.
fazer uma visita pa~a conhecer ,de O SR, DEPOENTE - Não estimulou nenhum'll. O SR. RELA'I'OR - Vos- DEPOENT~ - E.."{ato. EmsoIta eles
perto êsses probiemas em Goiás O inclusive 'porque as condições 'de ven- sa Senhoria falou que as teri'as são se aldeamento é feita fi divisão. de 10·
SR. 'PRESIDENTE _ PergUnt~ria da ao possei.r0 eram de que êle já vendidas aos p,0sseiros por uJ.11. preçu tes agrícolas onde o colono trabnllla.
ainda, já que estamos nessa matéria tiyesse penfettorins na terra e ,resI- que o Estado Ja tem. :Nos verIfICamO!! O SR. PRESIDENTE - Uma pe..•
especial de Trombas e Formoso' V dIsse ha mais de três anos naquele que o preço pelo qual o Estado vendll gunta, ~sse aldeamento, qual fi I;~;
S~ se referiu a um RegUlament~ d~ local. O ·SR. R~_ATOR - Conti- é inferior ao 'preço pelo qual comprl\. tensão dos lotes aproximadamcll<lc? o
Vendas de Terras Devolutas que foi nuam essas condl(;ocS de venda? O 0- Estado suple~enta esta parte? O SR. .DEPOENTE :- ~ exemplO do
baixado pelo Governador de Goiás; SR. P.EPOENTE, - COI,tlnuam essas SR. DEPOENTE -. Posso rsclal'ecer combmado de Al'l'!,-las, ess~ aid~mJlén.
gostaria que V. S~ nos .fornecesse condlçoes .. O SR. RELATOR - Vos- a V. Ex~. o seguinte. no caso ae 'lue to. para cada ruropolls, édivJdldo eln
também um exemplar dêsse regula- sa Scnhnrm falOU. que o. Estado com- os pOS&el~OS s~bem que a tera [~Jn quatro parcelas. O colono tem !ote m··
Dlcnta. ou que posteriormente o en~ prou e desapropnou mUltas- faz~~das. um~proprletlll'10 legal e que houve m· bano de 50. por 15 metl'~3;. ele tem
vinsse 1,>ar2 que tivéssemos conheci- Que área, mais ou menos, aprolnma- \'l\sl'!0' natu~a)rnente o lDAGO p~o. ur.- lo~e agrlcola de 3 hec.al es e tem
mento porque êsse problema não é damente. o Es~ado chegou a comprar põe ao <posseIrO a cOlflI?ra da tr rh uma area para ser composta ile 1'0-

. d 'G j' . V S" dará d ' e a desapropl'lar para colocar esses pelo mesmo preço que- Iria desapro- mal' de melo hectare e outla arfa
~~js eum~ a~ÓPia ~mno:x~~ar dês;; colon,!s e quantas fam..ílias, numa e!<- priar; se o posseiro conco~da~ o Es- para c.ultura ir~lgada, de rot~çao.' Çle
R 1 t d' V d d T' timatlva aproxImada. -foram benefi~ tado paga essa desapropnaçao. l::le 2 hectares e a area restante e distrl
D:~ula~n~ sIt ui~O~NTi _ ~et. ciadas com êsse movimento? O SR. não concorda, êle oferece ouna area bulda à cooperativa para ~!'iação. O

. ou". DEPOENTE _ Posso citar em m'lme- para que o posseiro se desloque para Sr.. PRESIDENTE - O comt,inàdo
fCltaJ.11ente. O SR. PRESIDENTE b- 1'05 redondos. Do meu' conhecimento, lá, de· maneira que éle possa comprnt tem, também, uma cooperatIva? Esta
Contmua com a palavra o, no re acredIto que da ordem de quinhen- a terra. O SR. PRESIDENTE - As coopera:Jva quem a dirige e todos tra
Deputado Paulo, rreire. O SR. RE- tas familias atendidas nessa solução, vêzes. ha êsse deslocamento? O SR. balham na cooperativa? O SR. DE
LATOR - V. S falou nas AVT.:. fora o problema do combinado de Ar- DEPOENTE - Há. Portanto. concor· PCENTE - Todos trabalham. t' uma.
- O SR. DEPOENTE - agêncIas l·aes. onde foram atendidas mais tre- da. O SR. RELATOR - Ontra per- cooperativa normal. O SR. PRESI•.
Volantcs ~e Ter.ra~. O. SR. REI;A-:r:0R zentas famíllas por Jlma desapropria- gunta sõbre êsse assunto. O Estado DENTE - Ainda uma pergunta • :l1'
- Qu~l e a mlssao dessas agencias? ção amigavel. O SR. RELATOR - quando vende a terra dá o titulo? O !lU il:'to nie parece da maio!' impor
o que e q~le faze~? ~ SR. DEPOEN- Mais ou menos-oitocenCas fam1lías. O SR, RELATOR - Agora. uma per- tâncla, motivo pl'lo qual peço vênia
TE ':;' Sao ~crttór~os volantes do SR. DEPOENTE _ Dá' mn total dI.' gunta sôbl'e êste assunto ainda: o Es· l'lJ.ra "o'.tar a ele. A exploraç[\o c cu
IDAGO q~~ nos .enVIamos a determi- maIs ou menos vinté e quatro mU pes- tado, -quandp ,vende a ,terra, ou dá o letiva? O SR. DEPOENTE - E' co.
nadas reglOes. ~ao represenb:n~es do soas. O SR. PRES:(DENTE - QuaIl- titulo. não impõe no posseiro nenhu- letiva. O SR. PRESIDENTE - Isto
I~AGO q?e vao com !l '~lssao d: tas familias V. S~ disse? o. SR. DE- ma ,restrição; depois que ele estIver é, o Estado, além de conceder c lote,
Vistoriar toda a z_ona; sao vlsto~ladoo POENTE _ Oitocentas, com uma mé- de posse do titulo o posseIro 'Pode o aldeamenf,o, ele concede uma I1rl.'a
todos os lotes, sao feitos censos da dia. de scis pessoas por famlJ!a ... O vênder imediatamente 'Ou o Estadc.. comum em que todos trabalham? O
todos os posseIros existenteF na zona SR. PRESIDENTE - Então dá qua- vincula isto por algum tempo. para SR. DEPGENTE - Exato. A ~xplo
para os ioteamentos do Estado que tr... mil e oitocentas fam!lías. O SR. que êle .1ão venda a terra? O SR. ração pecuária é feita através da co
podem seI' colocados à venda. A pró- DEPOENTE _ V. Exa. tem razão. O DEPOENTE - Não. Há condições (. ClPcrath·a. O SR. PRESIDENTE _
pria agên~ia, no local, pr0'1!l0ve essa SR. RELATOR - Quantas famillas posso citar algumas delns. No< caso A pecuária, e 2 agricola? O SR. DE.
venda fazendo a arrecadaçao. O tI- havia ainda em Goiás em condlçôes de· despropriações o ·IDAGO tem U POEN'l'E - A Agrícola não. Mas o
tulo é posteriormente' elah(jrado em de receber terras, pretendendo terras?, preferência na venda durante 10 anos. colono que -recebe o lote do combina
Goiânia e entregue ao requerente A O' SR. DEPUTADO LIRIO BERTU- O posseiro não pode vender a outI'os. do tem. por uma de suas obrigações
Agência Volante de Terras é normal· Lr- - Já tinha feito essa pergunta O SR. RELATOR - Durante la anos? e condições. o de fornecer o produto
mente composta de um chefe de Agên- mas se V. Exa. me permite, gostaria O SR. DEPOENTE - Sim, 10 I\nos. da terra à cooperativa, que faz a ne
ela, uma pessoa geralmente instrui- de completá-la para que a resposta E s.ó eom permissão db IDAGO _POdE t;'ociaçãe .IJn. o produto. O SR. PRE
da de tõda. a pol1tica do Estado na seja uma só. Dl'. Magalhães, tenho ceder o direito de posse. O SR. Rl!:- SrDENTE - Pergunto <t V. Sa. se
parte agrária e sôbre aS leis estáduais dito que existem diversos tipos clas- LATOR - !\Ias há direito de sucessão, tem dados sõbre isto, assim, iínpres.
e federais que regulam a posse da ses de elementos. Exitem Os da boa e de her!mça? O SR. ,DEPOENTE - sos que pudesse fornecer à Comissão?
terra. É composta de um agrimensor os' de má fé. Os de boa fé vamos dl- l-Il. o direito de sucessão. ou quando O SR. DEPOENTE - Tenho. C SR•

. que faz vistorias e as medições e, ge- zer que são os que nguardam com es- o posseiro demonstra que não tem PRESIDENTE - Gostaria que forne
rulmente, de um auxiliar de contabi7 perança um' dia para serem proprie- condições· para levar avante aquilo ou cesse porque é matéria da maIor 1m
l1dade, datilógrafo ... O SR. RELA- tál'Ios; os o\1tros, de má fé, na maIor quando a pessoa' interessada é um do!' port.ãncia. O SR. RELATOR - 'qui
TOR - Cada Agência Volante? O parte são 'aquêles que ,invadem, igno- ,habitantes da região. que já estava no llvrlnho, que já li bastante, tem
SR. DEPOENTE - Cada Agência -lo- rantes, víolentes. Muitas vêzes o m- lá, quer dizer. é um dos proprietários explanações' interessantes a rcsueito
Jantc. Essa Agência-tem 'sede em uma terêsse dêles não é o de' serem pI'O· também. No caso de tel'1'as devolutas e inclusive estive anotando. O SR.
cidade mas corre tôdas as cidades- da prletários, mas conseguir direito pa- a preferencia é daela em primeIro lu- PRESIDENTE - Perfeito. Nãr.. "OU
região. O SR. PRESIDENTE -,'}l: Vo- ra 'transferirem logo mais; êsses In- gar ao agricultor. De modo que, to- estender o depoímento de V. Sa,' mas
lante mas tem sede permanente. O vadem para conseguir ligeiro or ou- do requerent~, quando l'equ~r a' ter- esta matéria é muito interessante por
SR. DEPOENTE - Sede permanen- jetlvos. Então, se o Relator me 1)e1'-- rfl devoluta. apresenta atestado de re- que é uma forma de exploração azrí
te. É regional maS dizemos Volante mite. gostar~a que esta l'esposta fõsse sidência. Não residindo no local, L Cola ql.e pode, inclusive. ser obejto
porque está continuamente em tôdas dada abrangendo' o conjunto dos dt!- l'e(juerente é indeferido. ~le só com- de.- análise pela comissão.< O SR. RE·
as cidades. O SR. PRESnJENTE - sajustamentos. Temos defendido e pra. quando nâo houve mais procura LATOR - Quantos combinados agro
Quantas há em Goiás? O SR. DE- acreditamos que a Comissão vai, atra- parn nquêle -lote.. E. a venda dêsses urbanos há. em Goiás? O SR, DE
POENTE -.:.. São doze. O SR. PRESI- vês de suas conclusões, oferecer, sub- lotes é limitada também, não só pela POENTE - No momento funcion.,m
DENTE - Seria interessante que I. s~ sidios para que o Govêrno Federal ve- Constituição Federal. como pela Es- dois: ,o de AITaias do Campos 13elos,
pudesse mandar para esclarecímen- nha a se interessar pelo problema. tadu:>.l, é llmll quantidade máxima de quI: é um combinado tipicamenle de
toa fi legislação' que -fixou as Agên- Esta. resposta. global, do Estado dl' 10 mil hectares. O SR. RELATOR - 1l010nizs!)ãll e o combinado de Tocan
ciul Volantes para conhecermos. O GOiás.,-terá muita importí\ncla. O SE- A qualidade da terra também não in- tinópolís com o 1im de l'ecoioniz!lçao.
SENHOR DEPOENTE - Possue a Le- NHOR RELATOR· - Então seria; flui na cessão do< lote? O SR. DE- O SR. RELATOR- ERurópoll~ não
gislação e Portarias a respeito. O SE- quantas fam1l1as ainda precisam de POENTE - Na divisão dos lotés ln- é um combinndo? O SR. DEPOENTE
NHOR RELATOR - V. s~ falou :ne terra. O Estado teria fichário das fll- flui. O IDAGO faz a dIvisão dos 10- - Rurópolis é uma cIdade de um
o Govêrno CIe Goiás publicou porta- mf1las dos que, r~almente estão inte- tes e o slotes não são todos da _mes- combinado, é uma aldeia de um com.
ria ou fêz publicações com conceitos ressados na terra -e não querem a ma área exatamente para atender à binado. N'ormalmimte êsses combln'a.

, sôbre o que é- posseiro, o que é inv,a- terra I!ara negociar ou para outro fim qualidade da terra, mas nunca 'a~tra~ dos ,se compõem de quatro aldeia:.
sor...- Gostaria de ter também essa que nao seja lavrar mesmo? O SR. passa uma -área máxima permItida mentos. ÇI SR. RELATOR - Quan·
publicação. Se -está ai nesta' pasta DEPOENTE - Tenho aqui uma rela- pela constituição.. O· SR. ,RELATOR tos aldeiamentos já há em todos os
isso' também seria interessante. con- ção das atividades dessa Agência. Vo- - V. Sa. falou em combinado agro- combinados? O SR. DEPOENTE '_
ceituando o que é que_o Estado con- Jante ele Terras dando exatamente tO- urbano. o que é isto? Sei que estí> aqui Com Arraes, temos cinco. Um em To.
«dera posseiro. o que é que conslde- da, a quantidade de_ títulos expedidos no lívrinho que o sen110r me deu. cantinópolis e 4 em Arraes,' O SR•.
1'a invasor. Mas, V. Sa. - outra per- ate a data de março de 1964, ou seja mas como iniciamos agora ainda nlio RELATOR - Campos Belos não tem
gunta - disse que o Estado, a prin- das doze Agências Volantes; todos O:!l tive tempo de lê-lo. O SR. DEPOEN- ainda? O SR. DEPOENTE -l!: Cam
cipio comprava terras invadidas e de- titulos expedidos para atender a êsse TE - Comhbinado agro-urbano foi h Ms Belos Al'l'aes, que é ,fronteira do
pois por dificuldade, começou a de- problema. Agora, o totaL das famf- modalidade que, o Govêl'no Estadual município. O SR. RELATOR - En
sapropriar. Uma pergunta: o Esta- llas não 'tenho assim. E' preciso que encontrou para reali.zar o que se cha- tão. são cinco rurópoJis? O SR. DE
do comprando terras já invadidas ou pegue o relatório das Agências Va. ma a reforma agrária. Agrupar o ho- POENTE - Exato, cinco rurópolis.,
df'sapl'opriando -terras já invadidas lantes para saber quanto~ -lotes têm mem do campo para poder dar a êle Essas rurópolis estão. atualmente!'
não estimulou a invasão? O camponês para atender. Será pro fornecimento as condições mínimas de vida. 'o que com, mais ou _menos, 550 familias em.
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I.:llUa uma. lD!ell~nente o Estado ain- disser'lln: Apl'oxbnadamente, dois 'OU DEPOENTE - Tem. O SR. PRE~ rito da Câmara. Federa.l, é com f>llot!l
tln nào obteve recursos do Banco do trc'l alVJS, Perguntei, então, o que pos~ SIDENTE - Tem planos de aprovei. fação, através do convívIo com o nó
.Dll:lSll pr.l'l.l. dar a êsses colonos uma l ..lam ...ntes, A respo!lta foi: - Náo tamento? O BR. DEPOENTE - Tem, bre Deputado da região, L~i1'lo eerM

l'lJndjç~o de viela melhor, como seJa. }}OSSllifm()~ nHla,' checr.mos aqui com O SR. PRESIDENTE - ll:ste plano toll, que se encontra presente a esta.
carIl de alvcnnrla. Bles estão vIvendo a .naja nas costas. E'lta R expressão. está em condicões de ser visto pela importante comissão, que venho I1lU'a
llir.dll com a solução goIana, casa de Ainda Ih!'!! fiz a seguinte pergunta: Comissão? O SR. DI!:POE!~TE - Es· c;clarecer J.nínneros fatos que OCOl1'l::m
111"UClrfl e cobertma de palha. O·SR. Qunnto querem pol' suas \proprleda~ tã. O SR. PnJZSIDE.L"1TE - V. Sa. e estão ocorrendo no oe"te parana
n:!lLATOR -,Aliás, no oeste de Goíâs des? - For menos de um milhão e poderla, por obséquio, nos enviar uma ense, em plena faiXa de I;,onte',ra;
t: nWlUm mOl'l,rase em casllS de pau a meio de c1'u:::ei1'08 njo vendemos. F~- cópin? O SR. DEPOElNTE - Slm. atingindo várIos munici.pios. Trouxe
1,lcJue com cobertul'a de taUla. Ain~ J:nm Wl r~:;JGst:Ul que cOl1:;egui entre O SR. PRESIDENTE - Então, pe- um pequ':1o relatório e um pequeno
tln limo pprgunta. O Gov{:rno do E,;;- }nu!.o:; daCjuclzs colonos da Fazenda diria a. V. 6a. que me desse uma "dollSier" (:os últ1Jnos acontecimentos,
'~r:.uo cOl1s~guiu controlar as ngitn~ NoSta S.mhora da Conceição, quando última informação: o parlodo at.ual é porque até a:ltes de 1962 não et;l.ão

r;ULS? lIá ponslbllldndes ele mais agi- lhes pelf\untei sf:bre o valor de suas bom e Interee~:ll1te rara uma visita c•.nlgo, encontram-se lá, na Câl1'Inl&
lilções em Goiás? F;sse problema ru~ prop:';~c1aetcs. 'Com isto fJUCl'O dizer, ao Estado de Golás? O SR. DEPOEN- Munlclpnl de Palotlna e no meu ur~
ral-ugrlÍrlo, em Golãs, se agrava ou Sr. E:l'l1J!eon Mallllhiles e noure.. TE - E'. O SR. PRESIDENTE - O quivo. Então, fiz um relato e venho
flS medlt1:ls que o Govêrno tomou ou DepuLOdos, Clue o problema da refor- cont,ato com as regiões é facilitado trazendo aqui o expe~lente e 18 com~
ulnda as que est.á. pl'opondo são capa- ma llr;rária é dar- esUmulos e o estJ~ palIO sêca? O SR. ,DEPOENTE O provll.ntes. O expediente - estou mU1~
zes de dar uma solução no problema? mulo, e o interesse do l,entento que periodo é favorável e somente agora to defeituoso da vista - se V. E4"
O SR. DEPOEN'l'E - Pode ser que está na terra nem sempre é o da co após a saIta. O SR. PRESIDENTE permitisse encaminharia il. Mesa O
sUlJnm outros Cll!:OS ou caul:as par~ 11lelh do que planta. mas também o - Qual, então, se~ia o melhor pe- SR. PREÉ.IDENTE - sra. membtos
agitações e que .não sejam· as que até Iproveito <la valorização da·proprieda- dodo, j~lho ou agosto? O SR. DE· da Comissão, o depoente prefere dar
ngora conhecemos e que estas causas de que êle forma que, sendo sua, a POENTE - Julho. O SR. PRESI- por escrito seu depoimento que não
pl'Ovorjuem agitações. Mas, das cansnsI!onua com todo interêsse e com todo DEN'I'E - Agradeço a V. Exa. Algunll J - em virtude de d1!iculdade' de visão.
exlstentes até o momento, as solu- carinho. Mas, V. Ss.. conhece a. Fa- dos Srs. Deputados ainda deseja con· Como se trata de seis páginas a mim
ÇÕES têm sido eficazes, e, ultlmamen- zenda Nossa Senhora ela Conceição? t1nua:r as interpelações? O SR. RE- me parece que seria. conveniente tê.lo
te, já. posso cltar um fato semelhan- O SR. DEPOENTl!l - Não, mas es~ LATOR - Sr. Presidente, nós pode. para que a Comissão pudesse intel~
te, aparecido há questão de poucos tou perfeitampnte a par do seu tra- riamos combinar já com o ilustre in- rar-se, Dar-me-el ao trabalho e (\0
Ulesc.s, em que, esta. solução toi empré~ balho. O SR. DEPUTADO LíRIO formante as visitas que iremos :faze1 prazer de lê-lo. UA Câmara de Ve~
gada e surtlu efeito imediato. Foi co· BERTOLLI - Concorda com seus rIa· a Goiás e sugeriria que nos desse um readores de PalotullL Estado do fia..
111(. um silêncio sôbre a questáo. O 1\os? O SR. DEPOENTE - Concor- roteiro. O SR. PRESIDENTE - ranâ, por seu bastante representante,
SR. RELATOR - Uma outra per~ damos e trabalhamos conjuntamente Acredito que V. Sa. poderla. se t1ves~ I lidamente autorizado, por unânime
gunta e tenho isso em grande impor~ com D. Fernando. Ele r.stá sempre se l~ minuto de folga, sugerir ê. Co· decisão, pelo plenário da Casa (010.
tãr.cia: o problema é ou não é agra~ 110S ajudando. principalmente atL'a- missao um plano para as visitas a cumento n9 18), vem, com todo o res
vndo pelo lnterêsse pol1t1co~partldá. vés do tornecllDC'nw de aUmentos da Goiás. Faria Ulll l'Ot.eiro, inclusive com peito, perante V. Exas. dizer e afinal,
rio dos chefes polittcos etc? E' ou não CarHas e estamos também a par dos 11 permanência m1nlma que fi, Comis~ expor o-seguinte: Através do progres.
é agravado por êtlses int.erêsses? O seus problemas e ainda posso dar 1\1· sio deveria ter no Estado de Goiás. sista municipio de Toledo, colonizado
SR. DEPOENTE - E', O SR. RE~ gtms subsídios a V. EXIl. em se tra- O SR. DEPOF,:NTE, - Será. um pra~ pela firma Indústril\ Madeireira e Co
LATOR - V. Ss.. acha que se não tando déste assunto. Estêve no IDAGO zer para nós e para todo Estado de lonizadora Rio. Pnraná S. A. "Marl"
houvesse a influência. do interl!sse po- o Padre Afonso Gregorl, que é Dire- Goltl.s rect'bp~ 1\ visita da nobre C~ pá", iniciada em 1948 e emancipadl.'
11tico. o pl'oblema terIa uma dimJ. 1.01' cio Centro de Pesquisas Boclals da missio. O SR. DEPUTADO LtRIO diretamente em 1952 que fêz té l&s
nuiçAo grande? O SR. DEPOENTE Univcrsido.de Cat611cn do Rio de JIl- BERTOLLI - Com llcença, mas que colonizadoras subsidiârias que elev"'~
...... Sim, seria dinúnuido, porque li nelro e êssf' reverendo ptwlOU sete dias esta visita não tôsse restrita apenas ram a. sede de municipio através do
nmior influência na questão é mesmo no comblrlado agro-urbano de Arrlllaso aos lugares em que o trabalho .jl\ se mesmo exemplo de colonização, 08 se~
\l polltlca, porque. (tf'raimente, quan~ O SR. PR,E8IDENTE - Arraias fica desenvolveu, mas tambám aos ja inl- gulntes munictptos: -Plllotina _ na
do se enfrenta. um problema. dêstes, rnl que região do Estado? O SR. DE~ dados ou por iniciar. O SR. PRESI- Piqulrl São Miguel de Iguaçu Media
tle reforma agrt1ria, interEsses ~.s:lOaIs POENTE - Arraias é o nordeste do DENTE - Perfeitamente, onde hou~ n"lra é Matelândia com Parte dá
silo prejucUcados, porc(uc a matorla Estado. Entre as perguntas formula- ve o problema resolvido e onde o pro- ~ea da Gleba OCol 'com seus do-
do!! chefes politlco do interior são das por êle aos colonos. torem e.s sc~ blema. se apresentasse em concUçOes 'Istr d
grandes proprietários e êles se vêelU gulntes: &0 colono filsse Indeniza- de ser resolvido. Agradeço o depoi~ cumentos transcritos nos reg oa e
prejudicados com essas desaproprla~ do de tMa sua poase e benfeiwrias mento de V. Sn., que foi muito lúcl~ Imóveis de Toledo e Foz do IguaçJ1,
CÕe8, cOJU êS!les llpossamentos e pro- que já tinha ali, se preferiria tlcar ou do e esclarecedor para esta Com1s~ em 1953, com origem ~mperial de..1880
VOCl1m mesmo resistência, comblttendo ir embora? As respostas foram de 100 são, assim como sua presença. O SE- atrRvés de escrltura publlca das Em~
ferrenhamente a ssoluçôés que o O~ por cenlo no sentido de que o colono NHOR DEPOENTE _ Muito obriga- pr(lsns ;:pcorporadas ao Patrim6410
vêrno dá ou apresenta. l~ós temos preteriria ficar. O SR, RELATOR _ do. O SR. PRESIDENTE _ Iremos, Nacional, que fêz fé a todos os s:w
casos e exemplos disto na IDAGO e Quantos por cento? - O SR. DE- agora ouvir outro depoente e V Sa adquirentes de vários 'Estados da - j."
tivemos conhecimento de que, inleUz- POENTE - 100 por cento, quer dizer, E'stá éllSPe1lSl1do. Iremos aguarda; a1~ deracão. O Govêrno do mõtado ~9
.mrntc. o progresso de nossas demar~ todos preferlrial.t1 tlcar. O SENHOR guns minutos até a chegada do outro Paraná, em 1957 e 1958, após haver
chl's ~m sido tolhido mesmo por DEPUTADO LíRIO BERT.OLLI _ depoente que c.<;tava aqui mas saiu recebido bnpostos territoriais e interM

Deputados que vttm, neste particular, Isto llignlflca boa fé dessa gent~ nes- Suspendó li. sessão ' . vivos sObre a pl'imeira transcriçiío e
prejudicados porque SU:l.ll terras se- te caso. O sn. DEPOENTE _ Em- • conseqUentemente muitas outras, co..
riam desapropriadas para flns outros. bora élcs e~t1vessem duvidosos quan- DEPOENTE: SR ANTONIO B0RDIM mo Palotlna, já havia efetuada mo..ill
O SR. nELATOR _ IIulto obriga~ 'te à posse e quanto ao dirclw de ex- Retmllio· 8-7-6-4 de 500 escrituras 11 terceiros com cr)n~
d<l, E::tou satisfeito, SI'. Presidente. 'plorac.\D da tçtra, pelo fato do !DAGO . trlbuições recolhidas pelo Esllldo. O
O SR. PRESIDENTE _ EstA com o. não ter dado a llies nenhum,documen- Aos oito dias do mês de junlo do Finco do :Brasil operava normalmente
paiavra o nobre Deputado Mdo Ber- to, nenht1m papt'l, como diziam, que ano de um mll novecentos e ~S8enta na expansão da agricultura e pecut
tolll. O SR. LtRIo :BERTOLLI _ car8cterlzl\S.~e. a êips, o dlreltõ de e quatro, perll.nte esta. Comissao Par~ ria, entrretanto, tudo isw não foi res~
Sr. Presidente, nobre Diretor do Dc- trnbl1lbor a tel·rIJ. ,tssE' problema toi Ia.nentar de Inquérlw, o Sr. Antãn!/), peitado, apesar do referido Govemn-o
pSI'tn.mento de Terras- de Goiás, no Iloluelonndo porCjue o IDAOO, depois B~dlm prestou o seguinte dep0!lnen~ dor ter sido citado judicialmente, jun~
miclo da SUa exposição V. Exa. frI- de wn ano que o colono traoalha c t~. O SR. P~ESIDENTE - ~ta reJ,- tamente com o procurador e o Dite..
sou que entre os itens a que se pro- "1ue demonstra produttvidnde, clemons- berta a seSSaO e. vai prestar seu ti", tor do Departamento de Geografia,
punha 11. cUvislio para 11 r.oluçíto do tra querer ficar na ten'a, êle recebe poimento o Sr. Antônio Bordim, reM Terras e Colonização do Estado, na·
problema, o primeiro era () de fixar o o titulo de usufruto da terra e êsses p,resentante da Câmara Municipal de ocasião dos editais publicados para.
honlcm no campo, dando·lhe l\ pro~ tltulos foram entregues ainda no dia Palotlna, no Estado do Paraná, que efeito da expedição dos fraudulento!:'
pricdnde que iria explorar e que isto cinco do mês passado l\ todos os co- va,l prestar o compromisso regi1nen~ titulos aero-fotogramétricos. Com essa
tdgnlficaria li SOIUl;Ao parn o proble~ ionos da primeira rurópolls que per- tíll e de dizer a verdade do que r,ou~ malfcia, não despertavam os morado~
ma de Ilgltação. Nestas palavras de mancct'ram 'no trabalho. Dou ainda. ber e !6r perguntado. (O Sr. Antônio l'es através da devida marcação, pelo
V. Sa., nn minha opinião, está tOdB ,ut,1'O subsidio pllrl\ V. Exa.. é que nós Bordim presta o compromisso de l'r8.- fato da malol'ia das árens se encon
11 filosofla que deve ser adotada 1:lara trnbaJ?Lnmos em contato com a Mis- xel. O SR. PRESIDENTE - EMa trarem devidamente demarcadas ('~m
no soluçA0 do problema dos desajus~ do Técnica de Israel e soubE'mos Comissãt., conlO \. S' já eleve saber, os quatro marcos em lotes coloniais.
tndos de terra no Pais. O segundo através dessa missão, que o problemB tem a incumbência de verificar as (l!\U- num excelente programa de colonlza~
pCJnto 101 a Importância que V. Exa. em Israel, é atacado de torma seme~ sas. 1\ natureza. e a profundidade da. ção. Com os referidos editais maU~o~
frisou no que diz respeito à 1>l'o1'rie- Ihl1nte, mas que 80 por 'cento dali co- agltaçlío rural no Brasil. V• S~ esLâ sos, constando nomes de glebas ou co
dade e eoro isso gostario. que V. Slt. lonos que foram encaminhados para convocado por nós, para nos ttlli,er lônlas fictícias, foram calcnelos mllha~
confirmasse a conclusão que tirei nu~ OJS kibute e para os mocllaves des1s~ os esclnr<!clmelltos que puder a res- res de titulos sem a existência rtaS
mo. visita que tiz 110 Estado de Goiá6. tiram, ao p1Uso que nós contamos peito dêsse problema e em especial formalldades legais que eram. a posse,
Visitei uma. l'eglão perto de Goiânia, aqui, 110 IDAGO, na primeira leva, na reglAo que conhece ma.is de partI) cultura habitual e moradia efetiva,
onde D. 1i'erntlndo, Arcebispo de Goiâ~ um recuo da ordc'm de 30 por cento no Estado do Paraná. F.8tamos ln- pois a maioria das áreas se encontra~
nla, Idealizou uma colon17.1l.0ão. se não somente. 'E da leva atual, de 259 la.. teressRdos em verí!lcar as caWins du. vnm, l,otalmente demarcads, com ..e
me engano, a FazE'oda Nossa Senhora mmes que enviamos, somente cinco agitação rural no BrasU,' os motivos gistro de lei 58, estradas em tMa:,; u
dn. ConceiçAo. Sr. Presidente e nobre.c; nlo se adaptaram. O SR. DEPUTADO dessa agitação, a. natureza, a proful1- suas cabeceiras. de lote!: de 10 II 16
Deputndos, em conversa com aquê- LtttIO BERTOLLI - Agradeço a V. didade e a extensão dessa agitação alqueires e algums maiores na. t>re.~
les lnVrl1doreJl, colono!!, tOdos êles que :!a. e, até prova em contrário, sou para que o Congresso Nacional possa, visão de pecuária e com cêrca de 50%
ollvl e vi, que não eram elemelltos de daqueles que dizem que, em Goiás, o legislando sôbre a matéria, encontrllr habitada e o remanescente Já com
quem RS pudesse dl~r t1vessbm prl\t1. lJI'oblema do. tena vai atingir para um meio de repOr a harmonlp. socIal promisse.da pnra. ser habitadanor
cn no trabalho da terra. eram, pelo satisfazer \lma quantia superior a. 50 no meio rural brasUéiro. Cdntamos mltlmente como se fêz nas demais co
clue vi, elementos apanhados cê. e aeo~ mil famillas. Era lsw que queria di. com os esclarecimentos de V. S' que lonlzaç/les progressivas.- Assim !tiram
16, p·em que dêlcll se pudesse tirar um 2er e perguntar ao ilustre depoente, pode fazer a exposição que desejar, atingidos mais de 10 municípios, aa
efeito subjetlto que se conclulsse se~ Sr. Presidente. - O SR. PRESI. tanto 'qulUlto passivel sintética e brcve Laranjeiras elo Sul a F6z do Igua~,
rem homens talhl1dos para a agr!- PENTE - Dl'. EmlJson Maga1hlêfl, e em seguida receberá as tnterpe1a- sendo a. maioria em partes. A locai:
aultllrn.. Mas. a minha surpresa foi um aúltlma pprgunta que me toi so- çbes dos 81's. Deputados.. menIbros tia. Ildade de Céu Azul, municlplo de Ma.
quando lhes perguntei o valor de SUIS !lcltada pelo dcpolmento de V. Stl..; Comissio. O SR. DEPOENTE - Se~ telAnclia. com sua. área totalmente ma
proprledade/:l. Primeiro pergunt~l ~ o Esta.do de Goiés tem aInda f.er11t8 njlor Presidente, nobres compQl1entes l1tlgio. vem contribuindo para o 1'.9- '
[jUlmlo tempo esf.tWl!.m nli e êll!ll me tk!Tolutas e eM que (luanHdl'lde? O m. da C6mlssl'io Farlamen'-r de Inqué- tad<' NIDl mal: de 20 milhões de -"ruo-
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l_OI, devido ao ~te plano de puderam iú:ar-N i. terra com suas Seleme, Padre VigárIo,JoAo Pelauda, vés do r;~u Interventor, em 1930.bll.t
~:4!b!Ón1zação e parque qro-industl'ial. economias já empenhadas. Conforme Bernardino Burim. José cezário Ttll- xou o Decreto 300, anulando Mdas as
1~ -naquela local.1dade existe a 10- certidão anexa da comarca de Toledo. xeIra, Avelino de Jesus, Vicente ,Lopes concessões de terras no Paraná, })te
, tria. de óleo de soja, pioneira. en- da. sentença proferida. pelo MM Juiz, Faria, Alexandre Camargo, Flávio judicando frontalmente tôdas as com
, e as demais eomunàs do oeste pa- em data de 12 de outubro de 1962, on- Paulo ,Borges, Osmar Oliari, Aurelio panhias que operavam no Parana. o
ranaense. O llUgio vem prejudicando de determina. que sejam anuladas as Nogara, João Egieio Olivetti, Helmutt nobre Deputado Lyrio Bertoli deve
frontalmente a economia geral ~os transcrições do Registro de Imóvel tIe Tinn, Abud Dequech e as demais pes- ter conhecimento. A Companhia Flm-

, qrlcuItores, industriais, comunas e o todos os lotes das colônias Piquerobi soas que foram prejudicadas nas dis- dad<!ra _Norte do Paraná 11avlà pro
próprio Estado. o Banco do Brasil e Rio Azul, cuja sentença o Esla~o tribuiçóes de terras pelo C.D.C. Por mOVldQ, em 1917, 'a' colonização ela
ou qualquer outro estabelecimento do Parana apelou e enrontra-se ;1:'11- tudo ibto, a eãniara de Vereadores dI'! gleba Santa Helena e da gleba Sue
bancário não opera. em terras UU- dente de solução_ até a presente d'lta Palotina, no Estado do Pai'aná, U11i- ry (1), que era uma concessão iin~,
,laias. diminuindo a predução alimen- no Tribunal de Justiça do Estado do ge-se a~ V. Exas. confiante na vkotta liana. Tinhà. promovido usinaS de
tar em geral, quando o nO$8o Pafs !'f.lj- l'araná. Logo após, dessa brilhante em Palotina e em sua atuação numa açucar, serrarias, indústrias etc. Mas
~ente-se prem".ltemente de maior i'ro- eentença, o Estado do panl.ná pre<>- solução' benéfica ,através da distinta com a 'revolução de '1923, que fOI a.
",utlvié'.de em geral. Os 'Portadort's cupou-se em fazer uso de uma carta Comissão". Verifica-se da exposição de parlos Prestes, tudo aquilo foi, des-

.~ títul~s fraudulentos, amparadll$ precatória de 1932 e mais de <lO aliO" feita por escrito pelo Vereador Bor- truido•. pepois daquela revolução, "le.
pelo Governo do Paraná são na ~Ull após foi cumprida '8. referida carta dim e da relação de documentos que r~m saqueadores do ParaguaI. A par
maioria "apadrilhados politlcO$". li- precatória, at[avés de mui' insistéccia. S.' 5' encaminha, verlfica-se dêsse de- ti: dai até 1930, a colonização e.su..va
~ados à corrupção administrativa, i11- onde veio cancelar a tl'anscrição lf'\O- poimento que o Sr. Bordím consideIa se reabilitando e com êsse deercto pa-

, cltdndo-se: Deputados Estaduais e Fc- billária C<!l<!nizada. da gleba Piqutrl, que a solução para o problema de Pa- ralisou totalmente.! EsiB paraliSa(;[IO
derais, alguns militares da reslll" a no MuniC1pIo de Palotina e da OecI. 10tina será a consolidação do titulo perdurou até os anos mais ou ml'nos
todqs mentindo escandalosâmente com atingindo os municípios de Matelãn- de origem que proporcionou ao Estado de 11157 a 19/i1J. O Oovêrnodo Pil~

" ~ ganãncia de recelrerem terras piua dlã, Medianeira e Sãº Miguel do Igua- as coloniza~es-existentes. Seria inte- raná, em 1948, criou a Fwldaç,{lo Pi\•
...Egociatas, aco::cl'tados pela gan'" ~ çu, a, fim de dar completa cobertula r~ssant~ - a leitura do documento r~naense de Colonização e Emll1;lll.
" maUcia do eX-GOVernador "dd::la- aos tItulados nos têrmos -acima cita· nao deixa .multo clara a posição do ç~o... O SR. PRESIDENTE _ Pe
rando que lIIanti1Z1W7n posse cUltura dos. desrespeitando ainda g, Importal1- Sr. Bordim - que êle, fôsse interro- duia a V. Ex' que, tanto quanto )QS
1Labí~ual e moradia efetiva ~08 ro/e- te ação, pendente de solução na mais gado, desde logo, pelo 8r. Relator e, sivel, resumisse a matéria porquel

tI>·
, ridca titulas. quando, efetivamente r.a alta Côrte_do Pais, a qual foi julgltda posteriormente, ~pelos demais Depu- mos outro depoente para ~uvir depu!;

5t}a maioria nada possuíam vindo a por unan1midade em 11 de autuare tados que desejassem fazê-lo, para,.que de, V. &. O SR. DEI'OENTE
, ~rturbar e prejudicar humildes la- de 1963 epubUcada· no Diário Oficial pos&am ser esclarecidos alguns asPec- essa Fundação Paranaense de CoJ:
: tradores. As áreas colonizadas já'cs- da Justiça da. Unilio, 1}9 211., de 7 de tos dêsbe depoimento que, para que nlzação e Emigração o Govêrno d;
, tavamhabitadas .:om cidades forma- no,'embro de ,1953, onde o Estado do posam ser esclarecidos algum, dIgo Paraná atribuiu mais terras da 'a'xa

41a8, que deram origem à criação dOR Paraná, tentando favorecer o' fabuloso por ser silftético,' não é muito claro. d: fronteira, l1lesmo sabendo que ei~s
, ~unlcipios, e as demais eram 1111 fU~ esbulho que vem prejudicando fron- Agradeço o depoimento de V. f!P e nao lhes pertenciam. Isto foi em i95'
maioria cobertas de posseiros de bo ' talmente as economias dos inumt'ros vamos passar à segunda _fase. V. S" a 1951. Depois veto o Decreto 40 ..: _9té, que vinham aguardando a devia; municipios e milhares de fantiUas, na será interrogado pelo Relator e todos de 11 de janeiro de 11157 O SR '~~'

, ~fstr1buição pelo Govêrno mas- o mES sua totalidade radicados dentro da os Deputados que desejarem. O SR. LATOR - Decreto de quem? d' s~
, JPo chegou a publicar num Diário O/i- faixa' de fronteira -e portadores de do- RELATOR - Sr. Bordim, recebemos DEPOENTE":" Do Govêrno 'Fede"aI'

u(al um suplemento falso com o . e: cumentações, que a mais alta ~õrte aqui, há poucos dias, a visita, a 'con- Pelo Decreto 40.735,'houve or be' .
iío número, isto no infcio de ],;8 do Pais- lhes assegurou, Parece-nos vite noso, do, Cel. Brasílio, ex"'Plre- pre;sldência da Repúbl1ca s~bmet~ a
contendo 1.800 nomes de - a"riculto~ sem fundamento o "Decreto de, Desa- tor do Departamento de Terras do regIme de aforamento as terr a

, res, todos radicados à terra e 'nenh propriaçáo de 20.000 alqueires no mg- Paraná. Nas informações que nos deu. volutns situadas dentro da ta'/: de-
jiêles re~eberam tais títulos de tei!r"J; niclpio de Palotina, no dia 13 de mar- detalhadas, com muitos gráficos, tltc., à50 quilômetros ao longo da froil1c~:

, ~pelar de manterem suas posses coni ço de 1963, efetuado pelo Gov~rno ~o êle deixou cluro que não havia. muita o nosso telTitório. O DEPUTADO
~ ",Ivlsas de respeito entre vizi ho' Estado do Paraná{ onde o qual nao harmonia entre o Estado e a Uu!Ílo LYRIO BERTOr"r - Acredít

I
eOJn ?,S protocolos nas mãos donl/ O8'0e usou o devido critério na distrlbui<:ã), em relação, a essas terras considera. e~~pa!te, nobre depoente: é 3é {1~:

..•0. sem terra. Na. minha ~tfí' em atender com prioridade os :nora· das faIxa de fronteira. Mostrou-nos g açao de terras e diz res eft ti
: h."e ver,eador pelo MU11icipio de G~e;lr: dores e os a ..quirentes ~a boa fé. ~c êle três llnhas divisórias que o GO,/Ü1'- ~ocumentação. V. S~ pOderiaPde~ar
,_'i\.través do, Prefeito Sr. CeUno Ro 1 • conformidade. c~m a. sol1cltação, U:lll- no Federal vem avançando pelo Pu· sses s~bsidlos com a Comissão '
. 4ral1jo, na região chamada Memó~l: nUne do MunlCIplo e ent~egye ~lreta- raná a. dentro 11?s terra~ consideradas ~dara com profundeza, O SR, :Jte~::
. ~()fQm criadas 'esQolas, mesas eleIto~ mente em mãos após a leltUl a publtca, faixa d.e 1ront.eus.. De1Xou~nos ~ grá- f i ENTE - V. S~ poderia. então re-

""J!1s e reabertas as estradas em 1957 ao representante de S. Ex' Govem.a- ficas, mapas aemonstrando isso, de~ e~ r-se ao problema da -agifação' ru
Mas tudo, foi em vão, pois'a l11al(ci~ dor do Estado, ficando ~sim uma dl~'; clarando-pos também que não havia ~a 't as causas da agitação rural so:
/:!. corrupção lJão contemplou os légl': tribuiçao P911tica e pal'clal, prejud~- bom entendimento entre, o Estado, 5~ Udo em FIo, digo, Palotin~ O
tJ}I10S ocupantes com nem um titulo cando muitos adquirentes de boa "e. com a sua poillica agrária, f! .0 Go- . RELATOR - A per"'unta u~ fi

, ~e propriedade, prejudicando frontal- Por Isso os colonos. deviam .ser recm- vêrno Federal. V-o S~ vem agora Cl'n· fol a seguinte, sabendo q'Ue essis tel'~
fente os legitimos lavradores crian- bolsados dos dois mil cruzeuos pa~os firmar justamente aquelas palavl'lJs. ras eram- do 'Govérno Federai por
, o sérias conseqüências de ordem sn por alqueire,' em favor dos titulados Confirma que essa faixa de fronteira Óue o Estado avocou-se dêsse dl~eIto?
oial, econômica e de esfacelamento d; do Senhor Moisés Lupion: Por ouLto ..: justamente jurisdição federal e \ll"JIl SR. pEPOEN'l'E - Vou che"'a" lã

, J,11uitas familias devido à constante lado, o·decre~o de desapropria<;I1o p~l sendo atingida.por atos e decisões do rum mmuto. Aqui estão os doc:i~en
, I}tuação de jagunços profissionais ncc- interesse soc~~l. em nada contfibu~u Govêrno Estadual. Felizmente, depois ~s. AV1SO do llt1ín~tério da Fazenda

i
ltertaqos naquela. época . pelo entlio para a tranqilihdade de. palotlna,l)OlS de V. S~, vem depor justamente o E'n- n 1'1 cl":, 8 de janeIro de 1958 e tôda

lliz de Foz de Iguaçu, que pela /lU os executores em lugar ,do "interêss~ carregado. dêS&e assunto na área 'Uili· a r~ açuo dos titulos emitidos co _
-_tuação profissional proporciol,av: social", parecem visar o mterêsse paér- tal'. I1.:lp Já está convocado e vem n03 ~rárl.?St à le' federal. Assim náo ~i.
opação constante ,e Ás vêzes morte ticular e polltico"~ Dev!'l-se tamb:n dizer alguma coisa a respeito siessa esp,,-, l!;da a origem dos títulos de co
p,3ra formar o tal amedrontamento : considerar qqe o titulo de aforame~.o situação entre o Estado e a Uniào. lo~izaçao, pOl'que o Governo do Es:'
tun de fazer acêrto ou abandonarem seria prejudicial ao bom e fi!n1te de. De formu. que, depois das informações rf o ~udou o nome das áreas aos
3 J?ropriedade. tudo fsto baseado em senvolvimento da região, e lS o e- que V. S" nos deu, confirmando as os, nuo .m2diu a terra, não demar
-qtulos nulos de pleno direito por te- vido a .mentalidade do colono e o ir declflraçóes do ceL I Bl'asilio, vamos cou, Então, llurg'iu o problema I~",O
rem sido emitidos dentro da 'faixa de dusírial que se desinteressa daqu. o ter· informações de um membro do ,en' se1/iuida, isto porque a com~,'~a.
.fronteira, contrário ao 'Decreto Federal que não é exatamente seu ~ assim Conselho de Segurança . Nacional, a er~ obrlgada a mandar registrar .-,or
p9 40.735, de 11 de janeiro de 1957 faltaria. o estimulo de const!u1l' b~n- quem está afeto o próblema. No en- c;.ueb o nome não coincidia, embura
SJl)n respeitar as devidas docl,tmenta~ feitorias e de uh1a explOl:açao faClO- tanto, ~amos fazer algumas pergun- sou esse que estava em cima Os Jui
llõe8 anteriormente transcritas nag co- na" da terra com vista. a um 101l~o. tall a' V. & _sõbre,o problema. Em ze~ estavam preparados. -tudo vinha
mlU'cas, que sàmente a vitoriosa fé' futuro. sendo assim, para.' Que l1a...a que fundamento se baseou O~Estado feito e fazia-se. a transcrição poraue

, Volução e o importante Ato Institu. lintisfação completa.ao amblente agri- para não reconhecer aquêles l;ítulos f. nOme da gleba era diferente. Ên
Qwnal poderão através de mão filme cola no oeste paranaense. aCha11),O~ ~ue originários, digo origina.Is, que deve- tar' qUllndo· vinha. o portador do tl
~o nosso eminente Presidente da Re~ a solução que mais consulta os•.n de- rial1l ter sldo dados pelas autoridades u o que o Estado entregou êle já

. J2úbl1ca eo Congresso Nacional mora- rêsses da região é a C01lSo11dacao. o que tinham jurisdição, sôbre a terra, encontrava habitante em clm~ da sua
.l,lMr ,a' nossa querida Pátria. Em ju:' titulo de origem que proporciono~ l~ no casQ o Govêrno· Federal? Em que ~rra. Então, o Govêrno -dava cober
nho de 1958, por detel'minação do Ml- excelentes colonizações. Com aI!, U• - se baseóu o Estado para arrogar a si ura aos .titulados de tomar a sua
ii~tério da Guerra e da 5' Região mas perturbações, coações e pr~~es de o direito de, agol'a, red~tribuir esses terra. Havia a ,reação e vinha a luta
Militar, foi determinada em Paiotina vários agricultores em suas reSldcncias titulas? porque me parece que a dú~ sangrenta eom~ mortes etc., ações em
g. I?ermanêncla de um destacamimto ou em pleno trabalho na sua lavoura, vida está ai. :ll:sses tltulos anterIores j~~o. Existe grande _quantidade de
l?lil1tar do Exército, onde restaurou a sem o menor resguardo àS senhor~ dados pelo Govêrno Federal e o Et;- r oes em juIzo. O SR. PRESIDENTE
tarantia e segul'ança da famllia ~lo- que estavam por áar à luz. ,l!:m~dror tado sobrepondo-se· êsses títulos, so- ta Em Plllotlna, V, S~ calcula qUI111
tinense até meados de 1960. Ondé se {ando-as com graves conseqUepc~as ~ brepõs outros titulos, Diz D Cel. Bra- s ações haveria aproximadament~?
~!lZ presente 0, Exército Nacional cfi- gadas ao- docu~ento n9 10-C ll~rav _ silio 'que há novas sobrel1os1C;Óes. Itste O SR. DEPOENTE - Em PaloUna

~
lmente, todos respeitam a lei e o dos documentos n9 14, onde foi auto é um caso-tftpico. Por que o Estado houve uma providência imediata.
81to, evItando 811sim \ corrupçúo e rizado novamente um destacamento fêz iSSO? O aR. DEPOENTE - Jl:' Quando. houve o conflito no sudoestp.

':.olência~ No 'MUnicípio de PaloMna militar do Exército Nacional par.a per. muito simpleS responder. A situação eu tOplei uma providência junto ãó
multas fammas acham-se com suas manecer em palotinn ate o termino das terras do oeste do Paraná é muito Exérclto Nacional; em relatório en'lla
economias fulminat:as e com diver~/ln.. das graves perturbações ali pratica- prolongada., As concessões de ten'as d~ em 1957.. Quando entrou a. Poii-

.. das nas próprias famllias, pois 11!1'11am das contra humildes agricultores. '~a imperiais a São Paulo e ao Rio' Gran-, ma com cêrca de 150 homens, nós
deixado em outros E:tados seus Dor- ocasião que a benemérita comissao de foram reconhecidas pelo Supremo, e]figímos a ,entrada do Exército :'Ia;
mais meios de vida a fim de procurá- Parlamentar de Inquérito é!ue in"/('s. :3:ouve naquela época dificuldade de donal imedllltamente. A entrada do-J,ént uma melhor previsão tudo .Isto tiga a agitação nos "Melas Rurais 1)0- penetração, porque daquela vez o Im- Exército acaImou os ânimos. O Exér- ~,

, .aeado nas documentaçOés que lhe derá cientlficiar-se "in loco" atra'/és pério deu terras muito distantes.~ As- cito perma~eceu lá de 1958, at~ 1961. -

fi
m apresentadas, fazendo fé r:a do re.spectivo levantamento,. podendo sIm, só após a aber.tura de estradas Eu era o unico verea?or do mte[ior
içãodns ditas terras, sendo que ser ouvida,a Câmara. MuniClpal reu· é que começou, então, a colonização pelo município de Gaúa e tinha força.

, isto é, mais de 1.000 fattltlias nlda, o ex-prefeito Municipal de Guai- com a instituição $ie fundações. Acon- p,erante o Exérc1t~, perante as a'Uto
éifriGntram-se prejudigadas, que não ra, Dl', OsWaldo 'Uveira e Or. Anoar teee que o Estado do Paraná, atra- rrdades. Essa foi toda a nOfsa defçsa..
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o Exél'cito Nacional lnterviu POSitIva-I 5unto do ParanlÍ parece que o colega ,~tada novarnent~, .altnglu o dIstrIto de situaç&o. No que diz respeito & HtI
mente em defesa ela lamilia paloU- ~e~toli conhece mais do que eu, ~e-lcéu Azul em cheIo, até a ~Idade.. que luta, de dlsputa. das propriedades, i
l1ense. O SR. PRES!DE..~TE- Quan- dma a V. E:..a. que passasse a pala- seria a cidade do municiplO. Sao 22 Comissão terá SUbSldi0S para estuáá.~
las ações ainda haveriam no' M.unicl- vra a l!le para o interrogatório. O' mil alqueires de terras que foram los, julgar e trazer as soluções ncl.tlJ
pio de Palotina aproximadamente, por esclarecimento (Ae desejava já tn,e.\remontadas, atingindo grande parte rais. Com referência a outra pat't.f.
alto? o SR. DEPOENTE - l'alo- Estou Eatisfelto. - O SR. PREdI- Medianeira, Matelãndia e Sâo Miguel também talvez não seja Imprudênclá
tina. ~ Wb... multas porque 10i Ce:ta DENTE - Com a palavra o Depu- do 19uaçu. - O DE;PUTADO LYRIQ a Comissão interpretar o direito di
uma ação coletiva, para todos em co- tado Lyrio Bertoll. V. Exa. dtlP"i5, !BERTOLI - V. S". poderia respon- que 1ár preciso. O que á Comill8ão
mum'. Foi um interdito contra tOd(ls IDeputado Paulo FreIre. poderá usar der qual o motivo por que essas Cá- interessa é a investigaçáo de protmj
os titulados. Todos os titulados estu- - a palavra e 1'a"t'r novas pergun,a:;. Imaras de vereadores desses ml.!l1l- didade da causa e das orIgens da a~l
Vam proibidos de' entrar nas terias. - O DEPUTADO LYRIO BERTOL! ClplOS se reumram para tratar desse tação rural. Sr. Presidente, estQ'!I
'Oltimamente, usando de malfcia. bur- - Sr. presidente" Srs. Deputados,! assunto. o que esta, sendo urgen~e, satisfeito. - O SR. PRESIDEN'I'lB
laudo a lei é1es estão entl'ando Com. Sr. Depoente. Gos.al'ia que. na me- premente. o que esta ocorrendo? - - Com a palavra o nobre Deputado
prando -o 'depositário, com ~ pOl\- dida do possivel. V. Exa. fOsse .cbje- :O SR. DEPO~TE - Havia cons- Austregésilo Mendonça - O DEPU'
ela etc estavam Inolestando nova- tlvo nas re!opo!otas. Que elas fOs~e111 !.antes reclamaçoes dos" eleitores. Os TADO AUSTR.EGJl:GILQ MENDON
mente ~~ n~l'lcultores. Entilo nós re- as maIs curtas possiveis e objctlvos 'prefeItos - não podiam emiscuÍl'-se ÇA - V. S..... na exposição que aea
corremos novamente ao Exército Na- para que se possa ~irar as concltlsó"3 'Ilorque tem o Governo peja tI'ente. ba de fazer, fez refercpcla à eldstên~
clonal e o Exército, desde o mês pas- neceslurias. GostarIa que V. sa. me jlEntao, as Câmara!' de vereadores to- cia. de duas grandes areas territoriais
sado. está garantindo a tranqüilldl1de dis~~sse qual a condu~a_ do Poder ,1u- maram a frente. - ".o DEPUTADO no Paraná que estal'lllln sendo admi
ue nossas famíl1as. Aqui está a p~o- dlclarlo, po~. ln.term~dlO dos JUIzes. L;F!'lO BERTOLl ~ V. S~: quer nlstradas ou entregues a SUPRA e
va: a escritura pública registrada em naquela reglao. Isto e, de Guall':l. de exphcar melhor por que os plerc~tt)S que já estavam sendo invadidas.,
1956-1957, os impostos mUl1lcJpals J)a- Toledq. de casc?,vel e Foz do IgUlWU? nao podem envolver-se? - O ~E- Gostaria, se fõsse posslVel, que v.
gos. coincidindo, calhando com os ti- - O SR. DEPO~NTE - 9uant'J ao NHOR DEPOENTE - E' muito ~lIn- S~. fizesse a geutiJCt,a de inf':>l'mar
tuJados. Assim aconteceu em milha- ju~z de Toledo ate o ano d.e ,1950 foi pIes. Os pref~itos tõm o GO"l2l'1l0 qual a extensão tCj'l'Itorlal dessllll
Tes e milhares de casos. Tudo de pessimo. 9onsegu!mos retira-lo de- pela frente e tem que !eceber dinhel- glebas, dessas áreas entregues à SU
acôrdo com o pronunciamento do Co- poIs de mUIto sacl'lfíclo, muito, nlLlltJ 11'0, ctc. Como ~ Governo se coloca PRA. - O SR. DEFOENTE - No
TOnel Brasllio, são 20 mil alqueires trabalho. O - SR. I?EPUTADO do Jado contrarIO e esta dando LO- oeste do Paraná, deve ser entre An
de terras remontadas. O Sudoeste do LYRIO BERTOLI - Pesslmo por Ibertul'a jusiamente. aos titulados. drada e Silva Jardim, da ordem de
Paraná tem uma situação diferllnte que? - O SR. I?EPOEN,TE - Por- Como e qu~ os preCeItos POde::l,com; setenta ~ cinco mil alqucires paulls
do Oeste. Là, eram terras do INIe que davu cobertura aos ~Itulados, co- bater os tItulados .se i:so os ~:-,1or.a tas. - O SR. DEPUTADO AUS\'RE
e C0111 o Conselho de Ministros foi operava junto com os tltulados,co,J1 ~al perante o GOVerno. Os preleJtos Oal:SlLO MENDONÇA - Quantos
fácil fazer aquela fusâo do Estado do' o~ grupos que portavam tltulos em· nao ·ttm coragem de enfrentar ,d. 51- hectares? - O SR. PRESIDENTE 
Pnrnna com o Govêrno Federal .rlo c~~ do~ llgl'lcuJtores. Isso aconte.;cu tua~ao. - 9 SR.. LY!tIO BERrOLI 2,8 o alqueire paulista. - O DEPU
C~tc do Paraná é diferente. As pro varIas vcze-s, - O DEPUTADO LY· ~ Os prefeItos nao tem coragem de TADO AUSTREGÉtS':.LO MENDON
priedade são de particulares, na l>ua RIO BERTOLI - Estou satlsfellO. falar com o Governador. - O SE- ÇA - GostarIa também que V. S'.'
maioria. S exiSte a gleba Andrada Agora, pergunt0ft a V. ~A.: e a <:on- ,NHOR 1?EPOEt.~TE - O nosso pre- fizesse a gentíleza ae lnformar de
c Silva Jardim que pertence à ."U- dula da pollCI,:t -: GostarIa, !?or exem- Ileito esta ap?iando, os atos deso~lI-!s- que modo a SUPRA se tem condnzldo
PR~., mas está sendo Invadida ~om plo 9ue V. S. se restringisse :'l !oi- I tos em Palotma. Ja o denunCIeI ao no Paraná em rela<;.ao a essas áreas
titulos do Estado, também. Já estive tuaçao atual. Qllal a conduta da IConselho de segl1ran~a, 1~~ Estado do que lhe foram entregues, antes e de
na. SUPRA. conversei com o coronel. Poll~la? - O S~. DEP!JENTg - I~a~ana" como lambem Ja o dellUll- pOis da Revolução. - O SR. DEPO
pois aquela área está sendo invadida. I,mmal?1ente• n? novo GOv~~o. a. .~o-lcle~ aqm. - O DEPpTADO I.jYRIO ENTE - Os lap,os !oram dois !.lO
completamente. Chegaram a criar um bcla n~o se envoJ~ell. mas ult.unan,_lJ~ BE;R,TOLI - V. S. acredlt!t ~!e Paraná: primeiro do Estado. que ete
municlpio dentro daquela área ;':')111 te, está, em Palollna. se envolvendo. Ipode haver, no oeste do.. ~a~aml. a"l- sobedeceu a Lei e, depois. da Pnili,e).
140 eleitcres. O SR. RELATOR _ - O DEPUTADO LYRJO BERT;)LI 1 t!!,çaa que traga consequencms mUl~o que não tomou conta elas telTa3. 
Ent- Est d • ·'t - Como? - O SR. DEPOENTE -lserias? - O SR. DEPOENTE - oC O DEPUTADO AUSTREGÊSILQ DlI
, ao C;l '_ a" o nu? lespel a essa de- Envolveu favorecendo os titulados. -;- não houver uma solução benéfica do MENDONÇA _ Antes da Revoluçt\o,

]Imitaçao, es.a jUlIsdiçao da. Ulllll.o, O DEPUTADO LYRIO BERTOIJ _ Supremo Tl'lbunal Federal, vai haver. como se conduzia a SUPRA na paU
d~ S~PRA? O SR. DEPOEL'lTE :-: Envolveu fazendo o qUt!? _ O SE-I- O DEPUTADO LYRIO BER'fOLI tlca agrária em reJa~l1() as áreas que
Nno lespe~ta nad,a absolutamente. !.,l NHOR DEPOENTE _ Dando zouer-.- De que ordem será essa t:onse- lhe eram ent.regues no !!:stado do Pil.
u maior lesponsuvel pelo que acor.te- tura a jaKunços. a portadores de tl~ qUéllcia? - O SR. DEPOENTE - raná? - O SR. ANTôNIO BARO
ceu. O .:l~. RELATOR - Mesm~ I) tulos. haja vislo que o Exército. De ordem forçada, porque a tet,ljo DIN - Em Cascavel multo m,}.
atual 00ve1'1101 O S'f}' DEPOENTE - atravcs da 5" Companhia de Fronte}- obriga mUltas fllmllias . ..,.. O D:é:PU- creio porque o presidente do Sindi
Ainda. continua. O "oR. RELAT,!~ - ra, comprou tudo isso em PaJotlna. TADO LYRI0 BERTOLI - V. S". cato. lncluslve ficou prliso. 'Estava
Nós soube~lOs que o atual GOVt?1'110 _ O DEPUTADO LYRIO BERTOLI prevê mortes? - O SR. DEPO.'1::-Il'E pl',eg!1ndo agitação. A conduta era.
t,em procmado. tem se esforçado para _ V. S". falou em jagunços. O que - Mas naturalmente. porque extHem pessnna. - O SR. DEPUTADó
lcsolver éSEe p.robl~ma. O SR: DE- fazem esses jar:unços? _ O SR. DE- dois documentos e senão há uma po- AUSTREGltSILO DE MENDONÇA _
POENTE - NO~ tmJlamo~ mUlta, es- POENTE _ Jagunço é o elem(,llto slçao firme e sérIa; patentemenle vai E depois da revolução? - O SENHOR
p('rança., Infelizmente. nao reSOlveu profiSSIonal que pl'rturba constante~ Ihaver. O Supremo Tribunal Fed<'l'aJ .'\NTONIO BORODIN - Ainda não
em Pnlotma, nao resolve em MatchHJ- mente. em l'odizlo, as famillas. c11e- ijá haVIa Julgado por unanimidade. O entrei em maior con,acto com 11 re-
dia, .• O SR. RELATOR - E no E&- d' It Est d d P . t I- Est'tl'do, de modo geral? O SR. D'~PO- ga na casa o agrlCU 01', conversa I a o o arana en rou com ,Im 1(; ao. Ive na SUPHA e lá estão
.• '" com éJe e vai ameaçando. Volta eIagravo. Oeu multo trabalho para él]- se organizando para tomar cont.a daS

ENTE - De modo geral, no sudo- meia surge UI11 conflito nesta reP:l1lo contrar-se uma tórmuJa através dadterras. - O SR. DEPUTADO LY
este resolveu, porque houve êsse con- _ O DEPUTADO LYRIO BERTOLI quat o Supremo aceitasse o agntvo. IRIO BERTOLI _. Não tive ocasião
chavo com o Conselho de Ministros. _ Já houve mortes no Oeste do Pa- IAssim, foi prolongada por mais t(m de apl'celar o depoimento do ex-Di
O SR. PRESIDENTE - O Estado raná? _ O SR. DEPOENTE _ F:m ano' a~ situac:ão. Se o Estado não retor do Departamento de Terras do
continua tItular na zona cle Palolina, Palotina já se verificou uma mone tivesse recorrido na primeira ação 'lo Estado do Parnna. mas pelo que 11,
por exemplo. O SR. DEPOENT:E: - com uma 44. O processo está' enga· jUlz da comarca de Toledo, em 1962. dava a inlpressão de que no oeste do
A zona de Palotina 1'01 desapropriada. vetado, ainda nno saiu. _ O SE- Palotina estava ausente de tudo, es~ Paraná existe paz e tranqüilidade. O
1'1 zona sudoeste foi multo fácil rc- NHOR DEPUTADO LYRIO BER.rO- tava tudo em ordem. - O DEPU- que dJz V. S.... • a respeito dIsso? _
solveI',' porque as te1'1'ns eram da LI _ Houve invasão nos domlci!ios TADO LYRIO BERTOLI - Qual a O SR. ANTONIO BORODIN - NAo
União. A ~nião entregou ao Esta";u. dos colonos'! _ O SR. DEPOENTE forma que V. sa. sugeriria.a C0111IS- e~iste, porque enquanto não houvor
através de um convênio. Agora, !\ll. _ Em alguns. No mês de maio, L';)r sáo para se evitar que ali se '111'oce- solução das terras. que a pessoo não
zona sudoeste do Paraná é multo dl- exemplo. houve. Foram feitas 1i,'e"- desse a- uma verdadeira guerra? - tenha os documentos definitivos das
fcrcntc porque as tel'l'as além de se- sas prisões de colonos em suas resi- O SR. DEPOENTE ~ Está no meu terras não pode haver paz nem tra
rcm faixa de frontClra tem doculJlcn- dências e na própria lavoura. - O relato. Queria fazer um apêlo ve- balho, porque nlngucm, sem a (erra.
tar,ão antiga. imperial, têm que s~r DEPUTADO L"i'll!O BERTOLI - emente à Comissão para que ajJl'es- legitima, tem vontade de trabalhnr,
respeitadas. Quero esclarecer maís -Qual o espirito. nobre depoente, dos sasse - deve sair hoje a publicação não sabe o que vai fazer porque est~
que acredito que o Gove1'1lador do F.s- colonos da regIão? Estão animadús do acordão do Supremo Tribunal Fe- incerto. está 'inquieto. Se chega. U111
tndo esteja bem Intencionado. mas es- ou desaninlados? - 'O SR DEPOl!a\- deral, do agravo do paraná - que "je!!p", fica. preocupado; se chega.
teja faz~ndo isso para evitar ôíws TE _ Na gral,lde maioria, éles '!õtãc apressasse essa deCIsão, uma vez que uma outra condução, fica preocupado.
para o Estado, porque valendo ês:1CS desaníml'JdGs. principalmente porque o com ela virá a conformação total do A -solução benéfica. social e humana
tltulos originais éle sera obrigado a Estado ao Paraná vem cobrando as povo. Até o presente momento existe é o documento definitivo da terra.
indenizar os titulos emitidos. Mas :iI terras novamente. Cobra Cr$ 2.000.00 essa dúvida. O Supremo Tribunal :-e- uma tese muito Importante - pedia

. também há fraude, que denunciei ao por alqueire. - O DEPUTADO LY- conhece nossos direitos, os direitos de Tanto é que estou ml' batendo por
. Conselho· de Ect,urança, no Rio. O RIO BERTCLI - Quer dizer que os colonização. de fixação do hOm"l':1 á inclusive que me dessem mais um

portador diz que mantinha posse com colonos pagaram e vão ter que pa- terra, daqueJe~ qu~ vé~ pagando os mtnuto para term11lar - é a refe
habituai e moradia efetiva e nad,", gar de nõvo? - O SR. DEPOENTE impostos mumclpals .. Do outro lado, rente à carta de a10ramento da faixa.
disso é verdade. portanto, o port:l- - Sim, porque o Est.ado desaprop:-lou está o Estado que nao quer vel.· re- Na 1aixa de fronteira sou agro-in
elor do titulo usou de má fé e deve os titulados. - O DEPUTADO LY- conhecido êsse direito, haja visto que dustrial, mas disse ao Conselho §
[er condenado. deve ser chamado a RIO BERTOLI - V. 5". pode dl1er, entrou com um agravo no SUpre1JI0 Segurança Nacional ao Ministro
lfSpoDsabJlidade e incluldo no ~to aproximadamente o número dêsses Tribunal FederaJ." fazendo .demorar Guerra e. ao CorOllel Ivan que n
Jnstituclonal. Todos aqueles que' nflo desajustadol' em todo o oeste do Pa- mais eêrca de 6 meses, quando a sen- haverá paz se não houver tltulo dt
1.1n]lllm posse, inclusive deputados e raná, abrangendo todos ésses mUlli- tença 10i dada no ano passado, publi- flnitivo. 'Então, estou apelando -in
outras pessoas altas que eu couhe- ciJ)ios1 - O SR. DEPOENTE - Dá cacla em 7 de novembro de 1963• .E.~:t nome da paz. digo. da Câmara M\I.r
ço usam dêsse processo. Be se fêz milhares. Acho que dá mais de 10 situação' do oeste do Paraná podia nicipal e espero que o Conselho q.e
uma revolução para melhorl}r a sl- mil 1amillas que estão com documcll- ser resolvida pacUicamente. Essa Segurança Nacional, a Comissão PI;.f
tuaçao do Pais é necessárlo l'1'lvolver tos remontados. - O DF:f'UTADO ação envolve direitos do Estado t' .da lamentar de Inquérito, que é um· 61'
os mentirosos (Jue ludibriaram o pró- LYRIO BERTOLI - No Muruciplo Un1ào entre a faixa de fronteirl1. e gão fspecIal, para que se empenhejh
:prio Govêrno e complica.:rmn a IJHl.Ia~ de Mateldndia." o que V. S". diz documentos (le origem da colonização. decisIvamente por que as' Fôrcasi
~ll.o cla{juela região, compllcarmn a sõbn: ele? - o SR. DEPOEN'l'E - E' o l'ecurso 69, Sr. Deputado, de mndas. Conselho ele Segurança ..
economIa do municlplo, do Estado e Matelâ.ndJa tem uma., grande parte ,1931. julgado no ano passado. - O cional reservem suas áreas e ti '
<1.. nl''''nl'lA F-edernciío. - o SENHOR éle tft.ulll!l eme foi l'f'lmelt.ar]A~ A nutrA DEPUTADO LYRJ'O .BERTOl,y - V. 8111111 11l1'Uf1r.JUl1\pf< 11 'T.I>; oH"....
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~a de Aforamento. EntRO, para bre.s Deputa.dos, comocomllonej1tes Ium expediente que, colocado nos &el1: para viver razoàvelmente com' sua
til\Tas devolutas, poderiamos impul- da Comissão Parlamental' de lnque-, devido]; têrmos - não sei se OI tCr- .u'ntlu, porque 111.0 tem capacIdade
fJionar os Municipios, ultimar o pIe- rito da Capital Federal, d4p a -r.;ssamos que estão ai em Minas Gerais,l nem recursos. Esta a sItuaçao Ago
!'ftro dos convêrlios - Ministérios ,da Excelências que nesse memorial mi- Deputado à Assembléia Leg!slativa/'- 1'11.... informaçâo de todos a enme
Agricultura, SUPRA e Conselho de nha intenção, em pequeno relato, é as suas declarações terão de merecer çar pelo Deputado Ladislau Sttlbes.
Segurança Nacional. Quem daria o - que a lei federal fõsse cumprida alra- fé e respeito e a decisão da Comissáo que merece fé, não diverge, E' esta.
'titulo definitivo sreia.·a prefeitura. vés dos Municipios... - O BR. não vejo motivo assim tão forte para a situação em que se encontra o pllé
II!1ntão, nós alimentariamos O panora- PRESIDENTE (Deputado )scar (;or- revogar, tanto' mais qUe é um expe.- prio nacional, em Governador Vala
ma do Municipio. Uma :fronteira. bem rêa) - V. S~ prevê a descentl'ali7,a- diente que, colocado nos seus de~óos dares. MultI>' obrigado, -- O SR.
habitada s~ torna defesa para o País. ção na apllcação do Estatuto da Ter-' têrmos - não sei se os ,têrmo& c,ue DEPUTADO PAULO FREIRE (Rela~
o Municipio hnbJtado é um estimulú. ra. PoEle continuar, - O SH., AN- estão ai não corespondem a. l'uas in- tor( - Quando me olJus ao cnvio dês
I- O SR. DEPUTADO AUBTREaIl.:- TONIO BORODIN - Elltào, eu te- formações - seria um instrumento a te ofícIo não é que pudesse, absolutaw
SILo DE MENDONÇA - Que faixa? ria prazer máximo que a Comissão mais para que a Comlssílo quando lá mente. em dúvida e jôgo a Idoneidade
Com que extensão? - O SR. ANTO- examinase êsse Estatuto e. o colo- comparecese, naturalmente com llutra do meu particular antigo Ladislau
tNIO BORODIN - A faixa'de cento l' casse sob apreciação oportunamente. orientação ou com um nôvo eIementú Salbcs. meu companheiro de Partido
cinqüenta quilômetros de Atlântico a _ O SR, PRESIDEN'l'E (Deputado na direçãó daquele próprio ferl"lI'aI, e homem de absoluta confiança para
Atlãntlco; que anulasse todos os do- Oscar Corrêa) - V. S~ pode l1!llXar pudesse oferecer à Comissão subsidio miJn, O pedmmento dêle foi, pllra.
cumentos emitidos de dominio pleno cópia. Vamos analisar devidanlente. talvez maior daqui,lo que ocol'reu, do mim, excelente, O problema. é que ll.
~ passassem a cartas de aforaml'nto, _ O SR. ANTPNIO BORODL~ - que vem ocorrendo e daquilo que po- Comissão está se antecIpando no jul
...... - O SR, ANTONIO BORODIN - Está 'incluso no Relatório, pO!'que derá fazer, qe modo que U!la at1vcr- gamento, que. não fêz. IE:s,;e é que é
Os municlplos ficariam sem qualquer achamos que, teriamos mais numero, tencla nesta hom ao Ministro rcspun- o problema. Nós estamos anteciOll.n
renda porque a maior renda do 1.1u.. mais quantidade e dariamos mais s{wel por este setol' acho de grande do ,lulgamepto que não â !loru tle
fticiplo é o impõsto i1~ter-vivos. que respon.sabllidade aos Prl".teito~ no n~cance e acho que esia Comissão não fazer ainda. Sei, há nlUltos anos,
recai ao Munlcipio. Então, se o Pre- -sidente da República está empenhaão sentido. de colaborarem fla 'eclt:;Jera- tem por que revoga!" \lma atitoUde ,que que a fazenda estava abandonada e
eln forti!icnl' o Município e o País, ção de nossa pátria ~streulecidll. - aqui foi estabelecida. E~se o meu até tentei "ocupar aquela fazenda
() Município que é a célula"mater do O SR. PRESIDENTE lDeputadú Os- ponlo de vista. O SR, DEPU'IADO através do Mintst.ro Oswaldo ],Ima
progresso do pais, então nós estamoS car corr'ea! - Agradeço o depormen- MANOEL DE ALMEIDA -- Senhor FilllO, propondo medidas, POt'qut do
apelando por que haja o título defl- to de V. SI', o seu comparecImento. Presidente, apenas para um esclare- meu Parti0 sou o mais ,vomelo p.m
nit1vo de domínio plerio em tOda a Muito obrigado a V. Sí', Sr. Borodin, cimento. Não tinha conheciment~l. Valadares. E' a minha l'1.';;llilJ 111inha
extensáo da faixa - de fronteira do e, nossos agradecimentos Ao Câmara Não tinha' conhecimento, quando 1il\ zona, de forma que não 1>1.' p(íll e,rn
território nacional, com' exceção das Municipal de Tolentino. -- O SE- a observação de qUIlr a origem do ctl~ dúvIda o depoimento voraz") sob '[0

reservv.s que aConselho de segurança NHOR BORQDIN -:. Quel'1lt .lgrade- elo ter1a --sido o nobre Deputado La- dos ,03 ,tltulos correto do nosso com
Nacional e o E.'Cército necessitem para cer a generosa .Ilcolhida que mb deu d.isIau SaBes. Considero também qUe> panheiro. Mas é 'que nós estamos nos
uma. fOl'tificaçflO,' Hoje temos bom-" a. Comissão Parlamentar ele Inquérito uma palavra de um homem afe1t-o_as antecipando no julr;ament.u, porque'
ba!l .dirtgidas, meios -estrBtégicos que e, especialmente, ao Deputado da Re- lides administrativas e legislativlls e não chegou a nOl'a de jUlgar. E' pornos obrigam a encarar a situação gião, Sr. Urio Bertoli. Multo obri- que trouxe de lá informnçiie:; talvcl isso que objeteí a remessa do oficlu.
1lâo mais como no témpo antigo. Es- gado. O SR. PRESIDEN'l'E até calcadas de suas próprIas obser- - 8J1. PRESIDENTE - lDeputado
tamol/ na era moderna.. O SE- (Deputado Oscar Corrêa) -- Antes vações, acho que essas Jbscl'\'açceõ Oscat: Corrêa I - Da discussão que se
NHOR DEPUTADO MANOEL DE de -passar a outro depoente, vou p:o- merecem fé. Acho que us térmos do travou de nôvo' a respeito do pl'oble

'ÀL1'\!EIDA _ Queria. saber quais os ceder à leitura do t.exto do aÍlcio que oficio podiam ser modificados, porque ma, creío que se pode tirl1l' uma COll
Municiplos abrangidos por essa área enviaremos ao Sr. Minisi,ro da Agri- naturalmente. Governador Valadares. clusão. Sem nC<'essidade d(! "{'por em
de litígio enls o Estado e a Ns.!:,ão. cultura, como ficou deliberado da vez teve como ponto de refel'imica llque- votnçlío, a nós nos parece qlD as pon
_ O SR. ANTOmO BORODIN ,- anterior: "A Comissão Parlamentar la. fazenda e nào sería mal que nos derações dos Deputados t!Sclarecem
No.parana SilO mais de quinze, Atln- de Inquérito destínada à.' verificação equacionássemos os têrmos e em vez desde logo. o seguinte: que f.> um pró:
,a tambélJl os Municípios da margem ... (Le o oficio> - O SR. DEPlf- de dizer que "está abandonndo", que prío fl't:leral. em estado deexplor,açào
aireita dó rio Tupirím. São mais de TADO MANOEL DE ALMEIDA - "dali surgiram çs latõres que deter- insuflclente. pelo menos senão em
vinte muniClpios. Se f6r consolidado Quer me parecer que ês.~e ofimo está minaram aquela agitação". - O SE- completo abandono, Nestll parte.. a
o título de origem, vai atingir no em_ t(~rmos muito inciSIVOS e diz mui- NHOR PRESIDENTE (Depntado 08- nobre Deputado Manoel dto Almeida
:Paraná mais de vinte municlpios. to de Uma situilçào que lL Comissãc êar corrêa) - Com a palUVl'l1 o no- tém razão quando pede que 03 tcrmos
TAmbém se não houver emenda da não L~m absoluta certeza. feIo que bre Dep~tado Austregésilo lieMen- do oficio sejam menos incislvOli - e
Constituição fica lesado todo o ,terri- nos fOI dado conhecer, atraves de 111- donça. - O SR. DEPUTADO AU5- é um de\êlto do autor do oficio que
tório naciollal. Não é só O paraná. formações no período' dgudo da crise. TRESÉSILO DE MENDONÇA é o prõprio presidente, de dlz~r as
Mato Grosso também .,.- O SE- o que ressaltava. -era talvez uma má Queria. trazer a minha ':lolidu:-ieclade verdades um pouco ma.is dUl'amllme
ALMEIDA - Qual a população ll.va- ocupação, um mal aproveitamento de ao que foi dit.o pelo nosso nobre cole- mais do que seja convenllmt.e: - se:
liada nessa área e, se poss!veJ; o nú- t.rabalho e má administraçRo do pró- ga Bento Gnçalves. Realmente -- e gundo, a necessidade, que nos parece
mero de proprietários? - O SE- prío, e, não propriamente, 11m aban- isso faço por ter sido da ~lnha parte evidente, de chamll.l· a atenção do
nOR ANTONIO BORODIN - E' dono. , O f?R. PRESIDE..."iTE a iniciaLiva de trazer o Deputado La- GovernO! Federal para êste dado, por
mUito grande - O SR. MANOEL DE (Deputado Oscar Corréal - periel- dlslal SalÍles pura depor nesta Co- que fsto é, de certa maneira UUl in
AL'MEIDA - Nesta área. de litígio to, - O SR. DErU'rADO PAULO missão - rea.lmente o qu~ se dedu- centivo e uma provocação a ~ovos in- .
' .. _ O SR. DEPUTADO LYRrO FREIRE > (Relator) - Na semana ziut da magnífica exyosiçào do OE:pU- cident~, De modo que \l1mM refor
BERTOLLI - AJLna parte que cha- passada, dando .11. minp.a opinião (;on- tano Ladislau Sales foi q.u~ nUJl)1l. {!I-- mUlar o oficio que, de nõvo, traremos
mamos de oeste do Estado do "Para.- dui por que nao se mandase agOl'a, zenda com uma. extensa6 territorial à deliberação da Comissão para niio
né. são mats de" dez municipios. cujos para que tomássemos providêncins de mais de- quatrocentos 'alqueire~ prolongar mais 9. especa do coronel
orçamentos são da ordem 'ilproxima- mais objetivas quando tlvéss~mus co- geométricos, quase dentro da cIdade Otávio T, da SlIva, que v.1io nqUt re
de. de cen' 'I1illlÕeS de _cruzeiros cl'da nheciment~ do lI;:"Bunto. ~l ,voto Governador Valadares, :JC,ullllda por prer"nlando a CEFF, como seu Secre
mooiclpio, AsE.lm, hoje, ali em 111- vencido na Comíssao, tanto que aceiw algumas dezenas de fllmíltas ele mi- tArlo e que vai prestar InformaçõeS à
awnas regiões, o número de~dtmnas tei a remessa logo, como Jol, mas mi- seráveis. de famintos que Jlem sequer_ Con::lssúo Parlamentar de l11qu~rito
, superior li aeni mil. Como disse o nha oplnlã'o era de que não devia ir . ouzíam para. sua subsistência m(- '
4epoenLe, quando chega 001 "jeep" o agora mas só 'depois que 11zessemos nima, tomando necessária a ajuda DEPOENTE: PAULO DE ASSIS
tlemento da agricultura. se toma in- u vistoria, nós subordinássemos a nos- dos podêres, essas fam1lias que ccupa- RIBEIRO

·tranquilo. Ib50 em pleno século vin- ba opiniüo e nlio sul>screvp~semos de- vam essa magnífica área de cultura e Reunião: 15.7.1964
fê. .:..... O SR. ANTOmo BORODIN poimento de pessoa que veio depor. produçÍlo e nada produziam; de mo-
.... Está aqui um mapa dos mooici- - O SR, PRESIDENTE <Deputado do que o que se deduzlu da magn1!l~ Aos quinze dias do mês de Julho--
pios da fronteira sudoeste do Paraná. Oscar Corrêa) --Está pôsto de h6vo ca exposição do Deputado Ladi&lau de mil novecentos e sessenta e qua
_ O SR. DEPUTADO LYRIO BER- perante a Comissúo o problema sus- I iJalbes foi a necessidade de qu~ a 'fa- tro perante esta Comissão Pal'1aman
TOLLI - Nesta região I1tigosa o co- citado na sessão anterior.. quando se zenda que lhe pertence, digo, de que tar de Inquérito. o Sr, Paulo de ASw
mércio não é estável, a Indústria estA a.lvitrou a conveniência. de eAviar o Govêrno desse exemplo, promovendo sls Ribeiro prestou o seguinte depoi
,e humani7ando e a agricultura est.á oficio ao Ministério da Agricultura. meio a fim de que a fazendc\ que lhe .mento: O SR. PRESIDENTE - Ho.w
intranquiJa. O número de brasileIros O Presidente considera-se ':luspe'ito na pertence se tornasse produtiva ou vendo número legal. declaro abertos

_atingidos é da ordem de mais de cem votação, motivo pelo, qual, de nôvo, desse um exemplo paro. aquêles 'que os trabalhos. A' Secretáría vai pro
mJl fam1llas, .- O SR. PRESIDEN- o problema está pôsto. F'Ui autor do vivem naquelas terras. Foi, realmen- ceder à leitura da {ata. (Leitura da
TE <Deputado Oscar Corrêa) - Pc- requerimento, mas se a Comissão con~ te, o que o Deputadc Ladislau Bulbes ata>. O SR. PRESIDENTE - Em
diria ao nobre Depoente que con- siderar- que seria maIs prudente nos deixoU de impressão ::la sua" mag- discussão a ata. (Paulm) Encerrada
o}uisse suas observações. V. 5" tem aguardar -informações da próprIa Co- nifíca exposição, Nós aabemos que a discussão. Em votação (Pausa) 
ainda alguma informação a prestar'! missão, ao invés de prevalecer-se das existe realmentc esta fazenda e qUt Aprovada, Dou a palavra ao. Senhor
_ O SR. ANTONIO BORODIN - informações prestadas pelo Senhor provàvêlll1ente a Comlssúa ParIa- 'Relator. O SR. PAULO FREIRE '
Há. meses tomeI a liberdade de en';a- Ladisla\ SaIbes, o presidentp l;~ dis·· mentar de 'Inquérito Irá \conhecer 8r. Presid_ente, tenho informações a.
~nhal' -uma cópia de um expediente põe a retificar a resolução anterior e Ipessoalmente as condições em que se prestar. Semann passada o Doutor
dirigido ao Ministro da Agricultura, aguardar melhor oportunidndl! (pau- enC'$).Ua esta fazel3C1, e o pessoal que PetrJnllho Santa Cruz mandou in
do .qual encaminhei também _uma sa). Com a palavra o '1obre Depu- a. ocupa, de forma que a proposição formação pessoal,· por intermédio do
o6pia ,ao Conselho de segU1:ança Na- ,li'.do Bento Gonçalves, - O SR. aprovada em nossa última reunião, a Deputado Aderbal Jurema, de que"se
<dona.I. venho colhendo há muito DEPUTADO BENTO GONÇALVES Ifim de que se solicitem ao Ministro da gunda.-feira da, semana passada. esta
tQmpo· !lz um Relatórío na Comisw - Não tomei parte na últIll1a reuniãoIAgricultura providências Dal'a o npro- ria aqui. Justificativa, digo justitica
alo dê AgriculLura e Pol1tica Rural, em que estêve presente como depoen- veitamento da Fazenda, ao meu ver. VII. sua ausência a esta Comlsão "ela

~
'Ui, no ano passado., referente ao te o Deputado Ladislau Salles. Mas, é mais razoável e justo, mesmo por- necessidade de estar no Rio de Ja~
. portallte problemlt do EstatutCl da. nós que, o conhecemos de perto .- Se- q\le 'WJ,'Jndo informll& 5)t todos aque- 'neire I tratando de assuntos pessoala

ra, o qual viria sanar tOdas essas cretár1\l Oe lt~ado etn l\f!Illís. üerllis les que passam pela. região a. fazenda inadiáveis. Desde segunda-feira. que

fi
,' des dlflculdades que temos atual- - as suas declarações terão de :nere- está realmente abandonada, largada ,eu o procuro e não o encontro. On

. Não temos ,Lei federal' que cer fé e respeito e a. deillsão da Co- e entregue a U111 administrador, um tom à noite, indo à Comissão de' Fi~
lamente á situ&9Ao daS terras do missão não vejo motivo assim tão homem de quase oitenta anOll de ida- ,!l-n9ll.S desta Casa, ouvi da SecréfãriQ

, . :POI' ísSO, ar. .~idente, no- forte para revogar tanto mais' que é de, que não tem eapaeidade s~uet' da Comissll.o que o Dl', Pett'oni1ho



Santa, Cruz a11 estivera, com um pa
pel do Mlnl:;;lel'io da AidcuHu.·a., de
signando-o Assessor do Ulnlstér:o
Junto à Câmara. Estranhei isso por
flUi!, ]:leIo que vejo, éle não virá as
se3Sorar esta Comlssâo. Não pude
ter outras informações além desta.
Estranho profundnmente porque êle
loi chamado aqui para isso. Não
fe5tll a menor dúvida de que, se Ha
ná!! vier parl1 esta Comissão, vou
agh' no sentido de que êle seja de
volvldo. Estamos esperando por ele
bá. mn's de um mês e se êle vem com
Duh'a função vou pedir ao Pres.klen
te CjUl' o devolvn ao seu MiDiitério,
porque (!Ie foi requJsitado para trs:.
balhn:r conosco. Estamos, hã um mês
e meio, de pés e mãos atados espe
ro.m10 por êle, e êle não nos 'em
dado a nsslstência que, na sua lua
lidado de funcionário, deveria lar
nos, Lamentàvelmente esta a InfJr
maç5.o que posso dar, depois de mui
to esfôrço. O assunto multo me tem
preocupado e tenho andado atrás dêle
no Ministério, junto ao Mln1stro etc.
Perdi um tempo Imenso e nada con
segui de objetivo. Na próxima 3l!ssáo
tra1'l'l uma palavra definitiva para
darmos esse assunto por encerrado.
A outra informação que tenho éo 1ue
o D:!putado Cunha Bueno" Preslden
.te desta COmissão,- pediu-me, sema
nu passada. que cu requisitasse - a
vinda aqui do Dl'. Silvio Galví\o, Di
retor Juridico da 'FARESP. Assinei o
requerimento e êle já despachou, con
vocando-o, se não me engano, 'para
de hoje a alto dias. Não sei se Il
Comissão jâ teve ou não conHrmaç5.o
drsse fato ou se ofício ainda está. ai
para ser enviado. MIlS o r' ""lutado
Cunha Bueno pessoalmente Jevou o
oficio, Assim estou fazendo a co
mun'caçlío à Comissão pars- o
rato seja registrado. São as infor
moções Que eu tinha a trazer, O .- E
NEOR PRESIDENTE - Agraãcço ao
81'. Relator as in!ormações que pres
ta â Comissão e conUamos em que
o Sr. Petronllho Santa Cruz possa
prestar-nos aquêles serviços que está
em condições de prestar e possa. au
xiliar-nos na tarefa a que nos pro
IJuzemos. Está presente hoje à Co
mlssáo, para depor, convidado por
nós, o JlustreDr. Paulo de Assis Ri
beiro. engenheiro. economista. .' "'m
bro do Conselho Nacional de Ero
nomin, que tem colaborado nas men
sngens governamentais a propósito de
matéria referente à reforma agrária,
Estatuto da Terra. Trata-se de um
homem de capacidade reconhecida,
dos mais abaUzados conhecedores do
fl."Sunto e que, evidentemente, como
tal, nos poderá trazer sugestões, da
dos, informações que facilitem d nos
sa tarefa ingcnte. Sabe o Sr. Paulo
de Assis Ribeiro que esta Com:ssão
foi crlnda antes do movimento revo
lucionário para investigar a agita
ção rural que se processava ~m todo
o Pala, não só em Governador 'Va
lndares. como a principio dispunha
a sua dlUlominação. Com o surto re
volucionário de 31 de março enten
demos, entretanto, que não havia
perido sua conveniência o estudo
dessa matéria. Alguns focos de agi
tação persistiam e era opiniao desta
Comissão que devíamos analisá-los
mesmo para aprofundar-lhes as cau
SllS e, se passivel, elitniná-Ios ou mi
norá-los. Por Isso tivemos e honra
de convocar V. Sa. para que nos tra
ga nqui a sua experiência e o seu
tlrocinio a respeito do asstmto. O')n
\·ido-o a prestar o seu comprol111sao
oral. Co SR. PAULO DE ASSIS RI
.BEIRO presta, o compromisso). O
SR. PRESIDENTE - Dl'. Paulo de
Assis Ribeiro V. Ss. tem estada em
contAto permanente com &se proble
ma. Segundo estamoa informados,
vem partlcipanda das cotnls.sões go
"e.mamenta1.a que. estudaram o pro
blema da reforma agrária, que for
malizaram sugestlies para o Estatuto
da Terra. Sabemos mesmo que em
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recente estudo do IPES. de que Vos- sunto que tratamos, qua.l seja a par· pais do mundo. Países de grande ....
8a Senhoria seria um dos l'cdl1tares ou te jurídica do' setor agrário no Bl'a- tensão territorial como o Canadá, &
o râlator principal. terla V. Sa. te:- sit. O Direito Agl'ár:o mereceria já. ter Rússia, a Austrália, o próprio Ester
to anállse mais profunda do assUnto. a SUa autonomia na Brasil, pela m- dos Unidos, apresentam diversidade
Está. então V. Sa. em condições de plexióade dt! questões que envolve: tão grande entre seus probleDUIS e
dar uma informação mas pree!sa à. proptiedades. uso temporário da. tet- os nossos, que nlío podemos copÚl.r
Comissão a respeito tIos planos que ra. trabalho. Essa questão tem 'IMo nenhuma das soluções por êles ado
pôde elnbor.ar no aentido de fixar a.'l tratada com atenção em outros pai- tadas. Então êssea paises de extensAo
zonas de tensões socJaís. os )J!'oces- 8es e realmente resolvido problemas. territorial idêntica â do BraslI, não
SOS j)ara essa fixação. os dados em tsses pulses dão certa autonomia na 'servem cIe base para estudos. Se for
que V. Sa. se fundou para isso. Istq DlreHD Agrár~(J, permitindà-Ihes me- mOs 'buscar analogia. com os paLsea
é, nós o convocamos a esta Com!.s- lhor tratar as questões agrárias, os subdc:;envolvldos, como o nosso, mas
são para que V. Sa. nos desse Mdas problemas do trabalhador. Além do de condições' geográficas dilerenu",
as infotmaçóeslVJ seu a1canze com Direito Agrúrio haverIa a considerar, também ver1fícamos que não podemos
respelto aos problemas da ngltação comodJs5e. a questão da Justiça adotar as soluções por êles emprega
rural no Brasll e os me~os de debelá- Agrárla, dl! como seria eJa apUeada. das.· Para notar-se a diversidade da.
.lo, re possivel, evidentemente, fixan- Mas tJvemos que concordar - reco- situação brasileira, basta, digo bufa
do-lhe as causas principaIs, para que nhecondo os fatos - em não incluir dizer no que se' refere à divisão da
pudéssemos depOis. farmal1zar à Câ- (jtJalquer mec1lda a respeito -de JUs· 11l'opriedade, na GrécIa encontramos o
mara as sugestões necessárias. Da- tiça AgrárIa pOl'que as despesns se- indlce de 0,7 hectares como proprie
remos a palavra a V. Sa., de IníCIO rlam tltl1.iores dos que as verificadas dades médias; na SlciUa 13 hectares;
para .fazer uma exposlção sintética do hoje na Justiça comum. O fat{) é que, 110 Japão 2 1\ 3 hectares, conforme o
assunto e, depois. caso a Coznissão da fOl'ma atual, não se /."csolvem os caso. Não podemos, pois. no Brasil,
julgar conveniente, o submeterá. ao problemas. verificamos, nos estudos com o tipo de estrutura lue temos,
lnterrogâtórlo para esclarecer alguns -que procedemoS' in loco nas" Llgns com o nosso trabalho ngrlcola - não
pontos de nt'sso Interêss:l. Dou a pa- Camponesll$ diretamente feitos por me refiro ao solo, aos recursos natu
lavra a V. Sa. O SR. PAULO DE nós, por outros técnicos ou 1'01' 80- ra15', mas à forma de exploração des
ASSIS RIBEIRO - fI', Presidente, ci6Iogo~. cCelnO o S1'. Arthur Dlns. que ses recursos - chega.r a nenhuma
estou tomando conhecimento agora da 80% das tensões deconem do pl'O- conclusão tomundo per base êsses 111
matéria sôbre .ti. qual deverei depor, blemas de Justiça. Não eram tanto cUces, TomeJ, então, como ;lOnto de
porque, pelo título da Comissão, eu problema de terra. 1!: &ses problemas partida, algumas premiSSa!! que me
não tinha atinado com o interêSSé ela de Justlça são de (U!icU solução por- pareciam válidas e que tOdos acelta
Comissão pelo meu dl'polmento. Vejo, que as distâncias que os interessa- vam, ou, pelo meno.<J, eram do COt1
peias palavras de V. E....a., que seria dos devem percorrer para ter acesso senso geral. l' prcmicsa: o latifúndlo
necessário, primeiro aprc:;~ntar umn aos tribunais é enorme e, depois, de seria um problema tat'w mais grave
visão panorâmica daqu;]o que nos.8- atlI1gir a Justiça, as diflc,uldlldes do - entendendo por iatlfúndlo uma
vou a julgar necessário Uma reforma próprIo proeesso tomam quase Im- grande áreA inexplorada - quanto·
agrArla e a forma pela qual ela de- pcssJvel a solUc:ão do problema. As- maior f6sse SUA prOXimidade dos gran
via ser executada no Brasil. Real- sim, essas tensões têm causas múlt!- des mercados. Pârece-me que' lato é
mente, há muitos anos estudamos a pias: umas derIvadas da própria ('s- lóglco e todos aceitam. Segunda pre
realidade brasíleira, sobretudo m'S trutura agrária. outras da organiza- missa: admltJa qUé o latifúndio tam
seUll aspectos demogruicos, de 00- çâo da própria politlca agrãria no bêm seria tanto mais grave quanto
trutura astrária, e econômicos das vâ- Brasil. que é 1nu:to deIlciente ,e, fl- maior f6sse Apercentagem :te proprle
l'ias regIões do Pnís, N('sses estudôs 'naltnente, as questões ligadas à Jus- dades latifundiárias da área, o QUe
muitos dados foram levl1dos em eon- tlça Agrária. também mUlto Impor-l também parece lógico, Terceira pre
ta. inclusive nesse a que V. 'EXa. se tant.\! no setor. agráfio. Sr. Presiden- I missa: considerava que. no iatift'ín
referiu. publ'cado pelo IPES. Todos te, feim esta sintese geral, não Eci dlo. o problema. da não ocupação ju
êsses estudos vão nos condUZindo, dia se não seria rnelhor o debate, o es- ridJca- do território seria tnmbérn dm8
a dia, à conclusão de que há enor- clareclmento das perguntas, porque questão grave, porque; então seria o
me necessidade de reformula1'lnos. nâo seria multo longo fazer uma exposi- latifúndIo do Estado. Isto é, se as ter
só a politica agrária do Brasll, como ç~o sóbre todo o problema. EU' que- l'a3 não estiVessem ainda ocupadas, te
a pl'ópria estrutura agrAda bra.slleJ- rIa apenas sitUá-lo para dar lugar riamos, nsttl1'álmente. o latifúndio do
ra. g' verdade que o problema ia 'ao debate e ás perguntas que se fi· Estado. Então a percentagem de áreu
estrutura agrária causa tensões em zerem ncr:es:;ãr:as. O SR. PREs!- não ocupadas, a percentagem de áreas
áreas multo redUZ1c1a.s do pais e llll DENTE ..,.. Agradeço a smtese que em latif(mdlo e a proximidade !to Ia
defeitos da politJca agrária provocam V. 5a. fêz e dou 11 palavra ao Re- ti!tindJo dos mercados, eram os 61e'
tensões generalizadas. Exam"nando as Intor, se dcs2jar fonnular algumas mentos que eu -lmava em consideraçlio
pl'ínclpais causas das tensões e, digo, perguntas na d!poente. O SR. PAULO pura estudar as tensões latifundiár;fas
que tem sW'giclo nos úHlmos tempos FREIRE - O Dr. paulo falou sõbrê de uma área. Com relação ao minf
- excluindo aquelas provocadas m- politlca agrária. e .sôbre .estrutura fúndio. adotei critérios opostotl Con
tidamente por intuitos demagógicbs. agrár'a. Se bem entendi, acha Sua siderel que o minl!úndlo é tanto mals
que não são, própriamente, causas na- senhoria que no setor da politica grave quando mais Rf<lstada se en
turais - encontramos, ém certas fu'eas agrária as tensões são multas. O contra de um grande mercado, por
as derivadas da estrutura da terra, SR. PAIJLO DE ASSIS RIBErRO - que é muito mais dmeil explorar uma:
isto é, da existência do minifúntll? As tensões oriundas de uma má po- pequena proprIedade aCastada dos
Sabem V Exas. que o lavrador que l1tlclt· agrária no Brasil. O SENHOR grandes mercados, da que Jmll que
opera uma terra insuficiente para. PAUL'J DE ASSIS RIB~O - São esteja junto a um grnnde mercado,
a manutenção de sua famma, en- fortes. mas em áreas redUzidas do onde até uma granja cede dar ren
contra dificuldades para solucionar o P.ais. São muito fortes também, São, tabl1ldade. Por outro lado, a pel'cen
seu problema, porque não tem meios talvez. as mals fortes. e as mais rá- tagem de minifúndios numa área, 18
de melhor operar essa terra. dando- cilmente exploradas. porque são ex- ria outro indlce indIcar da tensão da
lhe a rentabilidade necessária ao pIoradas como todos sabem. PeIo ,me- estrutura dessa área. I!:, portanto, o
sustento de sua famWa. Essas áreas nos tem srdo exploradas. O SENHOR fenômeno inverso da. desocupação. ~
de minifúndio são, realmente, as PAULO FREIRE' - Poderia. Vossa. a área inteiramente ocupada jurld1·
mais graves no que se refere ã ten- Senhoria exemplltfcar algum ~ foco camente que t6ma mais grave a 80- .
são social. O laU!úndio não é o pro- dessas tensões motivado pela éStru- lução do problema do minlfúndlo.
blema mais sério. A questão do la- tura agrária? Governador Valadares. Porque eu não tenho como obter ter..
tIfúndio teria conseqüências indíre- por exemplo? O SR. PRESIDENTIi. ras em volta: para propIciar uma nova.
tas.e justamente pela presença do la- - Eu -ampllaria a pergunta. TemOS forma. de estrutura flúS próprios la
tifúndio paralelo. Mas não é o la- o costume de. ampUar as perguntas. vradares e pecuaristas da região. Com
tifúndio o causa.dor direto dos pro- Poderia V, Sa .. desde logo, fiXar as estas observações. tentamos CormuIar
blemas da tensão nas regiões do áreas, 9ue no seu entender, pelos ll8- numerlcàmente !ntllc/)s que permitis
campo. Outras causas existem, mais tudos que fêz, seriam as ãrC.as de sem zonesr o Brasil segundo essas
sérias, que, Infe1iztnente, têm sido maior tensão, digamos asslrnl e quais tensões. Essa fórmula tem sido até
muito pouco cuidadas. Lamentàvel- os motivos que levam V. Sa. a eon- bastante criticada, porque parece lItt1
mente, no próprio projeto que esta- siderá-Ias como'de maior tensão? pouco complexa. Ela. se parece com
:moa tentando envIar à. Cãmara, uma Inclusive citando as falhas de estru- raiz quadrada. com raiz cúbica. Posso
dessas causas, a justiça agrária, não tura. que tlpo de falhas de estrutura, explicar que a raiz quadrada e a raiz
pIY.l.e ser incluida. A questão da jus- e sendo possível, indo até ao remé- cúbica entram ai para evitar o homem
tiça. no campo é muito importante, dlo, o modo de corrigi-Ias. Apenas ao quadrado. o homem ao cubo, Por
mas dificilmente êsse aspecto )oderá. para forçar V. Sa. a uma análise .nais que bomem no qUl1d r l1do vto homem
ser corrigido no Brasil em virtude da pormenorizada. O SR, PAULO DE ao cubo é unidade dlflcU de ser medi
dispersão l'ural, da dispersão da po- ASSIS RIBEIRO - O problema é da. E:ntão há necessfdade da extfaçlla
pUiação rural nas dífel'entes regiões realmente complexa. Já. tivemos uma de uma raiz quadrada ou cúbica para
dêste Jmenso Pais. Seria neceesárJo, tentativa para resolvl!-lo e não· digo Que a unidade de medida [õsse () 00
l'ealmente, crlar-se, -não s6 a justiça que tenhamos encontrado Jma soIu- mem e não homem ao cubo ou bo
agdrla, comq também o Direito Agrá- ção. Não há, até hoje, estudo fe1to mem ao 1)uadrado. Mas is90 tem aldo
rio. Permita V. Eu.. Sr. preslden- em outro Pais que nos pudesse servir muito criticada e V. Exas. jA dM'em
te, Que eu fale um pouco Desta ma- de orientação, Os vrob1emas que ocor- ter ouvido 1aJar, como de uma f6nau
téria, que tem chamado a atençã:l rem no Brasil são bem diversos dos Ia um tanto complexa. Quando @ta
de V. Exu., fundamental para o as- que podem ocorrer em qualquer outro Govemador de MInas Gerais o !enfiO!'
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Milton Campos, apresentei um traba~ que temos feito teinos oombatldo o no Brasll de forma racional, sobretu- sistema agrícola, digo, O sistema co
lho para aquêle Estado. Levei o tra- êxodo rural. NÓli sabemos melhor que do como elemento de orIentação para operllt!vo é ,muito talho no, EJ'US:l e
balho à Assembléia, um dos Deputados qualquer outro, temos estudado isto há as áreas em que se deseja maior pro- sem um bom sistema. coopllrntívo nlio

'criticou-o. dizendo que êle era um muitos anos, que uma das coisas nor~ duçlio, naquelas em que nós podemos fW1clona tnmbém o. sistema agricoll\
, . 'pouco complicado. Disse-lhe que acha- mais para o desenvolvimento é a dar uma assistência já, de momento, A base de tini bom sistema 'âgricola

va o trabalho 'não pouco, 'mas, muito translerência da população do setor porque êle tem sido feito de forma. é unl bom sistema coóperativo. Infe
compllcado.. E explicava. perguntando terciário, setor ,primário para o setor indiscriminada e sem proourar aten- llzmente nós não temos uma boatra
n êle se já tinha.· subido ao Ediflcio secundârlo e setor terciário. Mas essa der a essa possibilidade de apl1cação. dição de cooperativa, embora os es-

. Acaiaca, em Belo 1!orizonte. Respon- transferência. não pode ser. feita ape- O, SR. DEPUTADO PADRE, NOBRE forças tenhani sido grandes nesse
deu-me que sim. Indaguei-lh'e de; que. nas pela. nova, digo, nossa· vontade. - Sr. Presidente. permite V. Exa.? sentido. ,Parece que a própria ·legis
"De eleVAdor", disse. "ComQ?'" con- Ela. só se pode fazer quando já te- O SR. PRESIDENTE _ . .l:'ois· não. lação de cooperativa que nós.. temos
tinuei. "Ap'ertando 11.m botão?" "Sim", mos capacidade de observar~lI. mão de Apenas .ped1rla. a V. Exa. que faiasse não facilita a difusão e o desenvolvi
redarguiu. " ,Senhor achou complica- obra excedente, do setor primário, no ao micrOfone: Embora o Sr. Deputado mento das coopera.tivas no melo agrA
dp?" "Não", foi a. resposta. Então eu setor secundário e setor terciário co- Padre Nobre taça. parte, digo, não ta- rlo:- De modo que essas deficiências
lhe dIsse: "Mas se eu coiocasse do mo q1.iando nós prep.n.rlUnos essa mão ça. parte desta Comissão, nos dá mui;' de caráter geral, além da falta de
lado de fora. uma máquma simples - de·~obra. com uma qualificação 'upe- to prazer com a sua presença. ,1. SR. ~pessoal, sobretudo de agrõnomos, que
uma. roldana ·e uma caçamba - o dor àquela que se admite no setor pri- DEPUTADO PADRE NOBRE - A o BrasU tem uma Imensa deficiência.
Senhor, para subir no edifício, teria mArIo. Em qualquer pais, quando se propós1to- dessa'queStão do M1nisté- de pessoal tecnico e de pes:.ual inter
'uma complicação muito grande. Por- deu.1\< transformaçáq..,daquela estrutu- rio da AgrIcultura e louvando o co- medlâr10 entre o agrõnomo e o tra
tanto, (L complicação não está na es~ ra. milenar que vigorou no mundo du- nhecimento com que V. Exa. traz balhador. eSsa então é mais sensivel,
colha do sistema. O sistema pode ser rante mais de cinco mil· anos, segundo tõ d 9. S essas informações fi, esta •.• O SR. RELATOR - E o .l\cn100

. complexo para dar 1pI111 solução muito a história. éCOMeclda, e ·se .n6s ·qui- egrégia comissão, já se tem dito agricola,por exemplo. O SR. ~AU-

. sImples. Assim como o elevador, que sermos ·levar em conta algum do- nesta Casa que se hoje se fechasse Q LO DE ASSIS RIBEIRO: - O tée-

. é uma máq~lna muito complexa.. basta cumento 'da. história, ou' melhor da. Ministério dnAgricultúra o 'povo bra.- ~co agricola mas em tôdas as diver
apertar um~botão eêle o leva ao an~' pré-história, 'verificaremos que tllm- sUeiro não tomarIa conhecimento por- sificações que hoje exIge, p'Jrque não
dar desejado, uma roldana e uma ca- bém vigorava. na fase anterior à his- "lue .não conhece o MiniStério. da. é própriamente o técnico geral agrí~
çamba, que é ~ma máquina muito tórla a estJ;utura dos oil;ent.a por cen- Agricultura. &Se propósito que· a' c~la, ,!lão os técnicos agrícolas de ir
simples. cria uma série de dl!iculdades to .na. ter1"lI., quinze por cento no ar- Comissão tem de ir in loco ver a sl- tigaçao, técnicos de perfuração de
para atIngir o mesmo Um. 9 estudo tesanllto e einco p:>r. cento no ,tereiA- tuaçlio' rural· agrá.ria t.em para nós poços, são técnicos agricolas -de t:Jdns
do problema pode ser bastan,(;e co.m~ rio. esªa estrutura ainda é vigente em suma. Importância. depois que V. essas aUvldades méd!as, qUQ nãopl'c
plexo, mas ll. solução s1mples. FOl o áreas -do Brasil. No entanto, nós sa- ExI1., com tanta clarem e clarlvldên- clsa ser um agrônomo mas que êle
que se deu. Então encontramos a fór~ bemos que é impl'csclndfvel mudlU' cia, elucida sôbre êsses pontos justa- precisa.· ter ao seu lado dez, doz&,
mula e foi possivel tl'açar para o essa estrutura para podermos faa, di- mente para nós. senUrmcs mallf e de quinze' técnicos para fazer o seu tra
Brasil a posição exata. dos focos, fi- (\'0 falar· em desenvolvimento. Agora, que~preclsa. o govêrno nesse 'setor da balho ser produtivo. Isso 'que ocorre
xando um dos aspectos do problema não podemos fazer essa transforma- agricultura, e' eu me 'louvo de, estar um pouco na geologia' braslleirn .que
- vejam bem que me refiro a um dos ção em poucQ tempo pqrque 'lHe eltige, presente aqui nesta reunião para ou~ nós temos às vezes no Brasil grandes
aspectos do 'problema, Isto é, r.quelas junto com o ê1eslocamento da mão !le vir uma autoridade como V.· Exa. valores de gedlogla econômica. mas
áreas 'onde o minifúndio e o latl!ún- obra de setor ·prImárlo. wiu\ qualif1- expondo com tanta clareza, com tan-. impossibilitados de estudar os oito
dia, combinados, apresentam maior cação da mão de obra. O setor secun- ta. honestidade ie com. tanto conhecI- milhões e qUinhentos mil qUilôme
tensfto de estrutura. Essas áreas po- dário não admite produtividade ~ al- mento -de causa. Eu passei aqlú aoi- t1'os quadrados, porque nãu têm proa
dem localizar-se;· no 131'asl1; no Nor~ guma com mão de obra não qualifica- dentalmente' ,mas já me prendi a 15Ul'l. pect<lres. de mina, porque' niio têin o .
deste; em grande parte da região, do da e o terciário muito menos. O setor exposiçáo' e' me louvo, repitc, de. es- elemento 1ntC-Qlledfário; é. muito mais
Norte encontramos álgumas áreas... terciário exIge hoje uma. qwtll!!ca- tar aqui presente para ouvir V. Ex:a. grave na agricultura onde' o agrônomo

, O SR. ,PRESIDENTE - Um momen- ção de mão de obra' quase superior, até o fim. - O SR. PAULO DE se. vii iI1telramente isolado nó cam
.tlnho..y. Exa. já. tem assim uma in- de nível superior, para êle poder dar ASSIS RIBEIRO - Muito 9brigado. po, fazendo o trabalho de multos au
tormllçao mais precisa. dessas áreas? rentabilidade. Os pa1ses que ~onsegul- Sr. Deputado. O SR.'. PRESIDl)Lm'E xiliaresi porque não tem o técnico au
Porque uma. das nossas f1balidades, é ram vencer a. educação de alvel mé- - Continua com n palavra. o' Sr. xiliar para. 'distribuir a S"Ja tarefa.
inclusive, caso necessáI'io, verl!lcar. es- dio e entrar no nivel superior são Assis - Ribeiro. O SR. PAULO DE Por outro lado,' a própria, posição 1\0
Sas áreas in loco. De modo que se V. aquêles que estão conseguindo desen~ ASSIS 'RmEIRo - Nós estávamos clal de produção tem ,prejudicado

. Exa. pudesse, mais tarde, nos fome- volvlmento' ·porque justamente o se- fazendo referên~!a exatamente à si- muito no' BràSil o, desenvolvimento da:
{ler essas informações..• O SR. 'PAU~ tor terciário é que está atendendo êsse tuação de deficiõncIa de uma· estru- agrlcult~ra, Nós n~o temos dado, à.
LO DE AS,SIS :amEmO -:- No mapa serviço e êsse setor e.'tlge a cultur!L· tura administrativa. para ..permitir agrono:nl!L essa .poslção social que tal
dos IPES_ estão indicados com êsse, superior. Ora, êsse deslocamento dessa que se faça. uma política .agrária ·lio proflssao deverlll. ter no Brasil. O
estudo de tentativas, nós chamamos área se fazendo sem· têrmos uma co- Brasil. Felizmente, par~ce que o Mi- SR. RELATOR"':" V. Exa.. conhece
esses estudos assim, é a primelfa ten- locação para a mão de obrl1 na pró- nIstér10 está: entrando numa fase de a. lei. Votada. há um ano e tanto ou
tntivà. que fazemos nesse sentido. O pria. agricultura, nâlf podemos colocá~ reestrutUl'ação, de estudo pelo' menos. dois, dando, ao agrônomo ou melhor·
SR. PRESIDENTE -: É um approach. la fora, trazermos para a. cidade. por- de uma re!orm.ulllção. E' pl'e'ciso, a qualificando a profissão de .agrôno
O SR. PAULO DE ASSIS RIBEIRO que não encontramos qualificação pa.- bem da justiça, dizer.que mu.Itos têc- mo? Há ull:\a lei recente que dá ao
- ... a. primeira aproximação que nós ra. essa miío de .Obra nos' setôr!ls'. se- nicos da Ministério têm-se esforçado agrônomo uma posição l!0cial diferen
pudemos ter. porque não havia. ne:. cUlldár~ c ter\liário. Temos dê encon- nesse perfodo.Eu citaria, por exem- te. ~to não concorreu para melhorlU,"
nhum trabalho nesse sentido, lá, estão trar terra. parjl locailzar na pr4pria pIo,· o Dl'. 'Wande1'bilt Duarte de essa situação? O SR. PAULO - DE
indicadas essas áreas, que são do 11- região próxima. lt o que se está. fa~ Barros que,' como Diretor de produ- ASSIS RIBEIRO - por enquanto o
toral sobretudo agresteL ali na região zendo naturalmente, com o êxito q~e ção, Pl.'ocuroti realmente fazer ~a refle?Co foi pequ.eno, porque l1S escolas
do nordeste, que são uma. das .áreas êles estão tendo para. a região do Pa~ sérIe de projetos mas os recursos f1- contmuam· vaZlas. V.Exll.•. vá 110 ..
críticas importantes, porque ali ocor- raná. Mas isso devei'ia. ser dirIgido, nancelros de que. dispõe o Ministério Qunôme~ro 47, que é realmente uma
re minifúndio e também latIfúndio..' deveria ser~ controlado deveria tudo _são multo deficIentes e,omals do que grande escó1a, do ponto àe vista de,
Outra área de 'grande tntensão nesse ser facilitado· e também na próprIa deficientes. não chegam oportuna- l~ta.lação, e verá que. infelizritente
sentido é aquela ao longo' do Rio Fa- área eXistente/na própria área em que mente~e o 'dinheIro em agricUltura. é é um deserto. Sou professor, há dez
ralba, porque ai o-lJrande fator não tHes estão poderlamos talvez fazer uma. mais importante quando êle é· opor- li.nos que lecionei na Escola. de Agro
é.. tanto a percentagem do latl!úndio pequena desaproprlaçf.o dos próprios tuno do que qua.ndo êle é suficiente. nomia, não a parte. de agronomia mas
e do minl.fúndl0 ,como a. proximidade minifúndios, ,reloteando·os, e muitos porque uma qllantla men'" chegando sou professor do Centro Pan-ameri
dos grandes mercados. Essas áreas poderiam ficar ali t'm condições de em época certa dá um r,esuItado cano de recursos naLl1rals 'Para'Q tor-

. têm que ser bem exploradas, essas trabalhar' com' grande produt~vidade.. maior do que. uma quantia, mll.io!' 'lue mação de técnicos para.. ti. A~é!ica.
âreas têm que ter uma politica de ex- Portanto temos ai já três focos:' o Chega· atrasada. E no MlnlsLerlo ela Latina, mas frequentando diàl'lamen
ploração de tipo .tntepsivo. ela~ não do nordeSte, êste tia região do vale do Agricultura, CO~ nosso sls\e'!1a adol te eu ~erificava qu~ era u!U leserto
poüem mais ,continuar eom a explo- Paraiba e do Rl:o Grande do Sul que minIstr.ativo, i com nosso' COdlgO de aquela· unensa escola ••• O SR. RE
.ração de tipo extensivo, porque elas são, segundo me parece os gr~ndes Cont!1billdade,. com os nossos proble- LATOR - Eu conheço. a Escola. de
·têm que dar uma..produção multo alta pontos_principais' de tensão em 'Virtu- mas gerais, deadmllllstrnçúo, .. , fre- Lavras, por,exemplo; E' o mesmo pró
para Minas, para ir Rio. para São de· da. estruturR agrária: Agora, em se mais do que nos ,demais ~isté- blema. O SR•. PAULO DE ASS!S
Paulo e, portanto nó! temos que exl~ relação li ·poutica agrária é uma coisa rios. Quer dizer, além das dlficulda.- RIBEIRO, - E~ outras escolas. Nall

.glr para o 'uso social, para .aquilo que generalizada. O Brasll nã~ tem -um des que todos já sof1'em a agl'1culhl-, há ca~dld~tos. O SR. RELATOR 
n Constituição determlnn, o uso sOcial servif;O de assistência 9. aS1Jcultura . .'. 1'80 sofre m\11to maIs, ~orque ela tem Exato. NllO há candIdatos. O ~R.
da terra. ser atendido, que elas sejam O SR. PRESIDENTE - Nau tem po- p~azos'certos, fatias, .dlgO. fatais. que PAU~O DE:,.ASSIS RIBJ!:IRO - E
exploradas com fi máximo de inten- litlca agrária. O SR. PAULO DE .AS- nau podem ser mod1flcados pela 'VOn- não c porque. a. .profissao não está,.
sldade a fim de atender i\s -me, digo, aIS RIBEIRO - Exato Não tem po~ -tade do homem, é a nàtureza quet,n valorIzada, é uma'profIssão mal va
necessIdades que se esperaI d:li produ- lítica agrária, não tem nem Ministé- determIna. De maneira que isso obr1- lorlzada, mal paga no .Br~fl. Quer·
ção dessa área; -Ora, ai é uma outra rio da Agricultura pode-se dizer isso, ga muitas yezes a 'uma melhor estru- dizer, do ponto de vista fmanceiro
úren. Outra. área. de tensão multo sé.- porque o ~próprio Mlnlstl'o concorda, turaçã~. EU não acredito .que dentro e, Inclusive, do ponto de vista .social
ria que tive·ocasifio de visItAr rec.:m- mas não tem um Ministério da Agri- da maquina adminis"tratlVa; com o é uma profIssáo que não adqUiriu o
temente, é a. que se situa no Rjo Gran-cultura, Dão tem um serviço de as:' slst~ma quo nós temoll no Brtl6l1, U status 9uo ela deveria tllr :u.a Gocleda-:
de do Sul, nos limites com Santa Ca;- slstência. técnica, rião tem um serviço possa conseguir êx~to mesmo' ~om de. Alem disso, êles nao encontra~
tarina; onde hã. uma zona de grande· de assistência financeira, ião tem um uma reforma. hem felta, do ponto de recursos ·pal'a. o trabalho. O agrõno..
quantidade de- lavradores da melhor serviço do armazéns e sUos, não tem vista administrativo. porque o pro_o mo se ·vê sôlto note.rreno sem ne

'qua.1idade, de antigos colonos. que es- um serviço' de t:ansporte adequado pa.- cesso administrativo. é falho. sobretu- nhum .recur~o para poder fazer v~·
tão já .em minifúndio, abandonando as ra poder. atender, ao' deslocamento de do na parte flnance~a: ~as esta de- ler, a sua tl'Cnica que ~prendeu. Df

. terras para procurar terras em Santa mercadoria, de modo que Utnll agri- ficlêncla não _seria a. unlca. Nós nâo modo que a tendência. é a. jfossl1izaçA9
Oatarina e jA, atualmente, no Paraná. cultura. nestas condições tem que viver temos um ;j,tema creditício I'il~·, dos técnicos. O SR. R:&;r..ATOR ""1"1
Eu tenho assIStido lá a. el)trada. de em tensão. O pref;O' minimo, que , do, nós não temos nem ~omo .azer Ainda sóbre agrôno~os, V, EX!\.. n~
!amfi1as, dià.rl:unente, vindas com o uma das coisas fundamentais para' a umll- dlstribUiçAo do crédIto de ma- a.cha que essa deficiência. tambó.
êICodo dessa lÍrea. rural. Nós, de for111a garantia da establlidndt d~ agrieul- nelra. adequada. também, O sistema ooorre porque geral~ente os agrônq..
rl,\«uma. Sr. Presfdeot.a, nos estudos tU1:a,-n«o ~pôde ser aInda estabelecido coopera~lvo,. nlo funclonn. tamb~m.o mos sáo todosfullClonários pÚbUeoS



- é difícil encontrar um agrõnmno' atender sôbre sementes, não pode
(')11 atividade pnrticulm'. O prlerIat.nder ~ôbre tratos, d:go. trator, não
~lubljco absorve tOdas as tUIltlllS. pode atender sóbre perfuração de
(J!Jl0 não concorre l!l1l1bém para. dei~ poços, êJe não tem ninguém para. aju
lCnr a prolissão de agrônomo no Era- tl{l-Io a pesquisar uma área. l!lelhor
~)l llSSlm um tanto desvalorizada? O "ara perJurar um poço - então éle
BR. PAULo DE ASSIS RIBErnO - foge até do fazendeiro. porque não
Eu 1150 dirIa que o poder público nb- est~ ap:uclhado para atender e vai
sorre. Eu diria que o poder p(,tJico entl!o ftQS poucos se atrofiando e
é o único que pode absorver, porque aquéle pbsto toma-se então uma
nitO encontrou o agrônomo ainda coIsa Inutll. O SR. RELATOR - l!.'U
nceltnrão no meio do fazendeiro. O fiz a pergunta exatamente para pro
fazendeiro nosso não acredita. muito vocal' a resposta de V. Exa. O SR.
110 agrônomo e tem razó~s para. não PAULO DE ASSIS RIBEIRO - Mas,
fJcredltnr. porque êle não teve ainda como dizia, êsse é um aspecto de ele
0pOl'hll1ldade .de experimentação !lU- ficiência. administrativa. O outro
f!(~i!"llte para poder dar realmente aspecto, e muito sério, é o qUllse des
uma ass'stência prática. Como nós conhec'mento que nós temos do pais.
l'E'mpre desconfiamos do teórico, e E' triste têrmos de dizer que desco
eu sofro multo cssa acusllção porque nhecemos o Brasil nas suas coisas
hil. st'mpre uma desconfiança do teó- fundamentais. Nenhum pais pode
rIco no Brasil, como se o teórico, fôs- pretender tirar resultado de sua ati
ne' um abstrato - confunde-se mUito vldnde sem conhecer os recursos l.a
Ler, dIgo. te6rlco com abstrato - o turals que possui, sem conhecer os
tr-ÓI ico pode ser um homem com o recursos humanos qul.' possui, sem 1"0
pÉ' na terra, pode ser um homem que nhecer os recursos naturais que pos
vive na termo No meu caso por sul. Quanto aos recursos naturais o
c)l(,mplo, duvido que haja alguém no desconhecimento é quase total. O que
B!'asH que tenha pisado mais o solo conhecemos de solo no Brasil é co,lsa
bI'mJllelro, trabalhando no solo bra- recentlgslm3' de algumas pequenas
sill"ro. do Amapá no Rio Grande do án'as dll Brasil. O ma's tudo é hipó
Sul. atrnvc3Sado todo o interior l'm tese. tudo é allrmaçúo fantaslsta,
C1ll10SS, :rIo por rio, rio Araguaia, o pOl'que na realidade o conhecimento
no Tocaíltins ,o rio Madeira, o rio é quase nulo. E' rarissima a área no
;"~ingU, todos ésses rios em canoas, Brasíl em que se pode dizer que o
vivendo aquela regIão como eu, mas solo é tal, e serve determinada coisa.
/lOU acusado de 'teórico sómente por- De modo que programar qualquer es
que uso umas fórmulas, de maneIra. quema d~ atividade, com êsse desco
(me essa dúvida enl,re o teórJco e o nheclmento. é um problema serissi
âbstrato em. digo. é multo grande e mo. O SR. RELATOR - Mas o Es
há uma tendência. li. admitir que o tado de São Paulo não tem isso?
agrônomo para o fazendeiro é um Parece" que éle tem um serviço de
t.;órlco e não pode trMer uma ton- minas que cuida 4isso. O SR. PAU
trlbl1ição útil. Então, êle não é ain- LO DE ASSIS RIBEIRO - O único
õa procurado por aquêle setor que grande instituto de pesquisa que
dl'v:ll. ser o -naturalmente utilizado. existe, pOl'que existem ainda os ins
Isso força às vezes o govêr~o a to- titutos agronômIcos do norte, agro
mar a si UUla série dl.' funç~es para nômico do nordeste, agronômico do
llS fJuais êle não está tnmbem pre- leste e agronômico do sul, mas exls
parado, êle apenas admite o llgrõno- te uma deficiência, imensa. de pessoal
Dl)) mas não dá o complemento a nesses Institutos e $Obretudo utilizam
êsse agrônomo para. o trabalho. O I métodos. que estavam sendo usados
SR. RELATOR - Desculpe volver a, há. mais de quarenta anos. Hoje
esse assunto. que parece à margem ninguém mais pretende fazer I1náll
mns eu tenho lnterE'sse nêle. V. Exn 1SI! dll solo sem tm~er um estudo do
nílo acha que o próprio agrõnomo, solo e Interpl·etação. E' o único melo
o próprio govêrno conlribui pa~a. de se fazer rApIdamente grandes áreas
isso? Vou exemplificar. Conheço v~- com pequmas amostragens do terre
rios postos agrfcolas, postos de a~l'l- no. São Paulo Iniciou agora, há
(;ulium que têm agrônomo. ~'ie menus lk doi3 ano,:;, uma análise do
ngl'ônomo é um burocrata. não se m- I solo ~;eral do Estado. 1l:le tinha, era
iel'essa em visitar quaIquer- fazenda, : um dos poucos Estados, como o Es
em dar ao fazendeiro nenhuma. assls- I tad!! do Rio também tem. felt{) para.
tência. :ele é um burocra~a•. flca no a Com'ssiw de Solos um mapa. apro
BCU escritório. fica. naS capltals e lnr- "lmado de grandes grupos. Nãb sei
gll lá a fazenda. conheço umas qun-

I
se de\'o ml! expressar melhor. Grandes

ira ou cinco assim. O f~zendelro en- grup03 J:'o assoelações de solos que
tiio odeia aquilo até; e uma. terra. i ainda não dão uma indicação para
lmprodutlva, porque e a próprla ad- I planejar e para programar a agrlcultu
ministração pública que cria no ta- ra mas orIentam um pouco. l1'sses
zcndelro êsse preconceito contra o grandes grupos eram conhecidos no
teórico. V. Exa. não acha que Isso, Estado do Rio, eram cOhhecidos para
também colabora para que o fazen- I São Paulo, mas multo poucos Estados
delro não crer no agrônomo? O SR. I tlnl:s.m l!lgumas outras áreas conhe
PAULO DE· ASSIS RIBEIRO .- cidas. Pràtlcamente menos de cinCo.
Acredito que isso contribua tambem ou dez por cento da área. do Estado
O SR. PRE,srDENTE - Desculpe-me era. conhecida. Com relação às flores
interromper mas V. Exa., sr. Paulo tas, sabe V. Exa. multo bcm que nós
lIe Assis Ribeiro. está sendo chamado não temos nenhum conhecimento ca
com urgência ao telefone pelo Sr. dastraI das florestas brasileiras. Ela:!
Roberto campos, pelo telefone 2-5853, têm sido multo cantadas em prosa e
(jue deve ser de Brasma. O SR.. em verso mas jamais couhecldas no
PAULO DE ASSIS RIBEIRO Eu. sentido técnIco, o que ela!' podem dar
n110 sabia lf& o sr. Roberto Campos e como devem ser exploradas. Com
está aqui. :tle esteve no México, se-I relação à água. que é um recurso fun
gundo eu penso. Peço a. V. Exa. 'lue damenta1, o desconhecimento é quase
provIdencie a llgação e enquaI!to iS-1 total. V. Exas. podem ver coisas
so eu continuarei na. exposlçao. O como estn: abre-se um anuárm de
SR. PRESIDENTE - Vai ser feita a nossa e&tdtlstica. e vetlficamos qUi! o
ligação. V. Exa. pode continuar. O potencial de uma certa bacIa, como
SR. PAULO DE ASSIS RIBEIRO - a. Bacia .do paraná, é de seis milhões
Como eu dizia, digo, como eu la di- de quilowatts; vem o Dl'. Marconues
zendo isso contribui também mas' a e faz um projeto numa. das 'Jontes e
situaçiio é de causa e efeito. Os pon- diz dar dez ml1hões de Cjuilowaüs.
tos são mal aparelhados. O agróx.;)- Quero dizer. o desconhecimento do
mo diante de um pôsto mal apr~· llot.mclal hidráulico do Brasil é total.
lhado não sabe que assistência podeIDe maneira que nós não conhecemos
dar. Então, ê!e procura. até fugir do, a· capacidade de uso da água. il e~p.l
fazendeiro às vAzes, porque não tem cidade de uso da floresta, a. capaclda-'
melOll para atender o menor pedido, de c'lo U!lO do solo. e no!! minerais
nem sóbre sementes - êle não pode multo pouco também, dlflcllmeme se
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pode usar a terra, o uso da terrtl. pode de obra para o setor secundário ou
ser feito de maneira adequada. De primário Que não está. em condlções
modo que o Ministério tem ainda de receber, como também a própria
essa deficiência de desconhecer os tecnologia. elevada. não vai nrodU7ir
recursos. Mas assím como nós des~ resultado. A In.'Í.quina não encontra.
conhecemos os rec\U'sos naturais des- operadores adequados nno SÓ para 0_
conhecemos a.Lé os recursos hUIDll.nos. manejo da mlÍquina como para dar
Quando se vai fazer qualquer l.raull1ho sentido à apllcação que a. máquina.
e estou agora diante de um problema deve ter e, mais ainda, para. conser
no MInistério do Planejamento, uma var essa máquina. porque ai então
programação para a educação no a. retaguarda. necessária é muito
Brasil. Não se conhecem os dados maior. Haja vista aqui em - Goiás,
sôbre a população. porque o Recen- V. Exa. vai ao sul, de Golãs e "ncon
seamento que se tem fornece apenes tra centenas de tratores abandonados
população das cidades. vilas e o resto. por falta. de assistência mecânIca.
Mas o resto é que é o problema.. O problema. não é somente conseguir_
tl:ste resto está globalízado num todo otécnico que trabalhe com a máelulna 
e nós não sabemos como esta populn- e que sniba d.ar uma boa utnlza~ão
ção está dístribuldll. e dispersa.. Tenho ao serviço dessa máquina... O SR.
feito anállse durante uns vinte anos RELATOR - Permita-me. O T.lesmo
dêsse problema no Brasil para alguns ocorre na Comissão do Vale do São
Estados. Minas Gerais é um dêles, FrancIsco com os geradores que éles
levantei dezesseis mil povoados em compram para. iluminar o Vale todo. 
Minas parn conhecer um pouco a dls- Uns meses depois estão todos que
persão demográfica: Bahia. levantei brados, porque não há um técnico
dezesseis a dezoito mil povoados; para para. manusear a máqulnn. O SR.
Goiás levnntei todo o Estado. Em PAULo DE ASSIS RIBEIRO - ~ a.
uns oito Estados do Brasil já consegui falta de uma. assistêncIa.. Essa tecno
fazer uma análise. mas é uma. análise logla. que se Introduz é muito impor
pessoal porque não há nenhuma aná- tante, porque senão é um desgallre.
Use oficial a. êsse respeito e sem essa Uma. das coisas mais conhecidas em
análíse não se pode saber ,mele se tôda Í1 antigüidade... O SR l?P.ESI
pode colocar escola, onde se pode co- DENTE - Sr. Assis Ribeiro, Vossa.
locar um centro de' saúde, :mde se Excelência. me Jaz, evidentem<lnte,
pode crlocar um centro pal'a atendi-. lembrar um outro problema. A ma
roento agrlcola à população rural. De Itérla é complexa demais e eu com
modo que se faz o c~lcu10 da seguinte preendo que V. Exa. esteja querendo
maneira: t(ltlll da população rural, iresumir o problema. Mas V. Exa. se
t.anto; crianças de sete a onze anos, refere à maquinaria utilizada e Vossa.
deve ser tanto porque também náo Excelência tem um problema multo
se faz análise especifica de.~sa 11opula- sério, que é exatamente o da irea que
ção, que é Inteiramente diferente qa V,; Exa. vaI pr~c1sar para a. I1tíliz!-
população urbana. Com í!sse indice çaa dessa. maqulDarla. V. Exn. nao
já há uma hipótese. Olvide-se depois pode '!tillzar, confor~e o tipo de
êsse número ~or quarenta, OUe seria produçao. V. Exa. nao pode utilizar
o número de sãlas e projeta-se tantas .a martuinal'ia senão numa área qt!llse
salas. Pois bem, eu cada vez que ;que, diljl'llptos, considerável. Eu não ~
examino êsse número verifico que éle Idigo latlfundlo 1?orque seria lmprodu
dá sempre o dôbro ou o triplo do (j'IO ,tivo .mas uma. area. extensa. C.1m a
é possivel colocar fisicamente. porque problema. do minifúndio 'lue nós
não há onde colocar essa escola fui- temos, nós chegaríamos à impossibi
camente para atender crianças (IUe lidn,.de da utll1zação. Não seria o caso
estão dispersas em um ralo ·menso entao da cooperativa, da exploraçlío
de distância e. portant.o, não podendo da. cooperativa a que V. EXR. se re
atingir a escola. Se nós não conhece- feriu, estar ainda em fase embrfonária.
mos onde está a. populadio. l'onhece- ,entre nós? O SR. PAULO DE ASSIS
mos menos em que estado (lSti\ a po- RIBEIRO ~ Exatamente. Quando eu
PU1MÚO. Qual é o .2mu de hlgidez I!a- fôsse tratar da questão das soluções,
nltárla dessa população. Qual é o grllu que V. Exa.. pediu. eu teria ,portuni
de cultura dessa população, porque os dade de examinar essa questlio _
Indlces de analfabetismo que nós depois dessa visão panorâmica - da
conhecemos são ainda de 1950. Nós difiCUldade depois, na solução, de en
não temos um único dado 1e 1950 contrllr uma forma. de emprégo de
para cá, e já estamos em 1964, sem uma tecnologia mais avançada com
saber realmente o grau ... O SR. PRE- a pequena propriedade existente. Mas,
SID'ENTE - Permita-me interromper se me permitisse, eu completaria para
V. Exa. mas a sua comunicação te- depois voltar a êsse aspecto... O SR.
lefônlca. já esta pronta. (Interrompe- PRESIDENTE - Pois não. O SR.
se o depolmehto). O SR. PAUI..o PAULO DE ASSIS RIBEIRO - A
DE ASSIS RmEIRo - Desculpe-me. Introdução de uma tecnologia tem de
Sr. Presidente. a interrupção 'Jlas era estar intimamente llgada com os três
um recado 'do Ministério do PlaneJa- fatõres que atuam na produção. Para
mento. dizendo que eu tenho uma tôda produção e sobretudo para qual
reunião amanhã com o Senador Ama- quer produtividade n.ós temos ::tue con-.
ra1 peixoto, no Rio, àS 10 horas. Hoje cmar Um equtlibrlo perfeito, ~,rês fa
é um pouco Impossivel eu pegar o tôres fundamentais: a fôrça 1e tra
avião mas amanhã espero pod~r. balho lançada. nesse empreendimento,
O SR, PRESIDENTE - Nós lhe a tecnolo~la que é colocada ~om ~sse
causaremos o menor Incômodo possí- empreendimento e o capital colocado
veI. V. Exa. pode contlnuar~ a. sua nesse empreendimento. Se um dê1es
exposição. O SR. PAULO DE ASSIS é atrofiado ou hipertrofiado a. (IUeda
RIBEIRO - Estávamos dizendo que Ide produtividade é evidente e ~egura.
o desconhecimento da situação da O SR. PRESIDENTE - Vossa Elece
população do ponto de vista ~ducaclo- lêncla tem que procurar as condições
nal e do ponto de vista sanitário é fconômicas do emprêgo de '~atja um
muito sério. De modo Que a. r:ual1fi- dê1es. O SR. PAULO DE ASSIS RI
cação ~'lsa ponulação para qualquer BEIRO - E de equ11fbrio sobrr.tudo.
projeto de melhoria da.'1 condiçõ2s ll: preciso um perf.elto equillbrlo entre
ngrárias de uma região é multo lm- os t'rês fatôres. O perigo tem IIldo a
portante, porque nós só podemos in- hipertrofia de alguns, porque ;nultns
trodu?ir o terceiro -recurso, que seria vêzes se entra com o capl!nl excessivo
a recurso cultural. na prpporc;lio em e Isso produz sempre uma queda de
que essa. mão de obra esteja em con- produtividade: Outras vêzes é uma.
dições de aplicá-lo. Se nós levarmos tecnologia avançada. demais para.
a. uma re~ião uma tecnologia mais aCJuela mão de obra. Eu (17. uma.
avançada do que aquela. oue é possivel /lonfesêncla em PariR numa ,casliío,
para aquela região ela não terá con- no centro de Produtividade je pJ,ris
dições ecológicas de vida. essa ecolo- e. llllresentnndo êsse problemn. eu tive
gla. Uma. mecanização excessiva., por uma confirmaclio do Presidente do
eXE'mplo, numa região nlio Só ela pode Centro de Produtividade /'lue foi multo
crlar um €oxodo pxece-slvo de popula- Intere~1l!tnte. DIsse-me 1Il1'~ ~oll-lhe
cão, uma liberação excer..slva de mão dar um exemplo parn. COI1 [!nnnr o
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(seu ponto de vista 4e que êsse equill- mecanl~ou "'e -tal forma que Õ l1úmero um levantamento recente: O Estadd a sessAo. Retorna.nos aos nossos tra
brio é fundamental. As indústrias de indivíduos é pequeno. JI'i. o setor de GoIás já tem mais ou menos"ca- ballios da Comissão. Como o Dl'. Pau
francesas, depois da. guerra, ':oram terciário, ainda não se conseguiu me- dastradas como terras que pertencem lo pode verificar, nossos trabalhos lia·
obrigadas a se transferir de Paris já canizar. Ai, é a ação do homem ao Estado, .cérca de 10 milhões de Câmara são sincopados. Estamos
por, desequilibrio de um dêsses fatô- mesmo: é o setor da. educação, hectares dentro dêle. Quer dizer, 10 obrigados, de vez 'em quando, li uma
res. que era o capital excessivo do é o .6etor da saUde, sâo serviços ep! milhões já cadastradas. De modo tiue interrupção. O SR. PAULO DE AS
terreno, quer dizer, o terreno Poro que geral que exigem a formação .mpc- é uma área imensa, porque 10 milhões SIS RIBEIRO - Compreendo perfei_
elas estavam situadas já valia um ca- rior, um nivel de educação mais alto de hectares é qualquer coisa de iraeo- tamente. O SR., PRESIDENTE 
pital excessivo para a indústria e Ora, essa· diversidade regIonal exige tio dentro de um Estado do Bt'asil Tem a palavra o Sr. Relator. O SR.
elas foram obrigadas a se transferir prévio saneamento do Pais, para que Mas isso não está ainda' regularIZa- RELATOR - O Dl'. Paulo falou sôbre
para um outro local. Fizeram a :Ians- se possa fixar nêle. uma 1l011t!ca agrl'i.· do, o Estado está começando agora c assistência, financiamento, lavoura
ferência levando as mesmas normas ria. ou várias polltlcas, se qu~~ssem(\s seu cadastro, começando agora a re- etc. Que opinião tem V. Ex~ ares
técnicas, os mesmos _equipamtmtos e chamar ass~'11, para cada regIa? Te: gularizar essa situação, e encontrará peito da Companhia de Seguros Agrl
o mesmo capital diSponivel para a- ~os zona~ S~l\1 o l!roblema iie cCU;;la outras talve~ ainda não registradas colas, ou Agrários? E' uma Compn
movimentação das indústJ;ias A pIO- çao econ:ll111ca. Sao zo~as a 'l~rcm nem como partiCUlar, nem como _t'r..<;as nhia. organizada ..• O SR. PAULO DE
dutividade caiu imediatame~te pO"- ainda -ocup:ldas econõmlcament", O que êle tem, como pertencentes ao <\SSIS RmEIRO - Conheço. () \ilR,
que não havia ajustamento e~tre'a SR. PREB.1DENTE. - Dl': Paulo, V~ Estado. A diversidade regional eXIgi- RELATOR - ... pelo Uovérno ... O
mão de obra naquela 'e r êl Ex'J podcrl:l me informar. pelas in ria portanto, classifl~ar o Brasil em SR. PAULO DE ASSIS RIBEIRO 
ti d t 1 g ao· e aqu e formações quc V. Ex. poderia, dIgo, áreas, àreas a serem ocupadas eC')- E' que está dirigida pclo Calabro, O
.!O e rabalho que estava sendo pr~- tem c estudos que colheu, poder!a in- nõmicamente. porque 'são a maioria SR. RELATOR - ... e não seria uma
J tado em ~aris. Quer ~izer. a mao formar as al'eas de terras pp.rtencen- dás areas do Brasil. E, como eu ,ilzla. maneira, o modo de se dar ao jll,'/ra
de obra do mterior era dIferente para tes a cntidades públicas do Brasil. o número medio não tem exprf'.ssao qor a assistência financeira? Não Pl1
Paris. Ora. se na França há muito terras devolutas pertencentes _ao Es- porque, quanà.. dizemos 50%. no U;~. ra todas as lavouras, mas para um
menos heter,!geneidade, no ~n~crior tado, li União, aos Municipios? 'íl. Es" tado do Amazonas, no Estado do fla- conjunto' de lavouras. Porque há 1.1116

. para Paris ha êsse deseq!1ilíbrlo, ima- tem uma idéia aproximada dessRS rá. é muitlssimo maior essa percen- que mais. digo, perenes, outras fâo
gine o que seria entre Sao Paulo e o áre!:s? Porque há nesta Câmara mel!. tagem. As propriedades registradas lavouras de círculo muito curto, malS
interior do Estado, do Nor!leste ou mo, e estamÓs aqui para esclare<:p-r nesses,Estados são minifúndios :.ó por sujeitas· aos rigores do clima. De for
d~ Norte, o~de a tecnologia nao entrou Scl!! qualquer part-pris político, l\S mais incrível que pareça. Predomina ma que através dessa Companhia de
amda, o transplante de uma ll!cnolo- opiniões mais diversas a respeito. AI- o minifúndio. Então é .uma coisa COll- Seguros não se poderia dar uma as
gIa avançada para essa região. nave- guus salientam que a área de terras tradit6ria abrir-se um mapa de loca- sistência melhor e mais efetiva. ao
ria. fatalmente' uma -queda de produ- devolutas é imensa. Outros. quc n llZação do minifúndio e encontrarmos, agrIcultor,·eà lavoura? O SR. U.l!:-
tlvldaete ro sentido econômico. Nós ãl'ea de terras devolutas é muito pc- ao longo do Rio Amazonas, uma (l1ixa POENTE - O seguro tem vanas tuU

·teríamos ai de encarar a produtlvi- quena. De modo que estamos e'tplo- minifundiária. Por que isso? Porque, ções napol1tica agrária. Infelizmen
dade do capital, a produtividade da rando as informações de,V. Ex". ten· ao iongo do Rio· Amazonas const.am te, a Companhia que V. Ex~ ~sta I!e
própria terra e a~produtividadc do to quanto possivel, nesta rápida eu· como propriedades apenas registraâas referindo está muito deficiente ginda
homem que está produzindo, Qual- trevista que temos. O SR. PAur,O DE os fundos de quintal. Não são i~S pro- como organização e mesmo como re
quel' dos trê& aspectos da prodl:t.1vi- ASSIS RIBEIRO - As duas infor- priedades exploradas, propriamente. _cursos.' E, sobretudo, ela .não dispõe
d,afl.e seria, prejudi~ado. O caPHJ.I"fi- mações são verdadeiras, por mal!! As que estão registradas são hS pe- do essencial, que são as tarifas para
cnr~,a ~xcess!vo, porque o equip'unen- contrllt1ítOrlas que pareçam. O Brasil quenas propriedades em volta d~s cf- cobrar o seguro. De acôrdo com a Lei"
to SJl'1ll mUIto grande; o-equhJamen- está ocupado apenas em 30% àe seu dades. E essas são minifundiárias no essa 'Companhia deveria pedir e~as
to seria excessivo. porque -nlÍo Jlll.via território. PO! tanto, existem 700/0 de .sentido da região. Portanto, não há tarifas ao Instituto de Resseguros do
capacidade de os técnicos trabalharem áreas do Brasil não ocupadas juridi· propriamente a possibilidade.ic se Bl'asil. E até hoje o' Instituto de fies
com êsse equipamento Com p:'odutivi- camcnte. Ora, a área não ocupada definir o que é realmente a ocupação seguros do Brasil não calculou as ta
dade; e. finalmente, a terra não seria Juridicamente, quer ~dizer, não regis- de terra no Brasil. Apenas no sentJdo rifas com que ela deveria trabalhar
explorada com a adequada produtivi- trada na sociedade" a rigor poderia juridicamente a ocupação -de terra no para atendimento do seguro llg(~rio.
dade, por falta dêsses três cónjnntôs admitir-se que fôssem terras devolu- Brasil, digo. Apenas no sentido juri- A dificuldade é, principalmente, é
De maneira que eu acho que' ê.'lsé tas, porque é a única situação que dicamente ocupadas, quer dizer, cum realmente grande. Decorre, em parte,
equilib:lo é um dos problemas çundá- lhe cabe, desde que não está regis"ra- registro, o que temos são 32% os daq\lele desconhecimento, a que l'C{E;-
.mentais a ser fixado na política am-á- da em ~ome de ninguém, e assim, área ocupada. O restante, poderia- l'imos, do Pais. O seguro deveria ter
ria de cada região. Mas, C0:110'" eu pe;t~ncena aos Esta~os, pela C,onstl- mos dizer, cinqUenta e tantos por- duas funções: uma, de protegei' essa
dizia, o Brasil é Um arquipél tmçao. -Mas. na reahdade, o ,cadastro cento, seria terra- devoluta. O reblo agricultura que está sendo feita de

--~ realmente todos concordam ..:gfIh; dos .Estados D_ão r~gistl'a essas ~rras seriam terras com outras ocupações, acôrdo com a vocação da terra .: de
mteiramente diversas de- desenvol i- En~o t;las nao sao, de forma ~l~u~ ou lagos e águas interiores comD o acõrdo com. a economia geral do Pais:
mento, nós não podemos fIx v ma, regIstradas nem como proprleaa- caso da Lagoa dos Patos, da Lagon a outra, orIentar as propriedades pa
política agrária para oBra 11 arDUta de, nem com!, terras devolutas ca- Mirim, quer Cllzer, uma séfie de areas 1'20 essa melhor utilização da tcrrn.
necessidade do zoneamento sd~ B~as~ dastradas e n~~ como ter:ras de pro- de águas interiores.' Para uma CIl1S- Por exemplo, náo 'faríamos o 'lt!guro
para podermos traçar a liti lÍ prtedades indlV1duais, defmidas. Mas sificação, como diziamos, para \lma baixo nas áreas de geada para ca1é,

_l'ia de cada uma O.sloR~a agI', - apenas 31 a 32% do Pais tem reglStl'o polItica, teriamos que ter: primeIro porque, evidentemente, teríamos de.
_ .Tem de ser 'levado ~ ~'F0R como terra ocupada em propriedade essa área de simples ocupação; de· ter. tarifas muito altas e isso :i!f1cul
aspecto continental d P zy "on,a o agricola. Se, colocarmos mais Ims 4 pois, uma área de transição, entre uma tarla à -pessoa garantir a sua plan
PAULO DE ASSIS RikE a s. O S~. até 10%, p~r dependerá muito do tipo área-já econõmicamente ocupada tação. :f::le teria que procurar Ílm tlpa
só o t t" IRa - Nao de ocupaçao que se imagina, para com uma agricultura deficiente, mal> de cultura melhor para não ter um
versíd::e~~ Jon m~tlal, co~o a di- outras finalidades que não a de llgri- ainda funcionando- para a produçf\o seguro muito alto. Então a tarifa te
área C esenvo v mento cie cada cultura. podiamos ter •.• O SR._PRE- e uma outra incipiente ainda, mos ria que ser diferenciada de ncl.lrdo
d . 0010 e~ disse, algumas áreas SIDENTE -. V. Ex~ fala agricultUl'll que precisa de ser controlada e .)rie.'}- com as regiões e de acõrdo com as

°t Brasil est~o exatamente com a· inclusive pecuária? O SR. PAULO tada; e finalmcnte, teriamos dois ti- condições de cultivo daquela !\reli...
~ ru ura agraria que vigorou no DE ASSIS RIBEIRO __ Sim agricnl- pos de zonas bem tipicas: uma, de O aR.. RELATOR - Obrigaria, afê

- eundo por milênios e que com~cou a tura num sentido mais- ampló: ag.-1-, agricultura intensa, que é a ,l.Lrte o disciplinamento do uso da terra. O
~ r alterada de 200 anos para cá. cultura, pecuária, 'florestal, todos os fundamental da nossa produçâo, de SR. DEPOENTE - Isso discipliol1.~la
r orC!ue. até 200 anos atrás. tô<'las as }1SPBctos. Se tirarmos ainda uma p'!r- onde sai a parte fundamental da pro_ .0 uso da terra. Agora, para isso .cria
egioes da terra, tôdas as formas de centagem ocupada por áreas urbanas dução e é uma orla próxima da costa. preciso que houvesse um conhecimen
Go~~rno, .fadas a~ formas de organl- por aáreas de estradas, pastos ew.: e finalmente, aquêles pontos eritlcas to muito B."l:ato de cada tipo lIe cu!..
znçao SOCIal J.!1anbnha ma m(!ilma es- para reservar, ficariamos ainda com li que nos referimos. Então, uma poli~ tura adequada 'a cada região I) que
~'Utura de mao de obra. Isso. duran- cêrca de mais de 55% com ocupaçl!o, tica. agrária no Brasil, a rigor" deve- ainda não tcmos. Ai seria um ou;'ro

mais de cinco mil anos. fol-cons- sem qualquer ,ocupação. Isso, em roé- ria.. ter uma diferenciação para t'sses tipo de zoneamento. Nós nos referi
tante. Oitenta por cento das pessoas dia. Mas, no Brasil ,tenho muito me- problemas..Fixar uma politica ele co- mo~ ao zoneamento para politica. Ha.
tmbalhando na terra, quinze por cen- do de falar em média, porque as .ué- Ionização para ocupação econõmica, v~1'1a -também um outro tipo, !lue. loe
to no artesanato e cinco por ~ent,o no dias nada expr1tftem, são nÚ1n3ros- com o tipo de ocupação que é condi- 1'120 zoneamento agricola, -0- 'l:Onefl
setor terciário. Com a introduclío da abstratos, e, por mais teórico que eu ciçmado pelos recursos, ocorrent.es, ment.o agricola seria justamente a de.
t~cnolog'ia. de 290 anos para Clt o seja, tenho mêdo dos números abstra- uma forma de' melhorar a ocupação finiçao de acôrdo com a vocaç:\o da
Simples fato de aC1'escentai' um cabo tos. O SR. RELATOR - Estêve aqü!. econômica agricola dessa faixa ·n1,l,;1'- terra, quer dizer, o recurso '}atl\\'~
à foice. nermitill rl!duzlr a colheita do informando também, como V" Ex~, o me.diária... O -SR. PRESIDENTE' - eondicionando O uso e, por outro ia
trig<! .de 3.600 segundos para 900. Diretor de Matas e Terras, em:M;inas Existente. O SR. PAULO DE ASSIS do, os recursos 'culturais, quer dizer
Entao. na ocasião em que !le' 1ntTo- Gerais: o Dl'. S:Uio Lopes. me nos de- RmEIRO - ... e, finalmente, uma os mercados e as condições t.ecnolO~
duziu um cabo na foice, cada quatro clarou que em Minas todas as terras assistência intensiva l\ agricultura já gicas, determinando a conveniência.
11Omens, isto é, cada homem trabRlha- estão ocupadas, náó juridicamente, está funcionando e dando a produção do uso. Porque uma coisa é a p(lssl
va 'por quatro na colheita do tTIgo e legalmente, mas as terras do ~tado ao Brasil. De modo que seriaa tre!> bilidade do uso e a 'outra coisa l! a
libérava-se..portanto. pessoas para o de Minas tôdas elas têm gente, têm tipos de polItica bem diversos. O SR. conveniência do uso. Temos, por
setor secundário. A l1beracão oara o posseiros. De modo que, nesse sentido PRESID~NTE - Dl'. 'Paulo, ued, exemplo, o caso da Amazônia. F' uma
setor secundário introdu:;>,iu tecnolo- então, em Minas Gerais não há ter- licença a V. Ex. um minuto. Parece floresta que o uso está indicado: ó a
gins no setor artesanal e liberou mão raso O SR. PAULO DE ASSIS RI- que estamos com uma votação 'nomi- exploração florestal. Resta saber se
de obra. Sur"tram então -os 'lervil'ns BEIRO - O que não tira -o caràter nal em Plenário e que já, está parn ó m~rcadCl brasm~iro comportaria uma
que erom reduzidíssimos. porque ape~ de -terras devolutas, porque as terrlls ser encerrlida.,. O SR. RELATOR _' exploração intensiva na floresta aUla
nas 5% da populac!io dava l'oel'vico estão ocupadas por posseiros, mas têm Há. número? Se não houver, nê" preo- zônica no ponto de vista floresta. De
para os 100%. Foi preciso então '1l\re8- de. ser r~gularizadaE!. as 'posses, Eu- cisaremos ir. O SR. PRESIDENTE - modo que. ai são dois problemas. O
centl'lr, cada vez mais. no território. quanto nao o fõr.. sao terras. d~volu- Há. -número. O SR. PAULO DE AS- SR. PRESIDENTE <Deputado (ucar
a mão de obra. Hoie. o problema. do tas. De qualquer maneira, nao clltilQ SIS RmEIRO - Quanto a mim, eu- Corrêa) - V. Ex. está falando em
mundo ~ o desenvolvimento do setor registradas nem no Estado de l\11nas toti inteiramente às ordens. O SI.. zoneamento, em centralização, l!S.'leB
tllrciário. O secundário. como mão ,de Gerais, nem no Estado de SãO-.?IUllO, PRESIDENTE -'A sessão fiCo. en~ãf] pror'J!mae são todos muito intereg
obra, é um setor que já está ficando que é o Estado mais ocupado hlJje da suspensa por cinco minutos, 11 fim santes, mas eu queria saber: hà aI.
muito reduzido. Quase todos os '!1'an- Federação, sob o ponto de vista ,Iw'i- de que possamos comparecer ao Ple- gum órgão do Govêrno que está fa"
des países industrializados têm" Uina dica, de ocupação registraM, São nário para votação. O SR. H\ULO zendo êsse levantamento sistemát'co?
pequena pel..centl'l~em de mlio de obra Paulo tem muitas terras também não DE ASSIS RIBEIRO - Pois não O Temos alguma informação exata sô.
no sctor da indústria, porque ela se registra~as. No Estado de Goiâs, fiz SR. PRESIDEN'rE - Está reaberta bre as possibilidades do estabeleCI.
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Dlento dessaa dltel'enclnçôes de ~'em têrttlOS objetivos. O SR. DEPU~ que vaI convencer a V. Eva,: a COll1~ \ da. seria multo bom se tivesse sido
11a:.l~ Dtsstl zoneamento? Já, temus lT~o LYRIO BERTOLI - 9Ue1'ia. peL(;nc:1a, tem que ser do GovêJ:no ,aj:'iU'Bl.lC', :\l<IS ,Wl.O está. apurado. O
findos sobre isso? Ou estam08 Il.lnd~, '~'r~unI4r ao Dr. .AlWs se o órgao que Federal. O SR.. PRESIDENTE (Depu- ,5R. PRESIDENTE (Deputsdo OSClU'
no. Ia,',e de achar que é necessâ.l'1Q devesse proceder ês:;e estutlo seria. a tado Oscar Corrêa) - .A iormula.- COl'r€'a) - NCln isso toJo O Sn.. DE
mns não realizamos aindD.? O 8It SUPRA, ou o Ministério ela. Agrlcul~ Ç<i.O é .federal. O SR. DEPOENTE - PONTE,- Nem Isso .foI apurado e es
D.EP0E!~TE - os. uados apurados tura, ou mesmo o Conselho !1:u;laulJ,l .A 1orD}ula!;'ào tem de ser tedel:al. A tnmos fll2ewlú isso agora, pm'a llltll~
nall, 'lemus pOl>:llolhda€tes, com Oli de ltCOUOlllla. Entendo que t!l;'Je pl'O~ execuçao pode ser ceu!.tuJaaClJ. de cal' algu:.t:a coisa. ao Govê1'l1a VaI.. a
ejcI:9~ljlq~ de que dioPOJUos... O SR. blema se amplia no térmo da. eco~ ac&l'do c/?m a capacidade dos Estatlos jÓUa. a;uução. O SR. l'P.E.:'oID.7:r:O!.'.
F~i::>WJ:iNTE lJ;lelJutauo O~co.r t'or~ nom.u. bras1leIra, parque a,k::m:;0U, di- ))9r convemos. E o certo e fazer con~ (D?pu Mo Otenr. Corrêa) - Dl'. Paulo,
lt:lJ.I - Mos nuo temos ainda aa~ ~o pOl'qU" alcan,;a a sudoh:da al- Vemos, e illSO é o flue está senão pre- se V, ~a. perJ1UtIr, vamos ver se ob
ÓO~ :1~llrudus? O ~R: .DEPOENTE - lcança dJvérsus aspectos. Qua1"'&~w. o vlBt(}. Mns a formulaçâo tem que ser jetivamos wn pouco o asUnto, ponJue
Jl Jl t. 1 il il o iJ , dedntt1vamente, náC1. órguQ maia nprop.'iado plU'a pI aceder central, em primeil'o lugar, pO!l.Jue a matéría é tã!> amp~.!l que se V. Exa.
O SR. PRESIDENTE <o"putlldo Os- li I.SSCS estuuos no· .Et~:l? "-SR. D:3~ essa c:11ilculducle que tem o Goví:r.no fQr expô-In, com cs conhecimentos
e!Jl' COJ'l'l!l> I - Quer dizer qlle, em POEN·.tE _ O zoneamellot para a po- P'eulll'al 05 E.5lsdo.i têm em multo que tem, e::periêlJ".:ia de e&tud!.'s tão
Btnlc~E', se_-.Jl. Exu.. me pedir vou t1~ litica agrária. é competência exclu~ maior escala. O S~, PRESIDENTE alongados e tão. profundos, í!eare
far U!lla conclusão: não temos da- siva do Ministério da J\g1'lcultura. (Dep~tadD O~car (.;orrel1), Fixar DS' mos aqui a ouvir, com multo prD:u;r,
dos nmda pSl"Q formular uma. poU- Tem de ser feito pelos órgãos de ecO'- objetivos geraIS. O SR•. DEPOENTE tôda a tarde e noIte ad:mtm. De
tJc~_ll:l'j'••I·Ja no Brasil. O SR. DE- nomÜlI do J..linisterio àa. _4g1'lcultura,! Os Estados têm mttlto ,maior clilJcu2- modo que sar1a lateresante (IUe o
PCJ.b"l'E - Hoje. Mas cl!lntr~ d~ umIporque ere' tem -o se(or econom.lco, de dacle de conhecer o seu Estado d~ Relator pudesse agora o~jcUYar um
mes ~u dois, tlllvez. A ql;!estl1o e co~ economia agrí.:ola. E ~3e- ó....giío, , que o GOVl:rDO Federal. Cumo ôlS!ie pouco mais ~tamente es.~e pJ'OÍJle
Ulll\-aI a Lraballuu para e5.il<lS l1ados. qu~ está -habIlitado a laZ01' Íllso eIa V. Exa" eu, em particular, tenho ma da. egHaçao rural. O SR. DErO"
O ~R-: l'~ESIDEN'TE (peputad~ Os- qU~ ueye taze~. Digo habilitado jü~ mala eJlllneptos sObre os ~stados do ENTE - Sorm interessant!!, para com
cru ;:orl'~nJ - M':;S 11lH) .se saDe... ltl!tcamcllLe, nuo materialmente. E' o Brasil do que os Esfado... Q~S;Udo pletar, m.ostrar as soluçoes que V.
O s... pEPOENTl!; - Nuo, 110 mo- Ól'gáO que deve collJil ~~e materlaJ algum Gove1'l1lldor me pede UllOt,~ EXa. pedIU... O SR, PR:E.SlDI:NTE
l11ento nao tem. O .que se tem no mo- !·àpldamenle. O SR. DEPUTADO LY_lmações do Estado dêle, forneço ma.1S <Deputado Oscar Corrêa) - Pois niío••
lJ1eu~(1 é o conheClm.ent" pel1Soal, de RIO BER'fCLI _ :Muito otíl;::IlÚO. O do que tle tem do Estaào. V. Exa.d. O SR. DEPOENTE - ••• porque la1
opln,lU.o, Acho q?e, nao devemoll ficar SR.~, PRESIDENTE _\Deputado Oscar 1110dem perguutar ao Governo de GOiás vez concllÚSSe perfeitamente o prOble
~a. ,rase de opimao. Precisamos passar Corr€l'l) _ E' o órgí.o que tem com- o que eu fornecI a éJ.e., F~rnecl três ma. O SR••PRESIDENTE ln"pulndo
ptlln 'a lase de~onstl'ati~~: O SR. petcncla. para lllso. O SR. DEPOEN- volumes, ,~e eêrca de mll llag1n,as ca- Oscar Correal - Exato. Eu apenas
PRESIDENTE (Q",car Corlcnl - Pelo \ 'fE -'- Agora, temos forneddo, do nos~rd~ U1!l, lJoore o Estado de GOlM. ~e esto~ gueren?o cllamar II ateoçao da
co~hecllnento que tenho da l'calidnde so escritório part.ícular _ porqtle; co~. nao tinha os eleD1entos den~ro do Es~ Oonusao, malS do que de V. EXa" para.
D11~lelril, por t::templ~, -6 nos &.qu1, mo eu disse, há vinte e tautos anOlil' mdo. E nós temo,!! ulals lnelOS de .ob~ que a ComIssão, tanto quanto posslvel,
nllus. flomos três Ull11Cll'OS, três 110- fazemos êSllC trabalho e sempre que ter 1ss0 nos 6rgaos centrais, porque objetive as questões, PllJ:ll. que ~. Exa..
menll de Mir~ Gerais - vel'iti~moSI nos solicitam o traba'lho nos furne- senll?re to! cenu'l1lizada a adminiS~ poss::, com essa objetlvEl~~o peJa Co~
que:. n~ ,)~:stado de ~as GeraIS te~ cemos imediatamente para consultas, t;t'aÇao no Pais. Todos os d~dos COl1~ missao, resumir as ldclas, porque
1110:, H~.~I'S em ~LOas. peJo menos, 1111l'a. exame, tudo o que dispomos em H~rgem ~l11'a. a !BGE. que nau ana.ll~ V. Exa. as tem em gran,de quu.al1da.
mm:> dUZll1 de rCg10es completamente 1nosso anillÍvo e que é um material sa .•• O SR. PP..EBIDENTE (Deputado de e muito boas. Diante deste quadro,
ct;"erentes Ulna. dn outra. 'I'emo~ 11 ma- I precJooo para comtço de trabalho. Não O~ar Corr,;l1) - So t·egistJ:a. O SR. parece-.me qu~ poderiamos sintetizar ()
la .nova, li. mata. velha, temos o nol'~ I é o deflnHivo porql1e alguns dêles in~ D.J!iPOENTm - O. fBGE regIstra e co~ que competu'la ao Govêrno Feclcl'lll
te. temos o no~deste. temos o (\~~te, a clmive são atra.'iados pOÍS tenho 'tra.~ Ileta~ Mas a analise está por t'aze~·. fazer agórn-; Nossa. sugestao !o(!rla.
:.I?flll. m~lalúrglCa, o tIdl.nr.ulo, quer ba.J.bos' feitos em qu~renla. e tantos Entao tem~ procurado fazer essa ana~ justamente essa: não falar em re~
dlzer, sao zonas. de -caract:::rist1C'.lls oUtros em cinquema e tantos, ou~ ~e que 000 tem sido feit~ ~elo ór~ forma agrária, 'especIficamente, camo
~omplctamente d~fCl'~tes. Preci:laJ:I~ toros elíl sessenta. e que precisariam, gao: O IBGE é um dos órgaos que tendo a ponto central do 'prelbl~ma.
f.mOS f~r uma política acrárfa.. O ser atualizados, precisaria haver ~ a dev1lil.lU ser reIOl'~uladas inteiramente, O problema está. justamente, em crl?J."
Ml1;is"oCrlo da, Agricultura. que EÍ o i atuallzação de al"uns para que loom- ,para dar.ao Govel'110 05 elementos de o estatuto da. terra, que cuIde trm
órgao que deVIa. executa-la, n,lo "'XlS- I b1Ull(;Ge~ MllS e'"um nlIUel'U'l.l 'men~ '1D!ol'~açao para tudo isso. p~rque to de uma. reforma. agrária neces
te. V. Exa tem ramo, De llla.neira lllO ~ :mais oi"!: 60 volumes de 500,êle nao deveria. ser apenas wn orgão sáría, como, sobretudo, de u:na. 0011
~uc se o ,M1nistério, qne devia. e~e~ ~JllllS cada unl; sObre os EStados dll de .c0le~a e de, paqueua a~e. De~ tiCá agI'ária. indispensável. Então: foi
clJ t6:-1a, nao tem. nenhum outro or~ .BrasU Estuclos dctalllados Do PIAU! verIa. Ir à. análiSe espec1ahzll.da. De- essa a orientaçáo que foi tenta
Ili'.Q tem dados para executá-Ia., O lJor eJiemplo. terminei os eStudos com: veria ana.llsar 'a dem0B:raJla, para da. pelo Govêrno: preparar um este~'
SR'. DEPOENTE - Eu diria o se- le 'do CEARÁ tllUlb 'o' de ALA- fotnecer a. ed~ão, a sn.ude e os ele~ tututo que tivesse um capitulo definin
gU~If:e: no caso de Minas Gerais, es- f;o~ tÔC1 • de SERG;G~ também mentos; deverJ& anal1sar a economia, do precisamente aquflo que Iri.'! tra..
pt'clfll':amente, o Govêrno de Minas I ,o. , ! para fornecer 11 todos os Estados. ta.r êsse estatuto começando por um
d!r.punlla, até há. pouco tempo, não ~oao.,Quer ~m:, leJnenn:f téJ1A ~:- Já que éIe coleta, que fDJ;l'l. então a problema que me parece fundnmen
sei atualmente pOl'que há muito não "~~;ljjT:ll;à:r~t~teSum~ i=i1ll4ç~ ~ise completa. Mll.S estamos com tal e que tem sido muito mal V, E~;lt.
vou ao Estado de Minas, de um or~ ... .• o (lenso de 1900 sem conheee1'1nD9 não 19nora que a düerenca é enor~
gUlllllmO que estava. teutando ésse trll- de zonel'l1llej~o enraprlmelIlt aJroxuna- qual ao distribuição, por idade da. po- me' da. l'entabílidl1de dêf1es Ut,üol
calho, Jtsse organismo chamava-se çE,ao, J q~e ~,seI um grant e pa.s.'l~. pulação" sem conhecermos a situa.- de a-ões: da. emprêsa Há empl't!sa
CAma. O SR. PRESIDENTE (Depu- • ~ o "-SI.le ~onell.1J'len D, a tI- ção da alfabetização do Pa.l.s, sem co~ franc~mente def1clhíriaÍl que não dão
mdo Oscar Corrêal _ A CA.Tv1Ia a .xaç~o ae ~a po!M::a !li S81' adotadJl,. nhecermos um ún1co clado das coudl~ nenhum dividendo cujas ações tE'n
CA5EMO. o .BANCa DE DESEN'Ç'cit.. E1lt.àD, veJa.ll1

t
,bem, o tyo~l~)~ do, ções de tõrça de trabalho no Pa.1a. O dem a. (WJr de valor. Rã. cmprêsas com

\1JMENTO ECONO:MICO,.. O SR. seguro. que. ~ a.':~08 re er 11 o. se~ SR. PRESIDENTE <Deputado Oscar alguma rentabilidade mas que tftm
DEi'OEl\'TE - Não a CAMIG no' r:a mUlto llUl.lS faC1!, dcp~lis lia 7.0nea.- Corrêa) - O censo de 1960, está pre- bém não seriam de fácil cuno na.
B<mtldo de pIanejam~to regionaL _\'l1;1ento, esta~eC:!1" as tal'1las para cada judJcado'. Nem será. publicado. O Sn:. ,BOlsa. êsE;es t1tulolf. De UUlueira que
Fanlue ela, inclusive, chegou a con~ tIpO de região, o tipo de S~gUIo llde- DEPOEN'rE -;- E,' provável C/ue não a ldl-ia. foi não prejudicar nll1'~uem.
qulstlU' seis regiões de Minas com quado e aquéle qUI:I conll~Ja estabe~ seja, porque c ,tal a. sua de!lclcncia A idéla. foi justamente de criar con~
i1xeas e deml'-1strac;ões especifícM pg,_l lecer, desde. logo, a possl,!l1lldade de que .dúleilmeute poderá. ser corl'igido. dlçóes para que se fizesse o titulo mas
:ra cada região, Não sei·atualmente fazer o seguro. Porque n,!,o se pode E nao temos lWl.lS hoje no Brasil o o titulo não visn. o pagamento da pro~
porque não tenho aCOUlplU1llado ng~ Iia:z.~r lleguro de todo o, tipo de co- homC1n qu seria ~paz de tirar a de- priedade, O titulo visa a real1zll.Ç'd.o
uitlmos dois anos, a atividade da !!Delta. Para todo "o tipo de ár~a ficléncla de' algwna coisa, q,?e foi o desta. politica. agrária e' dChta caica
CA'\1IG. Mas no tempo que o QUIN- el~ ~el1l ~e ser zon"a.do, tem de Be~ Professor MORTALHA, que fez o cen- com recursos oriundos de um cf~,Mo
TILlA.·'m esta.va dirigindo a CAMIG, es~oel~ldo P'Uli> zon~. P01'que, aJ. so de 19-50, O JOt'ge MOl'talJl!l. fol. pa.ll1 público. Ora., o crédito, púbh:.m l.O
êle ha\'Ut iniciado wn trabalho muI- ~ntao nes '!Umas ,dlrígll' a conven1~ a Itálla.. Fo! urna. ~ maiores ,per~ Brasil, todos sabem, estli. desmol:'aJ.l3u~
10 glorio nesse sentido e já havia al- encla ,?U nao des.e, ou da.que1e tipo das que tivemos, pOlS al'a o, unlco do, bastante desmorallzacla, 1irfamt18
llUlllll. coisa. de definido para o EIlh1.do d~ ~u1Uvod~~~I31 ?-rea, o. caso que hmnem talvez capaz de tirar dos maus ass1m.. E' raro o titulo que te1U 1lguM
de Minas. O Estado de Goiás está C!tel do cate ~ tlplCO, p0l;'Que. fwlta~ dados do, censo alguma coisa pa.ra ma aceitação. Sónlente os tltulos Que
com um trabalho comJlle1o. E' por irIa, eSbll questao de ~rradlcaçao, que mostrare que se l1prol1eitazse. Iníe~ têm sido criados agora com posslbll1
lBSU Que eu querla diz'.!r qUI! para o esta se tornando. d.l!icI1 para o B1'l1S~, lizmente, estamoa falandu de uma es~ dade de rea.justamento é que tem tIdo
:ElasU não há a.sslm um estudo com~ e a transforlnat;aa dl!JCll pal~ o pro- trutura agrária L'm (,ne C:~111"Ct:~1:JS alguma. possíbllídade de ace1t.v,ào.
J)let,o. SERGIPE, tem: ALAGOAS. es~ prio fazen~elro de um cuJ;avo. para apenas a. área. de lavoura. Não sabe~ Ora,. sen,!o necessário auelnr ')tua o
l.1 com um !l'abalh:> feito; PARANA, outro dcJ?OlS de já tem um grande mos n~m a uea ~e pl1l>tal;enl apu~ crédIto publtco. eu perguntarIa: S'C'rla
t~m ulguma coisa, quase comp!!'to' desenvolvunelltll 11& SUl1 [azeod.:t. O racla amda no BraiU, no ce,asa de 60. justo .apelar para a popu.!:u:âo 'azer
IonO GR..\ND:iiJ DO SOL, bnn; São SR, RELATOR - Dr. paulo, cstuu Eniúo somos obrigados a,tonmr dados um empréstimo pUblico para' um pro
P-AULO, prMlea.nle.l.ie te.-n; O Ji.a~' aqui com uma pergunta ~t1óaLiJhaa-.. de 50, colo.c~r s.ibre a area. total de blema. dessa mtureza. e dclxJ1r de 1n
TADO DE GOlAS, tePl, PClI'i:n!o. nl~ Ie a;:;ora cheg~ a bm'!l- e,.n.ta. Uma 60, e admJt.1r que a estrutura é a, cluir esses tomadores obrigatórios do
guns Dtnt'os do B"asll já f1Lpüi;ill de Ivez que o prooletl18. e aSoim como mesma. orn, como a eztrutllIl1 _da titulo aqueles que vila s!'r d!'!:ll.';lI1l
, rem sos pai'a poder. ràpid:ul!ente fcr-l V. Exa, defme, o' Brasil, sendo um terça. d~ tl'abnlho é o elemento que prbdos. pOI'que não e1tavarn ,j;;wldO
:n:>cer !lO M1níst{~io elementes. E'Illa1ll cuntiaeulal ,d~ve.o Gov.!rno, de- meItor delíne,' !olDteticaulcufe, o gli1U a. p!'otlriEdade de ucõtdo com 4 Cons
:ror l150 nu eeu d1goo Cjue num plnzo ve ser o Poder Oeuwal, o GovAmo de ,dese.nvolvimento d~ Cl'l~b r,t:U 1, se tit\1~ão. seria uma iuju&tlça ~.oclal
cnda (J Ixal,,2l110 pnde Sft" frlto e é IFederal que deve aprZSenlQr a 5O.ln- tiveStemos ess:l. esfrutm"n, se cotlhe~ mUito grande, porc:ue se nós tll~mos
e:.::n, p.1J:e,e-me, a inle:lç':o rlo .. lt\:,:! ~o para o p:l'ob~ma l1;trul'lo" vam"", cessemos a pa:cent..'1ilenl da ,DIáo-de- um ap:il0 em gerl'll à popu!n".,:\o pllta.

:1'.é:Jn1.:11'o eb - A"'!Jcu~·lta... ('. 3C1.\ cUZer, para a re!UJ:W? agtur:.a.1 Ou obra no setor pruu:.••io, IJfl $, ,,:l" ~.'- que concorra com o cmpl't'~tlr.aO pCl~
1":rlL'::lD:Gn~ (Ós.oar ContaJ -'C~r- devem !ler os Estado!!. atendendo a cumlá.l'lo, no seto!' terci.irio em cada. bllco p9ra "~r dll.1' recursos ~odr?o a
Ir\, O zn. DEPOE!~ - , .• e tam~, essas :ulnas e atlmdendo as pec'l1l1a- zona. já teríamos u--na preímara id~ia e.'Cecuçâo c!~ uma. Qbra QI.!~ (J ',1:w':!DO
lJ~_:J é l.l. klr:nr;l\o no setor d-as fÍ.reas' ridades geogrfillcas da ,,-.ta. rC6íâo? de zon:!;},r o Pais por &se !Udice. Jl!eclsa realizar, e êsse apelo e '1"11CS~
("j{j[:;s, POlilU3 n;:;ü,ll., o nâvo Presi-1neve ser entao o Pojet central, o Ma.!, 1n!7li~ente,_ em 60, nao :f01 sarja, (>5 reC111'SOS normal;: o."ça'nt'n~
,1 óIJil' La SUPRA, que fuI \:0 neado\ Gov&.rno Federal que deve :fazer uma. I' apurado iSSO. Ent:lO, o que e,:;ta>nos t ..\rlos não pCrtl"Hiria~.f:l':f'l' ~en!\o
r.. JliE'Jl) e tafl:lOU pr,õ:se hoje, êle já inJ~ lel de reforma agl'áriaque inclua nc. fazendo pam estudos? TomlLll1os a n~na forma ini'lnclon..T1~, a C:OlLlt:!10
f:1f'11 f;~e lrnb:l.lho _ sei Qt> !11oo ~ti', pol!Licn ag~ária oU essa lei, digo, ou porcentll;lem qUlJ. exlõ~ia e~ 50, llPl1~ do p~'obl('m:'. eu p:mJuniana. "lll é jus.
Lrnb::tJ1Jómdo nessa s!-1I1::hJ "1,.;:m:1~ \ is!:o devera ser .dac1o aos Estados? camas n 1Jopula~ao to.al exIStente em Ito nao te aclmlt1r como tom::dor Obll
J11~ille - para conseguir, ràplclamen-, O eR, DEPOENTE, - A resposta me ,60, para têrmo9 Uma idéia. da. mão~ gatórlo, que seria. o fato de pa~r em
11'. um zonf!llmento para ~ áreas ~"l-l P,a'l'ece que po~e s~1" bem ~l\1ra. pre-: de:o.bra. "Mas. é um dado PT~clT10.ltttUlcc, aquela proprlednde que estava
LiC'us, pnra se poder começar a 1alar C1Sl1, e a. expllcaçao ta::nbem PfI"ece ,.....'1'.':ll:.:ruente, esse dado wecfmo ain~ Jnc1uld:'l. entre a.s que nlio e8tll;fam
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obeàecc,ndo' o' .Piecéitoconstitt1eion~ DE MENDpNÇA '- Eram orientadas, porque ~ÓS sabemos que esta m.\t,érJa DEPOENTE: DR. 8YLVIO GALV.\O
de 'propriedade. Pareae-me que seria, nesse 'sent1i:lo. O SR. DEPOENTE - poderia ser 'deuatida longawe.ate ..•
o mínimo que se poderia admitir 11U-: ... crlar essa situação. Nas projetos 'O SR. DEPOENTE _ .~ãolladUVid:tReunlão: 5·8-64 '

"ma lei seria isto. Quer <llzer, êl!l8 6e-' de reforma 'agrária que eu lIude ,ana- O SR. .PRES1.DENTE· (Deputado 'Os- O SR. PB.ES!DENTE: (OSCftI' Cor-
rllUll os tomadores obrigatórios ao ti· Usar, iriolllGive noiíltimo decreto que car Corrênl - •• , com V, Ex'} c 'ou- rfcW-'- Está reaberta. a sessão. - Dr,
t\Úo. E' a única obrlgação, é ,cr wn' seria interessante analisar aqui cem tras_.questões poderiam ser Pl'OpO!;f.t'.ll Sylvio, V. Sa. Já. tem conhecimento

_tomador obrigatório. Os OUITOS toma- os senhores, é intere!:lmI)te ver11'lcar peJa Comissão mas sé V, Ex" não:tI- das finalidades, desL'8. C01n1s11lÍo que Ee,
rIam volltntà.rilUnente &. êstestoma- que to.dos os, dispoSItivos do ,It!C~<!L!3 "\'er nenhumesclnrecimento que 1uJ"" desUna sobretudo a V9rmcaJ: ali la.
riEm\ obrIgatoriamente.' O SR. pnn:· impediam uma .reforma agril.ria. CCJ11- gue interessante à 'CoroiSllão nós nOlõ zões que levarmn il. agitação .rural 'no
smmU'E (~eputado 'Ollcnr Corl'eal tràrim:nenteao ·que podIam pll.l'eCér dispensaríamos ae coutinuar, O) seu Pais. l'lõs ,lhe pedlmamos que nos
- 6Jnto não poélennos ,1icar multo excessIvns eram 'éll.llpositivos impedlt1- depoi1nento, já. que estamos aqui há desse &. SUA impressão a respeito ào
tempo neste particular. Mais tarde "Vos de uma.reforma~O SR. JF?lf. três horas. 'O SR. DEPOENTE - problema, e que etn.Itlsse os conceitos
desejaria voltar a êste tema. Com. a TADp AUS:rRlllGÉSILO DE MJ1N- Pois não. Sr. Presidente. De l11~hl.i que ju]garellclareccdorcs :aos lI0MOS
palavra o 61'. Deputndo lI.ur;trceésllo iDO,:NÇ~- Era exata_mente !J escia- parte eu estou disposto a ficar aqui tJ'abalhos, O· SR. SYLVlO GALV?s,O
de :Mendonça. () SR. DEPUl'lUlO reClmento <tue eu quc;ta.ouvu:. ele V. o tempo que fõese -.:JecessárIo. .lJl1'~1 _ Agradecendo a honra. _, que .ésta _
AUS1'REOll:Sn..o DE !1IIE!IDONÇA - Exa·" ~ SFL DEP~ENTE -JDesse es- mesmo que estarei à disliosiçfl.o, na.uJ Comissüo me concede de' ouv1r-we
Sr. Assis l'lAbctro, nco~panhl'! t?1J!l' clll.reClmentl:l eu av.e viu'las vêzll& como 13, para qualquer -nóvo 1l!·.~hU'('!~ neste momento, cumpro o dever de
muita a'Lençúo ,a magn1fi~a ~o~lç.ao oportunidade de propor um 13delJa~e cimento. ,Se .quiserem,. Jncluslve, 'visl- decll:1'lU' que nilo-,lfouve lJ!opl'lanllm
do V. Ex'lo na qual V~ E~ p.l:oc,",~u com o antigo Presidente da UPIV,\ tal' o matel'ml que .eu tenho lá. no te no Esmdo de Siio .Paulo, agltnçoflS
concl'itunr, com.a chl'ivldéncla que e três vêzesêle faltou ao debate .que Ministério do PlanejalIlento eu pude- rur!lis devidas à influiúlCl11 comunls~
lhe é carnct.c~ll.ticn, o proble~a da nós tJnl;1amos marcado ,lazer, pOlque rei colocil.-lo no' Rio, -onele pod~re1nos ta. Digo que não :houve práticaml'nie
politlca agrárIa em alOSSO P.ros. Por 'eu gu~rla justamente dIzer a éle que, apresentar o que existe de -enudo pa.
mnis de um~ vez o ~osso Presi~nte nós.~ao éramos,contra uma !el'orma ra que verlfíquC-'l1'Que é ~a coIsa porque não cl1egnmnl n dasplJItara

'teve oportumdade de dizer, hoje, ~u}, agrlU'.la no .Brasil, ao contrárlo, nós bascada na .'cu1iànde brnsil . ; atençã:ltlo público-e porque a inlc::t-
(jue um dos objetlvos ou talvez o ob- achamos necessâl'ia apenas não qne- realizada • < '"' c:ra p n ..o tlva comunista' - não encontrou Ide
jotlvo primacial da Ú1StItuJção, desta riamos aquilo que náo poderiamos' modê10 ab;t~~ q~~n'htg:ç~o, h l"JW menta muito propIcIo -para a-ell.1izar
Coml/lSão Parlamentar de Inqu~j,to é, chamar' de reforma agràrla, AquilO, felt d ' en amos essas agitações. .A 'Illica' xegi5.o qlle
o estudo !lo problema da agltaçuo nos .nós chllmar1àDlos de agitação jUõta- 'OS~ Já~!.~AO S(Rp ' 1?dEPlJ'T

t
AOO ne;;sll. época :podet~ merecer elem,jo

melos rlli'ais do Pais. :Por isso. eu -fu- .mente Jlor isso, porque todos os dls- Nu <w.w:. - reeI eI} eJ - tos para tais movimentos é -uma Tl'
marin a liberdade sem .querer inter- :positivos eram' im}méUtlvos de uma ma de nos~as passagens pelo Riu. giáo pioneira 'lituada no extremo àa
romper, repito, a' ma:;nlfica t-'Xposi- verdadeira reforma e de lIma possivel em algumas ':Jagens.. que 'estamos pro· EstI'adn -de .Ferro AraraÇluarel1se Clntle
çli.o de V. Exl/o, de solicitar esclltTe~ l'eforma. agrária..O SR. DEPurADO gramando. atlOS entao -con'1binarju.';110~ há um grande ,proprietâ.rio - cujo
cimenio li. respeIto élo problem:t. das AU6TREG1!:SILO DE MENDONÇA _ com V, Ex e fariamos uma viSita ,a nome não me ocorre no _rn.omeui,o,
ligas camponesas. Y. Ex'), no irlicío Dai 'a. oportunidade... O 'SR. DEPO- V. E:~l!o 'lPlll'a verificar êsse mntel1al mas muito conhecido ,por lá - cuj:J!l
de nua e"1:poslcfio teve oportumdl\de ~'- Alinea. por alitlea das (;11:_ o 1nal8 ongamcnte, •. O SR. lJEPO- métodos adm.lllistrativos não ~ão
de Dizer' que -1hé pareda tl'átar-se, 'cecÕeS eram dispositivos- .Impedindo ENTE - DI::cntlr alguns aspectos. O muJto recomendáveis, e que nos seu.
antes de tudo de um problema de flue se .cflzesse onde devia ser felio. SR. PRESIDE.~E <Deputado O~l'/lr contratos de produção, princlp111ml'n
justiça.. '. O aR. DEPOENTE - Em De modo que isto criava ,agitação. Corrêa) - '.. discutir 'ÇlírIos ('h)utos te' de .arrendamento blvC!z.se' tenha.
grnnde :parte é 11m problema de ~IIS- porque criava com todos os agrlcul- e receber de X: Exl/o 'Os esclarecimC'n- 'Prevalecido da sua, -lÚtuaçao de 110-
tíça. O SR. DEPUTADO AUSTRJil-, tores do P.als, do Amazonas np.iMo tos QU,!;. 'se fizerem necessários. O 8R, mem .abasta,!o, poderoso. e um tal
GltSlLO ,DE 1\!tENDONÇA - ... Grande d.o ~ul a. impre&láo de que ~AJ.OR - Independente ~da 0,,- Rezende, se ~ao me ·mgnno, Ill'ssu1dor _
agnu-!a. serIa possi\'el a V. E'X' es- seriam .atlllgidos, ,cst.'Uldo ou não ex- nussão, ~r, como Relator eu '!1uerJl\ de um outra grande, t>ropriedade (jua
clll.tec.er melhor_ sôbre o problema., 80_ pIorando a ,terra, sendO' ou não 'pr'óxi- também procurar V. Ex\!... O BIt, "Cntrou em confl1t? com. os seus arrel.I-:-
bre o seu ponto <le'vIsta a respeito? mos de um mercado, sendo' ou não DEPOENTE - C(ml .muito prazer. n datár1os. A respe.lto àes.W,~ nwvlml'.ll
FIcnrla, grato. O .sR. DEPOENI'E ....: uma área ne,cessária, ,pnrque nós va.' S?o. 'RELAT'OR - ..• para pedir f.'S- tos no. extremo araraquarenso) tive
Pois não. Penso que, resumindo essa; mos ter Iatífundios em Areas do A.ma~ clareclmentos sóbre o RSS1mt.. O sJot oporli'J Udade de conh~CCl' um homem,
quwUío. para. não tUiirmos tio 'pro- zonas· e Mato Grossó .que de i'oJm.a PRESIDENTE <Deputado Osc~r cOr: que depois soube -t.er <;1(10 preso cOlno,
blemll. da agitação 'XUTal que. ejinal alguma devem .ser ,desepl'opriadas. O .rêa) - Eu.sou um pouco ego1Sta ,. com?U~ta. 'Tenho uma memõria 1n~
de. contas, não .se pôde tratar com que.se deve procurar :fazer é, através coroo Presidente também <le~ejar:a 't'enClssuna, motivada pela uiabet\!, e
os detalheS .necessários, nós podemos da tdbutaçij.o. exIgir di!les que façam pllrticipar dêsse encontro. (R;;;O) 'O por isso peço descuJpas üe nno ser_
resumir· no 'Seguinte. .Nós verl.fIct\mo.!I, alguma coisa dentro das possibillda- SR. RELATOR - L'lclependente da 'às vêzes preciso cama deverln Ber, Co
portanto, que haviam elSaS causas de- des da l'egião para que a. terra dê.uI- Comissão, O SR. PRESIDEN1'E' nheci -êsse moço no recmb da .cmnll.
rivadas de est1'Utura. ];lelos· aspectos guma. co.1saao Pais e ~esse .;entldo (DepUtado Oscar Corrêa) _ Agrlldeçl'l ra dos Deputados no .Rio. Mamfesta-

"que loram longamente expostos de SI. tribUtação planejada é realmente os esclarecimentos -que V: Exa ';05 \'a~se Ale .desesper.adamente contra a.
li.ün1fündio etc. que hã ~o :Brasil, II multo Jnteressante. Ela, tem um .sc;.n- trouxe, sobretUdo .a deznonõtracão de prepotência. dêsses gran.í'ls !azendt:i
onde OporTem• .qual ~ .a incidência. e, tIdo de progress1vidade pa.ra. os fID8 que o problema tem sido .anlllls<!.í1o ras, e me 'pediu - :Ia ocasião erll cu
a jmpol't~ncla! que sao causas de ten- de _torçar, tem .um sentido de 'l'egres~ por V. Ex" com seriedade.' Agradare., :assessorjurldlco da J.l'.ARE8P 1_. 111

slies j,'Ure.1S. \ er!fica.mos também que, slvlt'lad~ que baum o 1mpôsto a ~enos mos. como'disse,.o comparecimen({) de bons oflcios.da entidade junto ca l!sses
ex1stIr1am outras razões para. ho.ver do ~nIcla1 '8. todo -aqufle que esta eT.~ V_ Exl!o e esperamos que noUtra O';llJl- fazendeiros para que :ôll.,em .mais llU-'
eSlla causa, quer dizer. o. ialta de pltllando.. , O SR. RELATOR -:' Pa- t~dade poss~os contar caro a ex. manos no trlltO dêss9S 'problemas,
atendimento à agricultura- em. geral 1'& um esclll.rec1mepto. 0- SR. ,DE~ perlêncfll. e a lucidez da sua palavru Aquelas. ,agitações -foram dominadas,
determina essa insatis:tação. Mas além PO~ Pois nao. O SR.. !mLA. O SR. DEPOENTE _ Sr. Presidente pelo ,proprl0 govêl'11o io Estado, cem'
dessas hOl;lve outras N~undament\'lts, TeR! - S?bre a .trlbutação, nós ti· a.penas uma ~etiIicaçlío .aqui, o trllb.,: SCIlG elementos ,policiais,.e não che
(jjlC Soram certas quesüLs que, E;1] di-: :zemos a,quilu. uns anos a refor~a ~a lho não tem sido feito por m! é ga.I~ ao ponto de ncrturbar 11 vld:t
ria quas.e uma agitação provoca~a.: ~onstituição pe.ss:u.?d.0 o' tributo da um... O S~, .PRESIDENTE IDem~~~do p(jbllça. Elas se devim prínc\palmt'n
porque quando ,se 'falava numa, d(!j,Q t rra para o mUnIClplO, Creio ~e tol Oscar Corrêa) - Bem, V. Exl/o ctn- te à nossa desorganillal}ão no que 108
propriaçúo indlScriIninlldn de pro- o gr~~e êrm ~0l!80. Q!1em .vai C!Jbt'ar ' traliza .. , O SR. DEPOENTE..... " refere D. dl.scip1iuacão dos contratos
pl'ledade -gerou um ambiente cle cle:<:- ~ ,tllbuf.o? E. a Uniao 'OU ·0 1\1:uni- trabalho de uma equ1peJmensa d de produção. Se até aqui I ao contra-'
confiança -total .na agricultura. To- Çl1pi01' O SR. DEPOENTE - P.e1a mais ~e!lem • e t d tr b Ih têm ld 11 .
dos os lJ1'Ojetos que foram feitos t.l- proposta que foi feIta, tlUe não sei se PRESIDENTE ~oas tlue... ~ O SR. os Ir a a ~ s o o Jeto da
nham essa peculiaridade -de criar :uma será apresentada à Câmnra. mas que .rêa ~ (D PUtado <>lJ~ut: Cor- at.enção dos legIsladores, os contr.ato.ll
agitação: Então nas áreas criticas elas está s~do Ultimada. u O SR. &ELA- .sa. e ~ ê:' ~ coord~, c1.irlgl11dO E'J!- de prod~ção continuam no ~mb1to da

~se tornavam muito mais agudas Não TOR - Seria lntere!JSante Jlaber O . q p O SR. pELOE'.N':r.E - •. código CJ.vll, sem qualqul',J' 11scnli:mção,
ê .que elaa fõssem a. causa tundámcn~ SR. PRESIDEN'I1E (Deputado ,o~car r.ontI_nulUnente trabalham. comigo ne..'l~ e sobretu~o' sem 'Qualquer assistê~~
tal Inas elas..• O SR. J?l'tESlDENTE Corrêa) - .Parece que sim. O ,SR., ~aassunto. Eu lpenas coordeno êsse da parte, por ilXemplo, .d -amngiste.r·ll)
lDepu!;adó Oscar .corrêa) _ Elas ex-: DEPOENTE - .,. 'o que se propôs é .", ~aIho, ~Uitc agradecido. O .sR. públitc. !{ue poderia orientar ambasl!s,
citavam. O .sR. DEPOENTE _ ,u muito interesssnte. Era deixar uma .:RESIDENTE <Deputado Oscar CU"- partes, 19ualmente jgnor~ntes - 'mros
tOnlo:vam multo ma.Is agudas :uglta- modifIcação na Constituição .apenas. rês,) ,- Sra. :Deputados da Comissão, Ignortíntes do que m;u lntencionUlills
~ões que já excitavam aqueIasc!tueas. como -emenda interpretativa 'daquelas queria pedir a. a.ten~o .de lJ'. ~1J:"'s - de maneira !lo pollt;,ar a feitura :dos
De modo que esta.outra causa ~'que normas gera.ts_ que são permitidas t para um ponto relatit'o .ao prooiema processos e depois flScallZ'l.-los Até"
nós teremos de eliminar rà.pidll.ll1en- união lIxar ,sôbre direito tributArio, do COmJ;la.reclm.ento ~o Dr. F,rancf3co sua .e.'tecllção. Dai os numerosos ,(lOU"
te. trazcndo tranqullidnde l'lO homem explicitando JlJi que podem lixar COD_ I de.sá F'.ilhp, que haVIa aí~o .convocado, filtos, ,Como por ilXemplo ~se - da
do ca.mpo de que qUalqur estatuto da d!çl)es de qualquer tributo mesmo que pare. rlepor _esta ConúllSao por- pro- F,aze.'Jê:s Rezende, .que cons.llltia numli

" terra vem para ajudá-lo e vem para seja da competência e 1.150 do MunI- posta do Sr. Relator, 001110 Diretol- l'eclamação dos .intere3sa~os que esta..
1)unit apenas aqul!le que não quer cipl0. Então o trlbuto passaria para Geral do 'patrJmônIoda :Unilio. A.C013- vam completamente d~~,Pidos de re·,
ajudá-lo. Isto é que preclBacla ficar a União como competê:ncla ;parA 11.&ar tece.. porem, ~,eu pedirla a aten!;f«) ,Cursos durante a vígênma do contrato
'claro. O' SR. _DEPUTADO AUSTRE- as a11quotas• .fixar A progr~Ss1\'lJ1llde, do S~. ~elator,. que o SI', J!\xanei8co até que pudessem colh~r e dispor d~
Gl1:SILO DE MENDONÇA ::..- Acha V: fixar a regrcssivldade, fazer o cadas~ de Ss. Filho nao está em ,cond.!l,'des colheita. Quer dizer. desCUidou-sc, no
Ex'!o que .houve Ú1terêsse' ou objet.ivo tra, ~brar e entregar diretamente ao de ~e trans~oriár pare. Br.asllia' i'lcou ,contrAtO., do JlCoble.ma ,do flnal1ClO...
·dos órgõ.às governamentais em ,crlar munlcl'pl0 lJara usá~lo. O SR. 'R.EtA~. en~o com~U1ado 'que .() seu ~ssor- ment.o do cust~o, Nao posso dizer .CjU8
pro1l1atllas de agItação no lncio .rural? TOR - Fel:feito; O'SR.·'DEPOENl'E gerã1, q\le mclus.lv~ tem todos '6S da- 1sso seja lCu1,pn do 1~P.ndeldo ou ito

..0 aR. DEPOENTE - Não !louve o - De ma:rieirn que esta' é que pll,rece dos da repartição, :virá. oportunamen~' arrendatario, talvez a' culpa seja. mall,
,objet1vD mas tudo se j}assou 'como se, a medida proposta. P SR. PB.ESI-" te a Brasília e prestarà. 'aqui os <?scla:': da. autoridade que, por falta. de leis,
eu dirlu. do Jl)onto de vjsta precJso... DENTE (Deputado Oscar ·Corr(!a) _ recimentos que :forem necesSâl'los. ,Co-' não assuma atribuições I'le ordem so-,
{) SR. DEPUTADO AUSTREOn:SILO Dl'. AssiS Ribeiro, nós lláo queremos mo, entretanto, êle deverá <Iepor ew cil\l de modo a planificar 'e~as con"
DE MENDONQA - Principalmente' nem podemos maIs"continuar, ,mesmo uma outra Comissão, nós vamos com- venç(ies.' 3l:ste o único fato que· m•
.no Nordeste. O SR. DEPOENTE - Jlorque serJa abusar demais '10. 1)<'.. binar -.a .data para evitar -que S. 8. 'Chamou a atenção em .matéria de agi..
•.• .!lue tudo se passou como !le ÃOu-, cIência de V. ~. O .sR. DEPOl!l.N- faça duas Viagens em época diversa ataçAo rural. Seí .que .havia êsse prO"
VCille 'êsse objetivo, :Não posso afir-: 'l'E - Responda com todo o 'pr~er. :Qrasil1a parA finaUdade semeUlanúl. PÓGito da lJarte de -ol=entos ,corou'"
mar o objetivO.que uma peSSOA 'tê1n O SR. PRESIDENTE' (Deputado Os- Asslm, prestando êsse esclareclment.o, nlDtas,liobretado na. criação dos cha,.o'
11lllS pooso aífnnar que tôdas l1S me- car Corrêa) - De modo que fie V. eu suspendo a sessão, agradccendo 8 mados slndlcatos de empregados Ta..
4idas _tomadas correspondiarp a ..• 0, Ex. não ~ver mais nenhum alicIare- todos os presentes_e· ~m 'espacial .. raia. mas tomamos providêllClll8' n~"

,SR. DEPUTADO AUSTREGl!:SILO cknent.o para.' prestar especlficamente, Taqulgmfia. Multo obrigado. FARESP. JLcOllselhémosas nslIocJaçõet
"' l. _, I 'I
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tumlS, no lUla parsado, a esclarecer govêno' vai contar para real1zar a re- o norte do Paraná, possui uma glébll não come feijão paulista. It:lpol1a
os fazemlelros quanto aos seur ~- forma agrária. Verifica-se que o ilrÓ- conl,ínua de terras, uns trlttos bem de mU quUõmetros de distância dOI
tel'é&s'!,s em nrrcgiment.at os proprJ~S prio técnico faz confusão de natureza férteis, outros menos férte.l.l. .As ter- outros Estados onde há terra. virgem
empregados nos semido da paci!icn· juridlca quanto ao que se tem de fa- ras menos férteis apresentam, ptJa Ninguém se dedica. Ao cultura do fE:l~
ção, dcntro das fazendas como os zer para liquidar êsse patrimônIo: topografia, pela perenidade das chu· jão. Ela não é meio de vida- de nin
maiores Interessados ni:lso,' e Que to- "19 - Levantamento das terras públl- vas, pelos rios, pelas matas, pelas guém. O lavrador faz culturas mter
bllmdo êles a peito ('ssa tarela de es- cas que estiverem devidamente demar- circunstâncias várias, /Jondlções mui- caladas para sua manutenção. ESSflil
timular a sindicalização Jetn intervir, cadas e registradas". Nem Isso êle to superiores, éomo .:onjunto, a qual- fatos são' muito eloquentes. Se os
eles concorreriam para a pacHir.arào pôde dizer. "29 - A demarcação das quer outro Estado do Brasil, como, senhores compararem, por outro lado.
no. vida da sua próprIa Iazenda" e terras públicas pertencentes já ao por exemplo, Minas, 'loias etc. O SR a produtividade - jé. não no tempo,
evitariam a intervenção de elp.mentos govêrno mas dependrntes de defini- DR, SíLVIQ GALVAO - Sim, E' mas no espaço, podendo consultar as
estranhos qne Iriam forçosamente çãc dos seus llmlles. 39 a exatamente o que eu disse inJcial- estatist.1cas a respeito da produtivida
contribuir para perturbar essa. paz. E discriminação das terras devolutas mente, O problema difere apenas no. de por área - entre o Brasil e os
poclla-se contar nas fazendas com 1'11'- cxistantes em todo o Pais - ':19 - 11 intensidade dos fenômenos. Mas há países mais atrasados do mundo, como
mentos legitimamente representatl- recuperação das que estiverem em desigualdade na Pl'octutlvidade ,do os paises africanos, o 4uadro é desow
vos, que poderiam servir de ponte dc posse ilegítima. 59 - a leg!timaçiio solo. E' um lato evidp.nte, mesmo no lador. Cito apenas 11m exemplo. Os
ligação entre empregados e empre- de glebas em posse ,iegltimayel. 69 Estado de São Paulo. O SR. PRE- Senhores sabem que a. mandioca é a
gadares justamente o elemente mais - a arrecadaçao (le proprleda~r.s SIDENTE <Deputado Oscar Corrêa) planta nacional por excelência, Pro
esclarecido da fazenda, o homem de abandonadas ou pertenc,ente'l a he- _ Acentua.-se em outras regiões O duz com abundância em todos os pon
confIança dos fazendeircls. Por ouiro rança jacente. 79 ~:J reccolmento DR. SíLVIO GALVAO _ Justamente. tos do território nacional. Pois, meus
lado, prestigiamos UDla federação de dns_ terras doadas, drsde que sem con- Foi um êrro do Govêrno Carvalho senhores, estamos abal:to do ntrosn
empregados rurais - cuj~ iniciativa diçoes prejudiciais .!l0 cumprimento Pinto raciocinar como SI! tôdns as ter- dIssimo Paraguai em maté"Ja de pro
coube a. vários membros elo clero pau- desta lei. 89 - a VIS/,O; ia de proprle- ras paUlistas fôssem Igualmente dutividade. Os senhores sabel1\ que a.
lista - que acabou por ser l'cconhe· dade náo utlliza,~as 11Ma o ~feito de produtivas, de alta prouução. E t:las farmha de mandioca e alimento po~
cida como Federaçã.o dos Trabalhado- serem gravadas. Ai q l~ se entra no não são Isentas do unpi:lsto territorial pular. Basta êsse exemplo para nlos
rcs do Estado de Sfto Paulo. Com patrimôI!lo. particular. nl}1 -, a desa.- progressIvo. Ao lado desta restrição, traI' a baixa produtividade Dllcional.
isso criamos um amblen:e que dUicuJ- proprlaça~ por mterês"e sodal, com que já existe em São Paulo e é maior Por quê? Porque não temos organl.
tou sobremaneira a 1ntel'venção elo Indenlzaçag - espcclIJca das l!1esmas fora de São Paulo, :>orque as terrllS zação para prodUZir. Fora do Estado
elemento comunista nas fazelldn.i terras. 10, - a des,aplopria~ao p"r são amda mais ImprodUih'M, aconte- de São Paulo ouve-se apenas falar
Era, Sr. Presidente, 'J que tinha a utilldadepubllca. ~e unóvels explora- ceu que o cultivo desordenado colo- em adubos Entretanto só em nosso
clIzer " respeito do '~·unto O SI' dos com indenizaçao lMma nos ClJSOS 111 1 d i d ' " I b Est d t' rte 'd 1" ''''''., especiais em que se 'orlH r llrcessârla a e o per o o monalC.u co aca ou a o em-se a ce za e que v 80 o
PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Dr. 9 • ..' ',".' esgotando as tais terras boas. Hoje seja de baixa fertilidl1de, por causa
Sylvio, no que concerne ao problema 11 -a.desapropnaçaa denumlun· em dia as terras de [lrl'mde fe-Uli-da.acidez sendo também daqueles
àa reforma agrlÍria - problema q~e dias explorados ou nao, para recom- d d 'd ltl d • f'posiçáo. Vejam V. Elias. quantos a e qu~ po em ser Cl"l Vil. as sem que oram SUPEl1'-US~?s e gnstcs,
tem convocndo a. ateu<,'ao de tod.,s - medidas de ordem llrocl'ssual Há adubo nao passa,m de 1~ do ~rritó- exigindo o consumo nunImo de uma.
sabemos que V. Sa. tem Idéias Inte- multos anos venho ooserwmdo o le- rio do Estado. E uma afll'n;açao hor- toneladl1; de cllcáreo pnr hectare, du~
ressantes que eu pediria expusesse 1'1'- nômeno agrlÍ/.'lo no Estado de São rorosa mas, em v~rdade. IIRO pas:sam rante varios anos. Im8.lõlnem os se
sumldamente à Comis5ll.o. Estamo~ 1 "-, de 1% ou 2%. ASSIm, essas tenas que nhores: pelo menos vinte milhões de
estudando o proble~a elo.. agitação ru- pau o apenas,. procurtll,l.... J prel1mlnar- se enfraqueceram, em uni Pais que hectares existem no Estado de Slio
ral objeFlva!1do nao S? as c,!1llsns mente identiflcar"reqwsltos peculiare~ não conhece sequer o adubo, a. dos- Paulo. Por consesguinte, só êsse EstaM
c1essa• ngltac;ao, como a lormulaçlto ele Ia êsse Estado e V~rillq~:i com surprê peito de o Estado de São Paulo &er do precisa, no minitno, - de vinte
soluçocs, inclusive de ordem lcgisla-, SII. que a despeito ~1I. "" ande dUeren- o maior consUDIidor :ie adubo do País, toneladas de calcáreo 11.: êsse caicáreo
tlva para o problema agrário no ça de atividade agraria 110 meu Esta- essas terras estâo se 1mpal'a:lhando ~s está nos custando de~ mil cruzeir03 a.
Erasll. pediria a '1/.. Sa. que, tanto do e ~o rest'! do Pais - quem qu~r de' menor fertilidade. ~ o problema tonelada. O SR. AU&"'ffiEGE:Sn.o
quanto possivol, sintetizasse os SUliS que voe de São Paule, para aqui ven· ton1aMse cada vez mais agudo para o MENDONÇA _ V Sa permite !lma.
jd..~ias a respeito. O f:r. Sylvio Ctal· fica PJon~:rtint!! ~ enrrI~r tdife- abastcclmento a exportacão etc. Co- pergunta? O DR.· SíLVIO GALVAO

mVUios:-~ mtae clonl girattiulo com a Co- ~~~:ado eE;ladoa~oo~ ~'r~obfem:~ pr~u~ mo consequen'cia, exist2m provas ca- - Pois não. O SR. .o\.U8TREG<í:SlLO
S 110 .,or es n v a va que me per-,. .. bals disso A produt"v dade n Est" MENDONÇA - C nh"ce" S" bemmlt.e expor o meu pensamento. Tenho listas sao exatamente os problem~ • . _ I I o ..' - o - v. ...

para mim que a prlnclplli diUculdadt! nacionais. Há apenas uma questão do de Sao Paulo, por área, num lapso o problema. de a..dubo?_O DR SíLVIO
no problema da discip'íllaçáJ aln'áría de intensidade - de maior ou me- de, c1nquenta. anos - ISto é espet,a- GALVAO - Nao. Nao sou técnico.
no Pais é exatamente 'a falta à"e es- nor generalidade, mas os problemas cu~ar e cabe perfeitamente em UDla. O SR. AUSTREGJl:SILO MENDON~
clarctll11entos sôbre a realidade aará- básicos são os mesmos. O DR. SIlr eXIStência humana - demonstrou ÇA - Em Minas, alguns aD!JgOS ta·
rio. nacional. V. ExIl8. acabam de VIo GALVAO - Mas depois com a que: por exemplo, a pr,:wutlviclade do tão usando nas suas lll'oduçoes agri
con~tatnr mllli que " Executivo llão expansão demográfica., verlncou-se cafe foi de cem arrobas por l!lll pés, colas a~ubo de fUDIo fr.rrnentlldo, no
se Lem preocupado com êsses esclarc- que essa terra multo iértil. ele fert!- - no inicio do século. H~je nao che· qU9:1, dIzem há. formaçÍ1o de uréia.
cimentos. Tenho defendido o Con- lIdade natural e granJe, era apenas ga. à. quarta pm, a d~eJt.o ce maio- mUlto grande. tão grande ~uase QOmo
gl'C.s::o tôdn vez que :mço acusarem- uma. espécie de frontlspl.clO do Es. res cohecl!!Jentos agrOi!c.mICOS do la- a dos adubos de origem ammnl, prin
no nesse pa.rtlcular porque a meu ver taelo porque, em verdade, a maicr v::ador . Nao há térmo de compara.- clpalmente de boi. Isto é '- 'l7erdade?
o mnior, e não o único culpado, é o parte dela não é asslm fértil e, exata- çao. Quanto à: cultwa. de algodão. O OR. SíLVIO GALVAO - Ignoro,
Executivo que ainda não ofereceu ao mente como sucede ~m todo o Brasil, meu pai, que fOI lavrador tambétn, di- PrimeIramente, porque a. lavoura. de
Legislativo um estudo sIstemático da é ocupada, povoada, O SR. RELA- zIa - frequentemente que culturas de fumo está UDI pouco distante .. , O
_ reaildade nacional. O legislador TOR - V. Sa. dá llcet.ca? - Conhe- trezentas i! mais arrobas por alque!- SR. 4USTREG~ILO MEDONÇA 
não pode fazer o milagre de edUlcar ço betp o Estado de São Paulo em tõ": re eram frequentes. Hoje A. médIa - Os deleltos_ de fumo das fábricas.
Eóbre o vúcuo. V. Ex!ls. acabam de das as suas direções e conheço re- do Estado a custo atinge s. cento e de. cigarros sao coletados e distri
verIflcar, uma repartição antiga não sião bem grande do Brasil. • Estou sezscnta e c!Dc.o. O 5R. ~,!on bWd?s, - O SR. SíLVIO GALVAO
é capaz de dar uma. nfcrma~ã'J pre. aqui jllStament& para tratar fobre _ - V. Sa. da lIcença para.UDI depoi- - f:sse fato está ~ pouco distante
liminar. O SR.. RELA'rOR ..:.. Se V. isso. Não concordo com V. Slt. quan- mento? - Morei em. Mal'ília, centro das ~inhas cogitaçoes. De maneira.
Su. tivesse ouvido o dep"lmento do do diz que a qualid~de da terra em algodoeiro, durante .cmco anos. Ha.- que na,? lhe posso dar l1enhuma i~M
Secl'lllário do Consell1o Nacional sô- Sij.o Paulo se assemelha mais ou me- via lá uma depressao de terra roxa formaçao a respeito d~~sa. (tdubnç~o
brc o problema ficaria estarrecido. nos à do resto do Brasil. O Dr. Sn.,.. que dava quinhentos anobas P?r al- que, aliás, é bem espacmcl, bem di
Não snbe absolutamente linda. O Sr, VIO GALVAO - Não t;. bem isso que queire. Mas no planalto, mata vIrgem, ferente das demais. O SR, AUSTRE
SYLVIO GALVAO - Dai 'buscar-se eu disse, Exa. O SR. R,ELATOR -' no -primeiro ano dava ,rezentas, no G1i:SILO MENDONÇA - Muito obri·
o anterior Presidente da República Então não entendi bem. O SR. DR. segundo, duzentas, cento c .~Inquenta, gado. O SR. SíLVIO GALVAO 
em informações inacreditáveis ele- SILVIO GALVAO - M outras terras e no quarto cem. E a terra era inteiM Mas o problema do ::d!cáreo, que é
mentarisslmamente erradM. -"'J'rl1- não eram tão férteis. Eram de me- ramente areia. O DR. SiLVIO car~ .dessa maneira, que não é adubo,
go aqui 3 trabalhos um que rritica Dor fertilidade e de menor posslbi- GALVAO - Prefeitamente. De ma- mas um simples conCit1vo para per·
Oll aspectos imprud;n'cs do Estatuto lidade de utilização .111- mesma escala neira que deve ter baixado a cp.m ar- mitir que o adubo e ':leja. aproveitada
do. Terra elaborado pelo Executivo: das outras. Algumas, mesmo ltllpOS- robas e só se recuperou no caso gra- pela plllnta. - por conseguinte, sem
outro que expõe ao Presi(íe11e àa Re- slveis de utilizar-se, como as terras ças à iniciativa da Secretat'la da Agri- aplicarmos o calcáreo como correti~
pública o fato .de baseal'.se êsse pro- montanhosas próxJmas d~ litoral. - cultura, que se_ bateu pejo cultivo ra- vo ~ planta são apr~velt.ar.á. o adubo,
jeto numa pl'emlSSI\ errônea. e ciue púr Quanto às dma.is, não sno inféXtels. clonal do algodao, em que também to- e nao é a provIdênCIa umca, porclue
isso mesmo não pode jUf;tlíicar as Não temos desertos. ';:l'ia menos pro- mel parte, propondo ml!tlida referente a. a,!'sorção d.epent'le taml.JGm da u!i.
cuwndas COlJslJtuclonlÚS que propõe' dutIvas, porque a fcrlll1dade é menor. ao financiamento nacional, tendo sUMgaçao, porque só ll. unidade fl!cl1lta.
e, finalmente, um projeto de .!isclpll~ Então foram encaminhadas no seu bldo a cento e sessenta e cinco, o que essa absorção - o, prJblema. do cal
nn~fio do ncC3SO à. propríedadd rural uso principalmente pata a. pecuDrll1 demonstrSl também a enorme utIli· cáreo, essas medidas preliminares, po~
Que parece que ouvIu f!sse ilustre bovina. A parte central-ocidental do dade do poder público, de sua intcla- dem os senhores imalYnar o quanto
lunclonárlo pOl'que o SdU Art.. 19 se Estado é tôda ela assim. Niío é capaz, Uva inteligente. Este será. talvez o custam. Pois bem. Há tanta falta, 
T!l'('ocupn. e::ntmnente 00111 êsse tato sem naturalmente UI11 trato. cconemi- único cnracteristico de mportâncla neste PIÚS essencialmente agrfcola, dI!
Diz o Art. l? t1l!!l "Ol!be ,j, UnHio -: co, de produmr o que I1'le1' que seja na como llç~o para toclos nós, a. 'última ment!llldade agrúrin, ~ue o Instituto
etc. "e o n lQ: "Al'mlalll-,Ses a seguIr, me.::ma escala das famor.as terras de intervenção de uma l:!e~retaria técni- chamado lBC, que "eailza. e.;;p::rle·n
[lB t:necllàas preparatórIas impt;1scintlI. prlmelra cater;orJa. Isso, uaturalmcn- ca. que nos demais ltsf,sàClS, infeliz- eias interessantes para 'lproveJtamen
'Jels o. nlit'm:~15.o de -erras pelo PLupr te, constitul uma restriçâo à. eapaniw mente, am~a não existe, e no setor to dns terras de campo ee1'rl1a~, e:tis
!'ú1.JJ1co, IJr1l'rl o 11m de serem utUíza- dade produtiva do Estado. O SR. !tE· federal, mUlto menos. O milho pro- tentes no mun1cipio lie Mata0, em
Úfl!l por todos quantos, não sendo J1ro· LATOR - Reconheço qUê a alta pau~ duz1a de oito s. dez, doze. c(uatorze meu Estado, realizou pxperlênclas em
prIctários de qualquer gleba, desejem lista. 'é arenosa. Conheço bem Silo carros por alqueire no Estado de São larga csco.la e demonstrou que a cm'
c ponsam e::ecutar nelns seu plano de Paulo - e Sul, li Mogiana - em·tOdas Pa.ulo. Hoje não produz quarto. Com reção pelo calcáreo, ç,ffi boa propor.
cxplornt;l'ío". A seguir o projeto enu- as direções. Conheço Minas Gerais, diflculc1ade alcança quatro. O fei- Oão, permite a essas terras mais oraI
mera as medidas jurídicas - 11 - Goiás, o Vale do Pn~l\ná." a Bahitt,- jão produzia cinquenta por um, no nárias do Estado produçiio de algo
destinadas a. liquidar O patrimônio de Sergipe, P9rnambuco. Conhcço bem minimo. 1'10 ano pazaado ou atrasado dão em boa. quantidade. - Ora, te
tenna nacionais. e com as quais o tôdas essas regiões, .são Paulo, como deu quinze por um. ao Paulo já tivéssemos, ,ou pelo menos se as es-
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,Ienu . f.éonIc:l!t tivea.s~m meutaudade Ina: :Re!ir0~nle aO· ganuhl,o _latiílUlüio,: trabaUio substancioso de, pesquisa no té~nlco.!l estão trl\n~d03nos gablne
agrnl'ie; Gase fato deVIIl. ~c~ considel"8,~ que ~ão tem Ô!!SCS re~urso3, cujo ])1'0" Pais, mas cuja. conclusáq está. errada. tes, querendo aplicar principios,' leia
do como ll.Ssunto de maxuna jmpor-· pl'ietli.ri6 vive exclUSivamente dUlsO' F O SR.·RELATOR - Há. diu.'! ouvimos e ree;ras a outra. realidade queruão é
td.\101a, ligado diretamente à salvação 08R. PRESIDENTE íDepuíadc Os- aqui um técnico que nos empolgOll a brasileira. O Dr. SíLVIO GALVãO

· n!\cional. E os senhor~ não sabml carCorrêa) ~ E' .o ~nifúndic., Q com a· preleção. a exposiQuo llôbre és- - Que não é a brasileiríl.. Exatamcll
dISSO.. Ning1!ém sabe, Não há maios ~R, ~tLVIO GALVÁO - E' o m.Ini~ te assunto. O DR. SíLVIO GAliVAO te Ex~ .ll: um dos pontos a que me.
de dlvulgaçao de uma experiência fundio, prôpriamente -llto. Além dIs- - Foi uma pesquIsa valiosa, tão cara refiro néssa. crítica. O 'projeto se prco
desta natureza, que virá resolver esse so, há o minifúndIo por acidez till- que o volume custa quarenta. mil cru~ cupa muito com tecnicldade e deixa a
quadro que acabou de ser menciona- vez outl'O·mi1hão. Não são pl'oprieda- zeiros. Mas a conclusão é cl1'ada~ _ lei ao desabrigo das definições que o
do, de 'terras consideradas absoluta- des tão pequenas. ~As vêzes, são pro- pOl:que é esta que serve de premISsa povo precisa conhecel~. O SR. RELA~
'mente incapazes de produção, pelo priedades médias, mas não trm meio ao projeto. OobjeUvo é favorecer a 'rOR - Vê· Vossa Excelência que
Brll811 afora. Não se pode encarecer de produção algum, àsslstêncla de ampliação de uma classe rural, com esta. Comisstio, ouvindo, procurou dt.s
!!sse resultado. Entret:mto, é fato espéci~ alguma, nem financeIra, nem a progressIva extinção/do latifúndIo e cer ao problema onde éle, existe. .Não
ignorado. Já data do· ano passado. O técnica. Finalmente, 'J, próprio pro~ do mInifúndio, .A extillção- elo mini- se fecha em gablnetea~ em· bIbliotecas,
Estado apresenta, tamb~p1! com reffl- prietário é igno~ante, incapaz .de Eer lúndio merece aplausos, porque, de ia- !l!llS vai ouvir.a font~ par~ ~:l.l' 1I01u
rêncla no tamanho das propriedades proprietário. Nao· foi educado para to, é o objetivo do EstaÍllto. O Sr, çno real, soluça0 brasJlell'a reo;l e prc
o mesmo quadro naCIOnal do Pais Isso: Não temos escolas prâticns de PRESIDE:NTE meputndJ OSClW Cor- sente. O DR. SíLVIO GALVAO 
ocupado, sõmente ele malleil'a menes agricultura. Elas n~ existem, pl'àti- ~êa.) -I AlilÍS, pareco que tsse é con- Exatamente por isso me congl'atu!o
e~peLll(lUlar. Os latifúndios não AAO c'hmente. ~esmo no Estlido' de São siderado hoje, pelos técnicos, um pro- COOl essa çomissúo, pelo seu espirito,
t~lO comuns, e os ·minJfúndlos não Paulo, .onde vemos êS:le absurdo: - blema impoI'tante a extinção do mini- fato (IUe nao .aconteceu até hoje. Dcs
geram 'miséria. tão infr-nsa. como no ,'árIas das existentes transformadn.s fúndio - muito mais importante do de que estll peça J~gislt\tiva Qbjetive,
Nordeste. Mas há o ~esl1lo Pl'Oblerna, ·em colônias penais. De lnanolra que que o pl'Oblema do laLlfúndio. O OR'. como In dizer, o acesso fácll il. terra.
apenas com menor Intpllsidade. Os o problema.·é de eduC!\l;ão, de aSllis- SILVIO GALVAO - Multo imporlan~ para todos aquêlea que l:ejam capazes
lal·lfúnd!os históricos de. São. Paulo tência., etc. Agora, ilergunto uos se- te, O resto e,stá errado. P01' que ia- d~ se!-, proprlcttírlofl, e núo·a U1stt'ibul
tên). sua l'lleãO de ser, pflrque se ma- n11ores: a preocupação dominante do voracer a ll.mpllo!)ão da classe média çuo a. um _indIviduo,· apenas porque
nHestom, prlncipalmante mas tel'J'as projeto do Estatuto' 1a Terra é :lm- l'ural ~se ela já é à maIor? Ampliá.- queh'a, porque êle não tem ·pl'edtcauos
de menor !ertilídade. As famasse pUar a classe média .ural cOll&tJtuí- la porquê? A ampliação é conseqUên- llnra isto, as conseqUêncIas seI'ào .&a-.

·terras tln barba. de' lJode, do ~IndailÍ da de I1equenoa e médios proprMá- eia, não objetivo. Temos quo manter Usíat6rias. Por ls$O mesmo, nosso pro
são rea1Jnenté· de muUo baixa pro: rios? ,Qual a. conscquênoia jêsse obje,:, o acesso à t.erra llVI'~, fácil, ao alcan- jcto exige o ,plano çle exploração ote
~utivlcle.de e grande ucldell. Então, Uva meramente aritm:'\ticn? Jogar _ ca de quaiquer·cidadao que queira cul- l'llcic!o pelo mteressado, a fim de ve
56.. pode hnver lntifúndios em ·mntéria um pedaço de ·'íerJ;1l. na. mão de cada tivá.-la. O SR. PRESIDENTE (Depu- rificar s~ õle tem orlentaçáo de pro-
·de terres 'des;:a natureza, enquanto candidato, pare. ampllar tlssa classe tndo Oscar Corrêa) - O problema prletário•. porque,' na arrrlcuitul"n. sa
nM fOr fácil fertillzá-Ias. Conheço Os novos proprietários de duas lIma: até está posto, hoje, em têrmos dite- bemos que há grande percentagem de
um proprietátrio de terra que gashm ou êles terão a. me;m$ sor'te do; r!"ntes, Quanto maior' o número de indivinuos auo são negução como pro
uma fort~na em, um alqueire de ter- existentes, dos dois mjJl1i)es exist.entes pessoas que se puder tirar ctn. aplica" prietárIos, ·embora sejam cxcelent.es
l'f!. para vet' se llavia Inelo tle apro~'el- porq\ie não há ·ambieníe para pru- 'ção no terreno rural para Jutrn;s ilua- empregados I!Rrll. e."I:ecutar Ol'den.~. Há
tn-Ia .. São problemas de. ,Qovernoduzir, e a maioria... das propriedades lIdades,· vamos dI7.el';· secundarias e OULros que '1lL\O querem saber· da. "1'0
muito importantes, _o\.ssnn, é. naturaJ rurais .llão produzem porqae não há terciárias, molhor a pro(Jutlvidade pe· pried~de. Querem viver de arrenda
que haja. latifúndios em terras dl:!fJto. organização rural nest.e País que 1'1'0- la utl1!zação da.maquInal'ia. O DR. mento. como o jll.pohés, que por ser
natureza:, Também.· há lat1iúndills teja •o· ttabalhorural, . ou os novos SiLVIO ·GALVAO - ~erf<:itamente, sabido, prefere arrendar a terra para
em regiões ~llontflnl1osas. em terras proprietários ú'úo ser ,anlbém tire- Q SR. RELATOR - NilO aoha V'. 8lJ oulturas como a bat.atinlla, que 110 fim
bem conformadas e da alho !ertuid9~judicados 'Por ·llsse .:unblenta 'des:pro- que' o pavor comuIústa tenha influil10 de alguns·anos pragueja o solo, 'I': ele
de. E; preciso que o propl'ietlÍl'1O' te- tegido. Mas, se para se evitar lSSO, 110 cuso? Pol'qUJl, aumentando-se o vai arrendar terrau em oUÍl'l1S partes.
n11a altas vIrtu4es para resisLir às os novos proprietál'ios tiverem. tôda núnlero de proprietários, naluralmen- De mllneira que o problema c cumple
sollcitaçllçs decOI'rentos da pressão de~ a assistência, todo o 'aparelhament7J, te desmoraliza-se a. propriedade. O xo, depende também dos p~ndol'es na-'
mográflca, hio tIlm~ém acontece no praticar-se-á. uma. Injust'!9a. clamorosa SR. SíLVIO ÇfALVAO - Desmorali- turais, do todos êl:S,. Não VlllllOS eln~

· resto ~o Brll3ll, Então, os Oblle1'Vndo~ contra.· os pronrietárlos já e:'l.lstentes zá-se a propl'l~dade. O SIt. pnEBI- penhar os dij1hellos da Nação e do
res superficiais concrett.~am a caro- Então teremos uns ·a.padrinhadoll te: DENTE (Deputado Oscar CQl'l'tjaJ - E povo na venda· de prol1l'iCUUOf'il àCU.l
punha da reforma. ngrária, 110 ·lIentido lizardôs que advieram pOl'll o movi-' tel'~se-ia a presunção de não se estar nadas a fracasso, PO!' inlta de quaU
do., propriedade grande, mas com menti) 'rural à últtnia hOI'a, e <t.ue aumentando o número de, miseráveis. dades, elo próprio interessadó, b!Jne~l-

.efe:to em um complexo de .n1'eriori- têm tudo, enquanto 'usdemais, que O SR. RELA-:r:OR - POIS 6. Como, ciado, , A,ssim, o plnno d~ cxpIornçao
.: daae, da. mesma forma que o indtvl- vêm· lutando a tantos anOd às vãzes porém, o comunismo atenta conu'a o tem cotl~eqtlêncinll notúv,,1s ate para
duo que se mete em um baIrro pro~ de paIs e filhos. cóntlnuam' na· mlae- direito. de. proprfednde" aumentando", um planejamento da proprIedade, p~r

· lettírio de,MIllio ·OU de Londr$l, com l'ia, O projeto de Estatuto da' T~,na se '? numero de prop~!etarlo8, pt'n2o l'U, parte elos técnicos, Ist,:, nuncll. foi dl- ~
um carro de pr1;tneira.classe. Em é vIllcere.l~ellte crratlo,porque nâo senil. esta uma l"azao. pap, ev1tar~se to. E é ,a. melhor maneira ,~e sel~c~o
tôdl\ parte existe o llompl~J:o de m;" aprecia a realidade rla,c.lOnal nos de~ mais o comunismo. Ev1t!ll'·so-ia nla,1!I nar, Como disse, 2UUtentala o l'UlUfl-o
ferioridade, mas é precIso que mio ps- .vidos têrmos não' aprecia o quadto o comunismo, m!U! não sei se ~oi i!sse ro deproprletário e o de propr1C,na
fera governamental ílle n~o exista. que acabo 'd~· traçar e que, Inft'llz- o objetivo visado. Mas a impres:lão des~l'als. N~turalmen~e, lt c~tll. dos

· Do contrário, não se 1'!!sqlverá o pro- mente, não é exagerado e parte di) que_ tenho é a de que o objetivo é lat1f~ndios nno produtIvos,. 111\0 por
blema, O latit'únuio só é odioso qunn~ uma premissa errada.' _ Quando a:wnen,te.r-se o número de proprletlÍ~ que eles devam _Ger guerreados, Falo
do não há mo~lvo paro. que· pCl'. prócura. definir o objeth'o'.do Estatuto rlna, para, _com l~t,:,; fU~el'-llC' 1'l'(!D~ em nome de Sao Pauio, ,onde a CX~
n:'ll1n~r:a improdutivo. l'.~Cllmo nesga êle o define. muito mal _ pvrque a te maior ao terror comunlstn. O pDrtal}ã~ e o aballteçlmenío, intel'no·
caso êlepode pel'icitamente passar a defini flO tem . ua ?hr~1 er todo' Q 6R. P:nEBlDENTE (Deputado Oscar ainda. estão· sendo sustentQdo~ pl'in
flel' produth'o se, houver fao1lidades corpo Ça dofinlr ~ nio I1b~nger nllõa Corrêa) - Melhor serIa .comptlli' Uma clpai~cnte pelas Itrandcs pro~I'·edac1e.
pll..rLl. tanto e, na pior das hI-, ,estranho. Essa. é a. :leflnl!)ão, A do- casapo.ra cnda um, na CIdade. 9 DR.· Esta e verdade que se deve dIZer C01U
votllses, forneoe illement\l para. r~- finfcão é desastrada ai tel'll ccnsequên~ ,SíLVIO GALVAO· - Deve /lavel' in- coragem, e que venho dizendo 111c~mo
nolvermos o problema do m!nifiÍn- I "d . tI' diz" fluências comunlst.as, polo" menos' .no no ambiente conluniata. O Estndo de
dio, porque êle é que f01_11ece a terra irtígo ~~asóu°ig~'; .~~~R, RE~T~~ terrello doutrinÚl'io. Deve pavor, paI' sa~ Paulo vê a maior percentagem de
l~ecessál'Ja à' rccbmposiçao do mlni- _ Com llcnça, que estatuto é~ êsse? dois motivos, .Em primeiro lU"a1', por gamn/Jn elo. abastechnento inte1110 o

.. íl,lndio. Gr~9Qll a. Deus. existem lati- O SR. SíLVIO G.UiVAO- EstatutO que ,Lenine l?rocul'oU desmore.1ismr a. dn exportaçao cl~ prOdução, nas pro

.. fundlos, Aflllld, na lel, não existe o da Tel'rll do Gov61'110 do Ex'ell\ltlvo? grande propriedade. .Inicll'amcntc 11.. priedade8 mais exter116as. O pequeno
pl'l?blemu texrlvel do minifúndio. O aR RELATOR _ Oovêrrio de 11"0' vre da. grande ·propriedaue, com o ,pl'opl'ietlirlog61'sinlente é {onte de mi
Paro. poder bem ~IJI0merflr essas *1'- ra? Atual? O DR SíLVIO GALVÃO apoio do pequeno, por. aqullle motivo sm'la, salvo aquêlell que estão e.nqga-

,'I'ns 6 preciso roubar-se telTI\S !ie uma . _. ." do complexo de inferioridade a que drados 'Uo coopernllvismo e nas maOll·
das obrM hidráulicas mais pesàd3s D:m:~' (~p~:dd' o~ca~~cori~S:: m"~ tr.feri fic~m só, o pequeno em cam- de estrangeIros, principalmente. O
do século XX, Ndo (íompreende as- ' ~.." . á ,.}.; '"" el acabou com'encendo o pequeno SR. PRESIDENTE (Deputado oscar

: sim o Estatuto - da Terra. O mIni- ,Que eetava para uI' ,ara c ? O DR,. de que 'era estupidoz estar êle prêso 'Corrêa) -·Elas deixain de se.. pl'imei~
. fúntUo paulista.· também, já· em vi~ SíLVIO. GA;uVAO - Sim. Que /:st9., a um pedaço de terra que nada pro- ras pequenas proprledades ,por que se

gl\1l01a, Como disse, não com aquela. para vir. Pa.~ .. cá. O .~, R~J\TOR duz. Levou, então, os pequenos pro- integram no esquetna. O DR. SíLVIO
!llt~nsldade, mas tiie. é f(!rador de .1~i- O '~~~V~L ~:~ vgÁL~~ V~á~ik~prietár1OS para as pr9priedades cole- OAINAO, - E~o.tamente. De mnnll.l~
séria, por9ue tanlbem . remunera.~ o me congratUl.:j~~. J1 o Congresso Na~ tlvll.s Esta foi a técnica. leninista.. O ra que Il. extinçao ~~ latifúndio não·é
proprie1:árlo. Então, leslocando-nos ciona1; O. SR. 1RESIDENTE (Depu~ segundo mOJivo é que 01Sa. idéia de objetivo, Isto. esta errado. Qll~tlo
parn- () cenárIo na,ciona~. encon~ra~ tado Oscar Corrêa) _ Tenho a. tm- pulvel'ização da terra, oudemocratt~ derrubo uma lllovore, tendo em Vlsta

,roos, no Brasil, duas l'~peciell de mi- pressão de que as oriticas que V. Sa. zaçâo da terra. ,'. O SR. PRESIDEN- seu belo tronco, não c~tou combatendo
nlfúndio. uma delas,· 'o miniClíndio está fazendo outras que 'foram feitas TE <Deputado Oscar corr1!at - Ato- a floresta, mas.aproveltando a madel
J)l'Opriamente dito,. que Ó escl:lSsode e que têm ~ido feitas são de molde mizllçllo•.0 DR. SíLVIO GA~VAO - l:a. de uma'árvore. Assim, o latifúndio

, ten'a, que é a angustIa do espaoo, que a alterá-lo profundamente " ..~atomlzaçdo, pelo maior numero de e um depósito de terra de que posso
nito proporciona. l'emuneraçAo.&UU", '"propriedades, pràtlcamente nasceu no servir-me para ·"Uma dJstribuição, A

ciente à· familla, Deve~ llbl'angerum O SR. SILVIO GALVAO - Folgo Oovérno Carvalho pinto, rio Estado de definiçã.o continua. en'ada, c com base
·m1lhão pelo melloe tias nossas tr~s muito com isto. NAo tenho· o prai:er São Paulo, e esta proposição nasceu nesta premissa elabourou-se todo o
miUl6es e quinhentos mil proPl'1eda.- de ver um desastre pela frente. ~ A do traballlo de um técnico dêle e tive projeto. Então. qual a conseql\ência?
dai. Tenho a lnipressão de que não. Naçáo precisa ser delendtJfl do (JuA.l- a oportunidade de criticá-lo. O sn. Um projeto inteiramente faocioso, por
pelo menos, um milhâo nfl!'.;s~ condi- quer maneira. O S~: PRESIDENTE RJilLATOR - Parece-me q11e V. Sl', Que preocuvado em combater o lati"
çõen. Nâo me retiro aos qutntai&, às <D~putado OScar oorrêa) -: E.'*)I;' !lO- além de técnico, é prático. Aliou as fúndio, ~ata- bàrbaramente as llro~
meras pequenllS terras p,neHflS às ~I- lidnrio com V. S' na sua pl'eVlsao. ·duas colsl\S e conhece o problema, O prledades mais extensas, sujeita-se ao ,
dades cujo proprietário<'tem\ . ChSllS O DR.. SíLVIO eJALVAO - ESta. eK~ DR. BILVIO GALVAO- Tenho pro- imp&to territorial progressivo. O 1m-

.. terra; mais pro:a residênoia oU fim posição rol: remetida ao p~esldente da pricdade agricola. O SR.. RELATORr pôsío recai sllbretôda .. IijJricultura Q

de llCman&, e vive na cidade, sehdo RepÚbl1aa. a respeito de&lla premi888. - Nlo acha. V. S' que há muito tec~ .. progresslvidad~dêsse tmj)ôsto grava
al1a. renda principal na ...td_de, oU e, illtelimnente,·o projeto nl\.'4ceu na 111ci8mo n~slle problema. de reroi'ma o eusto da produção, Ao Jnvés disso,
'''{ee-verta.. ml\S sempre se ~rr~ dflS cátedJ'It, que, no entrett,pto, n1l.0 tem agrãrta.? O SR, SíLVIO OALV":o - devia criar-S8 uma ~JIIÍ" um. lIerviÇ9
duas. fontes de renda: rUTal e urba- a vlsio real d~ coisas. Nasceu de um Exatamente. O SR~ RELATOR - Os ele multa. pelo d~~zda terra; mas que
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recnlsse sbmente sôbre II telTn hiusl-lsaproprlllção. Quer dizer que o peque~ posição 1l1cida e esclarecida que fb.A tomar em seguida. o juramento do
inda, e nÍlo sobl'e llS propriedade!> pro- Iuo proprietário não tem oportwlldade Comissão. oportunamente, se conal- Dl'. Silvio Galvão, a fim de ga.1lhar
(}UliVl111. O SR. DEPUTADO AUS- de cultivar bua terra. E teremos a derarmos necessário qualquer outro mos tempo. <O Dr. Silvio Galvão
TREG1l:SILO DE MENDONÇA - E,s- madrashtria. multipllcada no pais, co- eselarecimr:nto, tomaremos a liberdad~ presta compromisso). Procedldll esta
50. progresslvldad" de impôst\) não se mo já. existe muita por ai mais um de reeorrer'a V. S'. O SR. SíLVIO formalldade, como Dl'. Sílvio Galvão
relacIona. ll.pcnns com 'as pr(.prledades milhão. mais dois milhões ,le pequenos GALVAO - Com o maior _prazer. O só' irá. para São Paulo amanhã, 'lor
improdutivas, econômicamente? O DR. proprietários é que não se dão ao tra~ problema é muito complaxo. O SR. fr.lta de condução - desconheço a
SíLVIO GALVAO - Não senhor. O balho. Os Senhores vêem o exemplo PRESIDENTE <Deputado Oscar Cor- situação do Dl'. Archelau - vamos
SR. DEPUTADO AUSTREGÉS!LO daquele engenho que está dando tan~ rêa) - Nossos agradecimentos" a V. dar preferência ao Dl'. Archelau, ou
:AiENDONÇA _ E' indisC/.Lminada? to trabalho em pernambuco -- o en- SIJ e a Federação dns AssOlllações Ru- vindo-o antes. Pode ser que S. "ü'.
O DR. SíLVIO GALVAO - E' indis- genho aalUéln. O trabo.lho é fazer rals de S. Paulo. Antes de encerrar tenha condução, já 'que os aviões lia
cl'!m!nada. O SR. RELATOR - Em aquela gente produmr, mas êles que- a sessão, pergunto ao Sr. Relator se ra o Rio saem em horários posterio~
São paulo? O DR. SiLVIO GALVAO rem é morar lâ,Jluerem a terra só pa- teve noticia a respeito do problema da les, mais tarde que os de São Paulo.
_ Não, no Bmsil, neste projeto de Es- ra morar. E o Govêrno, então. conec- nossa assessoria. O SR.RELATOR -- Desejávamos, inicla1mente, que Dr.
Lntuto como também era em S. Pau- de a pequena propriedade, equipanm- Sim, tenho. ConverseI com O Sr. 19 Archelau fizesse uma exposição ..óbre
lo. Mas o impôsto territorial recai só- do ao prédIo de residência. Esquece-se Secretário, e está indIcado, para nós os problemas de te!1'as de fronteira,
bre tôdas as propriedades e sóbre tôda de qU! a residência é um elemento de Um funcionário da Câmara, que to- se possivel, f~cahzando, principal
a extensão da propriedade. Quanto à consumo a terra é um Ialor de pro- mou posse a semana passada, de afto mente, a sltuaçao no Estado do PI\
progresslvldadll. foi ela criada paro dução t~talmet1te diferente. O próprio Ivalor técnico. Mas o Sr. 19 Ser..retál:lo rená. Posterlo~ente os nobres
castIgar a expansão dos imóveis e não 8r. Carvalho Pinto enuncia, num fo- não está. em Brasilia, esta a razão por dgPutadOS poderao fazer perguntas
para a terra improdutiva. E' umll (on- lheto de proparr,anda, da sua divisão que o funcionário não veio ainda, E' s bre I c!eterminad~sd llllPectoll da sua.
fusão que ce faz. Atinge tóda. a ngri- nNrárla está lá a equnçáo tewl. um bacharel, rapaz de glande gaba e:::cpos çao. De ac r o com nosso R('
cultura. Os senhores podem imagmar p~ópria' Não há' nada mais dlsseme- rito. senso de responsabilidade e fica- gunlento ffterp0ci é per~ido que
flue vai recair justamente sôóre ns lhante do que êsses doIs membros da remos muito bem servidos. O SR. qua quer epu a o possa' terrompcr
o que representa a progl·l'..ssi'lldade. tal equação Os senhores já imagina- PRESIDENTE (Deputado Oscar cor- o,~olfte a fim de solicitar esc~a.
propriedadf:s que, como já disse, no ram o que 'vai ser o BrasJl com dois, rêa) - Multo obrigado a V. Ex'" Es~á ~~.; e~~, xras lfp~nas crm respel~
Eslado de São paulo estão sustentan- três,quatro" cinco milhõe~ ~e peque- encerrada a reunIão. no ~;esente °:st:nfe.P~? 1~~~~:I~el
do o abastecimento e a exportação, nos proprietarios, com o d!relto de va~ DEPOENTE: SR. ARCHELAUSE- que se ouça o inicio da exposIção
peja gravação do seu custo, gravação dlar exclusivamente? O SR, P.RESl- GUNDO MORAES pnra depois passar-se às perguntas
terrivel. E' umo. agravaçáo do seu DENTE (Deputado Oscar Correa) - Entretanto se houver necessidade dé
custo, agravação terrlvel. Vão ser pre- Isso é o que existe ho)e de ~nt.ieconô- Reunião: 5.8.64 algum esciarecimento, eu agradeceria
judicados. Por quê? Para. favorecer mico. Ninguém ad~lte hOJe a eco~ "Aos 5 dlas do mês de agôsto do ao Deputado 'que fizesse o sinal con-
seu retalhamento? Para ::9 t1,ansfor- nomla de subsistênCIa. A econgmia só ano de mil novec~ntos e sessenta c venclonal, a fim de que pUdesse ln
mar em pequenas propriedades im- pode ser de mercado. O SR.; ..,1LVIO quatro, perante esta Comissão Par- terromper o depoente. Quero adian.
produtivas? Mais ainda, cl'tão sujei- GALVAO - perfeitament•. O aR: lamentar de Inquérito, o Sr. Archclau tal' também que as palavras dos 81'S.
tas à desapropriação com pagamento PRESIDENTE (Del!.ut~o ,?scar Cor Segundo (Moraes, prestou o seguinte Depoentes estão sendo gravadas em
por via de titulos. Mas Dá' sômente rêa) - pela. produçao. e alJsolutamen- depoimento: O SR. PRESIDENTE - disco. Além disto, há também com
as áreas incultns, porque ela toma a te msustentavel. O lim. SíLVIO GAL- : -,rendo numero legal, está aberto. pleto apanhado taquigráfico. De ma
liberdade de julgar a pl'ópl'i:t Vl'odu- VAO - A maior parte dessa gente a presente sessão. O Sr. secretário neira que, em geral, o que fica na.
cão. e então irão de roldão também mnl produz para si. De maneira q~e vai proceder â. leitura da Ata da reu- Comissáo, como patrimônio do Po
grande número de proprJedades de não ofel'ece nem interêsse coletivo a nlão anterior. (Leitura e aprovação der Legislativo e da Câmara ' dos
uma produção que se coloca. um pou- mngucm. ora, para executar êsse pro~ 'da Ata). Antes de dar inicio aos oe- Deputados, é o exato depoimento da
quinho abalxo_ daquele limite fi;/ll.do jeto com semelhantes defeitos capi- poimentos, desejava informar aos 110.;- pessoa que veio trazer sua colabora
pelo projeto, o que é rldiculo. Paga- tais, então se propoem emendas cons- sos nobres convid~dos que em- raziio ção a esta Casa. Está com a palavra
mento em titulos vemos com surpre- titucionais para consagrar o~ absur- da doença em virtude da qual estêve o Dl'. Árchelau Domingos de Moraes
sa, depois de derrubarelD 11m Govcr~IO, dos a C/.ue chega isse proJ.eto Esta é acamado o Dr. Silvio Galvão, por a,l- O SR. DEPOENTE - Peço licançá.
precisamente por causa disso, o novo a opinlao da FARESP. es,a é a opl- guns dias, e pelo fato de o Dr. Ar- Sr. -'residente para retificação do
Govêrno vir dizer que o pagamé:Ito nião de São paulo a respeito ~êssE' chelau encontrar-se em férias, 11 meu nome. Meu verdadeiro nome é
em titulo não representa confisco pa~ pr~jeto ..o SR. RELATOR - Ha. um marcaçiio dos depoimentos ficou com- Archelau Segundo de Moraes. OIGa.
l'a, desltpropriar. O Sr. Ministro Ro- mes maIs ou meuos, quando estáva- pletamente alterada. Dr. Arcilelau P:':.ESIDENTE - Begundo. Desde 11.
berto Campos - infellzmente não mos estudando o problema, procurei o compareceu hoje. Agradecemos 'llui- primeira convocação temos cométldo
trouxe a entrevista déle - diz que não Lider do Govêrno, o Dr. 'Pedro Alei- to sua boa vontade e sua demonstra- equivoco. A Presidência pede descul.
111\ confisco porque o projeto se preo~ XO, e fiz ver a S. EX'J que. depois que ção de espirlto público, porquanto S. pas a S. S'. A retificação será. felm
cupo. multo em atualizar lJ valoi' da ouvimos aqui o lJr. paulo, esta Co- S~. ainda se encontra em período de O SR.~ RELATOR - (pela. Ordem)
moeda, Iazendo nquêles câlcul05 de missão '.está. fa7.endo um trabalho, na férias, tendo interrompido essas .fé- - Sr. Presidente, mande! pedir o-de
ntunllznc;âo e. então, e desaproprUado modélltlll. que lhe é caracterlstica. de rIas para vir trazer seu depoulIeJlt:>. poimento do Coronel Bras11l0 porque
não sofre o confisco. Mas o desconto alto alcance, de alto sentido para U Quanto ao Dr! Sflvio,- encontrei-me e: tal depoimento anotei viriaS r('
elll vIrtude do tempo, êsse se refere BraslJ, sôbre o problema de ±'eforma com S. S'. em São Paulo, e como ferênc!as que êle faz a êsse serviço..
apenas ao valor da moeda. E a perda agrária. Que o ·Govêmo sustasse o êle já havia faltado a duas reuniõe'$ Fui aqui a secretaria, mas até agora.

- de valor em relação ao tempo do ven- encaminhamento dêsse problema até e encontrava-se restabelecido, tomei o üepolmento não chegou. Estou à
cimento, que sáo nada menos 2lIanoll que li. Comissão pudesse ouvir essas íl liberdade de tra'3ê-lo hoje também. espera de que o mandem, pois de
quem é que vai descontar êzse titulo pessoas tôdas e pudesse oferecer sub- J maneira que teremos hoje dois pendo do rêferldo depolmênto oars.
pelo valor nominal, que vai ser vencl- sidios. S. ExIJ dIsse que la estudar o õep 'mentos que considero da mais pef'~ informações. O SR. PRÊSl
do elai a. 20 anos? Além do mais hà problema. Pediu-me para_ falar com o alta importância. O Dr. Arche1\\\I DENTE:" Pois nâo. E' evidente
ainda um terceiro prejuJzo, que êle lC- Deputado' Rondon Pacheco, também Moraes é representante do patl'imb- principalmente para base de perl.{Un:
cebe nesea quadra em que há tanta do Govêrno. Conversei com S. Ex' e mo da União do Ministério da 'Fa- tas, mesmo para orientação do de
llcccssldaáe de dInheiro, ,de "apitaIs .ficaram de estudar o problema. De zenda .A idéia de convocá-lo para poente, porque, pratIcamente, estamos
recebe à vista, no lltO da desapropria- forma que agora o nosso Presidente, êste depoimento surgiu quando aqui dando multo poucas indicações a S.
ção. pode-se imaginar o lucro Clue pO- que é Llder do partldo, nos traz a est~ve -uma ComIssão do Paraná em 81)., dlf1cultando, assim, de certa 'or
derá ter com o manejamento dês'3e grata informação de que' já' está &US- qu" foram feitas referências muito ma, sua exposição. Mas espero que
dinheiro, dêsse capital? No entanto tado. O SR. PRESIDENTE (Depu~ especificas a propósito de difiCUldades neste meio tempo possamos ter os
vaI eapemr 20 anos para obtii-lo? Por tado Oscar Corrêa) - A noticia que havidas naquele Fstado com te:rras elementos necessários para esclarecl~
todos êsses motivos, desculpem a ex- tenho é que o projeto tem sido suh- loeallzadas na fronteira com o i:'ara~ mentos do Sr. Relator. O SR. RE~
pressão, é uma tolice afirmm' (lUe não metido às mais ferozes criticas, inc.lu- gual. Dezde aquela época tfnhamos LATOR - Multo obrigado. O SR.
há confisco. A desapropriação já é sive por elementos do meu partido. idéia de ouvir o depoimento do Dl'. PRESIDENTE - Com as excusas da
um processo violento, mns legal, eona- Eu mesmo já tive _oportunidade de Arcllelau. O Dr. E,flvio Ga!\'ão é Mesa, peço ao Sr. Sl;!cretário que pro
tituclonaI. E vamos executa! o con~ conversnr com um dos rJder~ do par~ membro da FARESP, homem pspe· ceda à retlficação do nome do Dl'.
fisco também por outra violência?, tido a respeito desso. matél'Ia. Posso ciallzado em assuntos de terra, um Archelau, inciusive revendo os do
Nao ó possivel admItir-se. O desapro- dizer que a matéria está. submetida a grande estudioso da. reforma ngrá- cumentos antigos, porque senão S. &'.
prlado deve ter pelo m!>nos o direito um crivo de criticas as mais feroz!'.!, ria. Por esta razão, no depoimento ficará com dois nomes dJIerentes. O
de aceitar o pagamento em. títulos, e não acredito que o pro.leto venha, do Dl'. Silvio, além de ouvirmos a SR. DEPOENTE - Inicialmente, o
mos não ser obrigado a aceitá-lo, coi- tol como foi elaborado InicIalmente, opinIão de S. Ea.. com respeito a problema dos terrenos de faL'{a de
llO. totalmente c1Hcrente. Tenho r im~ à consideração da Câmara. E se vier. eventuais invasões havidas no Es~~ fronteira tem sido problema paro. o
pressão de que a própria democracia possivelmente terá voto contrário elos do do Paraná, ainda aproveitaremos. qual o Patrimônio da União tem en
está em jilgo com uma atitude, digo, próprios membros do Govên!O. O SR. ' oportunidade para que S. S' ncs vidado todos os esfol'çOS pam encon
ntltuc1e tl'uculentn desta ordem Não RELATOR - O Govêrno pazsado pa- faça uma explenação com respeito au trar uma solução para assunto de tão
tenho laUiÚlldio, não estou sujcit:J à reee que não foi tão longe quanto a . rob,ema da reformll. agrária. Posso grande importância. Existe, sôbre os
tlesllprtlptlnç5.o, mas sinto como bra~ êsse projeto, 'como êste n~ora. que n adiantar ao plenário que Dr. Silvio é terrenos de faixa de fronteira 'que
sllelro e cama jurlsln n bl11 b:l(idad~ tcenlclsmo de Roberto Campos está uma· das autoridades mais TespeitA~ abrangem o Estado'do Paraná. tam
Clue repúErntn um procedimento dessa tranndo pnra nós a-...1. J'~~hTI, 101;:;0 ,'eis em :ão Paulo em assuntos de re-, Mm, uma iefllslação fàda. e;lpeclal.
ordem. 1i;:;se procedimC11to rebaIb~tlvo hl'lf'nr.,mrnte em ouvir V. 11:::' com es- forma. agrtl'io., sendo homem que Essa legislação sofreu modlflcações
reJere-se, então, às propriedades maIS sas fnformaç6zs- e a critica que faz ao .vem acompanhando êsses problemas periódicas e determina que o Servi
F'i:tensas, emboro. modelarmente cul- projeto. Tenho certeza de 'tua esta e reemo que deslle a primeira juvell~ ço do Patrlme.nlo da Oniiio fa!,1tl a
tlvndus. Ezta é a vel'clade. E com re· Comi!:sáo lucrarlÍ mUito com êsses sub· • ,de. :';,"lpl'e o conhecI estudando t" discl'lminatórla dos trrlenos d,tm111:1os
ierênclll 1\s pequenas, tôdas as ~'nnta- sldlos. Não tenho mais perr,untns a debatendlJ assuntos d~ssa natureza. dé faixa de fronteira. Essa faixa, sô:'
gens, todo o amOI, todo o e8ri1'lh6, fazer. O SR. SíLVIO GALVlI.D - Assim, com os agradecimentos da Co- bre a qual a própria Consultoria Oe·
mesmo quando não cultivadas. E' o Continuo ao InteIro dispor da Comls· missão, Inicialmente, como é de pra- l'al da Repúbllca já se manlfcsUlu, é
que está nesse projeto. prMIc.amente são. O SR. PRESIDENTE IDt'putado xe, vamos tomar o juramento do Dr, de propriedade da União. E' a área
isenta do impôsto, porque tão peque~ Oscar corrêa) - Dl'. Silvio Gnlv!io, Arehelau e, posteriormente, o do Dl'. de 66 qUilômetros em tôrno dos pat
na, contribuição, que Só é progres1>ivo agredecemos a presença de V, Sl) e oll Sílvio. (O Dr. Archelau segundo tie ses estrangeiros .. Para complementar
US maiores e não estão sujeitas à de- esclarecimentos que nos trouxe, o. ex- Moraes presta compromisso). Vamos essa questão de ,faixa de fronteiras,
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( em latl5 foi promulgada o,utJ:a leI que fiz lUlOtaçaeS. Enviàramwme uma có- ou em qualquer outra. parte? O sls- tJo quase tMas ocupadas. Na faixa.

I~plill. esSa fàiXa, para 150 quilôme- pia que nito li e neste calhamaço não tema usado pelo ~atri1nônlo, concew ds fronteira existe considerável nú
tt'os, no interêsse' da segw:ança na- encontrei o que tinha_a perguntar. No dendo apenas o direito de ir-se lã, mero' de ocupanros, nl\o s6 no Estado

16ional. D-epois veio um decreto do entanto, farei algumas perguntas, en- pagando uma t41xa, não' tumultua a do t'araná como em Mato Grosso e
, Poder Executivo, determinando que quanto não vem o original em que questão? O SR. DEPOENTE - Ai o em outros Estados. Há também as

os terrenos da. faixa. de 66 quUôme- anotei várias coisas sôbre as quais Govêrno ~o concede um dIreito. O terras devolutas da União, as que cha
tros ficassem sob regime de afora- queria esclarecimento. Primeiramente, Govêrna raccnheceriã um direito as- mamoi. terr!\s' de tert!tórios federais,
mento para os' que postulassem êsse' o Estado do Paraná reclama que- a sinado. O SR. DEPUTADO OSCAR porque I1S de ternUtrios federais tôdas
aforamento, ,apresentando, como é União não tem se apressado não tem COR:Rü - Reconhece uma deten- elas pertencem à Un.ião. são integral
natural, seus titulos, direitos, entim, sido solícita, não tem tido boa von- ção. O SR. DEFOENTE -.: 1I:le reco- mente da União a. não, ser aquelas
alegando os motivos da !losse de qual- tade em atender ao interêsse, demons- nhece, no momento, IL utilização do que têm título legitimo E c.onsidero
quer parte dêsses terrenos. Da parte trado pelo Estado na solução' de pro- cidadão, que está de posse dt', imóvel, t í t u los legitimos os oriundos da
de 66 quilômetros, chegando a 150, a blemas que se referem láa posseiros, mas que não tem a propriedade. O prépria União. O cidadão pode ter
leI reconhece apenas os devolutos a cidadãos já há muito tempo adi- Goltêl'no não reconhece dirl:lito algum um titulo justo, um titulo registra
São os que pertencem à União., Mas cados. O Estado qi1er dar uma solu- sôbre isso. :i1:le manda proceder à dill- do, muito embora não seja um tftu
quanto aos' 66 quilôme?,os está -deci- çao, qualquer que seja ela, mas quer gêneia lo c a 1. Encontra o terreIlCi' lo legíti!fio. M.as dizer que as. terras'
dido, pel'! menos admlnistrativa~en- dar uma. solução. A. União, porém, ocupado. O Govêrno cobra a taxa de da. Uniao estão 'prãticamente deso
te: Se nao me "engano,. a questao já tem retardado isso, não tem se inte- ocupação. Na concessão do afora- c~padas ,é um problema muito difí
fOI apresentada ,ao C?ngresso, que ressado pelo problema. O SR. DE- mento 1inal é .que estão sendo feItas cil de responder, porque onde há ter
declarara. que a matérIa era. de com- POENTE _ Para sabermos exatamen- tôdas as diligênciaJ. Nessas diligênw ra desocupada, em geral há invasão.
petência do po'!er Executivo. O Ser- te qual é a faixa de fronteira tem cias todos os assuntos .são focalizados. Infelizmente! o ~erviço do.Patr!mô
vi9° do P~trimonio .da. ~ União deter- que haver a discriminatórja. Não po- O SR. PRESIDENTE _ Peço descul- .~io ~a. Uniao nao~ pode ,COIbir essas

. m~nou entao, que .fosse feita a dis- demos "saber ,qual a. faixa exata se' a pas por interromper. Eu pediria ao mva~oes, por.que nao tem meios' ma
cnmina.tória, espeCIalmente no E'staw União não é sistema de propriedade nobre Deputado Oscar Corrêa que as- teriaIS para ISSO. O SR. PRESIDEN
do do paraná, dos terrenos da faixa" particular. Como já disse lnicialmen- sumisse 11.. presidência dos, trabalhca, ~ -:- Quer dizer que V. S~. não ,pode
de fronteira, no municipio de Guaí- te apenas no município de Guaira pois vou aproveitar o horário re"l- rIa mformar exatamente quaIS· se
ra. 1i:sse trabalho começou a ser exe- n~ Estado do Paraná alguma. medidá mental para apresentar dois projet't,s. riaml as terras que a União ~em como
clüado pelo atual De!egado Dl'. New- já foi tomada, visando justamer.te a Voltarei em s,eguida. O SR. DEPU- suas. pod~!ll. até estar invadIdas. mas

. to~ ,Coutinho. Mas nao_foi ainda ter- discriminar essas teITas. Eu gostaria TADO OSCAR CORRll:A (Assumindo que a Uma<.· tem como su~s. O SR.
mmatdo êsse trabalho,~ me~mo porque de esclarecer que a finalidade do Go- a Presidência) - V. Exa. aproveita, DEPOENTE - Bem, a Uniao tem cow
o ~ ado do Paraná se dizia propri~- vêrno Federal segundo nos diz a. le- como sempre~ todos os horários regi- mo suas... O SR. PRESIDENTE 
táno ,dessas t,:rras, já tendo mesmo gislação especÍfica, não é retcmar as mentais. Eu perguntaria, ao Dr. Ar- O que. quero saber é exatam~,!1te is
favido concesso~s do Govêmo a par- t e r r a s ou se apoderar das terras chelau, se S.' Sa. poderia l'csponder to quaIS as terras que a Umao tem
iculares, inclUSIve pelo Instituto de ocupadas por quem .quer que 'seja, in- minha pergunta enquanto,O Deputado como. suas, ,ainda .que, elas estejam
Colonizapão do Estado..~s o Serviço clusive quanto às concessões feitas pc_ Paulo Freire .. localiza suas questões. invadidas, quer dIZer, além dessas
d~ Pat~unônio da Umao e quiçá o lo. 1'6 rio Estado do Paraná mas fa- Se c Doutor Archelou poderia in-, terras, dessa faixa de fronteira de
~Inistérlo ,da Fazenda têm procura- zelap~nas com que reconheçam o di formar, aproximadamente qual o to- 66 quilômetros, outras terras. devolu
t o demonstrar que eS5as terras per- reito do Govêmo Federal- sôbre "'ssa; tal das terras devolutas' da União. tas, isto é, que pertencem à União e
encem de fato à Uniao., Admin~tri- terras e ue' na forma da lei le- ali- Se.o Patrimônio da União tem um que podem até estar ocupadas, ou

vamente, l;?elo men~s, ess~ questao. é 'zem a ~Itu'ação existente. Acr;dito cálcuio exato sôbrea extensão "-as com tft~los .falsos ou leg.itimos, mas
PRSS!va, ,nao é rpaIS motIVO de dIS- • _ _ terras devolutas' da União, porque que nao sao do conhecunento da
cuss9~' A questão foi levada ao Ju- mesm~ que o Governo jt tenha pro até hoje, em todos os debates que União. Quais as terras que a União
diciál'1o pelo Estado- do, Paraná e videnclado qualquer med da atenuan- a p a r e c e m aqúi. um dos maiores tem como suas? Minha pergunta for

,também r(llativamente a êsses terre- te.para resolver ~ Pto~e~a, porque problemas é 'saber-se a extensão maliza exatamente isto. Agora con
nos,. pelo Estado d~ Mato 9rosso. eX1st~ u~ grupo e ra a o para a das terras devolutas da União. o segui objetivá-la. O SR. DEPOFlN
Então, o Patrimômo da Uniao, co- colomzaçao de terras ne,.ssa zona. Ji:sse limite dessas terra, e o dos Esta- TE _' A União tem como de sua pro
mo é natural, órgão encarregado de grupo de trabalho, se nao me engano, dos. 6 SR. DEPOENTE _ Não posso priedade as terras locallzadas na
zelar, conservar e defender êsse pa- aSSinOU convênio com o Estado, vi- precisar a área tobl O fiR PRESI- faixa. de fronteira' numa extensão de
tr~õnio, não reconhece outra pr~- sando à colonização de terras nessa DENTE <Deputado Oscar Córrêa) _ 66 quilômetros. '8 SR. PRESIDEN
1>,nedade dentr<.> dessas á!eas !ia faI- parte. O SRá, PRESIDEN'!'E - 1i:sse Aproximadamente. O SR. DEPOENw TE - Perfeitamente. O SR. DE'PO
,:xa _ de frontell'a que nao seJa da convênio est em execuçaoJ .0 .SR. TE _ Acredito qua a faIxa-de 66 qui- ENTE _ As, terras sõbre ás quais
11nlao. Entr~tanto, o regime de afo- DEP0EN!E - Es~ em pleno VIgor, lômetros..• O SR. PRESIDENTE _ não existeam titulos de propriedade,
ramento instItUÍdo sôbre essas terrlt;s porque nao~ foi contestado pelo G~- Mas não há outras terras devolutas localilladas entre 66 e 150 qUÍlôme
'determina que os postulantes,. is.to e, vêrno. Se nao me engano, a Comissao da. União? O SR. DEPOENTE _ De- tros, são também consideradas faixa.
aquêl!JS que s~ julgam com dIreIto a. está trabalhando. 9 SR.. PRES:q:lEN- pende da. maneira nue se queira con- de fronteira, no sentido de seg~ran
qualquer porçao de terra, apresentem TE - Essa Comissao está subardmada sld dita D 1 - ça nacional Há as fazendas sob a
seus tltulos e requeiram aforamento ao Patrimôn~o? O SR. DEPOENTE - erar evo u.; evo utas. no me~ 'urisdi ão do Ministério da. Agricul-·
na fO'lM do Dec -lei 9760 que ,regula Essa Comissao estêve subordinada -se ponto de vista••ao as terras desocupa Jtur ç j tili • nã,. ., -'' à'" idé i d R' das as 'terras que não têm proprie- a, ,cu a u zaçao o posso pre-a utlll?a~UO da venda dos imóveis da nao me engano. ....res nc a a e- tá i Est ". d -Uniã 1 cisar porque não estão jurisdic1ona-
União. 'Tem hayido. inúmeros pedi- pl1b~ica. Chamawse. OTPOSP. ~ no m~:i:; Qu~~t~aoàSa~err:S, de °ror;~e: das ~o Ministério da Fazenda. Há.
dos. Ji:sses pedidos sao encaminhlldos sentIdo de colonizaçao do oeste do Pa- dad d U··· ta i ~ fi P também grandes áreas que posso ci
inicialmente à Comissão Especial' da raná. O SR. DEPU'!ADO JOSll: RI- e a. mao, go~ r a Que' casse tar, por exemplo, ,no Estado de São
Faixa de Fronteiras. que se manifesta CHA -: Está subordinada à Casa Mi- esclarecido o. que "s~ ,e'l:tl.tamente. O Paulo. pràticamente abandonadas. O
sObre êles, tendo em vista, exclusiva- litar. O SR. DEPOENTE - A Casa SR. PRESIDJi!.NTI!: V Su. poderia SR PRESIDENTE _ Sobretudo es
mente, a. segurança nacIonal. O pr~-' Militar, à Presldência d~ Rep)1blica. lnfor:a:' den~o, rrr:e ~ terras d~ sas' é que nOllint~essaI:i.am. essas
cesso vai ao Serviço do Patrimômo O· SR._ RELATOR_ - Sr; PresIdente, prop e a e ~ n o, gamos ~s grandes áreas que 'não estão senda,
dl\ União, que verifica ou .J1anda pro- há duas pergunta'!.. aqui, com as l'esw, sim. O S~. PEPOENTE - O MinIS- utilizadas, da 'União, e que podel'iam
ceder a diligências locais, a ílm '-depostas. O Patrimonio tem concedido tério da. ~8 ..enda, .:ç10 qU111.!az Pl1~te sê-lo, para' uma refarma. l'3ta Co
constatar a veracidade das alegações titulo de posse ou o- Patrimônio tem o, Serviço do P,at.imônio, aa Unil~o. missão objetiva agitação no meio ru-

,dos postulantes. Posso assegurar, en- concedido aforámento. Se concede ês- possui o r~lstro slntétic2 nar terras ral vinculada ao problema de refor
tretanto, que até esta. data, pelo me- ses tltulos, tem ouvido o Estado? O de proprieda1e da Uniao, d~quel~!- má agrária. De modo que minha
n~s, nenhum aforamento foi conce- Sn. DEPOE!'ITE - Não. O Patrimô- que es~o cadastradas no .patrimôm~ pergunta obje'tiva . isto: as grandes
dido ainda, dentro dessas terras. Aquê- nio da lJniao tem. concedido posse~ da Uniao. ~as a màior parte entre áreas pertencentes à União e que não
les que por um motivo ou outro, em ap~nas, algumas ocupações, quer di- gue aos Ministério~ da Agricultura, da estarÚUll sendo' utilizadas, mas., que

, virtude' de titulos justos ou injustos, zer: tem inscrito os ocupante!! pata Gue~a, e que estao sob a jurisdição pode/nun. vir a ser utilizadas. O SR.
'legitimos ou ilegitimos, posses regu- pagamento da. respectiva taxa. Não do Ministério da Fazenda. O SENHOR DEPOENTE _ Existem estas que á
lares ou irregulares, continuam deten- ouvao Estado nos. processos. de afo- PRESIDENTE - Vou formalizar o firmei, as que estão sob jurisdição
do porções de terras dessa. zona, ape- ramento. Na, OC~!iiao a Uniao expe- problema para que V. Sa. possa res- dos outros Ministérios. Estejam ou
nas alguns têm sido. inscritos como dirá um-título de, dom1n1o útil, quer ponder com absoluto_ ~onhecimento de não' utilizadas' não posso... O SR.
ocupantes pagando uma taxa anual dizer, um, título de propriedade sôbre causa. Quando se cmda de problema PRESIDENTE _ Mas tôdas as áreas
e periãdicamente atualizada, mas sem o ~omin1o dessas terras. Então à de, reforma agrária na Câmára, ,t~das da. União não estão regiStradas 'no
que êsse ato de cobrança'de taxa im- Umao examinará, juntamente com os as, vêzes C4ue fazemos rE;ferência.n re- Patr!mônio? O SR. DEPOENTE _
p!ique, na transferência. de propríe-' :Estados - digo Estados, porque estou forma agráril!: surge a mformaçao de Estão r~gistl·adas. O SR,. PRESI
dnde, ou seja, do dominio útil, que é generalizando - com as, prefeituras que se a Uniao e os Estados ut!lizas,,: DENTE - V. S~. não tem assimllm
ünico que o Govêrno transfere (juando munioipais, com os ministérios :nili- sem as t.erras devolutas que sao de montante? O SR. DEPOENTE _

'procede ao aforamento. Sôbre essa tares e as repartições interessadas, o sua propriedade só coro tssas terras Não tenho, porque••• 'O SR. PRE&I
questão o Patrimônio da União em aforamento. O aforamento, epl hIpó- seria, possível resolver o problema DENTE - Então pediria a V. Sa., se
envldando todos os esforços, como já tese alguma,. é concedido quando há agrário. 'Então surgem as opiniões possível, para. evitar qualquer delon
'cUsse, no sentido de, encontrar solu· Impugnação legai' justificada. O SR. mais ,desencontradas sôbre-a extensão ga em seu depoimento, nos enviasse
çlío, 'inclusive porque já tem sido a RELATOR - Quem faz oaforameIf- dessas terras devolutas. Minha per- os 'dados oficiais de qunis. seriam as
matérJa examinada pela Comifsão Es- to? A União? O PatrimônIo tem, que gunta. objetiva sãmente Isto: saber se terras_de que a União é proprietária,
lleclal de Faixa de Fronteira, objeto conceder o aforamento? O SR. DE- V. sa. poderia. informar qual a exten- que estão, portanto, t:egistrat1as em
!le inumcros processos que transitam 1'0ENTE .....: Exatamente. Mas não são das terras que poderlamos cha- seu nome. ainda que estejam invadi
pelo Patrimônio da União. 'Essa é ~a con$eguiu, até hoje, nenhum afora- mar terras devolutas daOnião, Isto é, das, porque' o problema. da invasão
situação das terras da Jalxa de 'fronw mento. Apenas ocupações sujeitns 'fl. terras não ocqpadas, não crdnstTaüas. não interessa. Queremos saber aque-"
teira, inclusive as situadas no Éstadu retificações, vamos dizer mesmo,' até que nlio têm um proprietário conhe- las que seriam terras da União mes
do Paraná. O SR. PRESIDENTE - a. anulações, porque essas lIcupações, cMo ou registrado. terras que perten- mo, aquelas ,que estão acadastradns, 
Consulto ao nobre relator se 'gostaria não transferem propriedades, não dão ceriam à União. O 8R DEPOENTE vamos dizer, registradas como pro
de fazer perguntas. O SR. RELATOR nenhum direito. Utiliz!l~se apenas o - A quantidade dessas terras é prà- priedade da União, para, que saiba
- Sim. Infelizmente, porém, não me imóVel. O SR. RELATOR -O Senhor ticamente diminuta, porque as terras mos se elas são consideráveis ou se
mandaram o original do depoimento não acha que l&so tumultúa em dema- da União. _consideradas devolutas ou representam apenas uma parcela pe-

, do Coronél Brasllio. Li êsse original e sia o, problema de terras no Paraná de propriedade da União, apenas. es- quena do território nacional aprovei-
, , '
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tive!. O SR, DEPOJ::NTE _ POde-· Pntrlmônl0 da União tiA mais de 30 criou a SUPRA. e os bens dQ Sel'\'lço
rei manda!', Deputado. O SR, PRE- anos, c, pDr 1ôrça da minha função, Social RUral foram transferidos para
SIDEN'fx.: -' Sollcitaria a V. SA. pa- posso Qllscgurar que quase todos ts- a SUPRA. Nós pedimos, em alguns
ra escalrecimento da Comissão. I O scs processos do Pais lJassnm pelas casos, Que a SOPRA desse ericammh!l.
SR. DEPOE1"'l-'E - .Pois não. Trans- mlDllas mãos e uvo conheço nenbu- mento às solicitações nossas, Inclusive,
mitlrei, a solicitação de V. EXn, ao ma proposta do Estado nesse sellU- posso citar dois casos específicos:
meu Diretor. O SR. RELATOR _ do. Conheço, renlmcnte, é a luta da duas fazendas, de' grande monta, que
Or. Archelau, tenho aqui anolat;ões União com o E,.;tado para que o Fs- o Govêrno possUi no Estado de Mato
cfQ dcpoilncnto do coronel BraSlHo. Indo reconheça a pl'Oplradade da Oros~o, que são as fazendas de clIce
Vou ler o trecllo para melhor com- União. Até agora a luta tem slllo reli e Casalvaz. e que para as qUl1.ls
preensão. Dapois, V. 6'). poderá dar travntla nessa aspecto, O SR. RELA- não tivemos solução até hoje. O oR,
Beu esclarecimento. O Coronel Biasí- TOR - Quer dizer que o Estado não PRESIDENTE - Seria bom que
lio nprecentouum 111apa e assim -se recOJ,}hece? O IJR. DillPOENrI'E - Os V. 5a. incluisse na sua. Informa~ílo
expressão: "Como V. Exaa. poderão E::tndo jamais reconheceu. 'fanto também essas terras que seriam alri
ver, o problema <ligo por êste map.t, ql.:C :foi no JudIciário; Agora. reeen- buíclns ao ServilJo eocJal Rural, pos
existem várias 1'aix~ de fronte11'a, de lemente, tivemos not;cla de que - a terlormente à SUPRA, porque, essa'!
ncõrdo com legislações diversas, SCft- União teria ganho a qUE':Jtiio no su- são p.xatamente as (jue. posslvehncnte,
do a última a mais ampla. esta que premo T..lbunal Federal. O SR. PRE- estarle.m mais, em condi~iíes de serp.m
atlnge llJO 1lU11ômetros de prafu:tdl- BID12i1'E - PO:iSlvelml"l1te êsse con- aproveitadas. O SR. DEPOENTE 
dode, rC6u1n<1a pela Lei 11'1 2. 5!l7 ... vênia não foi levado ahlda no Pa- E snó terras que estão cJ)nlpletamen
O S. DEPOENTE _ ;\1 quilômetros, trlmü111o. E:ltllila ém outro ezral'lo te abandonadas, Ei{w t~ITns InvadIdas.
D3putado. O BR. REL!.TOR _ Núo, O nrt. nELATOR - Perfeito. En'tãó O SR. PR~~IDENTE - Estns fl1zen
e.stá e!lculo aqui !lliO quilômetros. O o que se cJep:'cn:le daqui é Que o Es-' das da Umao. Cârcres e Casa.ll'flZ,
SR. PEDOEi'lTE _ Mas dcve tcr tado não reconhece o direito ela foram ccdidas ao &lrvi~o ECoelal
h.uVido .engano, Deputndo, pOlijUe síio União. Mas V. E;a, não bavia alio Rural? O SR. DEPOENTE '- Não,
11.0 CjuJiometroll. O SR. RELJ.TOR justametlte isto. V. S". diz que o eiltas eu posso afirmar que, estlio
- E.ntão não é o que está aquI. Síio Eztl1jo não quer fe~onhecer ts~ di- ainpa sob jurllldiçflO' do !,rlnisterlo da
150 !1uilômetros dl:\'e M~r engano da- l'eito da União na faixa de fronte1- Fazen(la. E pe111mos cnf410 à SUPRA
tilormí1Jco. Continuando. "a últlma aro. Xáo oei se COll.>Utuclonalmenoo qlle se manifestasse côbre o por.sI'Jel
mais nmpla cal tóda esta faixa por poderJa l'etonhecel', pontue a terra é RflI'oveitamento dcs::as terras. A
cleilcKllch tamb6m lll\ leglf,Úv'Jo, do lll,Judo. outra ooi<.a l\le diz IlQui: SUPRA nos respondeu que estava es
ntl'lbullldo compeiêncln, (lue alguns "Está assIm traçado, tIe maneIra ga- tudando. o ecsunto. 1?1~ta. foi a respo'l
julgam até hoje, prIvativa da Ulllão, l·al. o panorama dos glandes COl1f11- ta flue Í1vemos até hoje. O SR. PRE..
paro. lJ. conduçí\o do problema <la. tos que agitaram a área do Parmé' SIDENTE - Il'Ilo é interessante...
OCUPI1~Jío da situação e da r.olonlza{·ilo titulados e posseiros particulares cJ;: O SR. RELATOR - Sr. Pre;;lúL'n1e.
da ta.l'1'u, gerando Utnll dispu la. in- mínio do EstRdo, d~mmlo da' União o depoente dlue ('jue nno tinha conhc
tel'mIlll'.vel entre o <lomilllo do El-itado na taLu de fronteira, dilo'Puf.a entre cimento de que havia llualquer movi
e o domínio da União. Há os 'que l!:'l1bos, falia de 8t';;:Ulançe dos legl- mfmto de entendimento entre o ~t~
sempre conb'ibUtm pal'a agra....ar o tlnlOS ocup.lnles _ que jamais pude- do e l\ Unlfio...• O Eí~. DEPOEN'lE
:Cen6meuo". Então lHe .reconhece aqUi rem regulaI izar sua posse, tendo pa- - Afirmei'Que nuo ten.lt'l conhecimcn
qlle a União tem, corno sua. compe- go a uns, daqui a pouco a outro e a to disso. O SR. RELATOR - 'No en
têncJa privativa, a ocupaçüo e a 8i- outro, nunca f,abem!o qual o Ic<>iti- tl1nto. aquI, o Coronel 'R"asf1lo diz o
tunr;ito dl'!'4:as telTas. V. f,~. confirma mo dono." Entiío V. S'I. reconhcce st';:ul~te: t'Na Mts.o;lI.o Chc1=llm, hO,le
i'lto? O f·R. D1i:POENTE: - As ter- !;lue Isto aquI.. , O &R. DEPOENTE un111, area lnteirampnt~ PMlflcarJal ~e
tas da faixa. de fronreira são da com- - E!:~as trlUlsallÕill entre parUculll.- con~eg)~IU Js.so medtllnt~. um 1'!)nVH'~O
petê:1Citl privativa do Patrimônio da tes 1'.10 tmnllnções que nós às vt:zcs. da Um. o com (l F!I.ndo . O "lR. D",
Unill.o. O SR. RELATOH, _ Aqui ao c,mln!nar ce,to.s tipos de proces- PO'F.!'1'I"re - l!: /!sse o c(lnvfnlo, de que
,ainda tem IDa!/;: "esta,a assim cun- SOS, achamos que são aventU1'tls. I!l~ acabei de falar. com o Gl1lP~. S'lmen
figurado o pl~oblemtl parn. o Go\oi,r- so aconte<:'e. O ddadão se tllz dono, tf! nessa~ terras foi feito.. t.m t:.onv!
no que, com bons ol1':os digo propô- con&tlól um pequeno r8n(,110 c d"pols nlo Essa.• terras teriam •.Ido. se n,·o
sito se dls}lUl"..ha a resolvel'" _ éle ia- trl1U!,fern uma 51'('a de dois mU ílec- me engano. v~ndlr1s.s r-rim",jro pela
la aC1w Covêl'oo do E.~tado _oi TIa- tares a um terceiro: êste terceiro jé. S~perlntt'nd('m',la das ~PrêSá~ In-
tava.I.;:! de obter uma Il11lflcn~o de a tJ:amJere para outro Ma8 dissO t'orporfl(lns - hom'e equ~'e. l' e.'ltl\o
"l'OPÓSI'I"'~ de "ootos d . I U ~.. ., tI' t a no 'fo'stlldn do perau! - f! êssc Grupo
v """ t" e vl!l.a enlte OI..... 1)"0 OI11a cOllle~ime.n'o e nem de Trahalho que foi criado lu/ltll.mrn-
n União e o Estado na tal c!lnmrúlu nsa~e dt::.~~e.<l faIos. P~Jl,UNTO, pOl'q~le te p~ra C01011ll'ar psgas terr'tS (Iue o
âl'ea da Í1'ontelra". Então êle cllz ossá rel,~ltiçl\O, !nfehl'mente, ttálJ roo'"l\rno d!~ltprnpl1ou e lhe- entrc('ou.
~~e1B~.:t~~:á~mrbn~~~j~~::l.'l t~; se" enconl.la i~par~!~ada de maneira Do Qrupo de Trabnlho faz plwte um
lnt,m)!:.!:Ou por ê~ assunto e que, ''''1- qS~-DS~~rE CU apr'l ISSO. O SR,,, PRE- I!""'t'nhe!ro do Palrlm~nfl1· da lTnlll.o.

•,. ,J. "'-l" -, e o. que y. 6; está E foI o Grupo de Trnbnlho nue, OS!!\-
tilo, há árluólcs que lirflln pl'oveIto. c.lzendo a ~~luo 1la? esta apaJ'ellll\- nau rnst' convfu1io {Ia Un!flo ('om o
E diz 111als aq!Ú: ""em a qual nm- d.a. nU11 ~MllO pala !efJponder as- '!1'<'.t9c10. Sobt'moll da exist~nc!a do
~lléll1 dA ~i)lu(r.o ao p.o1Jlcllla da ter- Slln ao caaastro de t.udas as t:Jffas I'l'1wlmla ma'! o Patrlmfn10 dn Unl50
1'14. inclu5J'1e 1101'CIUC partJc:ulíU'es Inn- que li!l! pertenceriam. O SR. DEPO- . '.. '" Sit

. ç:cm 11 União oo11tra o Estaêo.' o EliTE _ Dlls que estão cadastIaclas ,,5.0 tPOl a copia (I') m.~mn. ('I 1.
Eetndo C'iJ:lll'll 11 União para ~1l111' atualmente podl!1UOS fornecer todos R'!L'LA'l:'DR - I Mas l'~tiío, Vos~a
proveltQ" Eutáo êie 1'ooon.'lece ""Ie os elem"~tOB All"'s Is"~ .. foi obje"o RenhoI"'1l cOllclll,r1'l 011 t!1l0 de flue nI .' - .... I' _..' ~,~... Ja l flllta (lllsse enten~lmMlt~ "ntre a
~ ~l ua~a; da U~!a" tem wna pr),~- ~e l'e.(jUEmment06 do ÇOllgr68So e 110S tT1lifio e O· Fstatlo é (jtlEl tllm dado
.11.a~~e. tem Ul.'\ direito que julga pll~ lcspondemos l' enVlamos relnrões motivo a lItf'l:lall? porque. li!:! nessll
v~tno".e, ° Eihatlo querendo. e11(rarIcompleta,;. O SR. Plt:E.s!DENTil: - <'aso, que hm;la lItíll'lo. a UnIão e o
l,.:l llCDr~o com a \Jniao. Nao n~- SeT!a interessante. 6e V. ça. pudellloe E,ttido flzcramconv/lnlo. e êl'.<e eon
VdJaO êsse el1t(lndlmento e a Ullllio enVlar-110S uma copla deesas Infor,'11a- v~nlQ pôs fIm lIO 11tf~10. em outras
dando dl.l'eito de por.re ou de oellpa- 'I ç~es. O SR. DEPOFNTE - Não há p~e.9.s. onde nl10 há ê!!e' l'~v~I1io. onde
<:!\o sem a Rudl'llcla do EsLado en- duvida de que poderei. mas d"mfl!lt1'á nilo h4 tRila unidade de pontos (te
1.0.0 isso tUl.'1ultua. o pLOblem8 grave-I algum tempo, POiS o tl'itbll.lho tf.'ru de Vista. l1á lItlldo. Assim, V.Sa. 1'000clUl
mente no 1:'0.1'8.110.. porque os .llarU- ser datlloel'afal1o. Mas o COnf;'fêSSo oU nRo de que A falta (le entencllmcn
c~1arcs querem úrar pnweito ' lam- :aqUi .•• O SR. PRESIDENTE - Pelo to entre a Unilííl e n lI'sts.fll) tem sil10
bem de?,/!. l~fl1. POl' Isso que peri$un-I meIlO& um montante dessas terras. ~ caú.qa da a~ltellAo no 'Par!l.ná? O
ttll IJ, • V. E.. •• se nâo achava. que a O 811, DEPOENTE - Sim. lllJderla. !'IR D'li'POENTlC _ j\!'l'edito ('file a
lJiili1O, .IlÚO ouvindo o Estado. !lhoIela.r umas zonllS, OODfarme a l·sgJlio. falta d~8se r.onvênIo 111m 'lido uma
tc.lldo .e~.:ie lleilnlo, CQp1 ~ Estado, lJlio. O SR, R.ELATOR - Vou :e1' m3~ das I'..aUS!lS. pOl'!jue, at~ agora (I flue
,tulnUl•.uRva. V. sn. acha (jue n.IO'

1

Um trecho, pOIque êlJte!J dndosnos pa- se discutlu- faco flUe!t!io dEI ~f!nhlar
~10 1'17 fi f'JU I que tmnnllua. q SR, rerem in:lportantes para que porl>amos _ foi a pro})riedad~ desl'.as terms e
DEPOENTE - ~inha. . oplnIao 6 a olljeth'ar áreas em que o pl'Oblema ulío o aproveitamento, a utillonr,:f!.o,
1l~~1111l1t"! - fazenr,o um parcntesis -I agrário poderia seI resclvldo com as um plano de colonlznr.io, enfim. um
11110 cOLl11eço nenhum movImento do próprias terras .da Urn§o, Sel11 con- plano total de aprovI'itaMento dessns
Estado do, Paraná vlJalldo a:órdo I nJto, sem nece!Sidnde de deliJl.proprla- terras. Não há plano ainda, Na minha
com a Unulo. O, SR. fiREr,ATOR -I ÇOeil e sem 110Vas despesas. O SR.. opinião, acha que devl.. . havt!r 11m

• P01:S0 Informar ~ V. S . que êle dei- DEPO'E:NTJIl - Permite Vossa Exc.- l1onvinlo também s6\.'I\'1' essas t.e1TltS
>:ou no "tlol,Sler' cópla.'l ema1llOO-Irnclll..oao.lêrnoFederal.l\.Urdia.dafl\ixadefronteiras.l1../lSe ::!onvénio
pias ue projetos, de elltendimentOfl I em virtude de uma leflslar.ão, tambm fIcaria. naturalmente. re~rlto às eld
que o G.:wernatlor Ney Braga pro-, especifica, adquiriu Um número con- gêncfas dI, Lei que detenn1nll.m que
lUTO\! leI' com o C:lovêrno Federal, Illderável de propl'icdaaes n\IIUCO e as terras 5eja.m apenas conl1edldt's soo
sem ('O'1~l'"Ull' CI,Eglll' a uma solução, .rurais, propriedades estas que, por regime de aforamento, .0 SR. RE
Posso lnfr)'rmul' fi V. E'I', que hClUve,' fôrça da. lei, pllSsaram para o 81rvlço LATOR - O Coronel Bmsmo diz
d& parta, elo Oovêmo do Estado do Socinl Rural. O 3ervlço Social R·ura! aJnd& t'que a Unlli.o - V. 8a. di! qUI!
Purllun, t [,~:J empetlhó IJOrque nós te-' lnúmel'&-'1 v~zes foi l'eptadl) pelo fJer- nlto tem cadastro l!!P~fflCfl.do ~e!!l\fl
lUO'" éle t1t'h:ou mul1as cópias aqui I viço l!o Patrimenio da Ull~O para. terna, nií,o é? O SR, DEPOl'lNTE
de plOjet.os. de planos, e êle achava I (jU! f~ tomar· conhecimetlt, e in- 1I!spêcifiCllC~. !1Ào, ~lJ tom 96 q~lllô
JJtlmpl'e que o Govêrno Federal nio MM' pelIIlle dll.!l te1'1'n,!l q\1. a lei lhe metrO:l. O SR. ltEf..ATOft, - "sem
t.inhl1 Ill.tf!r~t. Depois, 1'(J$1lO ~0Il- ItNll'lll.ferI•. 'Mas o serviço 8001&1 RUMI t.t't' Cl\~9l.\t:rl). (file a Untlo C6UCe-M ti
t"jll' tutlt'l a "f. P. O BR. OEP01ZN- 1 jli,melf .. il1tcrc';;Qou pelo 11ll8l1ntt'l. t\l'C!l ~ ·l'clvindiea e~ '-- .~a
'ri.: - EU. tl'8.~aH~ !lO 4Iel'rioo -i~. ~ a returma..el. que lIe st". Orá. f)Obl'e e6S~ll metlMM~

o Est?.do também concedo t!tUIO!J;
Eutão há tltul08 IÕbre postos dados
pela União e outt'os dados pelo ...
tado. V. Sa. não acha que 0$ po~
dêres públicos estão dando um péssi
mo exemplo para o cidadão, }1ara o
homem que vai. com o suor do seu
rosto, lavrar a terra, e que esLé. dando
motivos a que êste cidadão Iie revolt~,
se rebele, se agite contra não só &
esta Injust1.;-a, ao de:Jmantêlo, à desor~

ganlzação e deslnterêsse que :l Poder
Pl'blico tem para com êle e parlL
com o problema? O SR.. DEPOENTE
- O Govêmo Federal. como já. frisei,
nno 'forneceu nenhum titulo lI.~é hojo
sóbre terras nessa zona. O Est.ado tem
dndo ULulos definitivos. nós sab&U1os,
sob alegação de ser o proprietário dos
terras. O SR. RELATOR - Dei. li
cença, vou ler então aqui o (jlle diz
o Coronel Braslllo.,. O SR. PRESI
DF'NTE - Que a União deu. O SR.
RELATOR - sim, está aquI. Vou
mostrar o cadastro partlal de. ureas
pelos órgãos da União, AI, então,
aparece, o serviço do Patrimônio da
UnliíQ relvlndl(,911do preas que julga
suas. "São, espcc!e.lmente, do !Jlande
arco da faixa de fronteh-a. Ai, por
e."tcmplo. no cadastro parcial, os pro
tocolo!! são dados com 2 hectares SI.
divt'l'sOS re!,!uerentes. Sôbre êsse pro
tocolo (I Estado. no govêmo de l.;r17{ses
l.uplon, bmb~m titulou". Quer dIzer,
a União <ieu protocolo, deu, com isso,
tlIn direito - El deu a mais de um,
dt'u o ml'!'1111o 1\ mais ele um. Fstl.
aqui. O SR. DEPOEl~TE - Mas. no~
bt'e Depubdo, o protocolo é apellll.ll
vm r!'Ol1erlménro (lue o eldndllo fA~ t.
l·eplut.!çfio. !IlS0 n80 lhe rterll. nenhum
dl!'e\t.o. não é nenhum titulo e nenhum
documento hábil para qualquer cols:..
ApenR'! o cidad!l.o mtra. com o reque
rlmonto e rp!:l"bt' a míll"ero do pruto
('010. IP.110 a rcpllrtl~~o não pode
rMuca". O ~ SR. PR'F3mmN'1'm
Qner diz!!r cute /lss~s reQuerimentos
nrl'l l~ sido defe..ldoll. O f!R DE
pomNTF - Não. t'lpputndo. }.pe11an
em algum; rasos de Ol1upnçF.o t~m
sItio l'C'needldoll. Casos de MUpaçfl.O,
frlFo bem. N!l.o é titulo def1nitivo:nllo
p titulo flue tenha valor... O SR..
RPl'LA'1'on - Quero esclal'ect'l'-me
bem: qucr dizer que as pe5S0BII que
fllr.em Psses requerimentos !lIa v!o
ocultar j1'''l!S dois hectllre3'1 O SR •
Dli:.PQENTE - AlJns. esl.lll. qucsf.i10 de
dois hect!l1'8I'l. pnrl\ mim, é novidade.
A T,ei lJPlTfllle dois mil l1t'rtl'lrt".'l na
fai"n de 1'ront"ira. O SR" R!m:,&.TOR.
- Dt'sculpe. 1l mal. F..stá escrito c'olo
mil ""I'tl\res. 'F.u estava. mO'lmn 111'1'1Iln
do multo 1:\0\100, O SR. DWD'l'N'J'Jil
- b'la ql!ASIAo de dois mil hMti1l'Cll
tpm P1'!I~cMIlllla l'0l'qt1e os terl'ênl"'l,
por ey.emplo, as terras que fazem
fronteira. Mm o Pl11'iUl'uaJ. e <'om Mato
Oroeso perlôdll'emt'ntE' &io fnVl\lU~ll.lI
pell'!s áo;ttas. De modo que !50. r;.1%
dep.$llll tP1'1'as. c1urante o ano fletlftl
Invadidas pt>las asmas. Então ('11e"0.·
ram a eqta conrlur.iln - nlltur!\lmpnte
os r,eo;lslsdol'e!l, pois ê de l,ul - de
quo devia ser uma área maior pltra.
Que pud('(l8C ser eonvenlcntt'tl1ente
aprovelte.da. F-nt1ío veio (\ t\j!(lI'eto
suhmetendo AS tp.rrRs a ~"I! rec:lmc
di! llforllmento. Dá-lIe no Indlvfdoo
um títuJo de propriedade I!9m I'lt1B êle
paltue pelas próprias terras desde que
lt (Icllpaclo tenha um Jlrl'l~o Cjue n 1.01
pre"ê. na fOl'1nl\ da Lei n" 9. '7Gll 
nUe' P 11 leI básica tfOfl afornnv'nt~
dos terrenos da União, O SR. RE~
LATOlt - Aqui agorl1 tem o ~el;Uln
te: "outro problema é a disputa entre
a Unf/lo e o Estado na chama,dn falJta
de fronteira. continunmo.s a nos ba
ter, de,de o principio. aue 11Unl"a ncel
tllmO!! a luta c(lm a União. emnp1?
dl8l'ordamos dos Que quiseram nue a
União a.ll&ita~e li. luta ou que o '!!',,;I3.iln
aceltdllle a lut~. 'Pornue ~Ó vemo;;
pO!slbl1ldnde de $011111/10 conjunta,
PreconiaamQS &58. soluç§o e inritl'l,mn&
o Grupo I::lerl1tlvo PArR o prnh!f'mIL
MS terras do Pau,nó a todo m('Omen~
como pt'Mlt eis que essa 8Oluc§o ê ..
mlliM ff!l~ e f111" " 1\ vitm'ln!!s e lI(\Cl!ta
1UI ~". .4.diante, G ete '\bltii&:
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"Nunca omiti, nunca deixei de dizer rer sem o Conselho de Segurança. Na- essa primeira f-ase, os ·SrI. Deputados sem qualquer capacidade de lideran
a verdade e isso eu disse na frente do 'cional opinar? O SR. DEPOENTE - membros da Comissão ou mesmo não ça e inteligência, para escudá-lo na
General da Região, depois de 13 de Não, nem o elltrangell'o, nem o brasi- !azepdo parte dela, teráo o direito de amtação e no movimento elas inV4l.-

· :março: à. Procuradoria da República, le1ro, dentro da faixa de fronteira an- fazer as indagações que j-dJarem opor- Ill'ies das terras em Governador Va
no ,Paraná, sempre procurou impedir tas que haja manifestação da Comis- tunas, para ilustrar V esclarecer o lAdares, Chicão. Dentro dêsse clima
c. realização dêsse convênio. Eu- são Especial de Faixa de Fronteira..• depoimento da pessoa que tiver traz!- de' gitação, a' SUPRA não se man1
quanto reunimos elementos, lamos O 6R. RELATOR - Parece que não do o seu pensamento a esta Comis- festou, até que, de certa feita" o ex
tlté lá. a 17, 18 e 19 de· dezem- me fiz entender. E' o seguinte: V. Sa. são. Peço ao sr •• Ooronel Altino Ma.- M1I1istro da Agricultura" Sr. Oswaldo
bro, na oomissão Especial de Faixa disse que dentro de 66 qUilômetros, chado d'Oliveira que faça a fineza de IJma Filho -se _dirigiu àquela Cidade
de Fronteira, para que o acôrdo se já nem-é mais o Conselho é a Co- ler o compromisso. ,S. sa. deve t~ levando coru;igo o Sr. José AParecido:
efetuasse, o Procurador Geral da Re- missão Especial. O SR. DEPOl!:NTE em suas, mãos, já datilografado, êsse secretário do Govêrno de Minas Gc
pública entrava no conselho de se- - E' a Comissão Especial de Faixa de 'compromisso. peço aos presentes que rais, fazendo-se acompanhar de Chicão
gurança, na/parte de fronteiras, com Fronteira. O SR. RELATOR - E diz se ponham de pé, a fim de ouvir o e mais dois elementos do Sindlcato
memorial muito bem elaborado em V. Sa. que apenas êle libera a faixa, compromisso. O SR. PRESIDENTE de Lavradores Rurais, além do Sr.
que torpedeava o convênio e dlzia que libera a ána. Então pergunto: mas - Mais uma vez" vou esclarecer. O Mata Machado, Secretário do Traba
agora que o Estado se vê eIJ1 inferio- não se leva em consideração o reque- Coronel Altino Machado iniciará o seu lho do Estado de Minas Gerais. Quan
ridade, porque está perdendo no Judi- r~te? A' área está liberada, mas o depoimento COm a mais inteira llber- ao ti Ministro da Agricultura chegou
ciário. Venho apelar para o Executivo estrangeiro pode requerer ·essá área dade, trazendo ao Plenário da Cômis- a Governador Valadares, o depoente
Federal para que o convênio - uma liberada? O SR.-DEPOENTE - Leva são o conhecimento dos latos que recebeu um telefonema: para. que com
maneira de salvar sua situação. "En- em consideração, porque, quando- o reputar mais importantes. Quero lem parecesse à oasa Birno, casa comer
tão êle diz aqui que a União está ter- Conselho de Segurança NaCional ou a brar que 101 justamente Governador cial, porque o Ministro queria. tatar
podeando o convênio e qualquer en- Comissão Especial de Faixa de FrOll:' Valadares que determinou o inicIo lhe. Dirigiu-se o depoente àquela

-tendimento com o Estado do paraná. teira se manifestam sôbre a questão, desta Comissãó de Inquérit\),' de vez casa, e encontrou o Ministro e sua.
·O SR. DEPOENTE - O Govêrno Fe- êle examina a. documentação de ido- que ao téIhpo na sua constituição ha- comitiva e demais pessoas do iocal.
derl\l, segundo soubemos - eu já dis- neidade... O SR, RELATOR - Do via. uma ressonância nacional para a O Ministro então lhe dirigiu a pala
sc aqui na Uomisão - ganhou a ação requerente. O SR. DEPOENTE - ••• questão de invasão de terras naquele vra mais ou menos nos seguinte,s têl'"
,contra o Estado no Superior 'nibunal do estrangeiro, mas não há restrição ponto da região do Vale. do Rio Do- mos: que o Govêrno estava no firme
Federal. Nós não sabemos dêse con- quando não interessa à segurança na- ce. Com a palavra o Coronel Altino propósito de desapropriar e divi
vênio proposto pelo Estado - ·friso cional. Agora, há uma legislação nos- Machado. O' SR. DEPOENTE - Sr. dir as propriedades e fazer a entre
isso para que fique esclarecido - o sa, geral, a Lei nQ 9.760 - porque Presidente, pediria a V. Exa., se fõr ga imediata aos camponeses síndica-

-Patrimônio da União não conhece essa mesmo na faixa de fronteira temos poss~vel, que o Sr. Secretário -da co- lizadÇls, o que se efetivaria a qual-
~ proposta. E' possivel, admito até, que terrenos denominados ,terrenos'_ "de ~ao lêsse para ,os presentes um de- quer preço. E 'pediu ao depoente

essa proposta. tenha sido le~ada à Pro- ma.rinha" que são ~rente as marés, pounento prestado por mim ao Ge- que levasse ao conhecimento da As
curadoria. da. República. Mas acredi}o rio~ navegáveis. De ma,!1eira que êstes neral José Maria Morais, no 'Forte soclação Rural deG~verl!ador Vala
que a Procuradoria da República nao estão sujeitos a restriçoes, quer dizer, d~ Oopacaba:na, para onde fui con~ d,!lres aquell.' determmaçao d~ Go-

"seria o órgão competente para exami- nU1l1a e!,~ensão de 100 me~os da or- vpcado e, felto isso, ficaria a disposi-- verno.. O Ministro consultou amda o
nar a. questão vamos dizer prelimi- la mantlma ou quando em raio de çao, se houver ne_~essidade de se 'wres- Sr. Lins, para saber qual o tempo
narmente serta naturaIme~te o Mi- 1.320 metros... O SR. RELATOR - centar mais-alguma coisa, náo s6 do necessário para se lazer o levanta

-nistério da Fazenda, a quem a'sterras Tem às !lhas, não é? O SR. DEPOEN- Sr. Presidente, como dos demais Dep~-- mento e o l!>teamento da Fa'zenda Fe
.estão juridicamente, digo, jurisdiciona- te - Sun, as ilhas também, porque tados que quiserem fazer qualquer deral, obtendo a resposta- que dentro
das. Acredito que se essa proposta, ou estáo dentro do raio, e quando os ter- pergunta. Ct SR, PRESIDENTE - O de oito dias. Com esta. afirmativa,
'êsse convênio ou qualquer entendi- renos estão localiza~s dentro de um Regimetnto' Interno das Comissões de o Ministro Oswaldo Lima Filho deu
mento que 'fôsse procurado pelo Estado 'raio de 1.320 metros em. tõrno de for- Inquérito é evidentemente do meu co- ordens ao" Sr. Lins, Delegado da
do Paraná seria, 'certamente, exam1- tificações e estabelecimentos milita- ~ecimento e nada dispõe ~com res- SUPRA ou do, Ministério da Agrlcul
nado com a máxima boa vontade pelo res, o estrangeiro s6 pode obter con- pelto a isso. Por essa razao queria tura~ para que, em companhia do
:Ministério da Fazenda. O SR: RELA- cessão dentro dessas áreas com aqui- c~nsultar ~ ComIssãp se não faz obje- ~cao, começasse no. dia imediato a

·TOR - Qual é a relação que há entre escência dos Ministérios militares, das çao a que· a sugestao do Coronel Al- dlvldir as terras. Todas as pessoas
o Conselho de segurança Nacional e o repartições tôdas, inclusive, sôbre pla- tino Machado seja posta em prátIca. presentes, inclusive o depoente, fize"
serviço do Patrimônio da U.nião? Por.. no de urbanização e com licença. do Se não houver objeção, está deferiç1a. ram .perguntas ao Ministro sôbre a si~
que, essa faixa de fronteira está sob Presidente da-República, ~edlante de- O SR. DEPUTADO OSCAR CO~- tt.taç~o dos pecuaristas, pois a pecuá
as vistas,' ou sob a proteção, (r'~ ~ob o creto. O SR. RELATOR - Sr. Pre- REIA - Creio que seria mais ra'Loa- rIa e a maior riqueza da regiao. Ao
amparo ,do Conselho de Segurança sldente, estou satisfeito. O SR. PRE- vel se o próprio Coronel Altino Ma- que o Sr, Ministro respondeu que
Nacional. O SR. DEPOENTE - A SIDENTE -: Dl'. Archelau, agradeço ch!l'do d'Olivelr.a pudesse ler. o, s~u de- deveriam . vender seus rebanhos e
faixa de fronteira 170 quilômetros es- a V. Silo. seu compareçlmento e os es- ponnento. SerIa muito malS "IVO se, procura~ outra forma de vida, ou se
tão sob a proteção do Conselho de Se- clarecimenots que pôde proporcionar êle lê~e, do que outro qualquer, _a transferU'em para o Amapá e iá se'
gurança Nacional. O SR~ RELATOR à comissão. Solicitaria a V. Exilo. en..; me?os que considere que isso, o can- dedlcarem à pecuária. Em outras res~
_ E que 1'lJll11;ão há entre o Conselho vlar a esta C!>misão as Informações sarm. O S~. DEPOEN'I;E - Estou po~as, o Ministro teye sempre o as
de Seg.l.1:.Jça Nacional e o Serviço do que lhe foram pedidas. Muito obriga- de pleno acordo com o nobre Depu- sessor!1mento de Ohicao e Carlos Ola-
Patrirmn.•.J <'<ti. União? O SR. DEPO.- do. V. Sa. está dispensado. . tado. O SR. D~UTADO OSCAR vo e outros elementos· do sindicato.
ENTE - Diz a Lei que estrutura essa'· I • CORREIA - Então,' teriamos inclu- Us' proprietários e pecuaristas da
questão de faixa de fronteira que cer- DEPON~~g'6Rg~~~O·1dA. sive a ptópria voz dêle, autenticando região foram ofendIdos pelo ex-Mi-
tas e determinadas pessoas só poderão '1/ o depoimento. O SR. PRESIDENTE nistro Oswaldo Lima Filho. E con~
se estabelecer ou adquirir terras den- . Reuni1lo; 19-8-64 ',- Es~va eu pressupondo do fat~ de sidera o depoente ~ue o seu compor-
tro dessa área ouvido prêviamente o " . I . que nao era um doc~ento origmal, tame.nto nao foi a a1tura das suas
Conselho de Segurança Nacional e na Aos d~zenove -:tias do mês de agôs- mas -já constava de outra Comissão funçoes. No dia seguinte, por volta

t . ci 1 d 66 ullô t' to do ano de mil novecent{)s. e ses- de Inquériw O SR DEPOENTE - das oito ou nove -horas da manhã
·g~in~l;~::cialede ~ixa ~: r:óna senta e quatro, perante· esta Comissão Está autenti~ado peló General. O SR. chegou_a Governador V!iladáres o sr:

fieira também. O Patrimõ ' d .U iã- Parlamentar de ~quérito, o Coronel PRESIDENTE - Mas, se o Coronel João Pinheiro Neto, em avião do
IÔ if t Ôb ~10 a n. o Altino Machado d Oliveira.' prestou o fizer a leitura do documento eviden- Govêrno de Minas Gerais senClo es
neg~~d~a~ ~e~r~d~e da:pO~n~~~soê~~ seguinte depoimento: O SR. PREI:?:I- temente que isso seria mUitó melhor. perado no ae!oporto' pelo' Sr; Carlos

Ó 1;- d' ó -' l1b i DENTE - Conforme é do conhl1cl- O SR. DPOENTE (Lê o depoimento) Olavo e Chicao e outro elementos de
8es I aos, 19O rgaos__ erem o c - mento dos nobres Deputados, tem a _ "~R'MO DE INQumIÇAO. Minas regiões estranhas. Do aeroporto o
:ag:~ga:: aOd~~:~ã~ ;~oriPgd~e êle comissão convocado pes~oas de tôdàS Gerais, perguntado, qual a atividade Sr. João Pinheiro Neto passou pelo'
não pode adquiri-la E' u"fn: q~est~~ as unidades da Federaçao, a fim de da SUPRA em Governador ,Valadares, sindicato presidido, pelo - Ohicllo e

• - trazerem o seu depoimento e, o seu respondeu- que com a morte do Dr depois, em companhia dos mesnlos
~;:gur~e~~e?t~CiO~l. ~, S~i &ELA- pensamento éom respeito a invasões Caio .Monteiro 'de Barros, então chefê elementos se dirigiu para a Churras-
, • sa la sso, mas que se têm registrado em vários pon- comunista em Governador Valadares cal1a Cristal, onde almoçou em
queria que V. Silo. declarasse..Quer tos ~o território nacional.-Para a que dirigiu por muitos anos as ativ1~ companhia de Ohicão, Oarlos Ola-'
dize~ que o ServIço do Pa?,imOmo da. reumao de hoje foram convocados os dades subversivas do 'Partido Comu- vo, Sr. Lins e vários lfderes, co~
União é t:ealmente o órgao executor Srs. Coronel Altíno Machado d'Oli- nista, foi deslocado de Belo Horizon- munistas de. outras regiões, jornalis~·
ou executlvo daquilo que decide o veira e Ooronel Pedro Ferreira: am- te para Governador Valadares, a fim tas e ainda "Deputado Israel Pi~ .
conselho de Segurança Naciona:l. O bos se apresentaram no tempo e na de assumir -com 'o Dr. Plínio Mendes nheiro Filho que o acompanhou na

. cidadão requer terras dentro daquela hora prOO'ixados pela Comissão. En- Martins a chefia do Partido Comu- viagem. O Deputado Israel Prnhe1rO
:faixa de 66 quilômetros, o.Conselho d~ tretanto, considerando· que o Regi- nista o Sr. Carlos. Olavo 'da Cunha Filho· mandou o . Prefeito j.de rtam
~egu~ança Nacional ,e!lcaminh~ o re- mento Interno das. OomIssões de In- pereira, o qual orgaiúzou o Jornal "O bacui, Sr-. Matozinhos de Castro, te
querunen~o à ComiSao Especml de quérito determina que um depoimen- Combate" - antes êle organizou um lefonar para o depoente e sol1
Faixa de Fronteira, a Comissão opi- to não deverá ser· ouvido pelo outro outro jornal e depois então é que citar a sua presença ' na Churrnsca~
~a, faz êsse, parecer chegar ao conhe- dl1poente, na ordem' da convocação passou a ter o nome de _"O 'Comba- ria. A principio resultou, digo' o de~
cim~nto do :servIço do f'atrW1ôni~ da encontrava-se em prW1eiro lugar o te" _ órgão de agitação comunista. poente ,relutoU em aceitar o convite,
Unll~o, favorável ou nao, e ent~o o corone~ Altino Machado, peto fiual Através de. artigos, sempre procurou as; por insistência do Deputado
serviço é que ~xecuta ..• O SR. D,E- vamos iniciar os ·nos~os traball~os ou- levar a' .1ntranqUllidade aos proprle- Israel Pinhe~ro' Filho' que, jâ '&
;POENTE - ~ao, ai não há. prÕpl'la- vindo 5. S' Quero relembrar· aos tárlos locais, pois -incitava as ,int'oa- esta altura estava no _telefone
:m~nte a decisao do COllselho; nem ~a membros da Oo~isão e também a sões das iazendas. Mantinha o Sr. aquiefjceu em atender. Em.la chegan~
:ffuxa de fronteira, para. a execuc;ao outros ilustres Deputados que porven- Oarlos .Olavo estreita ligação com o do, o depo~nte notou que o' Sr. Ma~
do Patrimônio da União. A manHes- tura- participem dos nossos ,trabalhos, DeputaÇIo San Thiago Dantas, sen- tozinho de Castro discutia com

ytar;ão do Conselho de Segurança Na- que de acOrdo COm a praxe estabele- do que vârias-vêzes deslocou-se para Chicãc. e com o Sr. João Pinheiro
cional e da Comissão Esp~cial de Fai- cidapela Presidência e aceita· pelo o Rio de Janeiro, juntamente com Neto. E que ,quando o viu' dlsse que
"a ~de Fronteira é apenas liberar a Plenário da Oomissão, em primeiro o Dr. Ladislau Sâles, Deputado l!:s- ,estava solidário com o tlepoente,
zona, quer dizer, liberar o terreno. lugar_ será. tomado o compromisso do tadual por Minas Gerais e Edson pois havia presenciado -a ordem de
Agora, quanto ao direito postulado pe- depoente. _Em segundo lugar a.' S' fi- Perninha, a -fim de entender-se com Pinheiro Neto a. Ohicão para ,invadir
lo cidadão o Patrimônio da União exa- lcará. com o tempo livre para fazer o'Dr. San Thiago Dantas. O Sr. OlU'- a Fllzenda do Frigorífico Anglo. :A-

I :mfno.rá na forma da Lei. O SR.- RE-I uma expos!çâo dos fatos que conhece los Olavo aproveitou-se de um ele- essa altura. o dep!'ente 9uis volt3l'
I UTOR - O estrangeiro pode reque- com respelt{) a invasões•. Temtlnados mento, absolutamente inexpresSivo e ~ o Deputado Israel Pmhetro '1"1'1-
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]110 novamente insistiu. e pegando-oI portlls às H horas. Pinheiro N<:l.o foI cntáa o Sr. Carlos 01a.,,0 da d
pelo braço pcd~u que se dir}gls3~ á. J d!sse •.:;J.e então que ,;4éo adiantava a. CUnha Pere:rl1 que substituIu o tra- de pl'OVriet~I08 já antigos, telra..
Inesa do S~. J~o PInheiro Neto pa- sua .t;tesença, porque alí comparecera balho de agHaç-do de Caio MonteIro as companb1asJ, como sejam: B<!lgo
lA cumpnmenta-Io. Quando .. Sr. s. ~wUe do depoente e lhe traZia. de Barro::!. Essa agitação' forte que Mineira, ACESlTA, Frlgoritico Anglo.
Joflo Pinheiro Neto avistou o depoen- wnn lttensagem õo PresIdente da Re- culntlnOll com a revolução, eom~DU n°IsSte~ti··oPd~A~~--n~? dOO S~~
tt, levantou-se, e, com o braço sôbre públlca. Esclarece, no entanto o de- uns h' 1 .. "'U"""'W",..., ..,...

b .. Chi· di lh ,qu!.l o ou c nco meses antes da NHOR DEPOENTE _ O n''''''''al .,-
O om TO ue cao, sse- e que se poente que núo recebeu esta lllensa- revoluçno. O 6R. DEPUTADO os- Govêrno pasado se diZia ~del';;'"
aprmdmasse pois desejava fazer 10!0-- gemo O depoente pediu calma lU) DAR CORREIA - Perguntllrm ao O SR. DEPUTADO OSCAR COP":
8'l'a1Jas dos três - depoente. ChJcão e pessoal da assembléln para poder ou- Coronel AlUno Macbado qual serJa o REIA _ Per....'...to se _&..& '-as da
Pinheiro Neto - para mostrar no vIr a opJnião do Presidente da fundamento dessa a Jt ã !=I e-' --- "",n ...
RIo de Jl1nelro que nlio hana luta SUPR..\, 11 fim de esclarecer não só - g aI) O. ....8 era Belgo Mineira, da Anglo e as demalS
entre os far:endelros e o sindIcato; e a mensagem que êle alegava. trazer mero. a&ltaça';J comunista ou se há a que V. S. f& referenc.ta. se estão
que de pronto foi repelido pelo de- do presidente da República como ~a base ofIcial para iMo. Se as aproveitadas O SR DEPOENTE
poente que não desejaria ,;e expor a também, a resp!!Ho das desapropr.la~ c ares menos favorecIdas de Gover- TOdas aprovÊlltadas • O SR DEPU-
ensa sItuarão. o 81'. ChJcão então ç(ies. O sr. Matozinhos de Castro ~:s ~~ai~~~~~:~~:S~=-~~ ~AD..? ãoseAR CORREIA' ~ Com
dlsac 11 PInheIro Neto que o clepoell- então, pediu ao sr. Presidente d~ tacões' se levam meio de V~d8 abal p anw<ç O; com gado ... O SENHOR
ie e demals ruralistas eram desaforl1- SUPRA, que esclarecesse perante à x" à' ~ • it t d - - Eu possuo aqui dados que posso
dos e procuravam sempre humilhá- assemblé.la. acêrca' da ordem dada a s: n~ ~:ncoÍt~~õ~u°dem~d;l1cfu o~ 1ornecer.1l V. Exlj. O SR. DEPUTADO!
los. EstUls palaVI'ltlI foram re1'or~a- ChIcão para invadir a Fawnda. do o Coronel considera que isso seja me- OSCAR CORREIA - Berla lnteres..
das pelo sr. Oadas Olavo, O de- Frlgorit1co Anglo. Nesta ocasIão, um ta aziÚlr,áo comunista. Desejava que sante qU~ V. 5' nos desse isIles da..
l?oente ~lsse ent!io aos prcsenies que asslstente dee!arou que, entre os V, S' esclarecesse em poucas pala- dos a. respeito dessas terras, para que
llguo. nll.O se misturava com azeite. dois. Chieão e " Pres;dente da vrllS o smb!ente socIal nn-al de Go~ pudessemos verificar, O ~R. DE
Cnrlos Olav?, então, padju que tro- SUPRA. hav.la um mentiroso, 'já que vemador Valadares." O SR. DE- POENTE - pa parte da 'Belgo Mi
Cf'.!lse em m údos. Foi então respon- o Sr. Pinheil'o 1'1eto tentava desmen- POE:N'TE"- Eu considero uma aglta- nerra, nho é. O SR. DEPUTADO
d!do pelo depoente qUI! democrntas ti-lo. O Sr. loiatozinbos de Castro ção apenas- com fins subversivos, O~CAR CORREtA - De tôdas •
bilO ~ mIsturavam com ~omun1stas. reafirmou. O depoente pediU a pa- porque resido há 14 anos em 6over- teIras. Se !lStão sendo aproveitatlaa
DepoIS do fnt'l o Sr. J0l10 l'lnheiro lavra e procurou situar a posição dos nador Valadares, S~ me rettrnr da o~ se são terras de exten.sao 1mensa,.
Neto lhe disse que a f1nnlldM'le da 1'Ul'l\listas e pecuaristas de Governa-' Cidade. Tenro a minha proprtedade nao aproveitadas e que possam, por
sua ida a Governador Valadares era dor Valatlares. lembrando a b05t.1lida- e conheço várias 'Outsas. E náo noio isso ~le~o, lacllitar cobiça naqueJu
a de l~var uma mensagem do Pl'cll1- de sofrida 1\0 dia anterior pelo ex- ~e de:mivel do trabalhador 1'l11'al •. c;.ue nl,lol:'tem terrns.O SR. DEPOE,~
t1~nte em República ao depoente e pc- Ministro OSwaldo Uma Filho e pe- O desnIvel ex ste no Pllis inteíro; 'l'E - São tMas terra& aproveitávcls
dlU um lugar para essa conversa. O diu ao sr. Jeito Pinheiro Neto que mas núo ao ponto de Governa'dor A Bolgo Mineira está oom um prlJ'l
depoznte o.íer!ceu a ~ua retlclência, esclarece..:;se lt idéia do Govêrno, pois Valadares ou do Vale do Rio Doce grama de plootlo e já ex!cutado quase
com. !l' concllçllo de nao se levar fi. os proprietários estavam dispos~. ser a regiãu de mnior desn'<vcl, de na. metade, de 300 mlJ~oc.s de pes dlf
conutr'a quo o acompanhava. O Sr. inclu.~lve. a apelar :para a JllsUça. O mnior dificuldade de vida :pnra. os oeucs:al1~tos·o"'!? SR. DEPUTADO
Jo!\O Plnheil'o Neto aceitou e se ra- Sr. Pinheiro Neto respondeu, dlzen- trabalhadores ru"ais. O SR. DEPU- c........ C ........EIA - Execóutado pela
tirou indo até s porta onde se en~ do que, no Estado do 'RIo de Janeiro TADO - OSCAR COP.,REIA - metade, Já. O, SR. DE? ENTE-
contravmn Carlos Olavo e Chíciío e houve inv~ão de duas faz.endas e Pél'g11Jlt4:1 no coronel Altino Ma- Já pela Irlcttlde. Com mais dez ou
1h~ on]ellCJu que lcva~m o pessool seus proprletflr;os teCmTertUn à Jus- chado: qual a média de Temu~ d?ze anos ela completará, porque
à l'í::3Jc1ência do depoente. O depoente tiça, e conse;;uitam' a liminar de re- nfl-açlJ,O do traballiador rural, am~ esta em' deamatamento pura
foi alertado 1)01' seu filho que obs!!r- integração de posse. Mas êle funda- quanlo gnnl1o. por dIa, mais ou me- depoIS, então, promver .•. O SE-
vavs no local a movi.'l1enta~o ele mentou um pedido de desapropria- nos, em Governador Valadares? O SR. NBOR DEPUTADO OSCAR COR..
Plnbeh'o Neto a respeito do pcs~lIlal ção.--40 Presidente da Repú.blica e DEPOE."lTE - Hoje estão com o sa- REIA - Quer dizer ClUC as fazenda.
quo eomparecerIa à ma residêneja. i!1Jte proDtamrnte o atendeu. Esta lário mínimo. O SR. DEPUTADO da Ilelga bão para. re:11oreSÚU1lento'l
O Olmoentl? ~lamou JWvamente o afirmativa causou tumulto na assem" OSCAR CORREIA - Mas ésse Balá- O SR, DEPOENTE Para. reflol'es'm.
Sr. JOflD Plnblro Neto c lhe ,.1Js.se bléia e qUltSll houve agressão ao Sr. rio m!n1ma está. sendo pago? O SR. mento e êste pnra. aproveitamento,
que'. devIdo a sua ordem dá deslocar João p1n!lelro Neto. E se não fOsse li DEPOENTE - Está sendo pngo. O Slt. de lenha, porque ela tem um con&'U
D pessoal para sua res~dêncIs, .I1?to Jntcriel'lmoia elo depoente, os ánJ- DEPUTADO OSCAR CoR.Rii'.1A ~ mo de carvão de 1.650.000 metro.
poderia tnals recebê-lo em sua casa mos não !leriam controlados. Cmn Pelos flU-"1ldelros de Governador Va.- ticbiC1lS de carvào por ano. O SE·,
c propôs a sede da AlIsoclaçáo Rural, dJfil:Uldade o depoente retirou o Sr. larlares? - O SR. DEPOENTE NHOR DEPUTADO . OSCAR CO&-
na. pre6ença dos 118S0Clad1JS, o ClM 10i João Pln11ciro Neto do local e .sempre não. Os fazendel1'os estiio pngant:lo R.EIA - .As terras do Frigorlfico An..
nc~ito por êle. E. no e.;paço de temoo dcbltlxó de hostllidnde. COnseguíu mais ou menos o salário minimo, me- glo estão aproveltadas em llastagenst
p;m:Lo·po.ra reunir os associados, o Sr. então o depoente colocá-lo em um nos a parte de l1abiUlção.' O SE- O SR. DEPOENTE - Exatamente~
FInhelro Net:J dt!slocou-se até li Fa- carro de sua prc.priedade e transpar~ NHOn DEPUTADO OSOAR COR- F.ssrJ.s até est40 superlota<1as de gado.
\(enda Federnl, tendo por companhia tá-lo para o aeroporto. Neste local, !lEIA - Al'''oximadamente quanto O SR. DEPUTADO OSCAR COR...
Ondos Olavo e Obleto. Ao rt'71'e.ssar chegou o Sr. Jorge )!lguel Abid, que ganha um uabalhador rural braçal, 1tEIA - Em resumo, não há em Go
ela Fazenda Federal, o 5t'. Jo;W Pi- pe4lu ao depoente para. que canse- comum, se:n qualU.k:lI.tivo.s. O SR. vernador Valadares terras aproveitA.
nlle1ro Nelo dirigiu-se à es!ação de gulsse um doeunlC:Ilto tranquillzador, DEPOENTE - Cr$ 1.2tlO,OD. O ss- vei.> que nào estejam sendo" aprovei.
rádio local e f~t uma pale3f.ta sau- ·para a popuJaçfio da Cidade, ,com o NHOR DEf'tJTADO OSOAR COB- tadas e já legitimadas? O SR. DE
dando o povo da ras!áo e' dando a Sr. João Pinheiro Neto. Fêz entátl REIA - Por dIa? O SR. DE~OENTE FO~:r.E - :mlO ná. O SR. DEPU..
'fdéin dn SUPRA na desapropriação o Sr. P1nbeil'o Neto WW1 decla.l'açAo. - Exatamente. O SR. DEPUTADO TADo OSCAR CORREIA - Não hi
(J1lS fa?fnda!l locais. exploradas aOIl sob a. Ins'stêncla do er. ,Jorge e do OSCAR CORREIA - FOIlIo a habita- terras devolutas? O SR. DEPOENTlil
luunlltle.s e prometendo-lhes \m!a vi- depoente". ~te o dcpo!mento que çáo? O SR. DEPOENTE - Sim, Se- - NAu. A ACESITA já está caIU
;11:0 m~lhOT, Quando o Diretor da tinha a pre.s.tur. O SR. PRESIDEN'- nhor. O eR. DEPUT/..Do OSCAR um J)l'lIgl'anllt de renorestamento pela
P..:idlo l(l~al soube que o Sr. Pinh~i~ TE - Indago do Coronel Altíno Ma- OORREIA - Perguntaria. ainda ao tnetade nas meslJUIS candlçÕfll da
l'D :t'leto Ctn,ava usando fi llua estM!O chado Si!. além dêsfe depoímento que Coronel AlUno Machado eomo ed41 outra. O SR. DEPUTADO OSCAR.
P:U'!\ WjUf:1:l. final1da.~e. dlriglu·se Da- fica sendo como declaração, de V. sendo resolvido, e<luacionado, o pro- CORREIA - Pergunto: essa agitação
l't!, l~ proeurand~ saber do 8r. Pl~ S' a esta Comissão. se deae(a acru- blemn. de terras devolutas naquela rural Jn1cUUla por tsses elementos _
nhel10 N~to quem lhe deTa Qutor,za- ccntar mats alguma coisa: O SR. regilto. porque nesU& regíão havia Que V. S. !!z reterênc1a, posterlor
ç!io para tal fim. O Diretor te...e a DEPOENTE - Estou à dísposição cio muita terra devoluta. de propriedade mente apareceu em GovettUldor Va,..
UClâulute reepostll: o que .querla di-, sr. Presidente e demais membros da do Estndo, nlia oeupada. EIltas terras ladarcs o lItndfcatocltrlgido pOl'
zet, lá 4lsae. JiJ J.argou o m1crofonel. Com.iGsáo para dec1arar o que fár estão sendo octQluias. QUeria saber Ch1cão. J:sse stndWato, segundo de
CJ ~'. Chlclio tam.blim q.ueTla fahT necessário. O SR. DllIPOEN'TE _ se l1áo hã por isso me::mo, luta, em polm~t08 ant.eriores, tfnha cêl'ca de
ao T41~or01!f', nlllS foi obStado pçl0 Os srs. Deputados que deaejarem .1'A- tôrno detsas ten-a.s e se o fato da dois mU llÓCibs ou mais que it~o. :tsSeI
Diretor e funcionários da RádIo. w indagações poderão faá-las livre- posse esta sendo pac1tico ou 5e está S~08 do slndicato eram lavradores"
CIDnào dÜl;;e local, o Br. Joio PI- mente, obedellendo, evident6D1ente. havendo luta armp,da para a pOSl!e trabalhadores rurais, 011 homens r.. '
nha!rD ~er.o dirigiu-se para a resl- alguma. d1sc1pllna, para. que os .1101- desslUl terras do El.tado. Sc houl'e, &e crutádos da Cldàde, eram mendígúSw
·d&:.:lcJa do dopoentfl, B])GSlU' de MO aos trabalhos não sejlUn tumultulldos. eatã havendo oU se pode baver. O queria que V, S" def1n1ase êsse Sin...
s"t ~1s ali o local des!gIUU':o para a. Tem &. p:uavra o noWe Deputado 011- SR, DEPoal:NTE - As Invasões que dicato oom &eUS i.'1tegrantes. O SR'l
t:nLl'eVJlita. Foi 1mpeij:h de t~ l1Cet- CAl' correia. O SR. Dj!;ptJ'l'ADQ OS- estào aconendo, estão $"" }:\1'occssllndo DEPOZNTE - O sindicato foi for.
1!9 àQuela ~ pela 6llpôsa do cftI- D.m CO,mtE1A - r Sr. President., l!J11 terras le\:iUmll.S. O SR. DEPU- mdao pelo Sr. Carlos Olavo aa CUnha
P:J$llt~: Dirlg.1\1-se, entao, para a AS~ desejaria. que o Coronel Altino lIa- TADO OSCAR COMErA - Leg!ti- Pereira. Eu procurl!f" por duas ou tr~
lW~1ll.~l'lO Pl.ural. onde foI anunciado clulda infol'U1&sse desde quando, mais mas, quer dizer, urras já apropria.das vl!zes o Benlior Carlos Olavo e em:}a
p.:;10 mputrido Israel pinheiro FUbo. ou menos, $e pode !inr o início d. e.mUtulos? O SR. DEPOENTE - rec1-0 do mal que trazia a formação
O dep~nte reclamou a ,t eua al're~ agltaç!o rural &In Governador Vala- 11:. CQtn titulo do Estado. O SENHQlt do sindicato nas bases em que êle
amta!i->O, lembrando ~ debrara. de dares e aa região. Quando COJll'fOu D)''PUTADO OSCAR CORREIA - o formava. E, inclusive, del-lhe \Ull&.
convidar autoridades le8aJs presentes, êoe movimento de qltasao. O Slt. Eu pel'iUDto ainda: êsses operáriOll carteil'inha, um clU"tAo que o sind!..
e .que d~-verlam ~fOl'JMl' • ~ DEPOJilNTE - Governador V8ladaNs ~ue se deslooam para Governador Va- cato entreiava a cada usociado, O
~(lqUéla as.Gembléi.. Joio .P1nhltlro ou a nrllio da lUa Doce Nlllpre foi )acares e Que aumentam a população, indivi~uo chegaya ao sindte:tto, pa.:
UilW d~:mlpCJU-H por nio ter for- escolhIda, não ül se pela aglomIN- Dio há operfu'jos que desejem possu1r pva 200 cruzeiros e l'eeebia um c:Mooo
macio li mesa e eonvidou, entio, o çlio, pelo aumento rápJdo da popula- terr.a.s e que entram em luta com tio. me nlo 1& ao sIndicato para llrol.n.o
lo ~"~Ic1crlte dst ~laç!o Rur~, que fio, peles a,itadoru para :IMo. llu, outros? 'Iõdas as terras do Estado já dicallar-se, Ia.à sede com a promessatE:" !::'c~1tou o ycnv:lte, d.lundo qt.Ja no e~ço, houve uma cer1;4 ....... foram aprolll'bdaa? O SR. DEPOEN- de receber, uma vez deixado ali o
fl..iUl ~m~va· e~ oq,UU.JIlis!lS. :Pol 1: .é .10! desl~nada P&\"A 1&, CI8IllO TE - l'loao iuformar li. Y. Ex' que nome, uma determinada área de ter..
(,::'~'f;lJldo klgo. ,pelo Sr. PálAtd- t;. d~ 110 meu dçolD1e.r.tto, o Dr. nAu edstem teras devolutas abanoo- m. l!"J1tAo, vtu'tos individuos, comer
f't! 1\~o, o Fres~<;l:Ite ... A.as!Je!aeAo Cale Monteiro de BlU'l.'OS ttUe Ad'rQl&- Uàu. As patseai terras devolutas clantes da cidade, foram lá, pagavan&
CGnluqla,i que 1lIAo llf ~t:",VI va em santa ElI.rbara e po5Mri01'- eJd;;tentes ca região, porque quase os 200 ll11Jae1ros e receberam O' aar
1?r.::!::[.tro; eawo ~ C.V~ll o se- lUD1i!! ~Mmf61iu-lIt! pua Q(lvé1'llador tOdas já InraJl1 l~dns perante 11 tio, q.Jer d1aer, O-hldhl1duo Só la ali
<',:d::l'lü Ela re.... "'~'i\fi9 ~ "IMll~lxlUldo M1& l'rnd!ncl&, • GoV'l";no. j{t estão tôda.; &lWopriadl1S. peJa tlfOme«sa de r~er terra. Eraol
t,";e: .. wxtudt cN~ }l'!!Y:N..... ~ d!í'tQ;UI. ~ e!lB"~ lI.~~~6ea. LMo MaS lia em :lume:O reduddíllill1Q. 4i eJemeUtog d-. Cf~e: eocnercJan~,
~~ o ~~~ ._ ~ida. êie lt»~u e !a\ecéa • terrss qu~ C;\U3\lfam eslIa~...~ !te~, empregadOlJ



r_a_'
tU toaoa os lugar•• E\1~ .. I".. pCnsa1', pelo qIl8 tetaliO observado,' situaçãO e & situação do O1úcáo por. ta «-lgulna' 1\0 cartão, eserevii- ape
~r um levantamento' pata. ver s~ tiÍ'oCu~·lle órilLl' um óHma para _difi- que plU'ece que êle tem meios ))a.ra nas O'&l:ãb. Segund<r.era sob li. pro
ocorrIa. realmente aquem necessidade. cultar o govémo atual. E êsse clima ,prendIHo. Eu então mandei cbamar messa de Jnvasão de terras. O SU
Bc verificado o fato, a. Belga Mineira está sendo criado pelos elementos que o Coronel Pinto Ferreira, que llbSIs- jclto só ia-lá. receber o cartão sob a.
estnva disposta. a criar numa áf'ea e3tavam fazendo da. outra vez menos tiu. Eu disse_: aqUi está êsSe Se.ohor promesm de receber um pedaço, de
uma cooperativa, para. a qual eu fUi os que foram retirados. O SENHOR que está. dizendo que nós corremos o terra. das mãos do Chicão. que se~ia.
determinado. Mas não encontrei nin- PR$SIDENTE _ V. Sa. poderia. di- rlsco, quer dizer, qualquer pessoa ru- dado pelo Ministro. Terceiro, eram
guém que quIsesse, porque o objetlV'o zer? Nós estaM06 aqUi para dl.zor~a rallstacorre o risco de ser prêsa,pol' pwoas recrutadas lá mcsmo. :F'ina.-
níio era tão sõmente receber 8. terra verdade.' V: 13s., podelillr dizer qUD,ls elementos do Chicão. Af:ora. dai para lidada socIal nüo existia. nenhuma..
nem o meio' de trabalho, mas o da seriam êsses elementos, pode aEslm dIante não tive maIs conhecimento. ~ 08R. PRESIDENTE - Vou . In-

, inc!Uietação.· Tanto asshn, que n!\,o indivIduar dizer quais são ou niio A tarde vIajei, fui à fazenda.. Quan- terrcmper o meu interrogatório para.
_~ eram -elementos de lá. mas' recrutados está. em éondições de fazê~lo? _ O do voltei fuI. par.a o meu escritório que, outr~l membros da.Comissno o

do Rio, de Uberaba, -Uberlândla, ou- SR. l?EPOENTE, - ,Não estou em e. no esct:Itófl0 f01 que eu tive a no-' fnçnm at~ que, eu possa colher novas
tros de Belo Horizorite E segundo condiçoes de fa.zê~lo, Mas a. Polícia tícIa, maIS oU menos ãs 3 hOTas da lin!ormaçoCiJ. Antes de dar a palavra
as palavras 'do S1'. cnrlos Olavo, di- pode11a informal'. - O SR. pR.ESr- tarde, que ocorrerl;l um éncontro en- ,aos olem~ntos' estrnnh~s à. Comissão
tas a mim no Quartel do VI Bata- dente - A Policia está informada. tre o genro,!i0 Coronel Pedro e ele· per{;UDtana ao Dcputado l'dano~L de
lhao êle mesmo MO tinba. recebJdo - O SR, DEPOli:N'!'E - Ela. dCV'e mentos do Smdicato, que resultou na AlmeIda se. tem al:;uma. pe1'ffUUta. ..
ordens~d1retas do Partido COmunista estar ·observando. -.,. O SR. PRESI- morte.. ; - O SR'1?RESII!EN~ _fazer. - O SR, ·DFlPUTADO MA..
nem de- outras pessoas de-Belo Ho- dente - Efltevc aqui há algum tem- lA essa. a,lturll. V. Sn. já noo e~aV'n. NOEL DE J\LMElDA. -- Sr., presi
rizonte d' o isto - d firmat· po, prestando depolmento o Deputado na cidade? - O SR. DEPOENTE -. dente, o depoimento ja lido e a com
dêle ná~ pr::;~:a.~o~ Sr ~va Ladlslau Salles. Mandei buscar o de- iEstava no eseritótío. - O, SR. PP..E- Iplementll.çfló feita, através do pedído
mq,ndante Geral da políéi d .in 0- polme1Jto do Deputado Ladislau :311.1.. SIDE:NTE - Quando ocorreu o tncl-lde informações, por V. E'Xa., já me

, c um representante do G:nJi-al ~~ les para ouvir ti. opinião de V. Sa. a d~n~e? - O SR~ Dl}lPOENTE - Per; satisIazem em grande parte. -Agora.
ma d te d ID 4 S respeito de alguns problemas. Diz o feIto. Fui para la. lmedlats.mente, jeu desejava. sa.ber do Coronel AlUno

_TAg~~SC~ cdi~ R.~p= Deputado no seu depoimento, se não passei.'na casa do Presidente da. As- Mnchedo ~ual a,. atividade agrfcol!!>
nue tinha recebido l.t .. ~inl·? me !alha. a 'memória, que nos dias...da 60Cinçuo Rural, apanhei-o e- fui com predominante em Governador VltIa
... ' o que nao la revolUção houve em Governador Va- êle de lá -pIUll. a sede do Sindicato: dares?, -O SR.' DSPOENTE - Em

- P SR: DEPOENTE - Vou comple- lactares um' clima de lllVitllÇão f' que _A\ntes-de chegar t\ sede do Sindlcaro, Governador Valadares podemos dizer
tal' o ~erl.samento: êle disse q~e' n.lio ocorreram :incldentes desagradáveis, dois quilômetros mais ou menos, já que 'náo- temos atividade agrícola,
tillh!!> 'Iccebido ordens de, mnguem violêne1as e parece' que até mortes não pude passar porque a popUlação porque' as terras da região do Rio
para fazer :SSo. Apenns havia. pas- Eu queria que V. Ss.. nos contasse em peso estava In. nessll. região. - O Doce 1].ao. se 'prestam à agricultura.
sado em 00 vernador Valadares, vindo o que sabe a respeito e 'tanto quanto SR. PRESIDENTE - Eu queria que Estamos 'plantando - eu faço parte

. tdad,paraiba e que o Padre.Lage, Depu- possiVel esclarecesse, os fates. QuaIS V. Silo; fbtasse bem. 'Nesse incidente I'da. usina açuca.relra. de Governador.
~ o Federa~, fal~ com etc que orga. foram êsses ineidentes, por que Coram houve tiros, vio18neia, mortes. Que- Valaaares e luto com as maiores di

nlzl1S5!'l nquêle' smdlcato. Quer dizer, gerados, quem os provoCou .quem é ria que V. Sa.· dIssess.e tudo o que I ficuldades na. usina para o plantio de'
Clrg!1mzasse. um : 1,l1e1o de llgitllr os responsável por êles, quais' as provi- sabe a respeito. - O Sn.. DEPOE!~- Icana. para o rendimento neceB3ário
l11e105_ rU11LlS, ao fIm de chamar a. dências tomndas? _ o SR. DEl?O- TE ~ Houve tiros de parte a,~parte e a usina todo o R!I0' Pt:Jmeiro, se não
atençao . do. Presidente' da República ENTE __ V. Exn. vai ler o depol- resultou na morte do genro do Coro. Ih~uver a lrrigaçao nao lmverá. cana,
para que o Presidente então fizesse aI- menta ou posso responâer? _ O Slll- nel Pedro - O SR. PRESlDENTE - ,nno produziremos,' cana.. Mas, se
gmnll coisa p~ra os operluios rurais. NHOR ERESIDENTE _ Nâo. V, 5a. Isso na. porta do SindIcato? ...;. O SE- Ipr?mov~oa como já' promovemos, a
Essa a declaração que ele deu ao Co. pode dIzer.1\!andei buscar o depol- NHOR DEPOENTE -' Na porta. do I U'l'lgação" nós temos cana. apena$'
mandante Geral e ao Secretário de nlento o se houver necessidade fateí SindIcato. QunndD cheguei, procureUpara o primeiro ano de irrigação. No
Segurança no Quartel dei VI Bata- outras perguntas. - O SR. DEPOEN- enCOn*rar alguma. ,pessoa que'\pudesse ;s!!~do, a. terra. 'fies. completamente
'~ão. O SR. PRESIDENTE _ Peço TE- Aparereu no dia 30 de marco me dar informações e não encontrei. estérll. De sorte que a irrigação no
permissão pa.ru. inten·oper., Oil traba- em Governador· valadares um reprê- Proeurei o Coronel Pinto - Ferreira. Vale do Rio Doce se presta para - o

, lhos, 1\ fim de convidar o Deputado sent.'lnte do Ministro Lima. Filho, 10-' êle me informou q'uc tinha: havidó pr~e.iro ano de ''plantio, depois ela
O~car Correla para ~ssumir a' Fresi'; vau~o. ~ltotop6gr~o.s para. promover aquila. Perguntei quem. havia toma~' inutil1za a terra. - -.() SR. DEPU-

, . dencta, de vez que tenho urgência de a dIVISa0 da. fazenda federal - eu do aquela. iniciativa, êle .. disse que TADO V..ANOm. DE ALMET..DA '...o:
. k ao plenário. O SR. PRESIDENTE tenho, poderia até t(!r trn.zldo o ser- não sabia. Eu então procureI um~ Erosão veftical. - O sft.· DEPOEN- .

.<!'i>putaclo Oscar Correia) -' Coro. viço que foi felto, por éles _ em 10- pessoa, porque nào tinha quem qui- TE ;- E. - O SR. DEPUTADO
nel Altlno Machado, eu querIa. que tes de um alílueire, meio alqu~lre. sesse chegar at_é o Sindicato. -Pedi I MA.."lOEL DE A~IDA - Qual 6
.V. S'lo me informasse qunl o clima reI- Ela.. foi tõda. dividida. :sIes iam cU- licença a um Sargento que estam ali 'I mais ou lnenos o tipo de propriedade,
nante a.tualment.e em Governador Va. vidir no dia ceguinte uma área de segurando· o pessoal e fui ao Sind!~ a média de área das propriednd~s de
Jadares, Se essa ngitação teve fim ou propl,'ledade do FrigorlIíco Anglo e cato. ,Quem tirou o cl1icão de dentro GO'll'CXDad.or Valadares? - O sE
s" continua a agitação em Governa.- outra área da. Grã~duquesa. de Lu-. do Sindicato fUi:,eu, - -O SR. PRE- .~"HOR. DEPOENTE - Como sei (Iue
dor Valadares O SR I DEP xqmburgo.' que llca anexa à proptie:' SmKNTE - O _Senhor tirou, êle ~ me será. felta esta pergunta, vou
"7' Com a revoÍuçãO hoúve UmO~~ dade do Frigorlf!co Anglo. qausou 'tava. lá e a casa estava .cercada? _. adiantar 108'0. Sou proprie~árlo, ml
de de slIêncio. Im a P espécIaa declnraçao 'do ))1'. Joao 1'i- O SR, DEPOENTE - EU chamei por nha fazenda tem 550 alque11'es. MN
\no dessa agitae~o a J:aiiá.aç~o me~- nheIro de mandar invadir a fazenda. êle~ tl:1e me respondeu, abriu mua. a média-de propriedade no Vale do
jeis dIas fui informado' Por c" nco ~u do Fr)gorifieo Anglo na' véspera. Eg- janela, Uma criança lá. abriu a. ja- RIO. Doce é mais-ou menos de 50 ai.. ,
rizlnhnnça de Mantenns qlt;so:Sr a ea ordem dêsse Delegado do Mlnis-' nela. 'e -êle estaya. deitado no chão. queIres, - O SR. DEPUTADO IlfA
pavam ll.lementos descoÍilieàd e - g u- tél'1o do Trabalho ou da SUPR.'\. não Eu então ,o chamei, êle nem passou N.0~L DE .ALMEIDA - EKIstem.mi~
ilvasão de terras 'R poste i 08 par: seI bem, mais "agitação trouxe à ci- pela porta, saltou pela janela, velo' nu:up.di06? Ess~ declaração indica que
allÍUI anteontem i ~lte pr~c~~ , dade., De, sorte que ,3 população saiu para. perto de mbn. - O SR. PRE- ex.ts,cm proprledades de áreas 00m
o Prefeito da Cldad d' o me mesmo para. a -rua. Não posso aflr- SIDENTE - Eu pergunto, Coronel menores. - 0B..':t. DEPOENTE 
pedindo-me multa ;ese~vcampanár1o. mar !luaÍB 05 responsáveis pela ida .morreu.só () •") - O SR. DEPOEN': Existem propriedades menores. - Ó·
mUnlcÍlr que, elementos ~tp~ co- ao SmdicaÚ) porque hQuve um en- TE, -. Só o genro do Coronel Ped1·0. SENHOR DEPUTADO 1I,fANOEr. DE
1'eglã t ' ' ra os.. à contra entre elementos que estavam -O SR. PRESIDENTE - Houve AI.rME:rDA - Mas há propriedades
nado°M~~~:ntr~u~ l~gal' denomi- no Sindicato e a. população civil. _ ma.Is feridos? - O S~. DEPOENTE onde' o ~rato da terra é considera
mentos na zóna rr:r ar o outroS

t
ele- '0 SR. PRF.SO:>ENTE·- Que' dia foi - Houve 'leridos. Ficaram feridas a d~ l!' 11 tl- e c o n ô m i c o por mini.8 invasõ a. para. vol arem isso? - O SR. DEPOENTE - No senhora do Ch1~o.. e uma. fIlba. Na. fundia? -- O SENHÇ>R DEPOENw

las e es. Essas inva!láes, uma de- dia 31 de março. - O SR. PRESI- hora elas atracaram com êle, os e1e- TE. - ,E' anti-econômIca porque o
deno~I~:~ q~ó se ini~ou _num IUjSar DENTE - ,FoI antes da revoluçlio? mentos que estavam ntirando por individuo que_ tem-wpa. propriedade
deve ter id~ lá rreg~ ãCO e. a. Policia. ....;. O SR. DEPOENTE....:. Na véspera. parte do Sindicato fugiram pelo lado pequena c~m 5 alqueires. 2 alqueires,
t d ' on em s 2 horas da - O SR. PRESIDli:NTE - Antes dlt do rio e a,'população eata.va. do ladli êsse não faz para comerj para se
:.r j~' O s~PRE'~IDENTE _ Vossa notícia. da. revolução? _ 0- SR. DE- da cidade, êles então sairnm pelo ma~ter - é uma coisa que pode ser

Policlalc~mO ~ROU o às autoridades POENTE - Antes da noticIa da r8- lado do rio. - O SR. PRESIDENTE: veniicacla. A região é mesmo pecua
s "'" DEPOENTE _ Já volução. - O SR. PRESIDENTE _ - Qual foi a participação da P.ol1- rista. Só para. a pecuária. E o indi

comuniquei. Aliãs o Delegado~ ontem, Pessoas'de fora do sindicato procura- eia.? - O SR. DEPOENTE: - A po- viduo com -pouca terra não faz na
às 2 horas da tarde, 'deve ter manda. ram invadir o Slndicato~ _ O SE:- Hcia cercOu o prédio imediatamente. da. O SR. DEPUTADO MANOEL DE·
do lá policiais 'para verUlcarem. O NHOR DEPOElNTE - Nao foi inva- Logo de inicio 'chegou o Delegado e ALMEIDA - V. S'!'. acha que o tipo
S~ib ~l!:SmENTE .- A que V. Ex!} dir, porque o encontro foi antes do cercou o prédio. Foi a Policia que de .propriedade chamada por alguns
a r u essa nova_~vasão se ,algUns Sindicato. Eu me achava no ezori- parou a população ciVil em frente. reformistas de famillar não poderia.
dos cl~mentos que estarIam envolvI- tórIo quando me comunlcãl'D.tn que':'" O, SR. .PR.ESIDENTE _ Coronel ter curso nns >terras de Governador
~os nisso, pelo l!1enos os cabeças, Car- h~via. aquela ocorrência. na rua. do Altino, qual a medida que V. a.. po- :Va1~dJu'es por que seria. um tipo de
os Olavo,_Cl1lcao e outros, não estão Smdlcat~. -' O SR. PRESIDENTE deria sugerir, indicar, pa.rá pOr fim inicIo_antI-econômico? - O SR. DE

em condi~as de fazer nova agitação? - NO dIa. 30 oU 31? _. O SR. DE- à. agitação rural em Governador Va- POENTE - Já. tentamos isso. Já fi
A que atrIbUi essa. agitação que está. POENTE - No dia 31.· No dia :ro ladares1 se V. sa. pudesse tomei zemos uma ~nência. Temos UJWl,
recomeçando há cinco ou seis dias? O êlell mandaram dividIr as propriedl\- uma. provIdência. qual seria ela? Nós companhia cnã Belgo .M1nenra dia.
SR. DEPOENTE _ Vou dar a V ali des. ~ Delegado da SUPRA ainda estamos aqui para investigar as CllU· Agropecuária Santa. Bárbara: Be.
I!. minha op1nlão. O SR. PRESIDÊ:N- me. disse: convém ,vaçes'- tomarem sas e propor medidas. - O SR. DE- companhia dividiu uma área de 200
TE - Exato. Eu quero a sua oplnião muito cuidado - alIás .n~andou me POENTE - Eu disse isso ao Coman- alqueires em glebas pequenas, com
porque V. SlI conhece a região 'e nós chamar numa -sala do prédio do Ban- do Geral e ao -:representante do ae-

l
seus empregados, para ,lazer !unclo

estamos aqUi, para. velificar as causas co de Crédito Real. onde êle estavll cretário que esteve em Governador nar, para ver se poderia fazer uma.
e tanto quanto pOSlÚvol impedir que tra~alhando, êle ~a ,chegn..1~. o Valadares.. Quando se ·iniciou • agi-lcooperativa entre êsses elementos que
essas· causas fomentem, criem nov avia0 do govêrno fICOU' lá. à d1$pO· taÇão em Governador Valadares ~ tive desejam terra e se dizem. necessita.
c:rise. O SR. DEPOENTE _ ALua~ alção dêle. e êle falou <;anugo: olna, oportunidade de dizer ao represen- ,dos de trabalho. Fundamos até. há.
:mente não sei onde anda o indIviduo V%CS tefft:,m muito CUIdado ptmIue tante ,do Governo de Minas 'Qerais oito \flu, uma cooperativa de produ
Chicão como sei através da Imprensa as o su e~ a ~em. presos de hoje que, o caso de -Governador Valadares ç!o: Já temos as cooperativas de fi..
que C~l'los Olavo está na Bolivia pp~o ap~~ uã~ O _ perg2ltei

f
,: M~ era. Utn caso de polícia.. primeiro, lUUlClamento cooperatíva de cousuwo.

Portanto a. atu ã dêSs' --d·· d~ r q e, que n"" ""emos. porque o Chício promovia alí um organizamos uma outra de produçlo
!;el' excluida. ~~r: no ~~\1 ':nU:X:li; Elfd_~espoNn,,~eu: cçnvém ~tl 81'. .t~E. esteIJonat(l. l!:1e recebia o dinheiro, ~ vamos dar para. essa cooperativA'.

• . . cu .....0. "'" convem subéS mar ""... <I•.\'*, um cartAo e não as&1n&va· 001- produçlà o t.et.plt.l aproximado de lfj()
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mlUlõell de cruzeinv, r.s!amos esfu~ Icípío (Sstncíalmente agrícola. As ter~ E às 9 horas da manhã, ao sair da semos ascendência sóbre o Major De
dando aInda qual , 111 \lo de proe)'.l- "as SlIq completamente diferentes. A sua I'esldência, acompanhado dêsse legado porque nós não tinhamos ne~

"do, Qual a facllldatle Eó lJou!:11lCS prod...;i.o agt'jcola é grande. Produz rapaz e de um outro filho. vlu~se nhuma ligação. absolutamente. com
. fazer Industrlallzação dI qualquer coi- feijão, milho, arroz, não na propor- cercado súbitamente por um ou dois o .Major. Isto, a primeira. Segunda:

sa, do boi ou de outra coisa lá da ção do Triângulo MIneiro que é outra veículos, dos quais desceram, alguns quem dirigia o policIamento na cida
regüío para elar emprégCJ. - O SR. coiEa, é outra reglão, outras terras e fazendeiros. kJes, sentIndo-se amea- de, além do Delegado era o Coronel
DEPUTADO MANOEL DE ALMEI- se prestam para ou~ras fInalidades. çados. levantaram os braços mas, a- Comandante do Batalhão, lá está se- 
DA - SerIa pOSllivel pelo menos um Os municipios que est:io às margens' pesar disso, foram impledosamrr:e diado o 69 Batalhão. O Coronel Pe
misto agro-industrial? - O SR. do Rio Doce, êsses só p!'cuitria.mes- metralhados. Morreram duas posso- dro exerce ainda as fun,çóes policiais,
DEPOENTE - Vamos fazer um roig- mo. E' uma regHio arenosa. Não te- as". O. que V. S9. pode dizer a r('s- parece que (j Delegado de Captura,
to mas já sabemos que o prejuízo da mos naquela regJao uma area que se peito dêsse incidente que deve ter não sei bem enquanto que as minhas
parte agricola vai ser coberto pela diga' essa m'ea tem mais de 50 ou ocorrido no dia 31 ou no dia segum- funções são outras inteiramente di!e
outro.. Ela nos dará pouco rend1In~n- 80 éf:nUmel;ros de humus acima de te às 9 horas da manhã? - O sa. rentes, são funções civis. Há 14 anos
to. Temos nessa Companllia Fiores- uma glande camada de areia lavada. DEPOENTE - Parece que foi no se- que não tenho qualquer ligação com
tal Santa Bárbara c~rca de l1.WO De sorte que se"metermos o arado e gundo dia da revolução. - 9 e.R:. n policia, tanto que não tomeI parte,
incUvlduos trabalhando. _ O SR. virarmos aquela terra, vira. areia pa- PRESIDENTE - Aqui êle diZ: "T~- absolutamente. Agora, sei que o Dl'.
DEPUTADO MANOEL DE AL.\1EID.o\ ra" cimt. e acabou, Ilquidou com a roteio na casa ... e êsse acontecl- Ladlslau tem razão de dar êsse de
- Entre os proprietários consideInd<>a propriedade. - O SR. DEPUTADO menta no dia 31". Seria no dia em poimento porque éle não é comunista.
àa média. ou seja, aquêles que têm MANOEL DE ALME1D.o\ - Sr. Prc- que estourou a revoluçao, mas ~11tes, - faço esta justiça à sua pessoa 
mnis ou menos 50 alqueires, qual o sldente, estou satisfeito. - O SR. porque foi às 9 horas da ma!lha. mas êle se locupletava dos beneficios
padrão de viela do agricultor de Go~ PRJI~.IDEN'l'E - Corunel AlUno Ma- O sn. DEPOENTE - Eu nao esta- do partido comunista, da ,1ireção do
vernador Valadares? - O SR. DE- chado, do depoimento do Deputl:ldo va na cidade quando houve essa 0-: partido comunista, lá em Valadares
POENTE - Não é bom. O indivlduo L,adislau S:al!ps surgem 111gumas pel'- col'Í'éncia. Estava na fazenda. Flll para as suas eleições. me se utilizava
QUe tem de 50 alqueires para baixo guntas que são um pouco graves ,e que chalnado por ~m filho meu com outra do jornal do Sr. Carlos Olavo - não
luta com dJI!culdade, não pode pro- elevem ser escllll'e::ruas por V. 8".. pessoa que 11ItO me recordo quem. ~i se pagava ou não - para a sua
c1UZlr coisa alguma porque o fil1an- Diz o Deputado Lndislau Salles, num Foram me chamar p a r a dar propaganda eleitoral, e em conversa
cinmento bancário é mais restrito" depoimento que nào 101 aInda revis- essa noticia. Vim imediatamente para com vários fazendeiros em Governa
náo dispõe de meios, demáquIn.lS. to mas foi taquigrafado e gravado, a a CIdade. 1.i!1elt:.1do a cidade não fui dor Valadares êle declarou, eu não
Para ter uma produção grande pre. re~peito dos dois Coronéis da Poli- a. minha casa. fui diretamente li, ~asa estava em Governador Valadares, cs
'clsava que o Ministério da Agricul- ela Coronel Pinto FerreIra e COI'O- I da vitima. De um irmão do velho far- tava em Belo Horizonte, que sabia
tura organizasse um, como nos vn- nei AJUno Machado. "São fazendel- 'mnCl:1lLJ(,U ljue mOl'teU horas dep0!S que o Sr. ·Carlos Olavo era o dirlgento
mos fazer na cooperativa, de assÍlltir ros na re"ião e grandes pl'oprletárlos no Hospital. Chegou a meu co~ecl- do partido comunista mas que ihe da
o proprietário ela terra com mlÍqul- de teua.'l." li:s.ses Coronéis começaram menta que êsse tio queria visItar o ria Mda garantia porque era com êle'
nas, inseticida. técnico, agrôllomo, \"c- a õrgan12ar um movimento armado, farmaceutico e ,estava receioso de que que contava nas eleições, era o seu
tcrinário etc, Vamos fazer isso na da forma a mais ostensiva." Diz ele a populr,çfio o apanhasse na rua. En-Ijornal que ll1e dava cobertura. Soube
cooperativa que fundamos. Achamos que V. S". e o Coronel Pirito Ferrei- tão, vim ela fazenda diretamente para IdisSO depois que cheguei a Governa
que é o único melo. Já fizemos I<;{'O ra sáo os responsáveis pelo inicio de l\ sua casa. E lá prontifiquei-me a ir dor Valadares. ~ueria deixar bem cll\
várias vêzes. Já fui ao MInistério da lD1l movimento armado ostensivo em à autoi'lclade policial conseguir garan- ro que não houve chefia de nenhum
Agricultura, o Dl'. Paulo GOIlL1ga l.J11t! GoverLador Valadares. ti: diz em ou- tias para que êle rósee ao tIospital. Vi- Coronel e nem do Presidente da Rural.
é também da cooperativa jâ tentou tro trecho do depohnento, enquanto sitar o tio e fui com €lle ao Hospital. o que aconteceu foi qtíe a 'popu1ação
isso, explicou, mandou ]'elatório para V. 50s. jniciavam êsse movimento ar- lt uma familla até muito conhecida ficou exasperada com a atitude do Sr.
o MInistro da Agricultura nesse sen- mado... "O SI'. Lalíslau Sa1les - em Governador Valadares. O velho MInistro Lima Filho e do Sr. PInheiro
tido mas não tIvemos resultado. En- Posso assegurar de forma absoluta- tio foi um dos primeiros moradores Neto e o Sr. Carlos fêz uma declara·
tão vamos faze.r· por nossa conta ti mente certa que· o sindicato não es- de Governador Valadares, multo cor- ção no 69 Batalhão, seis dias antes da

I cooperativa e vamos assistir com má- tava armado, e trago aqui um do- reto. Jtle não é responsável pelos fi- Revolução, perante várias autoridades,
quina, inseticida, com o que for ne- cumento que o comprova." roe pro- lhos. Allâs, tem várIos filhos, mas e embora as autoridades não quises
cE'!:Súrio pará ver se modificamos o cura demonsrar que enquanto os dois apenas dois são comunistas. O SR. sem que ela fôsse publIcada, um Jor·
sistema do pequeno proprietário e se Coronéis, êle se refere a V. &" e ao PRESIDENTE - Coronel, o Deputado nalista do Estado de Minas G, digo,
damos uma assistência condizente coronel Ph1to Ferreira, faziam um Ladislau -Sa1les diz também que: "A disse que a publicaria. Não séi se a
com a vida do individuo. - O SR. movimento armado ostensivo em Go- partir dai, Governador Valadares vi- publicou oU.não porque eu estava dis
DEPUTADO MANOEL DE ALMEIDA vernador Valadares o SIndicato esta- veu uma fase de grandes sobressaltos, tante, estava sempre afastado dêsses
- Qual a assistência que o Ministé- va desarmado e só -foi -encontrado porque grupos enfurecidos. estimula- acontecimentos. Essa iniciativa da po
rio da Agricultura tem dado ao Mu- também naquele Slmlicat!l uma en- dos pela vitória, pelo noticiário do rá- pulação da região do Rio Doce teve a
nicipio de Governador Valadares, a- xada. Não tinha armas nem material dia. começaram a imagInar que Go- cobertura das mulheres de Governa
través de seus órgãos locais? - <Y'SR. agrícola. Eu queria que V. S'. infor- vernador Valadares era o pIvô de to- dor Valadares, que, depois de uma
DEPOENTE - Não pretendo no meu masse a respeito desta parte do de- dos os acontecimentos nacionais e ti- declaração pela imprensa do Depu
depoimento criar problemas para o poimento do Deputado Ladislau e;al- nha sido a sede dos mais importantes tado Simão da Cunha, sairam à rua
M1nistérfo. Mas nós sabemos••• - O leso - O SR. DEPOENTE - Quanto dêsses acontecimentos." Diz êle, en- - eu estava no escritório El fui cha
sn. DEPUTADO MANOEL DE AI,.. a não encontrar armas no Sindicato tão, que Governador Valadares se mado para ver o movimento - para
MEIDA - Nós temos que esclarecer posso dizer a V. Exa. que nâo tenho transformou numa verdadeira, praça exigir do Gov€lrno de Minas uma pro
a verdade. ExIste lá uma proprieda- conhecimento porque, como já disse, de guerra, em Jiintese. :é: bom até que vidência 'tontra aquêle estado de coi
de que foi sempre acusada de ser estava no meu esr,rltórlo quando se eu leia: "Por isso mesmo começou a sas em Govérnador Valadares. Quan
inútll. Muitas' vêzes tem essa pro- iniciou o movimento no Simllcato e caça aos comunistas. Nesse rol de do cheguei à praça onde fica local!
priedade que é, inútil mas o MInlsté- quando cheguei já a. Policia. havia comunistas foram Incluidoll médicos zada a estação de, digo, telefônica, já
rio pode ter um pôsto de revenda, cercado o quarteirão. Agora, I1OSS!) ilustres, cidadãos pacatos, Industriais pu, digo, já não pude nem alcançar
nlgum meio de incentivo a. agricul- assegurar que foram reíh'lldfJ.ll nlgu- respeitáveis, gerentes de banco, e boa a estação. 'devia. haver lá cêrca de
tUla que nós aqui desconhecemos. mas armas porque vi num 1eep u~a parte da população não sabia real- 1:500 a 2:000 senhoras a exigir do
SerJa Interessante conhecer Lle existe. quautidade multo grande de armas ti- mente se iria ser condecorada, apri~ Govêrno providêncIas contra aquêle
êsse cuidado do MInistério da Agri~ radas de dentro do' Sindicato. Não vi sionada ou linchada. Por isso muita desmando de coisas. Quer dizer, não
cultura. - O SR. DEPOENTE - nInguém fazer uso delas, nem de uma gente fugiu da cidade. Pollticos" mé- houve liderança, não houve chefia.
Existe em Governador Valadares uma parte nem de outru, mas vi um jeep dicos, advogados retiraram-se, embora NatUralmente, pelo fato de sermos
úrea de 465 alqueires da Fazenda Fe- carregado de armas na porta do 31n- não tivessem participação alguma nos mUltares e, como disse o Ladislau. de
deral. Mas essa, está completamente dicato. E aliás, encostado nesse jeep acontecimentos, receiosos de que a on- têrmos O põsto maior, êle já nos atri
abandonada. A iniciativa partlcullC.' o Delegado de lá, o Coronel paulo da vie$se alcançá-los." Eu queria que bui uma chefia indevida, mas eu não
também, até a presente data. não re~ Reis. QUanto ao movimento feito por V. Sn. dissesse o que houve em Go- quero para mim glória que não Die
cebeu do MInistério da Agricultura. mim e pelo Coronel Pinto FerIeira, vernador Valadares depois. se nouve cabe." O SR. PRESIDENTE _. V. 80..
assIstência em qualquer dos seus se- ignoro até o motivo do Dl'. Ladislau mesmo êsse clima de caça dOS comu- disse que o salário do trabalhador é
tores nenhuma, nenhuma, nenhuma. diZer isso. Acredito que o Dl'. Ladis- nistas, etc. O SR. DEPOENTE - Isso de aproximadamente 1 mil a 1.200
- O SR. DEPUTADO MANOEL DE lau não tem elementos, náC" pode e não houve. No dia da Revolução, co- cruzeiros. O Deputado Ladislau diz
ALMEIDA - V. SIt. falou que as ter- a.té se êle estiver presente na. Casa mo disse. iniciada a revolução a Po- aqui: "Sou homem que paga 400 cru
:rns de Governador Valadares não lle gostaria. que êle fôsse' acareauo co- lícia recomendou a prisão dos elemen- zeiros por dia. a um trabalhador ru
prestam à agricultura e por isso é migo. Como éie poderia dar uma de- tos reconhecidamente comunistas que ralo roe dIz que êste é o salário usual
contra-indicado o principio do Jote claração nesse sentido? - O SR. moravam na cldpde. Agora, como a mente pago. Se V. Sa. diz que o sa
familiar, porque o lote pequepo cria PRESIDENTE - O Deputado Ladis- PoUcia promoveu essa prisão não to- !ário razoável pago é de 1.2(}O eu que
condições anti-econômicas e aquêles lau Salles não está presente à Casa. mei conhecimento porque não iiz par- rIa que V. Sa. então reafirmasse qual
que têm áreas de 5 alqueires, de 2 11.1- Mas isso não impede que, oportuna.- te. O SR. PRESIDENTE - Vou eon- o salário pago usualmente em Oover
queires não fazem para comer. EU mente, se fOr conveniente, se faça a tinuar o depoimento para que V. Sa. nadar Valadares aos trabalhadores ru
perguntaria a V. SIt. se é êsse mes- acareação. 1l:le dá essa' declaração tenha uma noção exata do que disse rais para que pOssamos fazer depois
mo quadro nos municipios vizInhos textual e vai mais adiante. Faz re- o Deputado Ladislau SaUes: "A minha inclusive as investigações. convenien
c:1e Governador Valadares ou se há ferêncfa depois ,a num incidente ar~ impressão _ cl1z êle textualmente - tes para ver quem tem razão no caso,
regiões diferentes onde existem tl'a- mado ter ocorrido uma violência, no franca é de que a Policia se deixou O SR. DEPOENTE - Essa afirma
tos de terra aproveitáveis e não devi- dia 31: "O tiroteio na casa do Chi- domInar, por ser comandada por um tiva oSr. LadiSlau fêz até lá em Va
damente utilizados? F.<3sas caractel'ís- cão, diz o Sr. Deputado Ladislau Sal- Major que se deixou dominar por dois 'ladares mesmo, quer dizer, em Belo
ticas das regiões das cidades Vlz1n1111S les, no dia 30; e êsses acontecimen- Coronéis. Formaram-se grupos de ra- HorIzonte ehegou essa noticia, incluo
são as mesmas já descritas por V. tos no dia 31. Havia um rapaz em ipazes, filhos de fazendeiros que rece- sive dizendo-se que o Coronel Pedro
S~. em relação à Governador Váladn- Governador Valadares considerado !beram armas, inclusive da Poncla e pagaria isso, que eu na minha la!1:enda
1'861 - O SR. DEPOENTE - Os ~omunista. Era um moço que conhe-\começaram a efetuar prisões de co- pagaria iss", que a BL'll/;o Mineira Pll:
Jnun1cipios que margelam o Rio Do- t·l, de fndole pacífica, filho de um ;munistas." Isto é muito grave para garia isso. O SR. PRESIDENTE _
ce, as condições são as mesmas. Os ~ll10 farmacêutico da localidade. Seu ,que não tenhamos uma palavra de V, Vou fazer a V. SlI. ~ nltlma !Iergunta
munfclpios mais afastados comQ pai, vendo que a. caça. aos comunis- ISa. a respeito. O SR. DEPOENTE - e V. Sn. re5ponderá se julgar conve
Itt1~acuri, Mantens. senador Firmi- tas estava em pleno apogeu, resolveu 'Não sel'ia possivel que eu e o Coronel nienle, ou não. A pergunta é pessoal
no. CaratInga. Caratinga é um munl- afastar ce, digo, seu filho da cidade. Pedro ,Ferreira atuássemos ou tivés- e a faço tendo em vista o depoimento
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do Deputado Làdislau, SaIles que vou Senhoria pOderia fazer de memória mais razoável, mesmo porque 1eria d1~ PRESlD.E~"TE - Qual a dlsUmcia
ler. Apenas, como está' em jôgo a sua um histprico detalhado das suas pro- ficil confiar na mentorla e inclusive entre Galiléia. e Governador Valada
pessoa V. Sa. responderá se quiser. priedades e de quem, as adq~tiriu? o Deputado que requereu à Presidén- res? O SR. DEPOENTE - 40 e
"Não tenho- uma informação muito O SR. DEPOENTE - Posso de algu- cia êsse documento s6licIta também poucos quilômetros O SR PRE.9j,
segura sôbre as fazendas do Coronel mas. Tiburtino Alves... O SR. que sejam indicadas as áreas .l.'especti- DEN'fE - Porventura. Galiléia é
Pedro. Jl: uma fazenda um pouco mais DEPUTADO SIMAO DA, CUNHA - vas; e evidentemente seria dificll ao mun!L:ipio que pertença à. comarca de
distante, ,naquela época. êle era Te- Eu sei, Coronel, que esta pergunta depoente, ,acrecllto, dar com .losoluta Governador Valadares? O SR. DE
nente_ P~dro. Aconte"ce que quando o realmente, desde 1931... O SR. exatidão todos os ,dados. Assim, o POEailTE - ll: outra comarca é uma.
soube fAzendeiro, êle já era. proprie- DEPOENTE - V. Sa. poáa até citar depoente fica. convidado a euca- comarca. autônoma. O SR. ' :)EPU.
tár1o· de uma. faz~nda. grande. Não para mim porque as conhece tôdas. minhar, ... O SR. DEPOENTE - Eu TADO SIMAO DA CUNHA - );: v('r-

,tenho muitas idéias. Mas em Gover- O SR.. DEPU"'ADO' SIMAO DA pediria a V. .Exa., Sr. Presidente, dadelra a notIcia de que V. Sa. fe
nador_ Valadares é geralmente sabido CUNHA. - Então requererIa li Pre- l1cença para dar um' esclw'eCllllL'Ilto encontrava. 11a Avenida J .K. junto
que as fazendas do Coronel' Altino fo- sidência -que solicitasse ao depoente que talvez se.tisfiz~sse o Deputado com o Coronel Pedro quando da lnva
ram, em grande pa~te, adquiridas por encaminhasse por 'escrito a esta Co- Simão da Cunha. O própl'io Depu- são do sin~icato pelos fazendell'Os e
meios violentos. E digo isso baseado missão a relação das propriedades que tado era Deputado estadual e o Esta- quando morreu o genro do '"1ol'onel
numa informação péssoal. Adquiri em éle possui, de quem as' adquiriu e a do foi autorizado a vel1der-me uma Pedro Ferreira? O SR. DEPOFlNTE
certa ocasião uma propriedade já me- sua metr~gem. O ~R. PRESIDENTE p~opri~dade. A, prC;lpriedade que eu -r- Não é verdadeira, porque <:'11, até
dIda por um ocupante e que resolveu - AcredIto que nao haja.' da parte adquIrI do Estado fOI autonzadll. pela 3 dias antes náo tinha contacfo com
~ransfer~r-se para Jequetibá. Pertence .cJ. Presidência não na - inconve- Assembléia de ;Minas, não foi pelo o Coronel Pedro Ferreira. E~ esfa.
a familla Heller. Fui posteriormente niente nenhum, mesmo p~r'ilue todos Governador. O titUlo fOI , aut~11~do ,va no escritório da Belga Mllieira, que
procurado por um ~o~ador dessa pro- sabemos que da declar~,çao de re~- pela..• O SR. ~EPUTADO H~:M:~tO é o meu escritório, quandb tive no
prledade que me QIZla. que, entre a das ,do depoente deve constar a DA CUNHA - A malor area, lIao é'l tIcia do que estva ocorrendo FUI en
minha propl'iedade e uma; que diziam- sua declaração de bens. Sé aJguns dos 0 SR.' DEPOENTE - A maior (u'l'a. tão à cltsa. do Presidente da' AJ;soch:'
ser ?O CorOll~l' Altino, que não era senh,:?res parla~entarcs te!? "l~uma O SR. PRESIDEij'TE ,- Vamos eu- çáo Rural, sai com êle e nos' p.nco~- _
legi~a, existia uma área ainda não objeçao a fazer, eu gostaria que se cerrar então êste capItulo. Eu peço tramas com o Sr. Hermlrlo Gomes,
medida ou devoluta, e me peclla per- mamfestassem. O SR. DEPUTADO ao depoente que, uma vez retorllalldo que é o Presidente da; UDN em 00
missão para abrir o que se chamava OSCAR CORMA - Sr. Presidente, aos seus pagQs, nos flíça a. fineza de vernador Valadares o qual nos ln
direito de posse., Eu aisse: "Fora da a mim me parece que o depoente deve enviar os dados que ,são soU!'Uados. formou que Unha ~ot!cia de que já
minha dIvisa o Senhor pode fazer fazer a declaraçao., mas a declara~ão V. Sa. pode endereçar" ao 1'l'opt'lo teria havido um tiroteio na rua- do
não tenho nada com isso!' Em última: não será, não sei se~ a Comiilsáo, nã\) president~ da Comissão essa l.ua. de- sindicato de sorte. que eu tive 1:0
análise, êle quer salientar que V. Sa. estando investigando prõpriamellte a claração de bens, apontando nela a hhecimento, por isso. Eu fui me C\l:'.

,adquiriu as suas fazendas, em grande posição do 'Coronel AlUno, se êle 'esta-o extensão, a data de, aquIsiçao \:l cam· contraI' com o Ooronel Pedro dois
· parte por meios viorentos. Esta per- ria obrigado a fa~er essa. declaração bém como houve o titulo de domí1l1o.' quarteirões aptes do sindicato. O SR
gunta é pessoal, V. Sa. responderá se nos têrmos em q~ foi solicitada. A O SR. DEPOENTE - Perfeitamente. DEPUTADO SrMAO DA CUNHA ..:.
quiser ou não. O' SR. DEPOENTE _ mim me parllce que il.Comissúo pode O SR. DEPUTADO SIMAO DA 'v. Sa. realmente é o lider dos tnzell
Estou pronto a responder:'A~ pessoas requerê-la, em -vista da sua compe" CUNHA - Desejava também, Coro- deiros no Vale do Rio Doce: - O SR.
de quem adquiri as propriedades que tência, mas não sei se será'especlfica- nel, que asclal'ec~sse se, anexos às DEPOENTE -=-: AbsolllfalTlPote. Níio
tenho ainda está\> vivas, à exceção de mente da sua conveniência fazer ês.'le duas fazendas que V. Sn'. possui - sou lid~r. - _0 SR. DEPUTADO SI
uma que, ioi assassInada pelo genro requerimento: A meu ver a Comissão uma. em Campanário e outra no MAo DA CUNHA - E' llder inclu
11á pouco, tempo. Era fazendeiro resi- poderia convidar o ãepoent.e ,li, fazer Cedro - existem terrenos vizinhos e s1\'e lider armado, pnrq\le os' fazen
dente no municipio de Campanário, essa. declaração, caso S, S11, não se confrontantes em nome deSUlt e,spúsll deiros estavam armados até os den-

, Ponho-me à disposição do Sr. Ladis- opusesse a isto, e eu creio que não e fUhos. O SR. Dli:POENTE - E.<cis- tes e V. Sa. parece que não l1e~a.
lau ou das autoridades para verifica- se oporia. O SR. -l'RE5IDENTE - tem. O SR. .DEPUTADO SIMãO DA êsse Jato. Ou nega? - O SR. "JE
rem que os que me venderam as pro-, Frnbora representante do Estado de OUNHA - Gostaria também, .iflnhor POENTE - Eu não nego nem con-"
priedades .ainda estão' vivos. Tenho Elão Paulo. quero aqui declarar pübli-_ J?l·esid~nte. que da declaração cor.s~ firmo, lJorque eu não os vi armados.
uma proprIedade adquirida do Estado camente que tenho do depoo!ute a tasse ISSO: Coro,!1el, V. SIl.. ,foi Pelo contrário. os fazendeiros eStavam

· c.m 1931, quer dizer sou fazendeiro lá melhor das impressões. Tive opol'tuni- aeusado freqUentemente pelo '3indica~ pedindo providências ao Governador
desde 1931 e a última propriedade que dade de visitar o municipio de Go- to de .Governador Valadares de bllver do Estado, e com essa missão eu flli ,
comprei foi em 1935. não existia. La- vemador Valadares de Cjtutndo em vez desocupado por pleios violentos Jl.Igu- a. Belo Horizonte três 011 lluatro ~ê
dislau naquela região,: quando adquiri' em missão do meu mandato tratan- mas das glebas que possuL Podia l;5- zes -conversár com o Governllt!ur so
as propriedades. O SR. PRESIDENTE do principalmente de assuntos de clarecer detalhndamente êsse assunto? licitando providências emvis~a da ln
- De minha parte agradeço a V. Exa. exportação e de.1ivre iniciativa e tam- O, SR. DEPOENTE ~ Acho que quietação que estavam provocando em
e passo a Presidência no Presidente bém tenho visitado freqUentes vêzes V. Sa. interpretou mai a informação Valadares elementos que' se diziam do

-efetivo. O SR. PRESIDENTE (Cunha a cidade de Belo Horizonte e ~empre que !he fieram. Na minhaproprieda- sindicato._ O SR. DEPUTADO SIMAO
Bueno) - Agradeço ao nobre cole"'a tenho. ouvido as melhores referêncIas de nno o~orreu abSOlutamente :l.o'lda, u DA CUNHA '- .V. Sa., no seu P'">,
Oscar Corrêa por ter presidido a nos~a à. idoneidade do Coronel Altino. Por não ser apenas ameaças disso. O em. prio depoimento, aliás prestado a uma.
reunião. Vamos continuar os trabalhos essa razão eu creio que. seja qual 16r DEPUTADO SIMAO DA_ CUNHA - comissão de inquérito militar - re-

· O SENHOR DEPUTADO SIMAO DA a decisão da Comissão. S. "ia. não Não, V. Sa. que não percebeu reajo vclou que, dados os entendimentos de
CUNHA - Desejava Coronel qu~ terá dúvidas em... O SR. DEPOEN- mente a minha pergunta, O sindicato todos aa,uêles que aportaram em Go
~ossa Senhoria eXPllcnsse à. domis~ TF. - Absolutamente nenhuma. O SR. acusou V. Sn. freqUentemente, reUe- vernado.· Valndares. era de futo. um
sno qual a sua profissão antes de se PRE.'3IDENTE - , .. fazer chegar à radamente, de que as proprlcdatles lider... - O SR. DEPOENTE. Nflo eu
alistar como soldado de cavalaria Comissão a relação das Sllns i'!roprle- que 'V.Sa, tem hoje agrupllrlas em não disse absoJ'utamente em nenhum
O SENHOR DEPOENTE _ Eu erá dndes. E'ntretanto. coma o nobre duas fazendas 11lgum~s das glebas' fo- depoimento. - O S;R.. DEPUTADO
menino porque finquei praça. /J'.I!1l 14 Deputado Oscar Corrêa levantou uma ram adquiridas por violência .. '·ossa SlMAq DA CUNHA - ... que os
I1nos e poucb, de sorte que apenas es- nrplimlnar. eu !lgl'adecerl~ que I) prg- Senhoria pôs parI'! fora os poss['ir'1~ enten~lmentos todos se prpcCSllavam
tudava. O SR. DEPUTADO Ul'MAO prio depoente desse, a sua opinião usando· de vio}ênclll. e da sua auii)ri~ atravcs de V. 5a. O SR. DEPOENTE
DA CUNHA - Então a primeira pro- sôbre se não vê inconveriiente t'm hn~ dade de conooel de pollciá, t>ode (,'$- - C? l\JIoistro procurou-me, com o
fissão que tive foi a 'de soldàdo rar-o cl'Iminhar à. Comissão a~ua 1eclara- clarecer .iss01 O SR. DEPOENTE - Presldent~ da SUPRA - saiu daqui
da Polícia Milltar de 'Minas Gerais câo. o SR. DEPOENTE - Eu posso Posso. porque nada disso se ·Ieu. ;. de Brasília para. me procurar -' dl
O SR. DEPOENTE _ Sim O SR' ,!s{·l~recer ae;ora até. O SR. PRESI- fazenda não foi invadida e "1enhum zendo que levava para mim uma men
DEPUTADO SIMAO DA OÚNHA ....:. DENTE - Então. talvez eu l'lUhstitull. elemento do sindicato me procm:ou, ;;agem do Presidente da Repúbllcn,
De 1amília humilde. O SR. DEPOEN- o· requerimento do nobre Deputado O SR. DEPUTADO SrMAO DF mensagem' essa que, dados os nconte
TE - De familia humilde. O SR. nela declaração que V. Sa. poderia OUNHA - Quando da ol'if"(<!m clns tecimentos, não chegou a t1·ansmltir.
DEPUTADO SIMAO DA CUNHA _ f1\7Pl' n-o presente instante. O SR. suas propriedades? O SR. DEPOEN- Ellloste:oiormente à ida -do Sr. Minls
E-quando se graduou oficial- 'lma des n11''PUTADO SIMAO, DA CUNltA - TE - AbsoJlltal'l""nte, (\ "'., - . "1""' tro êle mandou o delegado do Mln1s
suas primeiras missões teria 'lido a de IIIMs eu solicitei a 1'emessQ ntravés TADO srMAo· DA CUNHA - Não tério da AgrIcult.ura convidar-me pnra
delegado· de Teófllo Oton!. O SR. desta presidência porque o :tenoente agora porque' sabemos que UllO J 'OUH ir ao Rio. Eu ainda relutei e o de
DEPOENTE' - Não. A primeira de- ce mostrou um pouço Indeciso, che- invasão atgUlna em Governa1or VIl- legado, FuI!1no de Tal Lins, me disse:
,legacla que _exerci foi em 1931 I"m 'tendo até mesmo a· cO)1fessar - a 1adares. O SR. DEPOENTE - .!\glJta vamos marcar o dia 6 de abrll para
Jequitinhonha. O SR. DEPUTADO tl'lowgrafla af está... O SR. DEPOlJ.'N houve InvllP!\n !11m. '" SR.. DEPU- o senhor estar no -Rio para. conver
SIMAO DA CUNHA - E essas pro- 'rF, - Eu s6 não l1ef os L1omes~ O TADO SIMAO I.tlA CUNHA - Anh's sal' com o Ministro porque· o Mlnis
priedades que V. Sa. adquiriu no SR. DElPUTADO SIMíl() DA CUNHA 01,1 depois dá Revolução? .O E.R. tro ~elJ!. uma ~1.são do Presidente da.

,Vare dp Rio Doce teriam sido na l;ua _ ... a "ravlll"ão tambpm - tIe que DEPOENTE - Antes· c1a Revolução Repubhca. para o senhor. Eu então
gestão, como Delegado em - Teófilo "!P memória siio pronriedllões :mtigas. houve Invasão sim. O Sit. DEPU- respondi que' não queria missão do

, Otoni? O SR. DEPOENTE - Eu era ~rml!l;('iies antill'l'Is. D!li t!f\tiio -~ minhn TADO SIMAO DA CUNHA -' 'ossa' Presidel!te, não queria emprêgo pú
Delegado em Uberaba.· O SR. DEPU- !luITPstão. O SR. PRFf1TDENTE- Senhoria poderia dizer qual a fllzenda bUco, nao queria cargo eletivo e que
TADO aIMAO DA CUNIIA - Dele- .., dpooenf,e decidirá como orefere fa- invadida? O SR. DEPOENTE - Fo- se o objetivo do Presidente da RE'-

_gado em Uberaba quando ,\dcpil'iu "'t'l'. Inclusive se' tiver oble....ão pm en- ram várias no municipio de Galiléia, pública era dar-me emprêgo ou co
e;;sas propriedades? O SR. DEPOEN- "f\1t'inhar Dor esllrlto. OfJnrtunamen- foi a pollcla que afastou os invllsort!lJ. -locar-me perto dêle, transmitisse no
TE -' Algumas delas. uma /lU era to, I!fll'R. relacão. O rlenoente, t,em in- Aliás. não tomei conhecimento da Sr. Ministro que eu não aceitaria ne
delegado em Aimorés. O SR. DEPU- t ...I,.., Ilberdnne dt> rli""l' !lI! não ure- maneira como foram afastados, mas nhun1a função no govêrno. Parece
TADO, SIMAO DA CUNHA - Ql1lJ.ndo tl'tH1e on -se -tem dlflcll1c1ades. O SR. o Chicão. na impossibilidade de in~ que lHe transmitiu lsso para o Minis
I?elegado em Teófllo Otonl não 'ldQui- TlF,'PO'F"NTR _ Não. eu pnsso escrever. vadir as propriedades de Governador tI'O em sete Lagoas porque o Minis
nu nenhuma? O SR, DTilPOENTE' - "11 lln~~o não dar nOtTle~ exatos por- Valadares. transferiU-se, com· um tro nesse dia estava. em Sete La
Quando Delegado em Teófilo Otoni "ne há tantos. anos l"UP eu g:1quirl grupo de cJ1.rca. de-l(lO a. 150 homens. goas. - O SR. DEPUTAOO SIM:AO
comprei proprIedades em ~ItamneCl\ri ~~ nt'ooriedades aue noi ') fpnho nomes para. Gallléia, com outros elementos DA CUNPíA - Coronel, eu já fiz n,
ele pessoa. que V. Exa. conhece. pois ,.""t,,,>;, mas li. n'rÍll1etrn l'I'I"eC[,-lUe que vindos do Rio e invadiu várias pro- V. Sa., ,por. três vêzes, a. mesma pel'
(lue chefe do seu partido. o Senhor ~"i Antônio_Hilário.' li. ~p""ncllt. José prledades. O SR.. DEPUTADO SI- gunt!t e V. Sa. desborda sem dar ne
'J.'ibul'tlno Alves. que ainda 'é vivo. M~,,"""'Ct'nO .•. n!"'P P'<:l'mTDE'f-l'TE MAO DA CUNHA - Em Governndor "11huma respotsa.. Eu perguntei se era
Foi i'le ollem me vend!!u n nron.,.ietla~ _ 111'M perm1p.sãn na"ll inteM':mlperVlllndllfl'I'l não houve Jnv'aslío? n SR. verdadeira a acusação do sindirato

- r1p' de ClImlJlu\<'il'io, n !'iR. DEPU- - "'~""n"fo AI't',..,,·... ,..•., 11 fórmula n'li''Po~ - N'~". em- nOVer11l'irlO" de que V. Sa. adquiriu aS' suas pro
TADO SIMAo D~ CUNHA - Vossa de encaminhar posterioJ"ll1ent~ seja a Valadares não chegou a haver. O SR. prieaades '\Sando da v101~e1a. pa_
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desse ser sombra.. Mas houve essa. li- tuada, mais positiva; e mesmo a co~- dereç~do ao jornal qU~ ldo mai4 exfs- a.Prov~'V. porque silo pastag~~~CSI
derança. - Quant<l aos tiros na vés- .elho, parece-me, do General Carlos te, sem endereçado ao OOf's, seUei- gldo. - O SR. DEPUTADO~
.pera dos acontecimentos no .sindirato, Guedes, que também mandou um re- tando seja desentranhado do arquivo DA CUNHA - V. S~ deve ter conhe"
não 'tive conhecimento. - O SR.. presentante seu a Governador Vala- daquela Repartição -Pública Estadual c1mento de uma comissão par1am~
DEPUTADO s:r:M:Ao DA CUNHA' - dares, parece-me que o Capitão Ama- de Minas Gerais os nClmeros do jor- tar de :Inquéri.to "feita pela AssembléIj,
Coronel, primeiramente quero ~pli- ral e que também sentiu a .situação e nal a partir do mês de junho até abril Legislativa. de :Minas Gerais, que ;por
cnr que há mais de ano náo ia. a Go- teve oportunidade até de formular e que êsses aemplares virão à Comis- slnal eu..fiz parte da mesma, em qqj
vcmador. ~aladares" Recebi um con- umas perguntas, como' representante são por empréstimo. E aqui manda- ficou positivado que do latifúndio áe.

. 'Vite para 11' lá, mas no mesmo ins- do General, ao Carlos Olavo. :Il:les sen- remos !otocoplar as partes e as peças llorácio Luz, entre a cIdade· de ao,:
tanta declarava que não poderia. acei- tiram ambos a situação e nos deram que forem consIderadas úteis ao es~ vernador "Valatlares e Itmnbacurl,.nãêí

, .tá-Io p'orque eu tinha uma (lJuvenção uma. palavra mais tranqü11izadora, di~ clareclmento do assunto. - ~ SR. havia plantação, não l1avJa gado, nl~
da UDN em Mariana. - Travava-se zendo que, se necessário fÔsse, teria- RELATOR - Sr. Presidente, ereio que hf.l.via nada. Mesmo, ~orque, a ObS8S
de, compromisso anterio)." e de um· mos 'a garantia da Polícia do Estado. V. Exa. acertava. mais se· fizéssemos SIlO do Ialscido HO~ClO Luz era llpe
munIcipio que me havia dado hum IE se ela não fôss.e suficiente, teria~ um apêlo ao Coronel.Altino e êle mes- .nas as terras. :rsso c um fato púb~co
mil e quatrocentos votos, de iorma mos a garantia dada pelo Exército. mo prdcurasse os jornais e nos' en~ e .notó~o. Dal a ml~a pergunta;
que não fuI a Governador Valadares _ O SR. DEPUTADO SIMAO DA tregasse. ....:. O SR. PRESIDENTE _ qu.er dizer que V. s~ amas. contlnu~
nem lllwia estado lá .recelltmnente. CUNHA _ Então V. Sa. inforina que EvIdentemente isso ficará. absolut!\-. afmnl1

ei
ntado

d
que a~oter.ras sempr~~

Mos a. pergunta que lhe formulei e o Governador Magalhães Pinto, nos mente na. dependência· do depoente. aprovas. - SR. DEPO=~""'Jlj.
que Vossa Senhoria achóu por bem diversos contatos quê teve com V. Sa., ;- O SR. RELATOR - Sr. Presiden- -: Eu digo que_eram aproveitadas., A
.responder à anterior, é a se- disse que garantiria.,., _ O SR, DE- te, desculpe-me V~ ExIl., mas .eu creio nao ser qu~ "'1'. ~ entenda que .
gumte; foi' algum faz-mdeiro, agl'e- POENTE ~ Garantiria'o direito de que, conlO o depoente faz aq'lJi uma fazenda pll;ladPastagem de gado nao.
dido em Governador Valadares ou propriedade _ O 'SR. DEPUTADO afirmação, êle está. na. obrigação ele era aproveIta a. Na mInha fazenda.
houve alguma dar fazenda em SIMAO DA' CUNHA _ V. Sa. se re- provar. - '9 SR. 'PRESIDENTE _ pouca plantação e....iste . .,.A minha 1a.-
Governador Valadares "invadIda? feriu anteriormente em seu depoimen- Mas se êle não tiver elementos ma- zr~a. l~ta 1.~ j,\ iazendta. ~e Bo- ,
O SR. .DEPOENTE - Não. Em Go- to que o~, B,indicato e principalmente tel'ia!.s para, provar? Foi acabado de r CIO e go z, numa..~x ens o, en.
vernador Valadares, como eu já refe- o jornal "O Combate" do jornali.<;ta declarar que o jumaI não circula mais tre a -IIl~ propl'Iedad.. e a dêle, 4,
l'i no depoimento, o Sr. Pinheiro Netó, Carlos Olavo, incitava' a. invasão de evidentemente .não podemos obrigar ~euqf~::t~f:'t~Ud~~~O .ia~ d"q
~.J.'esidente da SUPRA, em llresença fazendas de Governador Valadares. nem o depoente nem quer quer que dá t b]h 't e. a. ~f
d,o Prefeito de Itambacuri, Sr. ,Mato- Naturlil.mente, V. Sa. dave possuir al- seja; .. - O SR. ~TOR - Mas eu ~ Orag~O~m~ ~=d~! Pi~~l '
zll1ho de Castro -foi durante um gum numero do referido jor.nal que moralmel}te êla· é o~ng&do a. provar tênho o "Custeiô .normal li' l~ e j
almOço em que o Sr. Pinheiro Neto lncitava. a invasão de fazendas. E eu a alegnçao que faz. - O SR. PRE- ele eu bão sei se é por ~ g o.
tinha à fI'ente o Sr. Carlos Olavo, li. gostaria, se fôsse possivel a V. Sn., que SIDEN'I'E - Nós fizemos o apêlo. - empregados o gado nlío éertr~razgr
esquerda o Sr. Chicão e à direita o juntasse aos autos dessa Comissão de O' SR. DEPOENTE - Eu posso' aju- Quando o gado dêles assa . ~
Prefeitb de ·Itamb~curi - disse ao inquérito essa~prova. ~Mêsmo .porque dar, inclusive junto.ao Diretor do De- meu lado dá trabalho ~la ~a; f O
Chicão que êle poderia ini?iar a in- eu tenl10 e vou ~ juntar' números e parta"mento~ no sentido de obter a zenda. Quase dià.r!amente ~nho la
vasuo da fazenda do FrIgonfico Anglo exemplares daquele ~jornal, dizendo coleçao. - O SR. PRESIDENTE - tirar~ o gado· ·dêle do meu lado
no dia. seguinte. Disse, segundo me que não invadissem. - O SR. DEPO- Parece-~e que desta forma êste ep!- gado na :.fazenda ,dêles. - O BENH: fi
mformaram na presença rIo próprio ENTE - Que .não invadissem? - O sódio fICa. encerrado e o SecretárIO DEPUTADO· SIl\IAO D I\. CUNHA
.Dl'. Pinl}eiro Neto,. "você :Qode iniciar SR. DEPUTADO SIMA? DA CUNHA prepnrnrá o ofí~io para ser assinado V., S. poderIa Informar à ~ comíisAc;
a invasao da fazenda, do Frigorífico - Há talvez algum numero que ~me ainda ama.nhã.. - O SR. DEPUTADO dos Processos usados pelo 'taleciáo
Angl~, amanhã. e eu darei coberjura a tenha escapado. Eu pediria, então, a SW4Á~DA CpNHA- C~ronel, V. Sa. Horãcio L1lZ se .não era. l'ealmlmte es
vocês . Estas foram as. expressoes., 7" V. Sa. que apresentasse uma prova. xespol1uendo a lnterpelaçao telta~ pelo pancado, se náo era ponào fogo nQlt
O SR. PRESIDENTE - Eu pedirIa - O ·6R. PRESIDENTE - Peço per- nobre Deputarlo Oscar. Corrêa, qunn- casebres dos posseiros se nlio era atê
perm1ssão para interromper os nossos missão para· interromper o nobre do, êle tentava pesqwsar as ~rigens mesmo castrando uni, dos llOSSeiros
trabalhos por 20 minutos. pois que a Deputado Simão da Cunha e dizer que Ida agi!aç!lo ~cial do Vale. do RIO Do- que organizou aquêle latifClndio? .....
votação do veto está terminando. - a Presidência.' esp~tãneame.ntE v!\i ce, ·V.. Sll; ,atmn.ou que lá o problema O SR.' ~DEPOENTE - Não poderei
O SR. PRESIDENTE - Está. reaber- requisitar. todos os numeros do Jornal é da. POl1CIa. Nao concordaria V, Sa. falll.1"uma coisa dessa porque não te
ia a reunião. Com a pala:vra o nobre citado. Apenas gostariamos de ter uma de que o ~roblema social do Vale do .nho conhecimento. - O SR. DEPlÍ
Deputado Simão da Cunha. - O SR. indicação. Parece-me que apenas do Rio Doce e a tentativa dos filhos da- TADOSIMAd DA CUNHA - V "
DEPUTAPO smAo DA CUNHA '- segundo semestre do ano passado, que queles que foram expulsos pelos fa- não tem conhecimento. - O ~S
Coronel, parece-me que a 'iltima per- circularam, atê 1l. data de lll'imeiro de zendeiros e retornaram às sua,s ter- POE1f.I'E -,-' Eu tenho COnheciment?1:
gunta que fiz foi referente lt se houve abril dêste ano. Creio que com isto ras? - O SR. DE2pOENTE - ~eria apenas, de uma qucstão entre !le é
em Gove.rnador alguma invasão de ta- teriamos a totalldadedos números. que i~~(>.!'essante. Eu nao tenho o, mesmo um~ velho do lugar' Taboquinha, quJ>
zenda ou~ se algum fazendeiro foi poderiam tratar do assunto. - O SR. dil e1to de falar que têm os nobres resultou na morte dêle, pois foi a_i!
'agredido. E V. Sa. já respondeu que RELATOR _ Sr. Presidente, como DepuUldos ... -: O SR. DEPUTADO sinado por l!sse velho. Mas nunca to:'
nüo. Que havia apenas uma. perspec~' Relator, endosso D requeriniento do SI.L'J.IAO .o~ CUNHA - V. Sa. tem mei conhecimento, realment-e dos fa.
tiva diante - não sei se me expresso nobre Deputado especIalmente os nú- todo o direIto de .falar. - O SR. DE- tos.a que ~V. EX'} se reIerih. sabJ.
bem - de certas infol'ma<;ões dadas, meros que atestâm que o jornalista..... POENTE - AI seria o mesmo iato: que' era um home:m difIcil como ~
parece-me, pelo Ministro Pinheiro.,- O SR. PRESIDENTE - Mas a Co- era Cl1!e ,? ~ Exa. me_desse '!ll1la prova i!c11 é o outro lrmão Tlago LUz, •
Neto, de. que à. fazenda da. An- missão vai pecUr todos os exenipla- do que afIrma. Eu n~o tenho\:lonheci- flCll de se poder entrar em enten i.
glo seria. divIdida. 'Não' sei se estou res... _ O SR. DEPUTADO SmAO mE'nto disso. c?mo nao tenho conheci- mentos com· éles, mas' de outros ::tã
sendo exato. - O SR. ·DEPOENTE _ DA CUNHA _ Sr. Presidente, pedir mento de l'etirada de nenhum })OS- tos não sei nada. Acredito que êle~
Está certo. - O SR. DEPUTADO SI- a quem? Os fazendeiros quebraram o seiro: - O SR. D~PUTADO S~O mesmo espan<;asssem, V. Ex!) os co:'
MAO 'DA CUNHA _ A pergunta. que jornal, rebelltara~ tudo. Então cabe DA CUNHA· - Então- V. Sa..continua nhece bem, .sao elemen~s atrasados,
gostaria. de fazer a seguir, a V. cSa., a prova, digo o ônus da 'prova a quem. afirmando que o problema e de po- .rudes pela. JgnorãnciA, SIlO endinh~í'"
é ll. seguInte: os jornais publicaram a. alega. Dai a minha. solicitação. - !fuia. - O S~ DEPO~TE - Até :rados mas multo rudes•.mas acreditó
repeMdas vêzes ter havido inúmeros O SR. PRESIDENTE - Sr. Deputado, certo ponto, sobre esse problem~ da q~e não espancariam e outros fato.
contatos de V. Sa. com o Governador eu desconhecia o fdto de ·que o jornal agitaçao. Existe o pro~lema. SOCIaL e .nao tenro conhecImento. - O,. S~f
Magalhães ~Pinto, inclusive declara- não mais existia. -; O SR. RELATOR o_problema de. alptaçao .comunista. NHOR DEPUTfJO SlMAO DA:
ções do Governador que em caso de ,_ O nobre Deputado Simão da Cunha Sao. dU!lS coisas distin~. O proble- CUNHA - V. S, s~ .referiu llállOU
invasão a alguma propriedade parti- 'poderá juntar os num~ros do jorrial ma. SOCIal ~I;!te no PaiS inteiro;, e o co nesta ComiSSlio, às P~ovldê.ncil}'

~ cular de Governador Valadrres, que a que provam essa alegação porque,.pa- problema Il1l('JMO e:.n Governador Va-. tomadas quand~ dô assasslDa~ da..+
PolicIa mIneira. por determinação dê- ra mim, .isso é muito importante. _ la~ares. de agitaçao comuniata. foi quele farmacêutico, um dos ,prImeiro,
le, garantiria os Senhores fazendeiros O SR. DEPOENTE _ Desejava ape- crIado lá. :Il: o,utra .coisa, e ~ um as- ;oradores de Valadares, ~ ~u f1l11~.iJ
nas suas propriedades, nos seus uirei~ nas esclarecer à Comissão de que pos"; sunto de "po~ICla. Devo afirmar a Vo~- oderia 1nfor~ar à. ComlSSao ,se ~
tos. );: exata essa informação da im- 50 fazer um esfôrço para conseguir sa E,,,celt:ncla que fui D:legado por feiro processo. - O SR. DEPOEN"'!
prensa? - O SR.. DEPOENTE _ ~ êsses jornais para. juntar aos, autos, mUitos AnOS., E~ se eu fOsse De- Tf - Sr. Deputado. informar ••• ~
exata. Estive por duas ou três vêzes mas ,dizer que vou juntar ou assumir legado ~In Gove!'11ador Val~res'l!s- SR. DEPUTApO SIMÃO t?i.
com o Sr. Gove1'l\lador e êle nos ga- o compromisso de juntar, não posso. se prob.ema nao t-eria .exJ.stido. E~ -;-. Nos dIas da. Rev~luç~À'
rantiu de que tomaria providências Porque o jornal era. de .••. - O SR. di.sse Isso ao Governador, ao Um li1 R. DEPOENTE - Nao,
no caso de invasão. Pedimos a S. Exa. RELATOR _ A prova vale ie acôrdo· Comando Geral e ao Chefe de Policia. houve a ~ris•. Se eu lhe disser q
que antes de se efetUarem as invasõe.!$ com' a demonstração. _ O SR. DE- ll:sse problema não teria t.omado eor-, êrl'O p esso, possa incq,rrer n.
e se tivesse de llgir punitivamente POENTE~, Orientação esquerdista. e po em .Governador Valadares se ett , en:ft~~ uma. inforrr.açao que níl"6

~._. .' ~ nli d ainda estivesse exercendo as funções se a pr~. O que sei é que foi ~ •que S. Exa. agisse 'preventivamente, eu nno os possuo. Reco eço que e- policiais Faltou· policIa preventi tennlnada a abertura de 1
mandando instaurar Inquérito jlara veria guardar ês~e jornal, c~té para no cnso~ _ O SR. DEP'Ô'TADO s~~ rito. O Delegado iniciou ~minn~:...
provar a atitude e o trabalho que es- servlr numa. ocasiao dess,!1S. - O 6R. MAO DA CUNHA _ V. S'fo conhece to. .Eu llão tenho~llgaçõescom ~ J~

.tava. sendo 5iesenvolyido, nellte senti- RELAT9R - V. ~a. nao acha que o latifúndio do. falecldo Horácio .. ~.:z. legl1Cia. Raramente lalo com o Del 'f
do, na t:eglao. S. Exa. respo~deu do sendo tão grav~ uma afirmação des- E V. S" Informou à. Comissão de que gado. Digo com sinceridade absolu
me~mo modo, dizendo :tue nao.~ ~ue sas, V. sa. deVIa ter-se munido dessa nã!. l).:dste no Vale do Rio Doce ter- que .não. tenho ligação nem com
serJa, no caso .de invasao de prOP:le- IPrOva, ter guardado êsse Jornal? - ral'l inaproveitadas. Então, a minha Delegada nem com o Delegado'. M
dade, garantida pela l?olicia. PosterIor- O SR. DEPÇl~TE - Nao. Porque pergunta objetIva é a seguinté: e o sel que se o luquérito não foi rem6,.
mentE;. sentindo eu que essa garantia o DOPS foi crla~o· para isso.' E o latiflindlo de Horácio Luz? era ou não tido à Justiça, pelo menos ioI luie ~.
poderia chegar tarde, procurei o Sr. DOPS tem. conhecunento pleno do:fa.- inaproveltado? _ O SR. DEPOENTE do. ,Isto o 'iilte seL. Também .sei,
com~ndante Geral. qu~ já. .tinhll co- to e devtl ter a coleção do 10rnal. :- - Não. ~orã.clo Luz. e seu irmão por ter lItlrguntado ao Delegado
n~eCImento pleno dasltuaçaó da re- O SR. DEPUTADO OSCAR CORRÜ Tiago Luz são proprietários de 'Gm& que me me tenhajIú'ormado, mas
gl.!ío, já havia ido lá por duas,ou.tr& - Sr. Presidente, caso não se consi-. área que não pOsso determinar 'O De que.!olleito o 1nquéJ'ito;~- O

.vezes, e toma~o conh~cimento até ga. essa. llrova. em .~overnlldor Vala- niímero -de hectareS ou de alqueires: NHOR DEPUTADO S!MA.O
,mesmo em ~ep01mento do Carlos Ola- dares. pode-se reqws~tar ao Departa.- mas eu posso dizer, ~té .muito a. ea- CUNHA.- V. B~ .são tem noticia
vo. e do Chicao,- depoimentos verbais,lmento de OrdemPobtica e Social.- valeiro, porquf' ná<l n~ éntendemos que êsse Juquérito feito pela PaU
POIS não foram escritos. sentiu a ne- \O SR. PRESIDENTE - Então o oti- muito que as terras dêles são apro- de :Kinu Gerais foi avocado pelo
ccssidade de uma. gara.ntia mais .àcen-cio da Comissão, ao invés'de ser en- veitávcis. ·EstAo aproveitadas e mo 11&181· Guedes da ID-4 paPA
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Zj\-10. Não tftm notIcia disso? Por In- pelo contrário. - O SR, DEPUTADO numero. Como já disse a V. EJt& te- POENTE - ~ eu não conheço.
fluência de 11M,oas de prestígio de Sll'\llÃO DA CUNHA - V, 8" não dis- nho pouco en!,i'(.zamento Com a Poli- Olímpio Malaquias,' não? O SR.
Governador Valadares que tl~e in- "I! isso. é a pergunta. - O SR, D'E, eia em Governador Valadares. Nesse DEPUTADO SIMAo DA CUNHA 
quérito esta engavetado, que não se POENTE - Eu não o conduzi ao elll'\ houve êsse entendimento meu Não. 8ebastiao MalJa:., um fazendei·
apurou a 1'esponsnbllidade de um Quartel. Logo que eu o chameI, abri- com o Delegado no sentido de guar- 1'0. O SR. DEPOENTE - :l!:sse eú
assassinato pI'atlcado em plena via ram n janela e o Chicão aparecell. todar n pessoa do Chicão. No não conheço ' .. O SR. DEPUTADO
pl1blica da Governador Valadares? - ~l(' I'stava deitado no chão e 1'11 man- mesmo instante em que eu pedia SIMAO DA CUNHA - Aquêles que
O S. DEPOENTE - Eu acho que isso dei que êle levantn>sc. Então elc dis~ providêncIas para que não houvesse ,estavam ali ... O SR. DEPOENTl!l
não se daria. V. Ex. conhece a lIbra se: Coronel. eu e~ku sat.lsfelllsslmo um lInchll:mento de Chiclio, pedia ao _ :f!:sse eu nao conheço e posso lha
do General Carlos Guedes e êle seria por ve-Io aquipol'CI ~e é uma pessoa mesmo Delegado que tivesse a mesma aflançar _que nào tinha êsse nome.
Incapaz d;:> fazer uma requisição des- em quem eu confio Veja o Bm.lOl' atitude com refercncia a seu trmao, Não me lembro dêsse nome em Vala~

- &aS, POSllO afirmar isso a V. Ex~ - êssC's acontC'cimentoll lodos contra II Carlos Olave. que mandasse guarlle- 'dares. A ir.Jprensa publicou os no
O SR. DEPUTADO SIMAO DA nossa vontade. ll:le q,tel'ia dizer (lue cer a casa de Carlos Olavo para evi- mes. Nao me recordo. - O SR.
CUNHA - V. S" enlão defende. acha havia dado til'Os contrl> a vontade dê- tal' (Jue êle também fôsse linchado_o A DEPUTADO SrMAO DA CUNHA _
que não. -- O SR. DEPOENTE. - Jes ou malaào o (:enro do Co"onel Pe- policia fOI ao jornal, êle náo estava~- Todos éles já foram liberados e vol~
Não quero defender. - O SENHOR dro contm a vontsde dêll'3. E eu me Cercou o .larteirllo da casa de Olavo taram para Governador Vnladnres.
DEPUTADO srMAo DA CUNHA - sfnto sal/sfcito por ser o S;'nhor que itl t . é . .,.~
Mas achn que não. _ O SR. DE- chegou aqui. porqul' sei qu(' f"lotl r,a~ e 11(10 perm u que en rf!ssse nmgu m Lá estão e 11M ..i\Q comumsta.'l . .".,ta
POENTE _ Eu acho que não há 010- rantido. Enlito l'U mandei que êle llJi 11 horas da noite, Carlos Olavo e Comlssito, Coronel, pelo que posso de-

Chleão salrnm num carro meu de ao- preender ~ dni a mInha pergunta etivo e que éle não tem autoridade ~aisSl!, porque eu julgava que êle aln- d V I d 1t d
Para rC'qul&itar um pl'oeesso da Jus- dn estivesse armado. Mas já um sar- verna OI' a a ares, csco a os por cu faço e:ss11 explicação - esta Co~

d cinco ou seis soldados e mais doIs missão tem o Intuito de esclarecer a
tlça comum. - O SR. DEPUTAI:'') gento tinha passado por trás e pega o carros de soldados atms para levar a orl'gem dn 1l"ltn('''o rural que houve

. SIMAO DA CUNHA - V. S. ~t~o as armas que estavam lá, que não Sl'i to .. ,"
- sabe se alr,uém foi prêso, se {Idr 4uals 1::10. pois as vi dentro de um Belo Horizonte. Esses dois carros se- no Pa.3 1111l'iro. M:ital,'âc. essa e()m a

alguém respondendo processe" não I"jlpc" quc estava na porta. e. Clc saiu, gulml0 o outro foram acompan11ando qual - eu digo' isso agora e já. re~
sabe quni foram os assaSSl1l0S, se to- Quando chegou perto de mim e vI que ate Murlne. De MUl'lae para frente peti VÚI'Ia.'l vêzes - náo concordei,
ram idCl'l1l!ícadoS? - O SEIJHOR In multidúo se encaminhava para o nos~ foram apenas com 4 ou 3 soldados. mesmo porque nunca dela meu apl"
DEPOENTE - Eu sei Que foram ou- Sé lado, mandei fjUe êle voltasse nova- De sorte quc a. minha atllude, o meu àquela agimçfio e me.us discursos,
vidas vlÍrlas pessoas. Não sei qqals. mente para o qual:to onde éle estam e pem:amento fOI de eVitar um 1111cha: '~eus pronunciamentos sao nesse sen~
não sei o rumo que tomou o inqué-I fechasse a janela, até que eu pudesse me.nto dos dois. PosterIormente fm tIdo. Mas sou homem sensivel a um
rito, nno _srl se foI à JustIça, se foi Itomar uma outra providência. Ai cha- ~ollclta~o por um. dos presos par~ Ir pr?blemn hocl!ll que considell agudo,
remetido fo. Secretaria ou se aInda mei o Delegado, Coronel Paula R~ls a cadell1 no sentIdo de garantIr a prmcipnlmentl' na zona .:lo Vale do
está nn Delep;r.cII1. Isso não posso in- 'que estava próximo. tomando provi- saida deles da cadeia p'ara Belo FIo- Rio Docc, E como esta Comissiío te
formal'. - O SR. DEPUTADO SI- dcncins policiais, para que viesse. no rlzonte, porque a população se postara ria éste objetivo. objetivo quc ela
MAO DA CUNHA - V. s~ então in- sentido de tirá-lo dali. Então o CO-I em tõrno dos quarteirões da cadeia e quer l>cr"c~l1lr, 'luar encontrar, dai eu
forma o seguinte: que houve um in- rontol Paula Reis, sem saber como o nào querIa deixar qUlJ a pollci2 reU· fnzer esta }lel'gunta: quantos comu
quérlto r.lns que não npuraram até' nrnr~a dali, porque jli disse aos Se- rnsse os presos da caneia para levar nlsln1 tlnLn em Governador Valada
hoje. - O SR. DEPOENTE - V. nhores Deputados que não foi movi- para Governador ValndlU'es. Fui paru res? Na llltUll\ oplnli\.o como ParIa
Exl', nobre Deputado. não tem conla- menta elos fazendeiros, foi um movl- lá. Alguns dêle.'l me pediram que os mentIu c como conhecedor ligeiro da~
to direto com. Governador Valadares. mento da população de Governador acompanhasse e entrasse no ônibus quela zonu, por que cu tenho Ido lá
Eu nâo tl'nho função policial ,há 14 Valadares contra nquêle estado comu~ com iHes '- foi arranjado peja pollcia no e:{i'reiCIO da mlnlla profissão de
anos. Estou completamente de.'lllgado nlzantc, então achamos que se tirás- um õnibus pu.ra leva-los pnra Belo advogndo, a(' edito que devemos saber
da Policia. "- O SR. DEPUTADO SI- "emos Chicão dali, êle seria 11n- Horizonte. 1i:les. me pediram que fôss::l as orIgens, u.s razões daquela tensão
MAO DA CUNHA - Coronel, mas V, cIlado pela IlopUlação. Então combi- com. eles no onlbus pe~o menos até socIal do Vale do Rio Doce, Como eu
S~ vai-me permltlr que lhe pergunte l1el com' o COl'onel que êle sairia. MunM para evlta.l' aqUIlo. Eu disse sei que comunismo em Governador
o seguinte: 1'oi um fato que realmente Mandávamos chamar a - Assilltêncla, a ,todos que podenam se~r sem 1'17 VaJl1dart'.~ foi nlU!lo mais uma expio.
chocou a opinião pública de Gover- diriamos que o Chicii.o havia morri- ceiO, porque a policia dana todas as raçáo, quero dize\' o seguinte: qUan~
nadar Vnladarcs, praticado \Im dia do. sata qualquer pessoa n4 ambu- garantias necessárIas. Posso dlze1' a tos comunlstns tinha em Governador
depoIs dn Rrvo!llt;ão. Nós já esmmos lância e depois salrJa o Chlcito. E V. Ex' que foram colocadas quatro Valadares? Não tinha comunl~tl\s. Ti
1\ cento e muitos dias da revolúçâo. aslm fizemos. A ambulância chegou. meltralhadoras perto da cadeia, em nha meu Irmào comunista. Il: comu
Foi assassinado em- plena via públic I encostou ja, demos a noticia de que duas luns mal.; adiante, na ponte do nlsta de mOl'trar ri carteira que é.
um homem estlmadissimo, de acôrdo ele estaria baleado e iria para uma Rio Doce c perto da cidade de Aiper- Mas eu vi naquele problema não o co~
com as descrições de V. SIl .... - O Casa de Saúde. O Delegado colocou-o cata,justamente para defellder a munísmo. Dal essa minha pergunta
SR. DEPOENTE :..... Claro, ótimo ho- em outro carro, passamos por outra vida. dos presos. A população não que tem um senUdt. de pesquisa da
mem - O SR. DEPUTADO SIMAO t êl tiDA CUNHA _ E o próprio filho. V. rua. e com- uma escolta ffiJlndamos ie- acel ava que es vessem tratamen- verdnde. - O SR. DEPOENTE -
8~ não tcm noticia como foi, quem vá-lo para. o Quartel - u BR. DEPU~ to melhor. A populaçüo via nos ho- Posso lhe afiançar que Chicão, por
é que fflz, como está o processo, se vai TADO SIMAo DA C~k - Mas n~ens os algozes dessa mesma popula- exemplo, nao é comunista, Chicão é

. I a porta continuava fechada. - O çaoque estava há um mês e tanto um idiota, podemos dizer assim, é um
haver jIlri, ~e se apUl'ou a guma I'es- 81'1.. DEPOENTE _ Não, n6s reti1"a- naquela InqU1etllçl\Q tremenda. O SE. coitado que emprestou o nome e o
ponsabllidade. não tem noticia de mos êle. _ O "'.D. DEPUTADO SI- NHOR DEPUTADO SIMA.o D.'I corpo para n"uel" sltu'''·''o. ltsse nãonada? - \O aR, DEPOENTE - Dou- "'... " I .............te., SImão, o Sr. poderá dirigir essa MAO DA CUNHA - 1i:le estava do CUNHA - Coronel, eu já. estava é comunista. Agora, os que: foram,
pergunta a qualquer elemento da ta- lado ele fora e saiu pela janela. - dando por encerradas II.S minhas convinha que a Comissão fizesse uma
ml1la do hOlll{'m que morreu. Se êles O SR. DSPOENTE - Ai eu mandei perguntas mas torno a. insistir, por~ consulta ao DOPS. É o elemento que
puderem dizer a V. Ex" exa.tamente que êJe volmsse até que chegasse a que realmente V, SIl ladeia. muito poderá da. uma informac;li.l. segura.
como foi, mas ~u acredito que não Assistl!ncla ao local. - O SR. DEPU- bem as questões. Quantos comunts- - O SR. DEPUTADO SIMAo DA
falem, E' lamentâvel, porque o fato TADo SIMAo. DA CUNHA - VO!;SQ tas foram presos? V. S'" é Um 110~ CUNHA - Al1ás uma sugestão razoá
se deu entre 9 e 10 horas da manhã. S'" poderia Informar se êsse arma- mem de uma cidade do interJor, se vel. Minha Ilre&ença nesta Comissão
Eu, por exemplo, procurei pessoal~ menta que teria saido da cnsa do bem que Valadares seja uma cidade tem (!sse sentldo. - O SR. DE
mente apurai' para saber quem era e Chicão, que armas arema? - O SIt, de 100 mil habitantes. V. S~ deve POENTE - Embora não exercenao
n!ío consc!~ui. E até gosteI imensa- DEPOENTE - Como já disse, não ..5 saber V. S' disse que Já houve ape· a. função policial, sei que tlIe" toma
mente quando ,um membro da 1'aml~ Jdentififiuel. Eu as vi num jipe. Como nas uma agitação comunIsta. Eu per- ra.tr parte nas agitações c trabalha: ~
lia me disse que tInha eonstttuldo o havia vários carros parados à. porta, gunto porque acrecUto q hl\ mais vam nesse sl'ntldo, apregoavam fa
Dr, Pedro Alelxo para a acusação, não sei se o jipe era da Policia ou se um problema socIal do que um pro- lavam. Também. não determinei,
para ver se realmente havia uma era particular. - O SR. DEPUTADO blema de comunismo no Vale do Rio nunca lalei ao Delegad.. ou da Co~
aPuração à altura. - O SENHOR SlMAO DA CUNHA -:- Eu faço essa Doce. O SR. DEPOENTE - V. S' mnndante do Batalhão contra a, b ou
DEPUTADO SIMAO DA CUNHA - pergUnta, Coronel, porque os jornais tem razão de dizer que cu ladeio bem. c. João Plnhe1t·o Neto tomando o nvllio
Quer dizer que V. SI' afIrma que real- 'deram, inclusIve, até fotografias e Mas não t. Não tenho conhecimento eu aconselhei 110 próprio Carlos
mente houve êsse crime, luz quepLe, unll.nlmes afirmaram que dentro da .mesmo. O SR. DEPUTADO BIMAO O1nvo que niW agisse do modo que es
001. entre 9 e 10 horas da mwha... casa do Chiclo havia apenas uma DA CUNHA - V. SI' não tem conhe;;' tava agindo. E êle fêz essa aflrma
- O Sn.. DEPOENTE - Afirmo. - enxada. - O SR. DEPOENTE _ cimento, não tem noticias de quantos Uva. que V, Elt~ acaba de fazer,
O SR. DEPUTADO StMAO DA Isso V, Ex. sabe que seria lmpossi- comunistas foram presos? Se foram CumprImento V. Ex' por essa dignl
CUNHA - ... e nio se apurou até vel. Como com uma enxada. iam ma~ la, 15? o. SR. DEPOENTE _ De dade. Jl:le fêz esta afirmativa: ,Co~
hoje. - O SR. DEPOENTE - Pode tal' o outro a tiros? li: humanamente quantos, nào. Eu entrei na prisão e ronel, eu sou realmente comunista.
ter-!lO apurado. Eu nlío vi, não ou_vI imposslveJ. _ o. SR. DEPUTADO vi saldo no ônibus um número apro~ Não quero que ninguém me aeompa
e nao 11 depoimento nenhum. Eu. nao SIMAo DA CUNHA _ V. S' sabe ximac10 de dez ou qUinze. O SENHOR nhe. Pouco importa se me acompa~
seI. E procurei o Sr. Len1to Mannho, que dentro da casa do Chião só tinha DEPUTADO ~ThIAo DA CUNHA _ nham, se aceitam a minha pregação,
em CMa de quem ficou deposItado o êle de homem. _ O SR. DEPOENTE Mas não eram comunistas que iam se aceitam a minha opinIão. Eu MO
~Ol'~aeR~~~I~OVj=~ei~a,m~ :;:~ - Não, nobre Deputado, pelo contrá.~ naquele ônibus? Era o Sebastião Ma- alTasto ninguém. Eu faleI: mas voc(j
m~ não soube esclarecer Eu não es rio. - O 5R. DEPUTADO aIMAO tias, era o Doutor Maio, cunhado do poderia. fazer isso de outro modo.
lava em Governador Valadares n~ DA ç:UNHA - E. V. S~ sabe que a Deputado Ladislau Salles, eram mé~ Ainda..?1tei até uma~ do Trlân~
dia em que se deu isso _ O SENHOR pericla técnica que já foi feita. na. dIcas. eram advogadoll, O SR. DE- guIo !'.,Unlltr.J que ~ 4'Omunlsta. Fu
DEPUTADO SIMAO DA CUNHA _ bala que vitimou o genro do Coronel POENTE - V, ~ está enganadQ. O lano ~ comunIsta., mas não faz Isso,
V. Sf se referiu que toi um homem Pe~~ revela que não é do revólver do SR. DEPUTADO SIMAo. DA OUNHA êle nao promove essa agitaçào, esSA
que foi A porta do Ch1clio, que estava 0111C80? ... O SR. DEPOENTE - ~tavs.m naquele ônibus. Sairam inqU!etac;ao. V ~c é um idealista, náo
d~ porta fechada 10go.arws ter ~o Não ~cre\llto que isso tenha aconte- eo~ a garat~tia de V. S' que eu te~ !iaSla,PO ENefliC ,
t<9i'Ido de morte um geuo elo Goro- i' N'lo tenho conhecimento e nem nh. certeza. O SR. DEPOENTE _ e um comunista aproveltador como a.
'Rei Pedro Pallcoal nitiiti'" - feít"ioia. - Q 8&, DEPU- O Doutor Maio não foi prtlso, não maIoria no Brasll. Você é realmente
que Chicão saiu pala 'lADO. O.D&iOONHA - Quan- pt'6SWU depoimento, nlo f'ol chama. um comunista por ideal. Entio fax
It_ u,m OhlUllamettk» ••• - iE-\l~r presos am 00- M· eu tenUo certeza. O Mt. disso 11m ideal como fulano de tal,
~-w v.S".~ - • .. - Q •• .DII- ,~ SlMAQ :\:JA OUNHJ\ _ e ~itei o nome para. êle. E ~•••
!MI. - ••,~ .... J6lIollO dltíll'mlotw.' a .~ :M1MiM? O SR, liillII- aMSUde que tomou f01 que acei'lif.vR a
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minha opiWáo. Eu nunca o 4iase oom.·aDHcaoAo para a qual estavlUll ~les
vlolênoia, nunca o procurei de mOdo tlbai:tãs. Parece que mesmo aquêles
ofe~ivo, pelo contrádo, sempre o pro- pequeU08 proprietários estav!tl!l,l'cvol
(lurel aconselhando. Li vários artl- tad06 com a falta. de asistênela da
(COS, encontrei com êle por umas três parte do govêrno que não dava aten
eu quatro vêzes. li:le aindd brincava: dimento minimo àquelas condições que
0\ senhor 110je leu o meu artigo, está. são eecesárias. Sobretudo, essas má
possesso. Eu respondia: não senhor quinas estariam constituindo uma
:paIo contrário. Acho que você preci~ afronta àqueles que, queriam traba
lia tomar juizo. Ele poderá dizer lhar e não podiam V. S'lo nos pode
quais foram os meus conselhos a sua ria dizer alguma coisa sôbre êsse as
pessoa. O SR. DEPUTADO BENTO pecto? - O SR. DEPOENTE - Per
GONÇALVES - Coronel Altino MA- feitamente. Existia uma pequena fa
chado. alem dos elementos considera- zenda do Estado que estava realmen
dos comunistas ou comunistas" .:on- te sem aproveitamentp. E o Gover
fessos de Governador Valadares com- nador. parece que com autorização da
parecernm,lá em alguma ooprtimida- Assemb}éia ,Legisla:tiva, doou, essa ia
ue ou estiveram lá. de certo modo zenda. a Mitra DlOcesana de Gover
permanente alguns elementos COl11l~- nador Valadares. A Mitra nela Insta
nistas ,de fora de Govel'11ador Vala- ~ou um orfan,ato de. crianças abando
dares? O SR. DEPOENTE _ Estive- nadas. Essa e uma area de sessenta e
ram, E.enhor. O SR. DEPUTADO poucos alqueires. Existia, ou existe,
BE~O GONÇALVES - V. S". po- a Fazenda Federal denominada Fa
dena mencionar algum que sua Ine- zenda Federal porque e uma fazen
mória pudesse recordar? O SR. DE- da. que foi adquirida ainda no tem
POE.'NTE - Pl'lmeIro foi a Gover- po do Dr. Israel Pinheiro, parece que
nadar Valadares, par~ formar a liga por êle, para a União e nela se ius
camponesa, o Deputado Julião. E a talou o Serviço de Fomento Animal.
população não· permItiu que êle fi- &sse Serviço foi instalado e anos de
zesse as suas pregações, mesmo p~is abandonado e a fa~enda também
acompanhado da polícia. Ele consc- fo~ completamente abandonada. As
guiu. Foi ordem do governador para m,aquinas e o gado da fazenda fum
a poHcia dar-lhe Mdas as garalltla.1. bem fora!l1 completamente abando
FoI para ° Batalhão. 0 Btalhlio nados. Flcou apenas um tomador lie
mandou uma CompanhIa cercar o c~lllt!t. Os empregados da fazeuda
cinema onde êlé deverIa falar. PrI- nao. receb1am vepClmento e passaram
melro lHe ia falar em público mas a dizer-se tambem donos da proprIe
depois notou a impo'lsibllidzddé digo dade, cada um do seu barraco. - O
impossibilidade de falar em públic~ SR. DEPUTADO .BEN:rO GONÇAL
c ficou resolvido que êle falaria no VE8 - E' um ponto em que temos
cinema. !!:le Col falar no cinema e só de nos cu~var à. eVidência. dos fatos
os soldados compareceram ao clne- e dar razao ao DepUtado Simão ela
ma. Eu não o vi como não o conhe- Cunha quando" disse_ que· é 'neccsário
ço 'até hoje. éompareceu, togo no q?e se extirpe a ,causa dessas agita
miclo, e ,Coi motivo dessa agitação _ çoes para que os comunistas não te
isso eu digo por ouvir do jornalista nh!!m realmente campo aberto para
Carlos olavo informando ao Coman- aglr.. Então essa fazenda exIste e
do Geral nUma ;eunlão que houve no contlllua abandonada? - O SR. DE
Quartel do 61' Batalhão e 1\0 repre- POENTE. -: ,Agora ela. foi entregue
scntante do General Carlos Guedes pelo, MimsterlO da AgrJCultüra a um
que quem havia autorIzado a. ele: Topogr~!o de B~lo 'Ho;izonte. .Não
Cal'los Olavo, organizai' o Sindicato estive la mas sei que foram designa
ett0!llar a iniciativa daquela distri- dos um To~ógrafo. e um _Agrônomo
blllçao de terra, que não era realmen- de Belo Hor1zonte. li:Ies vao promo
te uma. distribuição e sim um llloti~ ver o levantamento geral da. situação
vo de atrair para Govel'Ilador Valo.- d,a fazenda. E o Agrônomo vai pro-

. dares elementos de fora para aquela mover lá- um meio de plantação ou
agitação que se processava foi o Pu- O SR. DEDUTADO BENTO GON
dre Lage.' O Padre Lage ~teve lá~por ÇALVES - Quantos alqueires mais
três vezes.' Chegava à noite e saia' ou m,enos? - O SR. DEPOENTE 
logo. Quase ninguém o via. Quando Ela_.tmha parece que 465 alqueires, -

. da campanha eleitoral êle estêvc por O SR. DEfUTADO BENTO GON
várias vêze;i;, falou em palanques, mas ÇALVES - As instalações estão aban
falou numa linguagem de esquerda, don!ldas? - O SR. - DEPOENTE 
numa ltnguagem que demonstra7a o Esta tudo completamente abandona-

• que êle pensava. Mas êle não se ma- do. - O SR. 'DEPUTADO BENTO
nífestava para o lado. Depois êle não GONÇALVES - Estou satisfeito. - O
falou' maIs. Mas segundo o prójJl'jo S. PRESIDENTE - Tem·a palaVl'a o
Carlos Olavo, eIe é que orientava. O n9bl'e Rel,ator. - O SR. DEPOENTE
SR. DEPÚTADO MÂNOEL DE AL- - Foi feita. um pergunta pelo Depu
MErDA- ,- Eu desejava saber se não tado Simão, que ficou, sem respo:;ta.
estêve lá. um personagem de Uber- O Dr. pedIU a palavra. e êle ficou
limdia. O SR. DEPOENTE - Estê- ~pe~'an~o, a resposta. ,E' com rere
ve em Governador Valadares um d~l- rencla a Ida de -elementos de fora a
tador de Uberlándia, de cujo nome Valadart:s. V. Exa. perguntou isso e
não, me recOl·do. Não sei se Caetn- eu deixeI de responder. O SR. PRE
no... li:sse' elemento foi levado:lá de SIDENTE - Pois não. Pode termi
llvláo. Segundo informações que me nar. - O SR. DEPOENTE - Foram
chegaram; é que êle teria sido envia.- elementos, além dêsses citados, do Rio
do pelo Sr. José Aparecido. que era que tomaram parte na invasão da
o secretário do Governador Ma~a- q~elas faze~das ~o Rio. mes foram
lhães Pinto. Mas eu não estive com orIentar as mvasoes em Valadares e
êsse cidadão. Aliás, estando com o foram para a Galiléia. A Policia tem
Governador falei-lhe sõbre lsso. conhecimento também désses elemen
O SR. DEPUTADO BENTO GON- tos e poderá dar informações. Como
ÇALVES - Como sempre aconteceu agora, ésses elementos digo ésses dias,
digo acoritece, o elemento comunista esta semana, ontem, por exemplo, che
é sempre· um grupo muito redu:r~o. garam elementos de fora e estão pro
Isso aconteceu em todos os países e movendo Invasões novamente lá na
'tem aconttlcido aqui nu Brasil. zona do Munioípio de ltambaQurL 
Mas os comunistas só conseguem O SR. PRESIDENTE - A Presidên
obter êxito quando encontram campo cia informa que vai solicitar do
adequado~para poderem agir. Um -dos DOPS, de Minas Gerais, também

. elementos 'que talvez tenha dado con- uma cópia, do inquérito havido em
teúdo a essa agitação, segundo esta-' Governador Valadares onde, podere
mos informados, é que além das 'mos comprbvar razoAvelmente as in

.grandes propriedades não exploradas formações que est~os, colhendo dos
econõmicamente existe jl1l1a' fazenda. depoimentos. E' s6,' Coronel AltIno?
(10 Estado, 'uma propriedade dei Es-. -;- O SR.DEP.OENTE - E' s6·· Sr.
tudo onde algumas centenas ou de- Presidente. '"'" O SR. PR&SID~
l1,enas . dt! ,máquinas novas, agncolas" - Tem. a palavra ° nobre Deputado
estavam lá enferrujando sem ter a ,Relator. -' O SR. RELA'I'OR - Sr.

presidente, primeiramente quero pe- Qwilldo tu ~uei lá já tinha' ter
dir a V. Exa. que qualquer colega po- minado. - O "SR. RELATOR 
de interromper o meu questionárIo, Então, mas V. S4 nflO viu sair. Per
mas dentro do assunto, e depois eu feito. Os fazendeiros tinham armas.
retomo à palavra. - O SR. PRESI- - O SR. DEPOENTE - Não IIS
DENTE - Pois não. será. assegurado nhor. A não ser, eu não devo dilller
a V. Exa. Faço apêlo aos colegas pa~ que não tinham. Já. que V. Exa. faz
ra, que anotem e posteriormente fa- essa pergunta eu vou dizer o seguin
çam as perguntas, - O SR. RELA- te: se eu não tinha eu procurarei
TOR - Dentro do assunto podem adquirir • para defender a .minha
perguntai; para esclarecer totalmen- propriedade se o Pais tomar o mes
te. Mas depois, que fiquem naquilo mo caminho que ia tomando. :- O
e eu contmuo com as perguntas. Co- SR. RELATOR - Então eU pergun
ronel Altino, não conhecIa V; S•. pes- to: V. S. adquiriu armas para defen
soalmente. As perguntas que vou fa- der suaS propriedades? - O SR.
zer,aqul não tém nenhum sentido de DEPOENTE - Não houve oportuni
ofensa. de agravo. V. S". receba isso dade e não houve necessidade. - d
como o desejo que nos temos de es- SR. RELATOR - Mas adquiriria se
cfarcccr. As perguntas talvez sejam fOsse preciso? - O SR. DEPOENTE
Indiscretas, mas V. S•• responderá se - Se fôsse preci;o eu adquiriria. 
quiser. Se não quiser não responda. O SR. RELATOR' - Então o pensa-o
~o há nisso nenhum·' motivo para mento de V. 51> é êste: não adquiriu
me magoar ou desapontar. Mas peço armas, não tInha armas, mas se f0ll.'"
compreenda que vou fazer uma per- se preciso adquiriria. Perfeito. - O
guntas um tanto indiscretas, sem ne- 'BR. DEPOENTE - Se o Pais voltar
nhunl ânimo de o;,'ensa, de malque- a. ter aquela mesma sltuação eu ad
rença. Não teilho nenhum motivo quirirei. Vou buscá-las pelo preço ,que
para lhe querer !.Uai. Nenhum, ne- fôr. - O SR. RELATOR - Perfeito.
nhum. E' apenas com interêsse de Quer dizer, V. 5" não adquiriu ar
esclarecer o assunto. Coronel, qual é mas? _ O SR. DEPOENTE - Não
o seu partido político? - O SR. DE- senhor. - O SR. RELATOR""': Da
POENTE - Eu não tenho atividade 'fázendeiros não tinham armas em
política. Apenas faço parte do' Dire- Governador Valádares? - O SR.
tório do PSD em· Governador Vala- DEPOENTE _ Não senhor. - O SR,.
dares. Mas náo tenho atividade po- RE:YATOR _ Temos 'aqui '" - O
litica. - O SR. RELATOR - C"Ol'O- SR. DEPOENTE - Para dizer, a V.
nel. V. El'. poderia dizer - responda Exa. que não tinham armas, não há.
se quiser - como 'adquiriu sua fazen- essa fazenda que não tenha uma es
da. ou suas fazendas? :- O SR. DE- l}ingarda. _ O SR. RELATOR --Eu
POENTE, - Comprando. - O SR. seI. Fui fazendeIro, vivi em -fazen3a,
RELATOR - Quantas fazendas tem isso eu sei. Mas estou falando me
V. S"? - O SR. DEPOENTE - Duas tralhadoras, carabinas, etc. _ o
- O SR. RELATOR - V. S" pode dizer SR. DEPOENTE - 1S30 não. Nilo
a 'área dessas fazendas quantos alquei- tive conhecimentd, - O SR. RE
res? - O SR. DEPOENTE - Eu nno LATOR _ Há. mn depoimento' que
ten11,o de cor. Adquiri do Estado. Po- diz'que os fazendeiros tinham ar
de o próprio Departamento de Tcr- mas, tinham. carabinas, tinham me
ras do Estado dar à' Comissã() a tralhadoras. são os nomes I dados
área que possuo, porque -adquirI aqui. _ O SR. DEPOENTE ,- Eú
do Estado. Comprei diversas com não tive conhecimento. _ O SR.
conheclmento do Estado. O . - 1'" A'"SR. RELATOR _ V. S'lo. tem co- RELATOR, - A Comissao r", apur_
nhecimento de que a opinião púbJi- isso naturalmente., Não há duvida.

quanto a isso. - O SR. DEPOENTE
ca de Valadares atribui a V. S'lo o _ Devo adiantar a V. EXll. que hou';
emprêgo da fôrça, da violência para ve uma notícia da chegada. de um.
que adqu.risse essas terras? - O avião carregado de armas para mini,
SR'. DEPOENTE - parece-me que que me teriam sido entregues. - O
não me atribuem isso. Tenllo a 1m- SR. RELATOR _ E:u não 11 isso . ...:.
pressão de que não me atribuem es- O SR. DEPOENTE ...:.. Essa notícia
sa qualIdade. - O' SR. RELATOR - . f i d d 1 D Sim-o
_ H(, um depoimento aqui que diz nao seI se o a a pe.o .r. a

". . . , ,.- da cunha ou pelo Dl'. Ladlslau Sal-
que é publico, e notorlO, a .0pmJa? les, não sei. _ O SR. DEPUTADO
de Valadares que V. S· adq~lriu [a- OSC 1\R CORREIA _ O depoimentO
zendas assim por méfodos ViOlentos. do Depumdo Ladlslau SaIles diz qu\,
- O qR. DEPOENTE -:- Dev~ .es- consta.va que haviam chegado 1.3(){)
clarecer a V. Exll.. que II num, JO}'- metralhadoras a Governador Valada
nal 'um' artigo do Deputado Slmao res. _ O SR. RELATOR - Consttit
da Cunha. e do Padre Laje nesse va. Não afirmoU categôricamente.
sentido. - O SR. ~L~TOR ~ Coronel, V. SI) diz que a populaçA:o
1l:sse· assunto v~m~s. investl~ar. ta~, é que tomou a defesa das proprleda
bém. A Comissao Ira lá.. E ~o pa.a des tomou a defesa dos fazendeiros
um roteiro nosso. COFoneJ, quem co-_ Nã~ foram os fazendeiros. Copiei
mandou os fazendeIros em defesa mais ou menos·as suas paJaVl'as· tex
dessas proprie'!.ades? ~ O SR. ::>E- tualmente. "Não foi .movimento dQIJ
POENTE - Nao .houve coman~o. - fazendeiros". _ O SR. DEPOENTlli
O SR. RELATOR - V. SI) nao co- _ certo. __ O SR. RELATOR _
mandou? - O SR. DEPOENTE - "Foi a população que se movimen
Não, senhor~ ~O SR. RELATOR - tou". - O SR. DEPOENTE - Jué
O Chicâo tinha ar~as? - 9 SR. to. _ O SR. RELATOR - 'Eu pei
DEPOENTE - Deveria ter. Nao en- gunto: que interêsse tem essa popú
treinessa parte. -. O SR. RELA- lação sem terra de defender as terrat
TOR -.Descul~e! sim ou não. Uma dosJazendeiros7 _ O SR. DEPO~"
apreclaçao condiCional : .. - O ,SR. TE _ Não defendia. V. Exa. nãQ
DEPOENTE - Para dl.zer .que tlllha está bem a par do que se deu em
eu precisava ver. - O SR. tRELA- Governador Valadares. Não era dii
TOR - Não tem provas qU,e em. fesa de terras: Era defesa da ordl
O SR. DEPOENTE - EU VI na p~rta pública. Não, era defesa. apenas
do Sindicato um "jeep" com mUltas ter.rà: N6s estávamos, precisando
armas. - O SR. RELATOR - Sal- fender a ordem pública. não em d
raro do sindicato essas ,ar':Jlas? - fJ vernador só, mas na região de ~
ar. DEPoENTE "7" A mfor~açao vernador Valadares. A Policia si
que me deram no momento que ~be- elou e nós ficamos numa siiuação
guei ao sindicato é que elas tel1am ficU. Está.vamos vendo o Paíll
saido do Sindicato. - O SR. RELA- minhar para uma, situação diff' f

TOR - Mas V. S. não viu saírem lima situação de fato, que V; EIf
do Sindicato. coronel, nós queremos na Cãmara estou certo têm pleh
ajudá-lo.' Queremos colocá-lo bem. conhecimento, e nós não poderiam
~ O SR. DEPOENTE - EU agrade- cruzar. os braços. Teriam,os' de to
ço a. V. Exa. - O SR. 1U!:LAT0Jl. - uma atituÇle. Essa atitude dão'
,Não· viu sair. Disse que foi, mll4 nOO tomada por mim, não foi tomad!l_
viu ~, - O SR. D~ - Coronel Pedro, nem por êste nem
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aquéIe. Estl\ atitude foi tomada pela mento. - O M. R:&:L..4.TOR ...:.. Co- ~re o andamento do 1nquérlto. Eu Todos trabalham para as flUle1ldu •
populaçáo c.J \lnle dJ Rio Doce. - l'ODel, mais uma vez, V. S~. homem não tenho conhcCJmento porque.. não fazem roças para êles. O SR. Rli:
P SR. RE'- ~TOR - Perfeito. Co' da polícia ... - O SR. DEPOEl-."TE sei por que motivo ou por que IDmo LATOR - E o patrão não tem parte
ronel, eu U, e tenho comigo em :Belo - V. Exa. tem o dite to de duvidar, ou ai'ganizac;ão outra <lue não a nor- ne.&Sa roça? O SR. DEPOENTE 
:tlorizonte, o Estado de Minas onde mas eu já. esclareci que estO'1 til 14 mal, o delegado nno teve parte aU\'a Nas que são financiadas pelos pa.
há o relanto de V. Si!- quando velo anos afastado da policIa estou 11á 14 na apuração dos fatos. O 3R. Ri!:- trões êles têm parte, nas outras não.
I&ar com o Governador Maga1l1ii.i*l anos completamente desJigacJC'. 1.go-- LATOR -. ~uem teve? O SR. DE- O SR. RELATOR - V. Sa. ac!Ul
Pinto. E lá S2 dIZ que eram os fa- ra, posso dizer quem é o delegado. ai POENTE - O inquérito poli~jal-ml- que o tratamento que 'os fuendeiros
ISIldeIros, que V. S" falava em nome não tenho a menor dúvldll. - ° SR. litar foi feito diretamente pelO co- da SUIl região estão dando J. l~l;CS
dos fnzendc;ros que estavam defell' RELATOR - V. SI.' teve parte atira, Idandante do bata.l11ao, atravéS de um homens não podía ser melhorado?
dendo as S1!llS propriedades. Como é contou ai como procurou gtl~l'u!1r a tenente porque foi_feito inquérito po. O SR. DEPOENTE - Doutor. no
que agora V. 5'~ diz que os fa·.I!ndel- vida do jornalista Carlos Ú~:l.Yo, elo llclal-mililar. O SR., DEPUTADOllniciO do meu depohnento f'U dt=se
ros estavam fora disso? - O SR. próprio Chicão, foi em vlntm-a de sua BE'1II"'To GONÇALVES - Pela Po-- que nós organizamos, através de ele
DEPOENTE - Não, eu não digo que propriedade que essa geneil 'lajou, licia ou pelo Exército? O SR. DE- mentos da Belgo Mineira. coopcl'ati
'les estavam fora, eu estava dentro. V. 5~ estava vivendo o problema POENTE - Pela Policia. Mas eu vas de consumo para facilitar a vida
lU não disse que os fazendeiros estn- dentro do ambiente p,11Ic:fll. p:ure- não Si'i se são dois inquéritos parale- do trabalhador. Isso do trabalhador
vam fora. - O SR. RELATOR - gencio, amparando com n s:,:a aut·:>r.- los. O SR.RELATOR - O Chicao rural. Sou um dos diretores õe uma
Então o mov mento era também !ios dada, com a sua palavra, ('Ol)) o seu não chegou a fundar a liga CampODI!- cooplêrativa. Agora, como já vimos 'que
fazendeiros? - O SR. DEPOENTE bom senso, V. 59 estava vivendo por 5a porque o povo não deixou. O SR. mesmo recebendo o salnrio-minlmo de
- O movÍlllenio era da populaç{w de dentro e não sabe quem é o comall- DEPOENTE - ~le fundou a liga eam- 42 mil .cruzeiros isso não dá para vi
Governador Valadares, era do povo dante do destacamento. - O SR. peneM num lllr,ar chamado Pedra verem, lÚDda com as cooperativllS
também fa'!endeiro, era do comércio, DEPOENTE - Do destacr:~el1io nfe). Corrida, em Valndares nllo. O SR. vendendo maís barato, nós or1l;8n1'1.!t
da indústria, era do povo e eu tam- Ai é que V. Exa. está-m~ bo~amlo REL.~TOR - Então Chicão não re- mos, há uns dez dias. uma coopera
1)ém faço parte do povo. - O SR. bem lá em baixo, porque e':.1 ... - presentava li. ll~a camponesa, era o tlva de produção. O SR, RELATOR
RELATOR - Está certo, mas do jei- O 6R. P R E S I DE N TE - EU .Sindlcat!'. O SR. DEPOENTE - O - Não acha que i!so é fruto de!lSa
to que' V. 6~ falou para o Deputado gostaria que - o Deputado Manoel. Chic.'io não era do sindicato dos agitação? O SR. n:srOENTE - Nno
almáo da Cunba, dá a impressão de de Almema esclarecesse q:1e é rurallstns, era do sindicato dos sa- porque antes já em pensamento nosso.
que os fazêndeiros estavam de palan- comandante de destacamento. pateiroll. ° SENFOR RELATOR O SR. RELATOR - Mas não haviam
que observando. - O SR. DEPOEN- O SR. DEPUTADO MANOEL DE AL- Mas como êle chefiou? O 3R DE- feito. O SR. DEPOENTE - Fizemo..,
TE - Não, Oil fazendeiros estava..'D MElDA - O comandante de Gcsra- POENTE _ O Sr. Carlos Olavo eu- embora sem contar com o apoio ào
[Jentro do !l~:;UlltO. -;- O SR. RELA- camento é um graduado modesto. é tregou-Ihe a chefia dos ruralistas e Govêrno. Fui encarregado de clabo
TOR. - Nao houve invasão - é bom um sargento, um cabo. Nada bá. de na véspera da RC\'olurão 0- Fadre rar o projeto. entreguei-o ao Dr. Elmo
llonfIrmar isso - nem depredação ne estranho em que o Coronel não saiba Lages. parece-me le.ou para o ohJdlo Alves NOlmeira, C!ue é o chefe úo ~er
fazendas em Governador Valadares. o seu nome, e de mais a :Dais êle um diploma de presidente do :;lndica- viço iurldico geral da companhia. "le
- O SR. ~EPOENTE --;" Não houv~, não exerce a função policiai hf~rnllls to. O SR. R.ELATOR _ V. sa. acha complt'tou. corri!!lu fdmos ao Minis
já esClll1"fCl, porque a atitude da po- de 14 anos. :G:le conhece e cita :J nome contradicl1o acha esquisito lue um tério da AgTiculturn. tivemos enfi'n
llulação foi dz não permitir que hou- do delegado, mas o comandanlc do sapateiró seja presidente de 1M stn- dimentos com o Ministério do Tro
~esse. No entanto, um. representante destacamento é um graduado ,m'>des- dicato dp ruralistas? O SR. DEPOEN- balho ... O SR. RELATe\"! - E8!la
da. SUPRA nos ndvert.u de que ha- to, segue _as ordens do dcle9;ado e TE _ Eu acho que qualquer um podE' cooperaUva é, da Belga Mineirn? O

~
rla, tanto que tenho uma planta muda às vezes de momento a nomcn- ser desde que este1a dentro daquelas aR, DEF0icNTF - E para quall"uel'

,lta por esse representante da. SU- to, são vários graduados que" el:.tiio ftIDc:óes. O SR. RELATOR ~ Vossu trabaUlador rural dentro c1ll. rc!!íiln, ,
. - O SR. RELATOR - Pode ali, para uma diligência um, para Senhoria é Coronel e decerto é da O e'R. REL..~TOR - V. Sa. -llnClI

~os dar essa planta? - C? SR. DE- outra dii1gência outro. O SR. i'tELA- Associaç§o Rural de Valadares. O SR tocou f00'0 numa çasa de l'OCelM? o
fO?NTE - fOSSO remete-la, t~nllo TOR _ A explicação não me .1dlantou DEPOENTE _ Sou da Assoc1nçiio SR. DFPOENTE - NWlca. O SR,
cópIa dela. j~ com· a Fazenda Fe- nada porque cu sei que é um sargen- Rural ptoque sou fazendeloo náo13or- RELATOR - V. Sa. nuncn ',:lmou

l
er~l diyidi?fl em glebas 51e 4 e ~ !la. to, um cabo conforme o rlestaramen- que seja Coronel. O SR. RELATOR terrn de uosseIro? O SR. DEPOfo''Iol'T'F,
ena ~Ivjdlda na manha do dia 11' to, snb:a disso. Volto à. pergunta. _ EU nâo acbo contradição em ser - NunrR, se bem que o jornal do

te abnl. - O SR. RELATOR - V. Ea. falou num snrgento, que sapateiro e chefe de sindicato. Que Carlos Olavo diga isso. O SR. RJ!,-

Eouve mort~s em o.ov~rnador V.a~a- mandou Um sargento à I'llsa do Incluência teve a SUPRA nessa aglta- LATOR - Eu tepho uma série enor
ares. Isto e fato pubhco.e notono. Chicão, mandou o sargento retil'llr:se cão? V. Sa.. falou que o Padre Lages me de informac:oes nesse sentido. O

.' be-sc qUE'nt ~orreu e nao se sabe para Já OH O SR. DEPOENTE - Nao. foi lá. ~e era encarregado em Minas, SR. DEPOENTE - O caso é 1!fpre:1
quem matou. l~?s temos aqui um de- eu disse que lá no sindicato, para se não me engano, de organizar os te,: é nue Da Belgo Mineira. 'l11 c1h~\Q
j)ohnento Clt:e dIZ (IUe as pessouc:,ue tirar as armas, apareceu um S<lrf~en- sindícatos rurais. de moflo que não um p.equPDo setor do servl<:o jurfcl!ro
mataram S,lO ,con~ccld,!ls. V. 0;)' é to. Acredito até que êsse • fAI'f!ento vejo nenhum mal no fato de êlll ir e mUltas vê2es-os element~s quI'! tl'n
homem de m\}lta mnuenc~ em Va- seja do batalhão porque lá nuo estnva a Valadares. Mas que InfluêncIa te~ balham !lo sE'l'ví<:o d.e Cl!:rvao. di!lN'n
Iadares, eu n~o.o conheCIa pessoal- o destacamento. Tomou parte no po- êle junto li. êsses s!nc1lcatos? u SR. sados, nao saem, nno deSflcup:1T11 M
mente !nllS wuJa que goza; de concei- liciamento nesse dia o batalhflo, nr.o DEPOENTE _ Eu nno assisti la casas e nós somos forrad('lll a "tlt":lr
to. que n~du se faz na cidade sem o destacamento. O SR. RELATOR - nenhuma, conversa do Padre 1..ages .em juizo contra êles, mllll dl.'nh'll c'I"l,
sua oplnlu9. é homem respeitado, Quem era o delegado? O SR. DE- com o povo ou com elementos elo sln- le1. O SR. RELATOR - "O~M"
consultado. No entanto, Ignora quem POENTE _ O Coronel Paulo Reis, dicato eu sei dos entendimentos dêie Senhoria nuncll~ ('010C011 VRcas Cli'ntro
~atou. Não ar}13 esLranho isso? .- delegado mUitar. Aliás, ::;fto dOlS, o para ~ organi:>ação do sindicato por- da. terra do poS$t'iro narR toma" tt'"!'!a
O SR. DEPOE:NTE - Acho, tambem coronel Paulo Reis e o CapJtã? que o Sr. Carlos Olavo informou 1ss1' dêli'? O SR. DEPOENTE - E\1 n'1"
penso como V. Exa.•- O SR. RE- Joslas. O SR, RELATOR - O dps- para o comando geral da. policia' na tenho V!!cns para isso. a'l ~lnl'ns
:pATOR - V. S' nu~ acha - ru tacamento foi reforçado? Ne5i'a ngita- minha presença. O SR. RELATOR terras CM bt'stantl' para as VRell!! (l'11'
yejo no seu rc,~to que e homem ~in- ção tôda permaneceu o mesmo 11ll1Uero _ Qual li sua opinião a respeito da tenho. O SR. RELATOR - tf·,l"';"1.
,era, sou tambem professor de PSlCO- de praçns? O SR. DEPOENTE - Ai formaç-ão dêsses sindicatos lurais? em tt'm"''' 111gum houve isso? I) !'; •
fog1a e entend~ a natureza bu~a posso dar outro escljlrecimen~(J. Na Devem ou não ser organizados? O DEPOFNTE - Nunca. O SR "RF,
':'"'" que quem ll"tO o conhece pode lld! hora da agitação eu fui cpm o Co- homem do campo deve ou não orga.- !.ATOR - Nunra colm·ou. na :orn dp

E,~' d. "'. P'"'''''' - O SR, ""'oi Paula R"'" •• rom,n',," do """"-,,, em ""''''to" O SR. DE- um ""'"',,, "". nu b~' a'"~ "". -
!:POENTE - Acho que V. Exas. batalhão ajudá-lo a solicitar d::J co- POENTE':'" EU sou favorlÍvel aos SiD- o posselro sa1sse? O SR, DEPn~.,..,...
. direito de 'luvidar. - O SR. mandante um refOrço para o' nesta- dicatos. O SR. REL,ATOR _ ns ta- - Absolutamente. O SR. REt,~T~>l

• TOR . - Nua ~tou duvidando, camento. O SR. R:mLATOR - Per- zendeIros da sua região de Vallldares - Desculpe a pergunta. nnrrm"'l, ," 1'1

f
é difm 1 acredjtar. - O SR, feito. V. SIJ teve ".IIDl. atuac;iÍl. pa- dão cumprimento àquela lei 'lue' es- fac:o a p~~ta comqinh1ito ~P, 0'.1'''

!:POENTE -: Eu acho j~to (lu.e c1ficadora, garantidora e preservado- tende ao homem d.o rampa os direitos der. de iniurtar. O ~R. D'FP()FNTF1
uvidem e.m vISta de eu. l'eslliir lá, ra. Por isso que faço es~s perglmtM da leI Ferrari? Casa, salários, estas - Se eu 'tivesse. feito Pll Õirlll. ~

. ~ viver essss fatos•.~ há pouco que podem parecer impertlnentro. O coisas tOdas, O SR. DEPOENTE _ justmcandq. Só se fizera~ em mJ'U
«iBse ~o Deput~do SlmUO da Cunha SR. DEPOENTE _ Eu procurava Eu não tenho conhecimento do oue nome. mn!! ac~edlto (lue nm'. n ~"!.
flUe nao acredIto que .wu. membro e\'ltar acontecimentos piores. () SR. se passa em tôdas as fazendas, nll1S PRESIDENTE - Se mai~ '1enlj~l"Yl'a. famma rllssesse para ele qU~ RELATOR _ Então o desbcamcl1to me parece que procuram dar. O SIt. Deputado dt'Sej~ usar da. palavra Hm
~atou !' parente porque eu tambem foi reforçado, o bata'h'\'l di'u .1S sol- RELATOR _ Qual o salário médio enCl"l'rar a sessao. antes a~rad!'cl'!'ilo
procureI esclarecer isllo para meu go- dados. reforçou o destacamento" que o fazendeiro paga em Valadu.res? ao. Coronel AlUno Machado n :1"'
)'êmo e não consegui. - O SR. RE- BR. DEPOENTE -"leforçOll p:.Jrqlle O SR, DEPOENTE _ TenllO conheci- pOlml'l1fo ll1'.l'stado. Fica -c:onvoc"'~"

~
OR - CJronel, quem comanda- foi para a cadeln. All..'1s. (jlUUlóio E11- menta de que a média é mais ou me- outra l'lf'lwlno pnra amanha_,;"" ~- I)

o destac~ment!' ~Cial? - e~ta~' traram os presos na caÇ!eiá eu vi em nos de 1 mil a 1.20t} cruzeiros por horas. Estâ encerrada a . ~~'~I).
OENTl!:. - La. t~ o d - volta da cadela ... O SR. RELATOR dia, com casa. O SR. RELATOn - DFPOF~Tli" l=:R CORONEl 'PmRO

ento POI!Mll e o.batalbão, mas on- - Quer di.1er que n policla 'n1 00- Que t.lpo de casa di:o? O BR., DE- • FrnRÉriU' DOS SI\}11-0S -
e hâ um batalha0 o destacamento vemador Valadares túlll<JU as provi- POENTE - Há dlvel'sos tipos, fll nito _, .

jiollclal •.. - O SR. RELATOR.- denclas necessárias para evitar :_quêle se pode dtzf'r. QUllnto a mim, estou ReWllno. de: 20 de ag~to de 1964
$ti nlOt~oU e~~efdldo nesse me~= desfecho? Isto que CjuE'l'in snber. O pronto a mostrar rnin11ns propr!eda- Aos vinte dias do mês de ll!Jõsto do
~no, en!'lO pe Ir a que me ex]) SR. DEPOENTE - Tomou. O SR. des. O SR. RELATOR - Não estou ano de mil novecl'l1tos e sessenta e

f
r~e~o. - ? SRÚ ~fIjlEN~n;; RELATOR - A pollcia Il:iO ce OIui~ particularizanüo, quero uma .lnforJn:l- qlll'1Íro ]X'rante ostn Comissão Par

es :CalJl~n 0d ~CI cpoll!aei az af de tiu, não cruzou os bl'aços dlnnte da ção de ordem gelaI. Dão escolas para lamcnt'ar de Inquél·JtO o Sr. Coronel.
. ~~r a· a c~; aÍu:LAT~en~ gravidade da situat:ão? O SR. DE~ os filhos dos empregados. O SR. Pedro' Fefl'clra dos sàntos pres!(;11 o

~
s ç es. - O '. - POENTE - Não. Tomou -tôdas '9/1 DEPOENTE - Dão. porque quase tõ- seguinte depolmento' O SR. PRFClY
u~ faz o ~~lCi:,m;~= d~~- providências . .Agora devo" CJ'clll1"ecer das as fazendas trrn uma escola }:Jró-- DEt'tTE - sr. corÓnel, V. SII. está

e - O, - - outro pontll para V. F3.a, <ler Que ma. O SR. - FlEWATOFl - Re~Ta cODvQcado para prestar depoimento
,_lnente o c1estn~awento. - O s~. o que eu não sei, níio sei .uc;:mo. genl há escolns próximas para as sôbre 1\ situação nos meios rurais 1>10
lt~T~R ia f Qresponsável ~.a mas ll$tou pronto a esclarecer 6 que crIanças. E deixam os colonos o:raba- lhor dizendo, ag:itll<:ão em Gov~r11a
y~'" a c n e. uem o coman .'?-- fOr do meu conhecimento. Vossa lhar a terra para qlle possam terldor Valadares. 'v. Sa. pode fa~~r, se
~- O SR. D~~ - d:t::0 lI!Kce~cia ~tol1 sôbre o inqué- no m8ll0S aquela. parte da !lUbsist~ncia quiser, uma eX}losiciio sõbre o pro-

~o o coman an e o - rito. o :DP.m1tado I!!imão da Cunha da ~milia? O SR. DEPOENTE - Iblema, como o el1timüe ml. se d!.'se-
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jar, não fará: exposição e será Inter- saindo e foi embora tomar o avião e que fôra defensor 4eManso Plllva. longa. ~e tranquilldade. O SR. !tE
rogado pelos Srs. Deputados. Melhor, tedos saíram. lo SR. RELA'l'OR - :Eu nunca me mantive ,d1stanclado LATOR - V. & tem idéia de'quall
entretanto, nos parece, que V. Sa. Isso foi em janeiro,· não é2 () SR~ dêsses cidadãos por terem esta óu tos anos? O SR. DEEOENTE - Mais

'expusesse dando a SUl), impressão a DEPOEliTE - Mais ou menos., Nil.o aquela idéia, não. O 'Sr. Carlos ou menos quatro anos. HaVlaàgi
'respeito dos acontecimentos do que posso precisar·o. da.ta. O SR•. RELA- Olavo da Cunha Pereira sempre bUjões regionais, mas is~o era coisa.
ocorreu em.Governador Valadares, os TOR - Quero dizer a V. Sa. que me manteve 'Comigo boas rela~ões. 'Fun- natural que entendemos. O SR. RE-

,motivos da. agitação ali rehutnte e recordo ter encontrado com o Mlnls- cionei em vários crimes, tempre tro- LATOR - Eram, CMOS i!:olados? O
como V. Ss.. vcrifical'ia, serem' ésses tro no aeroporto" que ia justamente camos idéias para Investigaçóes, êle SR. DEPOENTE - Siln. ,,E' preciso'

'motivos eliminados. O SR. DEPOEN- pllXa ValadllXes, em janeiro. O SR. me fornecia :dados que c011ffie6Ula. que os Senhores Deputados saibam"
TE - Sr. Presidente.· poderei fazer D]ilPOENTE - ~ais ou menos. Só Nquele caso da (. .. ) l!le ~me for. lUIUêlcs que nlioconhecem, que II Ba.-

·',um relato do que rea1niente ocorreu nno posso prec1sar a data. O, SR. neceu muitos dados que conseguia ci:l. do Rio DocE' é l11lla tegllio ainda
MS prlmeiros dias de janeiro e em t".l- RELATOR..:... JU5tamente em janeiro. através de sctIs repórtere~, ou at,l'IlV.sS nova, estA nos seus primOrdiosde ci
gUns cllas subseqüentes. Não poderei Está certa a sua apreciação. O SR. de seus amigos., As m1nhalJ fi- vilização, Cie uma soicedade nrofun
flizer um relato·corrente l'0rque nem DEPOENTE - 1l1.iio houve mals 11ada'. lhas manUnhani relações de amiza.- damente heterogênea e sêriamente de
sempre permaneci na, Cidade. outros A plU'te da sl11dicallzação rural as- de com a senhora do Sr. Carlos Ola- sajústada.· E' necessário que, tedos
afazeres de lá me afastaram. Nos tava-se ,processando, no bo,irro de. vo e com os meninos dêle. Nunca vi Sl"bamos disso. O SR. REIJATOR

· prlnc1pios de janeiro, época justamen- Santa Terezin!?a; não trazja nenhu- motivos para qué-me mantivesse à dil1~ -.Perfeita a observa!1ão. O SR. DE
te chuvosa, já me encontrava fora de ma preocupaça~ acentul1àa.- Aquêles tância·· déle. ltle tem a sua idéia, POENTE -: Nós sentimos e.ssa~ coisas

·Valadarcs há 11 dias. Não posso que tinham propriedades ou que ti- vamos respeitá-la e -,acal:â-la des- porque estamos Vivendo na região.
precisar o dia, mas me recordo que, nham' fazendalJo,u mesmo o povo ain- de que não me prejudique, e desde Não é uma região que se posa dizer '
quando' me encontrava no gabinete da estava conformado. Estava haven- que, ela não me' ofenda. Aliás, com a ~mesma despreocupação, com a
dent~io do ar. Waldemar Fortes, fui do uma _~erta agItação, uma certa há uma boisa muito interessante, mesma tranquUidade, q~e se vive num
procurado pelo sr. Lírio Cabral, ta- preocupaçao, mas ainda .não era coisa êESe mOç~ dirigiu o Jornal "O Com- lugar de homens civilizados,. de ho-,
zendelro em Valadares, que me con- assim muito acentuada. Mas acon- bate", sempre provocou multa gente, mens cônscios de S"". direitos e de
yidara para ir, juntamente com os tece 'que um 'felho, com b7 anos ele sempre atàcou uns e outros, mas a. lleus deveres. O' SR. DEPUTAr
ntralistas, ter um encontro com.o Sr. Idade, José· Alves de Souza, reslden- mim não. Esse homem nunca mexeu BENTO. GONÇALVES - Durante

"Ministro ~a Agricultura, Dr. Os- te em Governador Valadares, homem comigo, nunca tivemos qualquer abor- muitO tempo constituiu refúgio de cri
waldo Lima Filho, que estaria em vi- pobre e hUmilde, vai lã e entra na recimento. Nunca tive qualquer desa- minosos, não? O· SR. DEPOENTE
sita àquela Cidade, para tratar de fila par~ ser. sindicalizado. Essa sin- vença com o Sr. Carlos Olavo. O Dr. - ;Antignmente. Hoje nno é mnte
nssuntos 'atlnentes aQ interêsse, não dical1~çao não houve qualcluer per- ':aio nesa ~época, dirigiu uma lnva.- asun. - O BR. ,.RELATOR, - M!I<
só dos trabalhadores 'rurais, como turbaçao, porque, constava, a poU- sao em 53' ou 54, e cit<lU através de tava-se no Espirlto Banto·e ia para.
também dos proprIetários. Atendi ó eia ·sempre. deu garantias. Eu lluncil. boletins, através de agentes, ~ con- Minas. Matava.-se· em Minas e la

I pedido e sugeri que levássemos um !I;li ao ,local e não sei. Eu não la ser seguiu mandar Invadir uma série de para o Espirlte Sante. O SR. DE-
· advogado aO. Assoclação Rural, ou smdicalizado e1!!iO· me Interessava ir fazendas ..nos Municipios de ltamba- PO~ - Não é só. Te~os BahIal
· mesmo. Um outro da Cidade, para.. qu~ lá. :li:ste velho entrou na tua e che- curi el Frei Inocêncio, e também uma Espll'lto Santo, Sergipe. AlagoM; ali

tivesse o encontro 'com o Sr. l\linis- -gou até a sala para.· ser slndicallzlt- parte elas -matas da. Belgo MIneira era. um ponte. d~ refúgio. MalJ êles
tro da Agricultura. e pudesse- 'ler .a do. ~ 11:le está. vivo em Valadares e na.s .margens de .Rio Suaçul Pequeno; tinham um serlo Inimigo. . E este
coisa. no seu asp~ci.o juridico. Então poderá. ser ouviilo se os DePutados não, SWlful Grande. São dois os r1i"". Inimigo talvez seja.. a. caUSll.- não
êles pediram ,que eu fOsse atrás do quisex:em. Então, disse êle· que lhe Mas issO 101 a.té necessário. O Se- quel'O ter a presunçao de. dizer que é
advogado. Procurei. o Dr. .Rubens fizeram as perguntas: o 'que o sr. cretã.rlo de SegW'&1ÇB. esteve na bar- uma das causas, mas quero., deL"Cá,-la
Barroso mas não o encontrei' lui ao veio fazer aqui? Respondeu: eu sou ragem, sobrevoando a. fazenda que ti- c'" evidência. porque os Benhores ho
procura do Dr. Civa Monteiro de Cas- u;n, homem velho, co!'!o os Srs. ,es- nha sido ·invadIda, a turma slllu ele- mens esclareci<!oll, . homens que que'
tro. Em conversa. com êle, me disse: tao vendo, mas se, for . sincllcal1zado pois de. esclarecIda,. porque o que êles rem descobrir a. causa. de tanta. agi
,ora, eu não ireI lá porque ê um .as- ganho 10 ,alqueires de terra, 2pO mll estavanr fazendo não' estava. em con- f;açào, vo,u eVidenciar um ponto que
sunto já eonrecldo ê um assunte de- cruzeiros em dinheiro, para começar sonl1ncta. com. o COdigo CivIl nem com pode ser Interesante - sabemos que
batido. E se o Sr. Ministro da Agri- R ten'R e poder prodUzir. Eu sou um com os· pr1nclpios de Direito.. Eie:; na;o há um estudo sociológico da re-

$ cultura aqui vier,. êle já deve ter homem velho mas ainda me acho ,em e~tão compreenderam q~e. a11 nào po_ giao. Há VInte anos ninguém queria
. l'lS SUalJ idéias formadas e suas deci- condições de trabalhar e vim a.qul diam permanecer, porque seriam pos- terras no Vale elo ,Rio Doce. O BR.

llões conciuidas. A sua vinda a.qU1 para~. Aí dissera.m: bom; mas nao tos para fora, mesmo que fôsse neces-, RELA:TOR - Por· quê? O SR. DE
deve ser simplesmente uma praxe. é só lSBO que é preclso~.para. ser S1n:- sário a.té o emprego da Violência'. En- POENT,E - porqu.,e o impalu~lsmo, a
Então disse-lhe: já·que o Sr. nM val, dicalizado. Você vai ganhar os 10 al- tenderam, compreenderam e sa.tram ameba, o tifo e o paratif.?, ,dIZlIII.B.vam.
"ou avisá-lÓs. O- Sr. Ministro estaria, queires de terra e os 200 mil cruzei- sem haver dano de espécie alguma. 06 a.ventureiros. Esta e a. verdade.,
como realmente estava, np centro ros .em dinheiro, mas ~ai ter que tra- Depois de tirã.-los das ma.tas ela Belga Depois da revolução de. 24, a Policia
da. Cidade, na casa da vluva Blrro balliar. de outro modo. E' preciso ter MIneira, veio o· Coronel Wilson An- Militar de 'Mi,nas GeraIS fOra. agra.
em companhia também do Deputado uma carabina, um revólver ou mesmo teImo de Sousa. comandanC!o dois pe- cla.da. com uma área. de cem alqu~ires
secretário do Govêrno 'de Minas ae- UUla garrucha. Porque você náo vai lotões de cavalaria. O SR. DEPU- na Bacia do Rio Doce. Ninguém acel
rais, José Aparecido. Quando eu vol- ganhar isso, assim de graça, não. Nós TADO BENTO GONÇALVES - Bs- .tou. Os alunos da Escolll de Vi
tei à casa· da. viúva Birro, foi justa- vamos ter que brlgur, vamos ter que sas primeiras inviisões a. que o Co- çosa., qu~do terminavam o curso de
mente na hora em ,que o mécllco Dl' matar. os fazendeiros, para tomar l!0 ro~el estâ-se l'eferindo, uma. grande engenheiro a.grônomo, também ganho.
Vfuente Ferreira Filho, Iaz!a. a 'per- peito .s proprled~Qes. Depois então, parte foi em terras devolutas, não? vo.m 100 alqueires na Bacia do Rio
gunta ao Sr. MInistro da Agricultura é que eu vou_divldir as terras para O SR. DEPOENTE. - Sim, porém Doce. Nenhum quis. J?orque' ga- .
da seguinte torma: Sr. MInlstro li vocês. Ií:le então disse: assim eu não 'ocupadas. Porque no Vale do Rio nhar 100 alqueires dentro do cemi
Fazenda da Anglo _ foi o ponte 'em quero. ,Eu 'pensei que fôsse uma coisa Doce, V. ~',não encontra·mais um tério com. a ,sepultura aberta, nin
que cheguei pois êles já estavam lá legal, dentro da Constitul~o. Aí dIs- metro de terras devolutas desocupadas. guém _querll\. ~as nconrece. que, com
_ é. uma fazenda de en arda. de seram-lhe: então o ,que 'tl que você O SR. DEPUTADO BENTO GON- o Serviço do C~F e a devMtação
bois. Jl:1e diSse: não'. se'vo~ês quise- veio '"faze~ aqui, Jagabundo? E espan- Ç.AliV~S ~ Ocupadas ,nesta. OCM1ll.o das matas, que foram as perobas que
rem engoràar bois vão pllXa o Ama.- car~ .0 cidadno. O ~cidadão fol ma,- não Iegallzadàs, não ê isso? O !lbriram. as estradas naquela região. ,
pá. ou Mato Grosso ui hospltabzado. Consta, nao sei porque SR. DEPOENTE - Parte. Havia fa- Hoje o Senhor entra num jipe e de
transformar em zonaP3:llJ:grt~~lt~~U não funcIono dentro da DelegacIa de zendM de' registro próprio e que to- qualquer pontoda. região pode ohegar
Essa fazenda será dlstribulda comô Policia•.• O SR. RELATOR - O no,: rnm tambén. invadidas. Não co- a BrMili8t.. Pode parar no Norte,
também a Fazenda Federal. Já tenho me dêle, por favor? O SR. DEPO- nheço _a situação da Belgo Mineira. no, RIo dé Janeiro, em São PaUlo, sai
ordem para fazer-a divisão tenho o ENTE - José Alves ele SOusa, homem O SR. DEI?UTADO BENTO GON-· de·,quaiquer ponte da., região, graças

• . " mais ou menos com 57 anos de idade. ÇALVES - Muitos daqueles' que in- à extração de madeira.' NJio fol nem
mapa e va~os distribuir essa tam- Diante dêsse lj!spancl1mcnto liavido no. vadiram depois permaneceram e to- o Estado .nem o Muh1cipio quem cons
~ém e outrlts que forem necessárIas.. sindicato, justamente porque o cida- ram. Iegaliza~s os contratoli pelo Go- Jruiram as estradas e, sim, os madei
Estava presente o Dl'. José Maria dão' não' tinha armas, porque se opôs, vêrno::. O ~. DEPOENTE _ Não reiros. Extrairnm a' madeira e abri
Ta.vares, advogado, ex-ca,!didato a ou melhor, não concordou com a idéia conheço nenhum caso. O Dr. Carlos rnm as vias de ciVilização., Esta é
Prefeito de Valadares. Entao êl.~ iêz de invadir, a propriedade, ,matar o ta- Ventura. Siqueira mandou inVadir, em a verdade.. Então. essas terras Vll.
a seguinte p~rgunta ao ~:1inlstro. Mi- zendeiro,· ou melhor dizendo, tomar 1954, as fazendas de Alvaro Faria. Vi- lomaram-se .demais, muito depressa.
nlstro, o 5r. ~omo hon+Cm mais ex- conta dessa. ou daquela. maneIra dás eira, Fazenda. do Córrego do Sapatão. E lÚ vieram nC1uêles que multas vêzcs
perimentado... O SR. DEPUTADO propriedades, (llo foi espancado. Isso Até quem pedira provl~ências 'foi o venderllm um pedaço de terra çom ~
DENTO GONÇ~VES - O advogado alertou o povo de Valadares. E' ne- Dl'. Juiz de ,Direito, na!1uela otias1l\o, .J, posSe, Tinha uma/pedra. na mata.
é José Ta.~ares. O SR. DEPOENTE cessário que 'se esclareça ... O SR,' Dr. Jamil, que foi JuIz em Belo ,Ho- que davam o nome de, posse. me
- Retifico. é José· Tavàrcs. Faria PRESIDENTE - ·Quando foi mais Ou rizonte. Também deu trabalho foi vendia. aquêle direito de posse }lara
TlJ'vares é o secr,etãriocte,_Seguranr;a menos isso? O SR. DEPOENTE - preciSO,-Q emprl!go da Pol1cla.. maS' foi o cldadúo. Mas. vendia. como? ltam-

_ .~Ubllcn. Êle disse. Excel!n.c~a, ~u que- Mais ou menos em ,janeiro. O- SR. tudo resolvido, não houve .ViO!êl.lcil1S, bacud está lá, muito grande. Mata
ria pedir. uma orientaçao. eatuo ia- RELATOR _. Antes ou depois da ida não houve danos, porque ,nao fOI ne- de um lado, Governador de outro. Na
Jando por aI em se unir para Invadir do Sr. Ministro da Agricultura? p cessârio. Estou expllcando isso, por- quele tempo' o transpolie era muito
fazendas. E se inVadirem a mInha SR. DEPOENTE- O espancamento que 11-. população já estava. meio alJ- dificU. Digo isso referindo-me a 1940
como eu devo proceder? Porque eu te- foi depois. Perdão, retifico, foi antCjl. sombracla.. O 'SR. RELATOR - Es- 43, 48. O sujeito vendia a sua posse:
nho umf!: fazenda pequena, de cêrca Há anos já.houve casos de. 'Invasões sas Invasões anterIores a que V. Sn. iAs vêzes sõ "legava o dinheiro, porqu'e.
mais ou menos 200 alqueires e tenho de propriedades, não só na bacia do se· refere, há .quantos nnos aeonte- já tinha morido a. mulher, o pai, os

· nove filhos e dessa fa~enda é que ti- Rio Doce cl}mo ~ambém na bacia do ceram e se depois ~ouve continuidade filhos, êle queria sair dali e não ~~:"
TO ~ su.ell.ento da minha famma. e edu- Mucur1. Nao posso precisar ·se foi dessas Invasões-até chegara essa nha recursos. Então vendia. AU
caça0 de meus filhos. Como eu devo em 1953 ou 54, que residiu, em vala- época de Governador Valadares. Sou- também não tinha. nada; era apenas
proceder no caso de Invadirem a mi- dares, hoje falecido, Dr. Caio Júlio v(' isolamento? O SR. DEPOENTE um aberto na mata, com uma bar
nha 1azenda? O Ministro,. levantou- César Monteiro de Barros. Homem de - Houve isolamento. O SR. RE- raca de pau ,a 'plque e mais nada.:
se da poltrona e dIsse: se invadi- ida:~e, parece-me:que culto ... O SR. LATOR - Então essas ocorrências fo- Vendia e saia. Com a. valorização,

,rem a fazenda você se conforme com DEPUTADO BENTO GONÇALVES - ram. espaçadM? O SR.. DEPOENTE não faltou quem ChegMe para o in-
os. lnval:ores e aguarde·o bônus do O 'Único comunista na época. O SR. - Foram espaçadas. ,O SR. RE- dMduo e dissesse: o primeiro poe
Govérno. li: foi-se levantando dizen- PRE5IDEN'rn - Defensor -do Manso LATOR:'- Não houve continUidade u~ seiro fpi você; eu tenho testemunha•.

, do que nno 1'0dia. conversar pla.is poro. de Pa1va. O SR. DEPOENTE' - :e. moviméntos? O SR. DEPOENTE - MalJ eu vendi para o' fulano. Mas
.. (Jue - tinha. que temar o' avião. Foi :ele' tinha multo entusiasmo, em dizer Não.· Até que passamos uma fase bem lHe não deu documento. O SR. RE-

- - " ~ _ ri /
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LA'l':'f(. - Ate em que ponto fi mo-Iem conseqUenola dessa expansão pe- vai ficar meio sérIo. Agora, a minha dente da SUPRA quer falar conos
pB;hU~ ~1~iU lar}t ll.tfflr es~an:os cuárJn, o homem também se afastou pode fIcar certo quc defenderei. Pos~ co e vem aqui na Associação Rurai
DE;O~T~e GA tO docela. B!!" naLuralmente, porque o terreno pouco so provar como a adquiri, porque os O Senhor fique aqui para ouvi-lo'

, - n es aio· a••la produtivo mal dá para éle comer, e o que me vendC'ram os pedaços estão ~e vai fazer um debate com o Ma:
l~~~~.:as:aa~f1~(!~~~Ba~as~?~~~: boI tEm e!\sa pl'nn~e de3van~, dIgo des- lá comigo, todos. Posso provar que tozinho. Fique!. Dai a 15 ou 20 minu
fl'úu? O BR DEPOENTE _ P u 'dvan,tasem, Ja oml até mUltos fazen- trabalho, produzo pouco porque o tos - não conIlecl bem o Sr. João Pi-
i' o co, ellos, homens experimentados, dize- terreno é meio ingrato mas produzo nheiro Nett nh ela S nh

::.~~gc~~~~~·pnr:d~~~;;::l~~ ~~fl~~~ re:n qUI! onue o boi põe a. p:lta" O ho- I!e IDa,?eila que a minha não sni as~ Israel Pinh~ir:a~iftio, ~ Is~ael~ll1:;~
o1eos dn Cidade. AliáS, até :nesmo lIDem tIra, porqu.. o suje~to crIa, por SIm, nao. Eu desapare~endo,.ai tomem - chegam, o lsraelzinho à frente, o
afastl1TnIn um bocado os habitantes' r'emp]o~ ;ngorda mil bOIS. com 6. 8, ~ont!1' Mas comIgo VJVO, nao. Agora, Senhor João Pinheiro Netro atrás, o
do campo, deVJdo ás i'o.cl1lclades do I O emp'lJ,;ados: Com um ano. de i11- "e vIer uma coisa legal. .. isso Gemos Senhor Carlos Olavo. Subiram as
tlallsporte. Em 1942, eu mesmo gR.S_llern9c:a .f~to.da um lucro relatIvam~n- que aeal:!!', ilorque !éi é lei -e ,acabou, t'scadas. Tamb~m. subi. Fiquei perlo
tel, de Govel'l1aClOr Valadares a Teo-I e 8plt;~ oIvel _relatiV8~e~lte apro~ei- :s bo~ageJ!l o cldadao ir. contra a lei. da Mesa. O Coronel AlUno ficou do
fHo Ooonl, no perlodo de chuvas, oito,tavel, ~ que ~ao aeont_C:l:a em qua~- E o cldur1ao clvi1Izado nao pode achar lado de cá.e eu Iicjuel na entrada aa
clJUl> c,om a malas nas co~tas e calcas lqucr - o ItlO lamo da IIl\,!.lra, prIncl- que êle tem n dIreito de ir cont1'a a porta àe la. Inicialmente o Coronel
nrregar,ut.lils. E raramente quem ra- palmer "'~ na bacIa d~ R,JO Doce lIaS lei, porque se. lle vai contra a ~ei, a AlUno falou no SenMr Ísrai:!l que o
zj!l esta vln~efrJ, Clllt'r a p6. quer • dias ~ ...ll;(ls, numa la.oula ainda in- a lei é 1lJ."l 1'.::10 compressor: va! 1'0- Presidente da AssocJaçi'ío R u r aI
cflvnlo. quer -eu: cima de umlt jardJ- grata, po~qtle para se usar t1'atol'es dando, rotlfln~o e acaba mesmo e,s!l1a- estava na Casa. O Sr. Israel a1"l1'e
neim chllmndn na época de perna de \a~rJ~'oI4 e precIso que se tenha muito gando o mcJlvi~uo. Só no BraSIl é sentou-se ao Sr. Joito Pinheii'o Ne'1J,
pau, chegavam ao destino, denois de IcUnhElrO pa!a. se .fazer li df'stoca.. Ji'Or- que, 11m?, v~~. VI passar um fUme t'm e o Sr. João Pinheiro Netto convidou
olto ou nove dIas, tremendo, pôl'que o Ique Uml! anore abatida deflmtIVll.- que o cld:lOllO se sobrepôs à justiça o Presidente da Associação Rural pa
IDlpaludlsml" já o a'!lanhara. Era só .,mente nao desaparece da face do solo se sob~ep(\s a, todo mund.o e, ?lo final, 1'a tomar parte na Mesa. Foi quando
atl,:yt!ssnr 11 regláo obrIgat6rla, ou a Icom me!l0s de 10 ~nos o.u maIs, c,!n- êle SAIU. h;:1'o1. 1"01 aquele f~e "O as coisas começaram a criar 'tmblen
Ter,1l10 ele Jmll!llllJII OH -11 fnWa 00 forme for !? tronco. se vIrou capoeIra Can.rplct'1TO . Afinal êle saiu VIVO, sniu te desagradável, porque o Pl'eslrtcnte
FtomuaJclo e o cldadào já estava. va- ,ou capocirao el~ tenta se manter e Iherol. l\Tt's olltrns histórias todos êles da -Associaç:Ílo Rural Ievantando-Il"
cInnno. Eu trllb~ll1o naquela: reglao 'revJver. Conseqüentemente, para SIl levanl uma drsvautagem, auas, três, dissel'a que lamentava multo, maS {,!lo
111' mUltas anos, e leso era comum: trabalbar cc.m u~ tratol agricola nes- quatro cinco vêzes e, afinal êle aca- tomafia pnrte na Mesa, porque, de
torlo clcladno daquele tempo soreu a. se teneno é pl'eC150 um trator pesado, ba sendo vencido, porque a fõrça nuu- !1nitivamente, náo tomaria assento ao
sofre as ron:;equencias do lIitpaludis. é preciso de D8/ acima para se fazer ca sobrep{;a ao cUl'eito. Ela sobrepõe- lüdo de um comunista. O SR. PPJi:
mo ate Jloje. Essa Vlllorização, com a de~tocll,. porque, ~e que maneira se ,se ao -1:111'1.'110 aparentemente, mas, lIa SIDENTE - Ao lado de quem? -
(} dE'sbfln"umento d~ll matas e o de. pOdella !labalhar lLse terr_eno, arar e l'ealJdade ela. acaba sendo esmagada, O SR. DEPOENTE.- Ao lado -le 11tn
senvolvlIDrmto do rebanho pccunrlo é adubar esse terreno se nao se pode porquc o direito é mais forte. "A fôr- comunista. Seguiram-se àqullo muHas
que caUSI'l"um coblr,a no lugar. Eu f1l2pr a r~l'.'ltoca? ~f{ora, p~'gunlo:, c;a, como crJ't3 vez me disse um velho, plumas. muita. coisa.. Houve um
tDmo a JJbcl'Cll1de, peço MS Que me quai o melO, o aUlUllo;- a. assIstêncIa é produto do demônio, e, o direito, certo tumulto e o Coronel AlUno
ouvem, obsf'rvnrcm uma coisa: se n\\o ljUO o tecnlco tl:'m pura fazE'1' uma produto de Deus. Quem estivesse com procurou I1caima.r os ânimos dando
tomnrrm cutdúdos sérios com técni- destaca, que !lea em Cr$ 2.000.000, o díreJto l'_'ltarla com Deus, e quem/uma explleação, dIzendo que alI 1'.'1
coso em rC'Jal'ào Il. el'osiio do solo do Cr$ 3.000.000 e Cr$ 4,OOO.000? Muito estivesse com a fôrça estaria com o tava em mlss1\o. Unll queriam fazer
Vale cl Rio Doct' talvez p~ra ')s nos- bem. Dal como disse V. EXl1., surgiu demônio. As suas glórias e as Juasl!õ~ça. para cima da Mesa. Eu mesmo ~\
sos netos ou 1J1sn~fo~. aquilo será um e:osa forma. de eXl'.lOI·LI!;'lio de dizer que glórias seriam temporárIas, efêmeras," procureI conter os ânimos e não
dl'serto. O SR. DEPUTADO BENTOl lu o fm:ena.E'no.nllo yuer plantar, que Na realidade - hoje sou um homrm deixe!. Finalmente, conseguimos con-
GONÇALVES _ Aliás um tecnlco as terras nuo sao para criaçáo de ga~ velho, ob~ervndor -- ninguém precisaIter os ânimos. Afinal êles eram

1nrrJes há 80 nnos passou la por Ido, luas para a llorticulLura. Eu nlio ter dúvida disso. Quem tiver duvl· visita, e as visitas têm direiro t um
nfJ~~I; s~tor e nelos estuclos que fi!zIentendia. disso, francamente.' EntendJ da. bastn f,Ó Sl'ntar mn pouco ~m ni~ tratam~nte melhor. Por principio de
_ en JI um reJntorJo mais 011 menos dep.ols que p(lS~l'i pnra It reserva da guma parte e ll1editar. O SR. PRESI- educaçuo, semprc concedemos àll l1i
ha 10 {lno~ pns.<;uclm; ....: dlE~~ em. dt:'. PobcJa Mllltar. ;re,nho oUidl!:clO cle fa- DENTE - Coronel, se V. Sa, me pt'r-' sitas um tratamento melhor. >\llits, o
pois de uns tantos anos, nqullo nU ,7endn e chegueI a conciusao de que mltlr, gual o conhecimentD qlle tem árabe é muito difel'ente. O visit.lllte
psl.nvr' ![J(lndo a sl'r um d2E('\'j,o do :fllzendo. t'l'mo 'C'~!',órl(l. nlio l're~,tll. Se V. Sa. C1()s recentes acontecimentos de lá tem regalias especiais desde que
Brasil. Esse estudo foi fello por um· porventura existe alguém aqui, que GovernalÍor Valal!al'es? Desejava, bC esteja com um dos rlementos d,i C'~
engenheiro espl'clnll:<ado. O SR. RE- ~se'lR tl,zendl'Jl'o e (fee me e!lteja uu- i'ôsse possJveJ, que V. SlI, nos dasse sa. Mas, desde CjUe há dois qUllôme
LATOR _ Já tl'mos dCp01Dlflntos qUJ vindo, poderia di:rl"l'. Como negOcio, seu relato sólJre os acontechnentos tros que saIu da casa, então. a 1'<11sa
dizem (I mesma coisa. Acharam que como tonte econômica nno presta. O mais rect'nles, sôbre a agitaClão que é dttesente. MtH!, como dizia, os lim-
o problema da erosão é multo sério. SR.. PRESIDENTE - V, Sa. esLá me houve POIICO antes da Revoluêêo, fla- mos foram contidos. me apresenulI1
O SR. DEPOENTE _ Muito sério e desiludindo. O SR. DEPOE'N'l'E - rere que foi a fase mais forte. Quer suas desculpas.,. O SR. RELATOR
grave. O SR. RELATOR _ E' terra. ,Como ~egóeio não presta, não dá 1%. dizer, V. Sn. poderá falar sôbre tôdas - Mas o Sr. João Pinheiro ,-ql'tto
nrenosn? ~ SR. DEPOENTE _ Nho jAgOrll, c.omo fonte ec0t;tômica, V. Exa. as agJLnçóes. mas, de preferência sô- chegou a iniciar sua exposição? O
é uma regJllo esscnc1Jllmente llgMCDl8, J:I'.!er deIXar paJ'a o fIlho. -., porque t're a élos dias que antecedel'am a He- SR.•DEPO~TE - Começou, :nas um
como muitos pensam. O Stnhor "l!, nao se desfaz, aquilo permanece; se volução, O SR. DEPOENTE _ Depois cldaal? lhe tes um pergunta." E3Se
por exemplo. lá em Conselheiro Pe- n~o houv.cr v~lor12ação. desvaloriza- 9a estada do Ministro Oswaldo Lima cldadao chama-se Délio. Mora em
n..'1, quando ainda cxlstlal1' as mntas, çao tambem nao ~ posslvel porque a Fill10 no SindJcato. na sua fase já S.anta C~uz, distrito de Gn11léia. 2n
fJunndo começaram o desbravamento denSidade demogrllfica do mundo es. a.'an~r;(h de agitação f! de espanca- tao o Delio disse: - "O senh,lr diz
dns matas, a derrubada das malas, tá. crescendo assustadoramente. O menta do velho· já havia aquela preo- que é para ajudar, pa~a favorecer a
n tlrnda dns madeiras. era um grande mundo todo hoje, ~om !'llras exceções, Cup~r.lio de q1le realmente as fazendas agricult?-ra. ~ntão, pedl~i.a a V. IJ:xa.
celeIro éle Minas Gerais as cldade.Q de ,padece de fome, porque a produção iam ,ser invadidas, porque êles anun- uma onentaçao: eu arei 10 alql1elres
Conselheiro Pena. e Tumurltl; gran-Ijá é inferior ~o consumo. Pnrece-me ciavam isso já de maneira aberta. Lo- ~e terra. Paguei para arar e "slA.lcal.'
des armazéns para compra dos ce- que com e>:ceçao ~os Estados Unidos, go no dia seguinte à estada do Mini, esses alqueires, Cr$ 2.000.000,00. Tõ~
reais que eram produzlcJos naquela rl'- Holanda e Canada, 3 oU 4 países que tro em Valadares. quando ne enron~ da minha economia e !l1ais Cr$ . • .•
gilio, proq~lc. quando dCl'I'ubtwllm as Iproduzem o suficiente para si e para trava tH~ avenIda, fui surpreendido. 500.00000 qtle a.rranJei. emprestado.
matas, prImeiro: a. planta feita na fornecer a outros plllses: o l'esta dos como todos os que lá estavam porque PlanteI milho e arroz. A canlc'lla fof
mata. na primemo dcrruí:'adá ela não loutros palses estão todos em carência lo comércio fechava as portas apressa- Tintensa. e .perdi I'l prlmelrn 'DJlIllta.
dn uma capina seca. Sel'lundo, ela Ide produtos de alimentllç'áo, porque a damenl~. Eu me dirigi II um cldndão amei ma", 200.000,00 por emult\sti
eneontra uma camada de hUID?S com Ipopulação cresce. Acredito que atéle perguntei: - "O que há? _ :t o n~o e fIz a segunda planta, que lar.a- •
eCf'lxente produUvidade. Entao, em H980 ela estará c1obl'fl<:la. e dobrada comércio que fecha suas portas em bem. está. morrendo. Agora, nesse l'a
consequllncla. no primeiro ano ela dá que esleJa, se não tivermos uma for- protesto ao SuperIntendente da SUo 60 flQuel devendo aI? Banco do Bra
bem. No segundo ano l1~lllS ou meno.'l. ma convenlenle dI' produção, Se não PRA na sua c!(lnde. Il:le está na Chur- sl1 (]r$ 700.000,00. Nao vai hhver pl'O-
e no t e r c e I r o nao dá maIs' tivermos um sistema de produção Ire- rascaria CJ'i~tlll com o Sr. Carlos Ola- duçao.Está tudo perdido. Pcr~l1nt.o
nada Entao, dlss:, mas. tem que Imos n. íonH', Mas, a SUPRA, voltando vo e o Ch'c::m e ia vlel'l'nl In (1') 'F"- a. V. Eu,: Como deverei ~ proceder
ver o capim C/,lonlno que e um capim Iao C"SO clt> Val:lclao"c3. urressltnva, co- zeada Federal. O Conmel Alt1no já Ipara CJu~, êlcs nã!, me tomem li pro
que avança: l\ I'oilnha o conduz nas Imo me disse o próprIo Carlos (. .. l, foi para lJ. Foi Chl'Ullldo pro nllltu- priedadei ? Ele .!lua deu respost$ Pol
penas, o boi nos rêlos e a jaó t.am- tinha que fazer a relorm~. Então, zinho. P.refel1o de Tambacurl. e Man- uma va a. - Nao, ai o 5~nhor 1\lran
bém o conduz nns prl1as. e f1l1o.l-\dlsse eu no Cnrlos: "Mas, Carlos isso dou convitlar mais alguns compunhel- ~a co:n um amigo empI estado , " se
mente, empasla. Na mata em que tire não vai dar certo. Vai prejudIcar '.nui- ros para Ir para 16., OSR. PRESJDEN~ Dcos.a ~OU?'? aml{:o..• "1iouve mna
Il mndelrn ela flca empastada de CLI- ta gente. - NlIda, Coronel. Agora é TE - Lá aonde? OSR, DEPOENTE I est1'ondo,a. .ala. N~!o conseguIu '>OJu
pim colonl~o. E o capim co~onlão pr9- a hora da virada, e a SUPRA precwa -' Na ChurrascarIa Cristal, onde o Sr. ~gnarcloAmoblem~. Depois dhso .fI

vocou, enlno, o desenvolVImento da ter SIlU decreto assinado. E, para que J050 PInheiro Neito estava Jantando ron no °A e~lou DidO ~ll cImo
TJE!CUlÍl'ln, n{lo da pecuária Ieltt'ira, mas seja o drcreto assinado é preciso que com o Sr. Carlos Olavo e com o para c campo. qUe: e c adao l"rge
s6 de boI de abate. porque o queijo, façamos uma agitação profunda. Olha, FrancIsco Raimundo da ,Paixão. mais ~o~tl~:~bidid f~~. c~m béutroscmro,
por exemplo, de leite de gado que se o Senhor segura o pé que "amos in- conhecirlo por Cllicão. Me convidou e tomou ravfã 11 ufal!lm ~'l R ê!e
nllmenta do cnpJm colonião, é um ..adir a sua. A ordem é para invadl1 eu dJsse: - Não. Não vou lá. Não te. zonte ~h o e para e o on
t!ueljo que com 4 dias ninguém maIs mesmo. - O senhor está brincando I 1l}]0 Dllda que ver lá, Estava indo ao .lonte· di~s:g~e~rJ:d em ô~elo Hori-
o com!"; é dtlro. E se d!ixar 6, 8 ou 'Não vai Invadir não. Minha. fazenda dentista. - Não vou lá. Como não havia acontecido Mes s re f ql{e
10 dlos êle apodrecE'. Nao é como o é pequena. Minha fazenda nem se flli. Fui ao gnblnete dentário fiz ti tura à id . as, naque a Ii
queijo serro daquela zona 1e 0110.- enquadra. nesse dJspositivo da. au- curatIvo nó dente e qUando'descia estavam snnaa'A~:O!J~~e..r:,deirm;, ~I:e t já
nhães, Per.anha e Santa Maria, que PRAI. .. Ela tem 170 a 180 alqueire,!;I passando em frente à. 'l'elefônlca. em comerciantes, cOqJercllriós esti1 ~'\,~~
tl'~ uI!' c!ima frio. PrImeiro, que. o Náo vai inte~~ssar ao Senhor. O Se- cima, na sala da Associação Rural, ram que deverínm se OI" :l1íZa~ C' ~u. •
('11m!! f' fl'JO e. segundo, que o cllmm nhor tem mUlta fazenda grande pa.- havia muita gente: Estava tudo fe- ra. se defenclerE:m dllqUel: estatlo ":e
é mais calc!ficado. Mesmo para se fa- ra invadir. - :Mas temos que começa.r cha.do e tinha muita gentc na porta: COISas. E, 1'l'altnente, a cidade Intel
z~r II cr!l1(:~o. de gado não é dlspen- pela. sua, porque o Senhor é 001'0- bancários. estudantes, senhoras, tra- ~a, mulheres, moças, crIanças, ricOI
bI'vel definitivamente o sal. perm~- nel. Oomeçando pela sua, as outras balhadorf's, havia multa gente . .En- e pobres se congregaram para lular
npl1lr no cõcho. como tambt<m adl- cedem e se encolhem. - 'Bem, ml'U tAo, encaminhei-me para o local. Di.. porque a coisa já estava clara enti\o'
olonnr à racllo do al'lIMal o cobalto. ,am1eQ, se o neg6clo é Cl~eoar Pfla p{si-me ao Senhor Ot.'tvlo Abrantes que era uma açãó p.omuni;ta' .. ni~
Q t:~lcJo, o rosfn.t'l. porq\j,0 o caP,m .~. se e J1O"j) t$iver disposfq, ~- ,r.re$ld~nte da Associação Rurp.l: ~ podel'inmos ficar à. mercê de ~titt1dl'''
pnl"... I/í" lo ...i>Jm. _~lU'iIl moOOllf.llll. t!ltrA.. m« fllY! Mltllt>MlWU. UM'e. 1't'IASI!r J:iao Sr. Otávio. o Que ffue há? - O Pr~i- como aauelns. 'rodos corrernm, -MII'_
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to bem. Houve aquela. situa.çl\o tensa. çu". ~uspendi a viaiem e rumei pa- de que lUane1ra eu aaquirl proprfeda- 40 Ilest& hora. Naturamente o depol
e ticou deliberado o seguinte ZIlm o ra o Hospital' Nossa. Senhora. das des, é muito simples, as pessoas de mento está sendo gravado, a impren
povo: "nenhuma propriedade será in- Graças. Chegando lá, encontrei o 1'8.- quem comprei ainda vivem. Eu pode,,;, sa está ui livremente para divulgá~fo,
vadida, porque a. propriedade Jn"I«ll~ paz, meu genro. em estado de ~oma.! rei citar-lhe os nomes, a coletoria. e mns eu tenho a impressão de que o
alá, se a polícia nãO tomar providên- um balaço na. cabeça... estado de o cartório de ItambacUl:i a que per- caso se reveste de características as
eins quanto aos invasores, então o coma. O SR. RELATOR - Seu gen- tenaia a região na época em que eu sim multo intimas, de uma ligação
povo tomará suas providências; Mas ro? O SR. DEPOENTE - Sim, meu comprei as- terras estão com sues por- m~lito estreita entre os dois ~ ilustres
foi invadida. uma propriedade no genro. Estava em estado de coma. tas abertas e eu estou certo de que representantes' de Governador Vala
Municipio de Galiléia. Certa Itl.lUlhã Vamos tentar... Mandei chama.r fI.l- não negarão certidões a nínguém. dares e não vejo também interêsse
invadiram a propriedade do Sr. roia, guns médicos amigos. o Dr. ~Couri e Mas vamos admitir que as certidões para o próprio Coronel AlUno em
porque lá. havia. um Sindicato. PI'- outros cirurgiões mais, experimema;. da. coletoria e as do cartório nAo se- aqui permaneça. Para não abrirmos
garalft o fazendeiro (levarani-no co- dos. ll:les ficaram lá tentando lnals jam bastantes, possam ainda deixar um preaedente, eu pediria. ao Depu
mo refém e depois fizeram-no W1.var alguma coisa, mas. infelizmente, foi dúvidas, mas lá no registro tem o no- tll.db Manoel de Almeida que retiras
uma sepultura. Uns queriam ente- tudo em vão. Horas depois, 'um 1'11- me do vendedor ou dos vendedores e se o seu pedido. O SR. DEPUTADO
rá-Io vivo, outros, matá-lo. Outros paz de 32 anos, pai de 4 filhos, mor- eu poderei indicar onde estão porque MANOEL DE ALMEIDA' - Eu aqui
diziam:" -.:: Não. 'Não o matem. Pri- ria. Deixou um menino com'5 '\n1)9, dentre todos os que me venderam pe- vejo sempre a conveniência da cola
meiro êle vai dizer onde estão a mu-, outro com 4, uma. menina com ..2 e daços de terras só um está 'morto. Os boração, e atendendo à solicitação do
lher e as filhas, que nós queremos meses e outra com um ano e m<!io. outros todos estão vivos 'e até são Deputado Belito Gonçalves, retiro o
nos divertir". E êle dizia: "Não. Não, Estão ~comigo. Se D~s quiser e me meus amigos, alguns d~les são até meu requerimento, embora não veja
gente. Fiquem com a minha fa~en- fôr pei'mitido viver. eu Os l11'iare1. meus compadres. O SR. DEPUTADO inconveniente em que o Coronel Alti-
~da, o dinheiro, tudo que eu tiver. Po- Deus dá. um jeito.' Não haverá pro- MANOEL DE ALMEIDA - Sr.Pre- no assista. ao depoimento, pois que
dem ficar cOm tudo, mas.me deixem blema. Diante daquilo. s'1io' do hos- sidénte, permita que interrompa o de- também êle faz parte do público. O
ir embora." Mas o destacamento po- pital, vou em casa. Quando chego em poente para perguntar a V. Ex"', já SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado
11cial de Galiléia tomando providên- casa, já na porta, encontrei com o que êste depoimento é de natureza Manoel de Almeida. retira a. sua pro
cias, êles correram. E o Delegado de Delegado e o Comandante do Bata- pública, se seria permitidá. a presen- posição. Eu quero no entanto, no exer
Valadares, o Mp.jor Paulo Reis, jun- lhão. que me disse1Jlm: "- O i~nhOt ça. do Coronel Altino Machado pois cício eventual da Presidência; salien
to ao Comandante do, Batalhão to- não vai lá. jánào. Já tomei as r.ro- que êle já. depôs. O SR. PRESIDEN- tar que na ,minha opinião pessoalllào
mou providências junto a Belo lio- vidências. Já mandei tropas· IJlira lá TE - Perfeitamente. Processualmen- há nenhum impedimento -legal para
rizonte, e tiveram ordem para .ia! as~ para. prender o' Chicão, prender tu- te êle não podéria estar presentes de que o Sr~-Coronel Atino Macha.do ou
sistência.. Então êles enviaram tro- do. - Absolutantente. Não vou criar depor, mas já que depôs, não vejo qualquer outra pessoa que não seja.
pas para Galiléia: A tarde a sitlIaçlio problemas com autoridades. Não vou nenhum inconveniente. O SR. DEPU- decorrente da Comissão já convocada.
já era. inteiramente debelada. Já n~(t crIar dti'iculdades para as Autorida- TADo MANOEL DE ALMEIDA _ possa estar presente à. nossa reunião.
havia mais invasores na propriédade, des. Fui agir, cuidar do defunto. De- Eu agradeço, Sr.' Presidente. O SE-- De qualquer maneira. acato a. delibe
e a coisa estava mais calma. A IlZi- pois. no dia seguinte, após o entêrro, NHOR DEPUTADO SlMAo DA ração da. Comissão. Vamos continuar
tação" se existia, era natural, p/)rque tomei o avião e fui para Belo Rorl- CUNHA - Mas alguém da Comissão, com os nossos trabalhos. O SR. DE
êles tmham um objetivo. Mas, co- zonte atender ao Comandante-Geral. Sr. Presidente,. poderá requerer aca- POENTE - Sr. Deputado, permite?
~o. sabiamos também dos ob1etlv,os. Recebi d~terminada. misSão para. '\\ia- reação se houver alguma. contradição. A pergunta. de V. Ex' atingiu dois
nmguém dava muita. nnportáncla. jar no dIa seguinte, nlas, infelizmcn- O· SR. PRESIDENTE - Nt!sse caso tóp~cos. Primeiro, sôbre as proprieda
~a~iamos que êles queriam, e ntn-, te, as coisas t<>maram - outro rruno. teríamos de convocá-lo p:ira Uma des. Tenho. Segundo, quanto ao ci
guem lia impMir, que' o ~ecreto da Não foi necessário. Fiquei mais "inca acareação, êle não seria obrigado 11 dadão dizer que só se fôsse; para lá o
SUPRA fôsse "s~inado. !i!mgué~ ia. dias em Belo Horizonte. Voltei J~ Va- comparecer agora, teríamos que de- Major Pedro que êle consumiria. cçm
impedir. Povo nao impediria. .:'ovo. ladares.e lá. permaneço até hoje cui- terminar uma outra. 'assentada O os ladrões O SR. RELATOrl. - Nao.
não, porque povo não te~ armas. PC!- dando da minha fazenda,' cuidando SR. DEPUTADOSIMAO 'DA CuNHA para acabar com os ladró!'lS, 11:1e não
vo tem é revôlverzinho, é cart,uchl- das minhas coisas. O SR: PRESI- -Mas a acareação seria jusfamente falou com intuito pejorativo. mas lou
nhas. ~ulto bem. D~corr~os :nals DENTE - Pelo' que vejo, o depoi- sôbre determinados pontos de possi- vando, elogiando, ao sua 11.titude. O
alguns dias, :- eu estIVe vI~j!md? mento de V. Sa. nesta;' parte lá .~tá veis contradições. Então, se êle es- SR. DEPOENTE - Mas tavez o lou-

. Voltei no dia 30 de, março, ~ sltuaçao encerrado.. Tem mais alguma decla- tiver presente assistindo a êste de- VOl' dêle não tenha sido C"Ápressac;lo
era bastan,te tensa. O 14inistro da raJfão a. fazer? O SR 'DEPOENTE _ poimento. não ha."erá nenhum senti- de maneira conveniente porque... O
Agricultura. já havia. manda~o divi- Nao. O SR. RELATOR _ COrouel do na acareação. b SR. PRESIDEN- SR. RELATOR - Mas eu entendi o
dir a Fazenda Federal. HaVIa. '.11!l.l}- Pedro. quero fazer-lhe algumns per- TE - O depoimento do Coronel Alti- que êle quis dizer. O SR. DEPOEN-

. dado seu~ agrônomos e,. um dos 'lgro- guntas, dizendo-lhe, antes, que não no está. taquigrafado e gravado. é do TE - .•. dá a entender que eu con-,
nomos, Cidadão que nao me . lembro as tome - porque algumas são lnclis- conhecimento de todos, incusive de V. sumiria .com 'êsses homens. Não. eu
o nome. pediu-me para que !lU I! o ~retas - comG ofensa; como Injú- Ex~; e' êle não poderá mterferir no nunca consumi com ;linguém. Eu ci
Coronel Altino fôssemos ter ~m ~n- rIa. Aqui estamos paraellclarecer as depoimento do Coronel -Pedro FerreI- tarei as delegacias, em que trabalhei
contra com êle lá no edlf1.clo. 1'0- coisas e de maneira nenhuma taço ra., apenas o ouvirá. se fôr necessária quando estava na ativa, e já que não
mos, e êle lá nos advertiu: , - Ollia. perguntas para magoá-lo ou com a acareação, o Coronel A1tino deverá me puseram na. cadeia até hoje, que
Os senhorE!!! tenham cuidado. Os se- Intuito, d ofendê-ia: Queremos Cf'- manter o seu depoimento e o Coro- não me processaram até hoje. que
nhores estão pensando que a iJol.:la é clarecer certos pormenores e V. Sa. nel Pedro também.' Eu não vejo por façam uma. devassa e me processem

. d.e um jelto, :mas é de outro. Eu trao: responderá se quiser, mas pedirIa que a presença agora do Coronel AI- amanhã. Apresentem os crImes que
b~Ího no Ministério da Ag~i~ultura. que -tôsse sucinto. Prime!J:amante, tino Machado possa impedir. mas se eu pratiquei e me. ponham na cadeia.
N"ao S<:lU favorável a isso, na? Mas, Vossa Senhoria tem partido poh1.l- V. Ex' tem alguma dúvida, quanto a que eu me defenderei porque para to
da. maneira. como eu yi as cOlllas ho- co? O SR. DEPOENTE -- Não. Nuti- isso, eu consUll:aria ,a Com1s!li.o que dos os crimes existe defesa, todos os
je, os senhores poderao ser ll.tallflclo~ ca miltiei em política. O SR R,1!:LA- é soberana e que decidirá conforme criminosos têm'o direito de defesa. e
de. um ~omento p,ara outro. OS SI"- TOR - Coronel, V. Sn. é muito co- lhe parecer melhor. V. Ex' quer que acredito que a mim não será negado
,n~ores vao presos. O senhor é tnU1.~.(l nhecido· em Minas Gerais pela sua eu consute a Comissão? Ó SENHOR êsse direito. O SR. RELATOR _
VISado, Co1'onel. Os senhores serao atuação no Vale do Rio Doce. Tenho DEPUTADO SIMAo DA CUNHA _ Qual a causa real dessa agitação últi
atacados e presos de.um mom'3nto um antigo ,muito particular em Go- Sim. O SR. PRESIDENTE :-. O ma emc,Valadal'es? Foi realmente ex
para outro. A coisa nao. é como os vernador Valadares, que há muItos Deputado Manoel de Almeida per- citação comunista, óu foi um-proble
senhores estão pensado nao. Amanhã. anos" dez talvez - conto apenas o gunta se o Coronel AlUno Mllchado nla social agudo? O SR. DEPOENTE
vem o Ministro e vai faze!~ntr;~a fato para V. SI) ver como é conheci- que depôs ontem, poderá assistir aó -' A reSposta eu não poderei" dar de
'~hil~e~1ap;::er:l ~~di~~ICãoó t> o do em Minas - êsse amigo, .José depoimento do Coro';lel Pedro Ferrei- maneira. precisa., porque eu não sou
Múcio Ataíde tin!llL 'uma. ~ta li ~. Duarte, a propósito de multós furtos .ra. O Deputado simao, da Cunha con- um especialista 'em sociologia, O SE
Rádio. Não sei se ainda tem. ~ ~on~ de. cav~lo que estava havendo na re- sidera que, em face da_ possibilidade NHOR .RELATOR - Na su~ opi
cedeu-lhe meia hora na rádio onde giao, dISse: a única. solução é o Ma- de uma futura. acare~çao, essa.. pre:- niãot q ~R. DEPOENTE - I:lao te;:
{He' ficava fazendo sua pregação di- jor Pedro; vamos pedir para vir!-"a.ra. sença é inconveniente•. Eu consulto·o nho oPJPil!'0 a dar ai, porque ISSO f 01
zendo que realmente estava recében- cá. o ~ajor pe~ro.. que êle ac.aba com Sr. ~elator em primeIro ll!gar e os uma cplSa que aconteceu no Pais to
do a. Fazenda Federal, mas que ta 0l! ladroes; Então, a primeira mforma- de~alS membros da. Comissan em se- d~ de norte a. sul, de leste a ~este,
ocupar outras fazenl;ias e,-se necc."slt- çao que tive d" V. S. foi est~, de gUl~a. O aR; ~AT0!t - Sr.. Pre- nao foi um fenômeno local, fOI um
rio, até mesmo a dos Abilios. A coi- hom~m que aca~a. com os ladroes e sidente, eu nao vejo razao para o Co~ fenõmeno nacional e pelo que liamos
sa. então. estava localizada:, /"""'1 já. fIquei com sunpatia•pelo homem ,ronel Altino Machado que já depôs n?s, jornais, pelo que' ouviamos nos
decidido, as f1.zendas que iam ser que !lcaba com os _ladroes. Portanto, onteI}l, fazer presença aqui. Nesta. Co- radlos, na. '1'êde •da demo~racia. trata
ocupadas No mesmo dJa 30 peul I I _ li. pruneira Impressao que tive de V. missao .nunca se deu o caso de um Vil-se de agitaçao comunISta, de uma.
nhã, recbei Um radiograma, 1el.~13 S' foi multo boa. N.o entanto, V. S~ depoente assistir ao depoimento de' tentativa. para a derruba~a. do re~ir
uma radiofonia e depois um telefone- é homem que tem tldo missões muito ol;!tro. A meu ver o Coronel Altino me democrático e pela .lmp!antaçao
ma de Belo Horizonte, dO-Comanclan- d1ffceis em Minas, e deve ter uma pao deve vir, porque temos conserva- definitiva do poder bol!lhev1Sta. Os
til da Policia. Militar, pedindo ninha meia dúzia. de !Dimigos, _pelo menos do sllmpre o segrêdo. o sig1l0 do de- acontecimentos eram tao idênticos'
presença. lá em Belo Horizonte com desafetos. pessoas· cujos calos V. S' poimento. havendo depois uma aca- aos que se· passaram em outros pai-

, urgência. Mas tinha. coisas oa;a ar- pis~lU e essas pessoas podendo tirar .reação, então os depoimento já. esta- ses, que foram bolche'.:izados, que senti
rumar. tinha coisas para ver a d~i- um fir;linho no Coronel .Pedro tiram, riam datilografado!! e mediante o tex- que tínhamos confusao, que o movi
xei para sair mais tarde, num d.vião \ia forma., Coronel,' que a pergunta to é que se .poderia realmente fazer menta era comun~ta. Estávamos sob
da. CETASP, de 'Propriedade de Wal- que vou fazer agora é nesse tipo. Sa- essa. acq\'eaçao, de torma. "pe voto a bandeira comunlllta e conseqüente
ter :Benzo. A tarde. quando já alltava bll. V.,~ o conceito que tem a. opi- Pela negação a. que o Coronel Altino ment~, aquêles que '~lntla pensam-<ie
chegando no campo fui alcan"ado niao publica de Governador Valada- assista. ao depoimento. O SR. DEPU~ manell'a diferente nao poderiam, de
por Um cnrro em .que vinha mÍllPa res a respeito do modo como V. S~ TADo BENTO GONÇALVES ~ Se- finitivamente, estar de acôrdo, ti
Eenhora, juntamente com o iono do adquiriu fazendas? O SR. DEPOEN- nhor Presidente. eu estou em des~- nham que 'Se preparar pa~a se defen
carro o Sr. Sebastião de Aguiar re- TE - O conceito nesse setor pouco ctlrdo com a tese, porque a Comissao der, "para defender o regune em que
sidente em Valadares. Vi minhá tle- importa; aquêles que tiverem dúvi- de Inquérito é. uma comissão pública. vivemos e eu. não escondo. não nego
nhora. transfigurada e disse: ."..:.. O das••• O SR. RELATOR - Sim, pou- e tendo 'l Coronel Altino já deposto, e não negareI em tempo algum que
fJue há? - O PasclÍoal está no nu,,- co hnporta, perteito. O SR. DEPoEN- êle não poderia interferir rro ú.l'poi- não sou home~ para viver dentl·o do
pitnl gravemente' ferido. - O que TE - ...' ou que quiserem afirmar menta do atual depoente, mas se fOr regime comunIsta uma horll._ sequer.
,foi? - 11:1e foi atirado. no Sindicato. dê que maneira} quer dizer, aquêles necessária a acareação, êle terá to- Preparei-me' para brigar - graças a
'Está no hospital. - Qual hospital? que tiverem consciência, que quiserem mado cOilhecimento também do de- Deus não f91 preciso, mns se fôr ne
- Hospital Nossa Senhora. das Ora.. afirmar bem com a sua consciência poimento que está sendo aqul toma- .cessári~, amanhã, V. Exas. poderão



contar certo UltD wn soldado das n-j1tram mt-1't»'S o lamlllCêutiCtl e o fl- LATOR - ••• para policiar a. -cidade. qUl1nro V. Ss.. paga l&Nl IttM traba~
lelras da tiúnooracia pa.!~ mu.réL'. lho. j~ 5R. lJM'OENTE ~ Não SeI. ~ 18to1 o 6ft. DEPOENTE' - Não. 1hadOl't!a? O SR. DEPOEN'IE - 03
mas nflo só pars morrer o!o, pata INC;'e taso só a dc1egll.Cla de políCia, Recrutou hbmens pedinda qae roanti- meus trabalhadores são mal;! vaquei
mnfll,f o mais. Que 1ôr PlJssl\'el eJll de- eu nl.o se1 nsm o locaL O SP... RE- vessem vigiUtncllvpllra Cjue os comu- ros, tenho vl1quelros que percebem de
:tosa da Pat:ria, j)m'que só martelo em lJ..'rOR - E ~be quem matou? O lli.<rtns não praticassE'm atos de sabo-- 14 mU nté o vaquelro-chele, qt1e ga
dc.t'e:-.a da Pátria náo é vantagem. O laR. DEPOLuTE - Não sei, mas a tngem e não saíssem também ela c.}- nha 32 mil. O SR. DEPUTADO OS
SR. RELilTOr: - V. S" pod~ dwr de1e'1acla de policia estava procedm- d!.lde. O SR. RELATOR - E o 1'0- CAR CORREIA _ Por _mês, com
quantos cornlm!stl15 llavi:J. em Vala- do io lnqUél'1l0. O 5R. RELATOR - liciamento da cidade ficou a carga de casa? O SR. DEPOENTE _ Com
dtU~? O SR. DEPOEt~TE - Ah, isso A deJeo;;acla é outra coJ3a. V. SI!' é quem? O SR.~DEPOENTE ~ Déle, o ca!:ll. c_om leite, com b:an.sporte e com
niío t: l1leto a mim nem a ut'Jilium homem muito conhecIdo em Valada- Delegado. O sn. RELATOR":" Sei, o aquilo que tem que compl'ar f 01'11. Não
c1dadão eM1. i'lSO é afeto a uma 01'- res é homem que tem profunda vi- delegado, mas V. S'I cil:;;;e que o der,- paga medicamentos e não paga mé
go.n1zaç!w que deve existir - eu CJ'ci::J veúc~a com a pollcin, e homem que tacamento estava ... O SR. DEPOEN- dico e não paga hospitalização. O aR.
que exista - em todos os Ebtnrlos, o tem profundo conhecilllento de wdos TE - O dl!StllCs.mento cntava no quar- PRFSIDEN'1'E _ Obrigado a V. Sa.
nops. ltle C11!e tenl obl.'l~açf;,o de i':sses J'llSW$ dados naqueles dias agi- tel. O SR. RELATOR - EsLava. sen~ O ER. RELATOR __ Coronel Pedra.
ter o 'seu llc!'.ario, de ter e..."Pee;a.l1.~tas tados ~ Valadares, a ponto ele - do l'ecolllido porque estáVamos den-
para obzer..ar e rlocumr.ntt;,r. O aE~ sHuarão que eu InmClJto, com a Qual tro da RcTolução e porque o policia.- qual era a finalidade da sindiealiza
N110n P'RESIDENTE - Eu 50- m~ p!=IlallSO _ pc:rder um genro, é mento tol entr~ue a homens receu- ção em Go\'ernador Valadares? O 'SR.
lldUJidn da te.::temunha que. qwmt10 homem integrado DOS acontecimentos, tados pelo delegado. O SR. DEPOrm- DEPOEN'"'1'E - Como expus, era sá
nüo tlye~e conbeclmClJlo, relpondl!<l- e n:.o sabe qucll1 tnatou? O sr.... DE- TE - elm. O SIl. RELATOn _ En- de aglutinar homens para fazer lu
se pila nzentí\'a do con!l.eclmento e. I'<:lD71'E _ Não. O &1'1. HELA'I'OR - tão cu pergunto êsses homens e.;;tll.- vasão, d93 proprlecUldes. O SR. RE
cn;;.o lhe tOsse pedido outro escl!l.:eci- f: cs~raliho; roo? O SR. D'E?O:EN~ vam fazendo o polie.lamento da oi- LATOR - E prometiam alguma coiw

menw, o cO!IlJ,lJefl1!:Se. O SR. nELA- _ Não, mio cab:.a a mu:u subar, Dno <lade? Era !SSor' O SR. DEPOE.1'l""'1"E sa? V. 5n. 'á falou uso mas eu que
T0:i1. - V. fl' nào t~ conhecimento c'J Nf.~ cabia li. mim investlgar, apu- -"- Dc\"e ser, éles pediam ou não teI: 1'0 que repita, O que promeUam a
du nianero da comunistas que ha-,1& rnr. O SI'... RLL.ATOR - Não estou contin1u1do.•. O SP... RELATOR - êssel'l trabalhadores? O SR. D'EPO~
.,lU Valadll:'cs? O s:a. DEPOEi~TE - dizelldo ÍSSO,'O E,n, DLt'OENTE - A nu não quel'o opinldo de V. S". que~ ENTE - 10 alqueires de terra, 200
iNií.o, porque não cslnva llcade; 80 sor- famUla das Vltímas apontou. O SE- 1'0 saber se V, &" sabe se era ou não. ml! cruzeiros em dinhelro para proou
vIço policial. O SR. RELATO" - O NHCR RELATOR - 'Náo ,eõtou per- o...i5R. DEPOENTE - EU sei que de- zir.' O SR. RELATOR - Essa !Ú1w
Ch!('iio Unha. armas? O sind!r~to do Igunt:ll'lÓO 2::.b.:r no senUdo, de apUl"ar pois do tiroteIo o delegado sUlpen- dicaliza(,'ão era. orientada por quem?
Olúcãol O ER. DEPOENTE .... E'VI- policJaJ!nent~. mas se V. Sq. conhece deu o policiamento. porque éle não O SR. DEPOENTE - O Ch1cão era
dentcrneni.e'{fue Unha. Falava-se nlui- as pessoalj, Sabe os nomes daqueles esta.va con'responélenclo àquil() porque o presIdente do síndicata. Mos. no
to numa {,'·wuda. pessoal do sr, Chi- que matáratJl. O SR. D.t.t'OENTE - êle ha~a IiOJíc1tltd{l. O SR. RELATOR inicto do movimento da ilinc1kaJiza
cüo. Certa ml1nllã., quantIo eu cber,a- A funilla apontou a po11ela porque - sei disso. houve mortes em Dl'lo ção, veio UtX1l\ cOllÚssâo de :Belo Bo
VE. de vl:!~:;;m. encontrei o Carlos Oia- uma das ÍJ'>Dl.s foi testemunf.a. O SE- Horizonte e então sllSpcnrIeram. En- rízonte para. ver isso. Um Comandan
vo' na P:"-Wl da. dcll:gacla. ~erguntei: .NBOR P..ELATOR - E qu(cm são', O tão, os homens recrutn.õos pelo dole- te da l'oUclll. 'Militar, o Sr. Major Ca
QJü eom t1ar-cn:b, Carlos? Disse êle: 5R. Dl1.'PO~of"l'E - ApontQU um 1'a.- gado estn\'am fQzendo o pollclumcn- pltão Amaral, Comandante da ID-4,
Vün tll::J.r os hamêns dI) Chlcão quo paz fa:::t:<lJdcÚ"o :Mamlllo Avelino. O to. Petl~ito, E agiranl de tnl manal- o Dl'. Alberto ArAntes representante
llJe.z p."er'JierU!ll esta noi:e e desarma- 8R. RELATOR - Qual' üi7.er que V.. ra que o delegado não flcou satli.lieita da 8eel·etarla. de segurança Pública,
mm. DlgO: lc1us voei: vai tirar.os 110- B~ sebl" que a 1amllla apo:ntolJ êssc e os .recolheu. PerleJto?' O SU. DE- e um rapazinho cujo nome Jlão !ne
meus? rU:ipOllóeu êle: Vim tirar ()lj nome. O SR. DEPOEl1TE - Esta no POE'?ITE - Recolheu, não dl~pel1S0U. recordo, representantt> da SUPRA. E
110n~ens e levar as arm~. Quer dizer 1nquérito. O SR. RELATOR - Per- O SR. ItEL.ATOR - Coronel Pedro, Já. o Capi!ão Amaral, do EXército. dO!!
flue· Untam m'1lW!l. O SR. RI:.l.ATOR feito, é n~lve1 que V, ~ saiba hã possibilidnde de nova agitação no vãrios contactos que teve com a Ch1
- (Jl16 ~po de anuas, Corollel, V. S~ isSO e diga tldo, p;:.rfe, to, Agora, hou- V~!ç !lo Rio Doce? Agora. UD:1'a opt- clo e com o Carlos Olavo. onde o Ch!
t.~111 Jdi'm', O SR. DWOENTE vc UrQJeiu, o seu gemo morreu, mor- niao S1.Ia q-.u! quero. O SR, DEPOEN- cão mna V~ ~aJmOÇon com êles no
Dom. eu Dão tui ver na del~aC!a. O rerloLl1 outras duns, passOlUl, is.w ter TE - A fehllost.a não ê para mim. Quartel do VI Batalhão, o Capitã!)
Sn. RLLl-:l'on - Quer d1=er que V. enb'Í$teciuo a cloa. V. S' é homem O SR. RELATOR - V. 54 aclla que AmamI usou da seguinte expresdi.o e
5+ p~t'almente nunca "''lu, o.l'liJ, rclAc1on:ldo, ti sua hUllJl\a também, a não pOde re!lponder? O SR~ DEJ?OEN- que foi usada até p!!la Imprensa: que
miaS com szus olha; nunca vIu arma outl~ fllmilla~ é querída nll. ',rZ"- Sou JJ:lu.íto pequeno para isso. o Cl'..lcão era a n·A-"MB e o Carlos
al;:;nma. O ea. DEPOEN'l'E - E'.1 cldndc, Lors.m ,enlutadas duas flUllÍ- O SR. RELATOR - Não, não, V. 84 ....IUM'
nUll~ rui ao sindicato. O SR. RE- lll1S, cnt10 e'"...sas mortes ca.usaram conhece bem o pl'ob2ema, O SR. DE- olavo era o cérebro. O SR, ltEL.~w
1,ATorr - E cofil 'êles nunca vIu ar- lJauroll nn cidade. c.aUSàt2m' uma dor POENTE - A questão é que o pro- roR - O Padre- Lage OTa o cncar~
IJU, ouviu o Carlos Olavo diZH que p'Clf~ nn ciclade. Que atitUde teve blema não é local, o problema é na- ~~~~ot~:eS~I:R:~:a%~:t~~~;
éld Unha::n m~. O BR. DE?OE.N- a pohcll1 patl1. ImIledu' ~ue isso cear- olonal. Nós falamos em agitação e ""cve -'gum" j"'flull"cla" O S"". DE-
TI:: - E que tir~hll 1:.10 soltá-los o ,e;;:;e" Á nutw-idade competente, a hoje mesmo, por exemplo, entrega-'" .... ..... .. r ."

bllSCá-JD:i. O S&' E!tLI\'l'O? - V. Bt lIo11cia, O 'da&t.:lcsmentil, O delegll.do ou l'am-me ê.ste folheto na' rua (entrega. ..t~~OR-_EuN'"noãOoVioU?viol!;".Op~;
m~lO l1Uüca viu á."nJ~? O 8R. DE- o comaud.:l.ntc do batalhão, quem ao Relator,. eu li, esrl1Vo. na hora do _J"..u..~.. lO o..,..\-W
PLlE".!\j'l-i:. - l,íio. O 8R. RELATOR quer f'ue :ftlsse Que E:5lívesse com a. lllmôgO, e parece que tem alguma coí- SIDENTE - OUtrn. pergunta: O 81'.
- 'Ii:l11 lCéb de onde vinham as ar- l't;S);/onSll.bllid2.de óe' manter a. ordem sa a1 que não está muito adequada. a Goube se €lle esteve lá? O 'BR. DE
lUiS? O 5..":.. DI:'POENTE - Tam~ tmnou pro.idéncias pala Wio pennitk luta atual. O SR. PRESIDENTE _ V. POENTE - Ouvi comentâl1os. Aliá.'!.
lJ~Ul ní':o. se eu tIio as vi. O SR. RE- [lue 1&:5" oc:Jl'1'e.sre? O sn. Dl!.'l'OEN- e~ t:ol1Siàera que o llrob!tma da agi- êle não-ficou lá de llJl1 dJn para o ou~
L.".TOf~ - l':"ln do 'tiI'Q? O SR, DE- 'i'E - Ho~re Deputad:J, plU'E'ce-ílW que tllção rural em Governador Valada- uo. Apenas horas, O SR.• ItELA
l"-GI::l'J:r; ~ 1'1::0. O sn. RELA'rOR eu cscJareti a V. Elt" que 110' dia em res é mais c~qaência do, probw- TOR - V. Sa, é acusado, juntamen
- OC IéJ./E"1uellúS UnJ.ll.Ill filmas? O lc.ue meu ge~U'o ío1 asses.sInado... O m:t. nuc1onll1? Não há. fogo de agita- te com o coronel AItíno de haver
SR, rr.:!?üE!~'lE~ Tí.dn farenda, tem 's"T?. P.ELA'l'OR - 'Sim, V. S~ la._para. ç~o espec~flco, pl'óprio àe v,nladat·es? organizado núlítatmsnLe e cornnnda
~\:trIp.e l:Jlla earqb~. O SR. P.J:LA- Belo Honzonie. O sa, .DEPOENTE - Nao 1uI. motivo, do seu conhecimíillto do os fazendeiros. -Isso é verdade? O
'r::m - ~, eu sei, sou lilllu de fa- •• , eu ~tava sendo el'..r.tnl'ltlo pelo Co- própl'Ul, em Vn1adares, plU'a provocar SR. DEPOENTE - organiZAr mU1w
2-'l:;:Je1rO. O ar;. DEFO!:1'TlL - E: l'a- rua.ntla,llLe"Geral, eu estava indo Dera lI.gltarno. O SR. DEPOENTE - Não. tannente? V. Em. sabe quantos me
J'illilUlle o J:í1Zend!?lro lllo tem UAl! ..Belo llOr.lZDZne jIJS1<'-UU!llte DO dia SIl. O SR. RELATOR - Coronol. o b&o ses .são necCS$'..ários para se fazer wm.
11:l\s ":11:", V. Ex~ el;L~ entendellua a SR PRESIDEt.T1"i; - A petgW1W, mem do campo na sua reg.iúo é lJene- recruta? O SR. RELJ.TOR - Eu .;ou

'~1.:L:lut'111 r(,':-'.::'~. ~idO da sertão, tani do nobre rlllaGCIl' é de ordem geral, lidado pelas leJs. especialmente ~la resel'lli",'i:a. O SR. DEPOE1'\TE - V.
U.:; tt's. O SR. I"..ELATOR - T.ín11alD 00 a polu::.a, em to~ êsises aC01lte- 1e1 "F'enarn" , que manda dar a. êle Exa. não faz um recruta. em qual
lJ.l3t.r,JlUló.:L~í' O s.R. DEPOI:NTl!: - c1m.:ntos !:ll a~l:.u~,;lo tomou provi- salário. escola, casa, etc.? O SR. DE- quer tropa 'cio :Brasil, em menos do
W~ uã.o "endem metra.lhadorM M- dénCw,~ a:,>enas nl11l1 fe.to. fl2 ela POENTE -: Se Deus nos ajudar se seis mesea. O Slt. RELATOR - Mu
s!m u.::.o; é prhntivo d:u; Fúrtaz AJ:- tomou eú1 túdas as fases de agitll.- Deus tiver pena. de -n6s braslleí- n5.o é Isso que eu estou ~tandl].
llU::.\::Z. O E:l. nJ.:rLA'l'OR - Eu.sel. O ção desde jal1eit~ qwmdo diZ V. ~ ros e permitir que um cUa. PO&SiUDOS Eu conbeco o caso, O SR. Dli:POEN
E:ú. l:JL'PO~Tl'E - AlI..'!!, o ClUlos me c~ou, até 1:lal'~ quando acfLbou. dnr ao menos a metade cb.qullo que 'TE _ Militarmente é predso q11e se
dWa Q-l.lC fJ..s t.IJJ1u:.m metrà1iJt1Clol'~, O .ea. DEPO~"Tll: - No síncUc:.u.o essa leI cleter.lXliDa, 1UÍS j!i seremos di: ao homem o senso .lUtar. :Pe~
qU5 b mane1ar ~~ em Abaelé, do Cl11cio havia ac1Ql1ol1c.ll pCImanan~ um povo de um PIÚS feliz. O eIl. nx- menos a "direita ~olver" e "esquerda
wa ;;ej OllUe, mas né.!;, levamoo isso temente de suv1t;o U, estava polJcia- LATO'R - :Som. entAO os lwz'Ilens do volver" e disciplina. O SR. BEL..4.
1l.al1J de rdnc.atteira. O SE. P..EL-A,- dl:l. não llá dúvida.. OS outraa IUGare.ti campo naquela região' não e::tão ten- TOR _ UM nlío ~ isso. 1l'u cot'.l'leça
TeR - .MAS cs tueI1'delros pão ti- 1Wl e~!t.m, ou r:!io exlg~ .. nio do aqu~4W .•• O SR. DEPOIDrrE - também, sou reservista, já andei mui
nhanl lUeU'albadoIu? O S.t. DE- ser o '2el'vlço llOXUloal de púliciamanto mo peiem ter nenl:um 1'~ndc'ro to no chão. já fui recruta tftmbém.
PO~ENTE -- Q~e eu saiba, nã~. O SE- cJ:l. ciclalle. O SR. RELATQR '- En- pode pagar !sao: O SR. plU:Sm:m;- Mas não é nada dís-'!o. O SR. PRE
IIlEO& RELA:J.OR - Po:leruun te.' tão V. S' acha que_ 1\ policia tomou TE - Eu queris objetivar a pergunta, SIDENTE _ Se não me engano ".

r e::sr.s lU'!',"-..:lS comuns e CCJ!1 ~ axmas todas as providtnclaS.. O 5R. DE- la me pel'llllte o Relator Eu queria Exa. é General, n!l.0? (lUsos). O SR..
'l"Jt'lllJ útr.cnàos e mortos doa clda- POENTE - Agora. no (ha em que fe- que V ea !nIorL1l3SSe Qúauto ganha P.ELATOR _ Oruanizar nilllLatmen-

U::D!J em VIL:làares em plena ~ do raro mortos o íat'tnacéutlco e o filllo, .-.:"_ :_ ~ ",' 11
(lia numa fJ.U'mAcla, V. aa sabe Que já e.llt:ívamos em plena Revoluç!iO. Tol apt'WLU ,ente. um tl'a~albadorru- te é dar armas, é ensinar os ~fl1zen-
foraD1 marios dolã ass1ln. uáo? O SE- logo doiB diu depois. Em Minas ae- UL1 brll.Ça1 comum no campo em ~a- dflirOS. dar-lhes certas condlçoes de
NBOR DEPOENTE - Como, Senhar rais os destae.lmentos já haviam sido ladares ~ ~'. O SR.. DlilE'OEi~ rE combate para enfrentar o sindicato:
Deputado? O aR. RilLA'l'OR - Além r:1!col111dos aos quartéis. O SR. 1UI- - lloje ja hã. fazendas pagaDCO 500 Eu não endosso essas coisas. Mas OUVI
ela s~u bentO rQr~ mortos duas peôl- UTOH. - E a cidade estava de.;:poU- ~1l8 JlOl' cUa, S *0, a um tra-: issC. O SR. P:RESIDE:'l'TE - Se ~.
soas em Vü1:a.dalES. âs ~ horas da ma- clada? O aR. DEPOENTE _ Já e.- balhadOl' de eaxada. Arara, êle Ü'/D Exa. me pennlte, houve um deP'U
ll11ií, um fUm:lcêulli:o e o fillw Com tava dl!Jpollciada o po11ciainento Já o rancho, llJglmS casas, outros até mento nesta ComJssão. em que o
(j~ lU'IDaS foram asaasshladOS? Ó SE- 'cstava ieudo feito por homens do barraoos, tem o leitto, no JIl.áximo 2 .. Deputado Ladislau Sales afirmava que
UrrOR DEPOE:'I"TE - Não sei. O SE- povo ~~utados pela delegaeia- O Bil- 3 mrro, há fa:aendeiros ente facilitam os fazendeirOll de Governador Valada
NHOR DJ:.?UTAOO SIMAO DA !mOR RELATOR. - Quem era o de- a})lU'te de assistência médica. pagam 1'IS estavam prontos, armados. Que.r
CmUiA - N~o foi na farmácia, foi legado nessa fase? O SR. DEPOl!lN- bOlif)ital, iMo aisdll. dentro do prinol.- dizer, ,organlzadamenté. O SR. a
l:::za U€pcl:; da AavOlWçáo. O &JJ:- TTC - J:l'B, o M2.lVl' Paulo Rais. O SE- pio de 'huma.·lidada, dentro do p1'iD- LATOR - Cem me/.1'albAdoras. ClAw
liriOE Dü'OEH'I'.1i: - Eu s~ CiOO NãOR IU1LA.TOR - 1!:le e:ltl1va te- cipio de llOlidll.riedllde humana. O M. xabinai. 11 que v. aa•• o Coronel Alw
el'lt isso, mas eoco o ~P:l'ê'>U:lillte ~2 arutuldp homens * sua coELfilWÇa PR.1'::5IDENTE - -Quer dizer que em tiDo eram 0liI COfnànG&Dt6fJ. Iso, di«o.
];~Jlu_qye e6 l;'l'~~\~eue à pc1"~lmta ••• 9 $R. DEP011:lolTJÇ - Im1 Mmas tnédI.: o trab!"lbador rural g&nM 300 Wo é verdade, Coronel? O SR. :wil
",;, ,o 8&. ~'I~ - ~ llU ~ ~~ ~ CUl t~"'" as cidades, c~roo a seco. Agora uma ......- POiIN't'!: - O Dobra Deputado IiI--'
:toWieo. e pet'gllàtO eua ~te lll.'ltlM iMNsive BoleJ Her!llente. 0 SR.. R&- ta qutl V. sai'- responderá se quiser: dt8~1l S&IN, aliás é Jllt'U'~'
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dU2S vtlzes, .. ache ClU# estava 110- a1'U1U. Negar (,l;l(! te111J.O rev~lvc:r~", Valadsrel, ~aquelll fase; tlnbll, em s6d8 de oont1'lbulçOes mngnfl1cM,
nhando e, porque nlio dizer, sonhan- Não. '.G:le falou em "411", mas não jfl~la; fl6is, assassinatos por noite. InclUSive na, campo asslstcnclat. do
da acordado, uma vez que ~le ia a. Va- não, c é "38". o SR. DEPUTADO Cidade sem luz; de:>:,. doze arromba- que re,sultou a publlroção de llm -.li.
lndares e nã.o tomava. nenbum eon- EENTO GONÇALVES -, "45" é mentos por noite, situação muitO di- vro, que deveria su contll1uaao~em
facto conosco. E tooa. a $Ua viela lá maIor?, O SR. DEPOENTE - Não, 1icll. Ponderei ao Chefe 'de ,PolicIa, oUU'as l'eglóea de Mmas GeraIs. Eu
em Valadares" a1íá.s éle me .cUsse mes- é menor. Eu prefel1a. que fôsse "45", Capitão Campos Cristo, hoie Coro- queria dar tsse testemunho, e não
mo, ao Dl'. Vicente Ferreira 'Filho porque é mlÚS humano que o "38". nel. _lll êle' mel dLr<se: nao, Pedro, é vou fazer perguntas 1l.0 Coronel Pe
TAmbém, ao FazendeIro .Antônio 'Fer~ O BR. RELATOR - Mato logo: b uma.· ajuda que você vai diir ao ao- dro, mas queria ..ralar da sua pliciên·
relra da Silva e ao Dl'. Omar.I:stá- SR. DEl?OEJ::ITE. Não, a. arma. quan- ver119.l:I0r. Você conhece o Governa- da, 'táIllbéro observnda pelo Prores·
vamos juntO$ e êle provocou uma reu- to m::lJs lina, mn1s perigosa.. O as. dor e sabe que êle' ê um.· bomem sor de. SociologIa MiniCDlll, pejo Pro

-nlfio. O SR. PRESIDENTE _ Co- RELATOR, - ~lão' conheço~ annu:l. honrado, um homeul limpo, um no- Lessor de Direito Carvalho .,1ontei
~ol1el, para seu ef:clareclmento, eu vou O" -8'U. ,PRESIDENTE - Deputado mem democrata, de sentimentos elo- ro, pelo Professol' de CrIminologia.
ler o trecho do depimento do Dl'. Paulo Freire já. encerrou seu interro- vades e êle' não qlÍerenccl'rar o s~u Gener Araujo, e pelo Proft'sSol de,
Ladislau Sales, 'para que V. SR. t.ome r,atórto, e eu vou dar a palavra. no govêrno num mar de sangu9 e em i\!F'dtcina. -Legal me falha, U nome
conhecimento dí!le:doís Coronéis de nobre Deputado Benf:D Gonçalves Fi- Valad!U'e.~ está m:.sim: tooos os d)as ag:>ra, e ainda ílUlls pelu Proles·
polícia nposenlados. "O Sr. Depuw lho. ti sit. DEPUTADO BENTO tôm~am chefes de família.. F.u relu-, SOl' de Psicologia. e Psiqulal.rlll. cJudl·
nulo Paulo FreIre: fàzendeiroll dá. re- GONÇALVES - Corone~ pedro dos teí_: E à tarde fui le.ado a Palácio, cinria, Dl', José. Na\·es. O SR.
gião? O Sr. Ladislau Sales: .são fa- ~ntos. a. sita exposição já. nos dá juntamente com o Sr. Coronel José PRESIDENTE. - Contln,ult CJm a
2endeiros dB. região e grandes pro- bem, já. llÔS oferece, um quadro bem Vargas da Silva, Comnndapte GeIa1 palana o, 'nobre DeputAdo I!oimú:>
priC'tários de, terras. ltsses qoroliéis, vivo lla(!uila que colllltHuI os seus 00- da Policia Ml1itar na. ~poca. Eu era Gonçalves. O s:a.. DEPu:rADO,
começaram a organizar o movhncnto 'nhecimentos nã.'regláo e -sobretudo Primeiro Tenente e o Dr~ :Milt.on BENTO GONÇALVES - V. Sa. en
nrmado da forma a. maúl 03tensl.a. demonstra que V. Sa. é um homl!I11 Campos me d1.';sera o seguinte: O tão, estéve mriis.ou menos 20 anos
'B pll,rn que se tenha llPE'nas Uma id~la atento ao's problemas sociais que l'e~ Sr. não vai fazer nada pnra. Minas naquela região, e nesse pedodo sem
da. atmosfera. que se respIrava em Co- velou. e através-disso é· que gostarIa Gerais, não ,vai fazer nada para a pro ext1rcendo uma função poUcia14 (

vemad01' Valadare$, trago aqui 11m de fazer algumas pergunttg;. Eu per- Polícia.. E' 'um f Mor que vaI fazer não é isso? O SR. DEPOENTE ,-
depoimento (Jue considero iiisu.~eito, guntJnía, apenas para qUE! fôsse re- t\ núm, debelar o crin1~ em Gover- Não. De 1956 a. 60 eu ~e ldasíei da
porque publicado na RevIsta. Visão de glstrado, há quanto tempo o Sr.- vive nador Valadares. E eu disso; mas paI·te pollcial. VolteI novamente
G de março. que dedicou duas págInas na. reglúo do Vale do Rio Doce. O Exa., acontece o segU1nt.e:- quar,w a. quando foí assassinado 'o Dt1pulado
d d1 - t 1 sr. é da região? O SR. DEPOEN- situação de Governador Valadares - Nacif, e que várIos delegados ele ear-

essa e çao aos ac~ cc mentos' àe TE _ Não -Senhol'.O SIL DEPU- estou ilÍforOlado, possuo cal'!4s vin" reira e mesmo militares, f01'a1ll cha
Governador Valadares. Aqui se obser" T.....O BIDi."TO GONÇALVES - das de lá. - há muitos crimes e muI-_ manos para, aquelas dillgéncins, EVil. de forma. clara a fotogra.fia do Co- ,...,. .~
ronel Pedro Ferreira dos,Santos. nu- Foi para lá em, que épooa.? O tas pessoas . envolvidas, em érimes dt.Vklo à falLllo de pistas -e as dUl-.
m.a. atitude não muito pacífica, uma aR; DEPOENTE - Respondendo a que são eorr~fgionátios de V. Exa, culda.des que a. região' apreséntava,
vez que ostent,a ftm sua. cintura, de pett,'unta: de V. EXa. esclareço o se- (lUe são da. mesma corr.e.ute. lui.até o mesmo a vida eumrlUlhada em que
torma Indiscutível um tremendo - gUínte: em 1943, depois que regres- vereadores. E éle respondeu o se':' tinha falecido {) deputado, 1Jrocurel
vó!ver 45". E aqui está. 'uma- dec' re: sei do Elo de JaneIro. onde Jôra f~- guinte: não, Tenente. O Sr vai. um certo afastamento. E me· man
r.ão textual" tr .ara zer um curso na Fortale7Jl. ·de Sao apU1'e' as' crimes; faça jlliltic:a, Doa, daram lá, como me mandat'am a.
~úo '!OI'pos~rfo~~Ct ~ e ast: e, João, 'em ple110 pedodo de ljUeln, a quem doer;' o Sr. apure os crimes, Santa Maria, como obtervador. Es
por outro lado c;:..n:, ~~n, e, fui mandado para, Teófilo Otoni pelo que cu lhe darei a cobertura ncces~ f;aTa lá. dirigindo o inquérito o Dl'..
decllUllCÓCs preStadas a. o~O:os ~r:~:. cn.t~Q Comandanl.e Ge~al da. 'PolicIa s~in. O José Vargas est{l.' aI..: se o Milton ~~~elra. .EU che~uel· num
de que o CorOnel Pedro .Ferreir Militar, Corouel Alvlm ~e Menc~e!l. SI. precJsar de soldados, prcm"ar de_ dla e no dia. sc,,"'tdntl: ..ecebI um :ra.~

'Jf,. é ô d '" in .a, que a. 11m de eomandar contmgente pO'" rcfôrço é só. passar um l'Ild!LJgral11ll cllograma do Secretáno para que as-
da cIisv sua~a~J:,,~~' ! 1~ se/eco:;; l1cial dõ meu Estado. E lá perma- para o Coronel Vargas que no d~a sumisse o inquérlto. Para que é1es
Ilt ..... '~-n as u ~ e c. e , neci cllrca. de seis lJ'-eseS. Voltei a segUinte~ se _fôr preciso, eu mando conseguissem que cu !ÓMe, oomo ob-

c. .tenho ~au(.l",des da revolução, Belo HorIzonte. Ai estive como lrui- o refOrço de avliio. .Foi ncsw con- sE!rvador, o sccretál'io e' o Governa
z::~o~e~u:~:l:e~~ o ~aru1ho, de trutor de Educaçáp F1sica. 110 De- dlções que em 1950 deselllbar(IUel em dor pediram, e eu nilo concordei não.
" " Ira - e san.,"11e. pnríamento de Instrução, Dl:. De- VlÚadares. Desci do avião em 2S de 2ceitct. Estou na. reserva. e não sou
~R~iJ'~~~tr~-8~ ~ ~R~ pois de 11m perlodo E,0 DI, v~ltei no- novembro de 1950 c lá \>ertnane~l obrigado: ,a .nã!" Jõ?r que 'l13 convo-

1m t ~ d .I1id ec!t e va~nentc para. 4_l'egtllO do Rl0 Doce. como Delegntlo da Oldnde. DepOIS que para o 'Sl!1'V1ço ativo. O Sr. Se-·
po en <1 o .'''1'. Deputado LadlslAu como Delegado. Especial de Policia tiz um estágio e f.lquei um alIO no c.retáriode segurança fêz o pedido
~~~~e j~if1ea1"d ~ SR. Di: no Mlmicfplo do ltambaeur1. Na.- Batalhão, prejudIqueI um ooeado a eu !i2;ponderações, porqu.e' eu' esta
e - !spop en <1 ". pergun a. quelã ()caslão estAva muito teusa a. minha ea.rrelra, porque tinna que fa~ 'lia. - realmente "lnuito assoberbadD,
sCl!U'cljO, que ~ta. fotog11h~ da ,Re- llJta ,).'la, contestado, em que os fls- :lier um curso em Delo HOl'Ízf'nte, re~ havla assumído eompromissos I)an

vJsta '''Vlsão'~ fOI t1l'luIa na c;poca em cais do Estado . do Espírito Santo, queri por duas vêzes' e por -dual; võ- cí'-rios, êstllvtl.. com muitos negócios,
que ,eu regressava dU11Ul. dl1igen~!aJ em acom,anhl1dos com policiais daquele zes Cllssaram· a minha mat.rlcula por movimento de gado e ia m/i. criar
ll.ue .se apU1'a!1l como fizeram atra- Estado, obrigavam o homem das- ma- absoluta necessidri.dc_ de, serv1Çó 'HI- sérlas dif1euldnde.s. Mas, depois que
,"lés, porque nao dizer, do País, llara tas a. -pagar ao Esl:a11o rlô Espírito nho os requerimentos e as ct'.rt.idões êles lançaram em ação determina..
apurar o assass.lnato do Deputa40 Na~ Santo os imp9SÚlS. E 'aquêle que não dos de:lpac110s do .E!r. Coml1ndante dos amigos que me fizeram apêloe
cli - R, Coutinho.• I:sses ,rapa~es de pagava, que oferecia qualquer l'ests- Geral, fui até prejudica.do <>JU pro- não pude fugir dêle. 'F1zeram1lll1
imprez:sa, })or várIas vezes, proc~ra- tência", êles I espfUlca:Vattl, e se apre- moções, _mas não pude abandonar a apêlo. basea.ndo-se sõbre, a. dignidade

,ram tIrar uma. série ~e f?wgrafias. sentavam t."Llões de ,M.iu~ Gerais, Delegacia. Tinha. que cUU1príl' a mís- de alguma coisa 0\1 de, aituma lnsLi
:i~ fotogt'~~ que 3:1 está. :não f_Oi éles faziam comer os talões, e pa- são. Mudou. de Governo e continue! tu1ção e cu acl1ei que já não me ca~

Tll u. na LUllIha resIdêncla - ,nao garem novamente no Estado do E$- na Delegacia pois 'o Governo nãO" bia. mais a direito de fazer, qualquer
resido em Belo Horl~te - e, sim, pírito 'SAnto. Em entA..ndimentCIs com quis me tirar. O -SR. DEPUTADO negativa. FoI ai que entre! e me eon-,
na ~n. Níquel 45, ballTo da Serra. Delegados do Espfrito Santo, mclu- 1>tANOELDE'ALMEIDA -'êr. Ere- sumiram quase oito m~es de tra
:h."'Up.110 vou dizer aos 8rs. Deputados, slve o Capitão Jadír, hoje Coman- Sidente, peço para. fazer uma. inter- balho. O SR. PRESIDENTE
tl nno direi a nin,guém, que se me pe- dnnte Geral da. Policia -do Esp!ríto rupção; Quero, neste m~ento, dar Perguntaria a V. Sn. qual o período'

"f~arem em ClU11pO estranho, que eu santo, eonseguimos llôr um paradei~ um testemupho. Em - 1950 promove- e111 que V. 5a. não ~foí Delegado,
· seja um homem desprevenIdo. Eu não 1'0 naquela. situação: Permaneci a11 mos uma. renovação no!! processos .de desde otnício da. sua. carrelm. O SR.

'Posso ser desprevenido. :são posso ~e um ano; Dali -fui para, àquele ,tem· ensino da. Policia Mi11tar. Tínhamos DEPOENTE - Só sai como Dele
!l!ío culpo 11 mim. Culpo ao ~tado e pO" Pre.siderite Bueno. hoje Nanu- feito uma. reforma' incluindo várias gac1ó ll- prlmeira vez em setembro de
11 llociedade que sempre reclaJ?laram que. A situação estava. muito tensa, matér.1a3 de caráter humanlstico e 1942. O SR. PRESIDENTE - Foi
meus serv!ÇS, porque eu nunca -tive i91 à. época das carteiras bancárias técnIco. E nesta ocasião -:esolvemos Delegado até quando? O -~R.. - DE~
caso pessoal. O SR.. RELATOR :;- para a compra. do gado e que havIa levar o,s alunos pnra conhecer oS fa- POENTE :- 1"UJ Delegado malsou
V. Sa. deve ter alguns inimIgos. nao gerentes, às_ vêzes um pouco. ines- tos onde êles se verlfka.vam. E de- ll1enos W11 ano, t)' voltei ã cuserna.
ê1 O SR. DEP9Ei:-l"TE -, Eu nunca crupulosos que flllJam eniprestímos mos li êsse estudo o nome de 1atõre.ll EstIve aí um ano. voltei & ser De
tive um -caso pesso!ll na_minha vida. fantasmas a indivíduos que;llPresen- da. mesologIa crimInal no Vale do legado e depois volteI mam dois anos
Se alguns casos surgiram, são casos. tavnm ':lotes de gados fantasmas. Rio Doce. Devo dizer, como .liintcse, para. 8. caserna. O SR. PRE8IDE..1'i
orIundos, determInados pela:cfunção dando uma certa porcentagem ao para a Comissão, que Q melhor, aula. TE - Quantq a êSse' período. dois;
qUlUldoeu a exercia. Graças li Deus gerente.e então me mandara.m para que' os alunas,do 39 ano. alunos tor~ anos aproximaWunente? O SR. DE
cstu-me afastando l) mais que l'OS!lO. }{t Í)ara debelar determinada Sltua.- mandos e alguns ofielais que acom- POEll."l'E - Foi· Cle 1946 a meado"
No caso do Deputado Naclf, o Gover- ção. Por lã fIquei cêrca de oIto me- panharam! a. melhor~ aula recebida de 47. Cêl'ca. de QOis anos. O sIt.'~

·Jlador mandou buscnr-me na fazenda. ses. .Depois voltei para. Belo Hort- nesse conjunto de fat6res de mesa- DEPOENTE - As datas 2U 'não sei.
Eu já não que!1a.· mais. porque ·1e zonte e fiquei dois: anos 'como lns- logla crIminal, que' teve como cen- O SR. PRESIDENTE - I\.proxima.-
.c.()nsidero um homem passado. já me trutor. de Combate, e Servil(o ,de tro de estudos a, Cidade de Gil"le:ma.- dam~te. O SR. DEPOENTE- Não
consIdero um l10mem reallzndo ,nesse Campanha ao curso de ofielals do dor Valadares; essa melhor aula foi tenho certeza.. O SR. PRESIDEI{
setor.c que preciso dQ.1' à minha ta- Departamento de' Instruçlí,o, do DI. dada pelo então Cap1t~o Pedro Fer- TE - Evidentemente não- vou lhe
m!llll um pouquinho de tranquilidade DepoIS dêsses dois anos, o (;j()verna.- reira, que a. todos nós caUSOU adnú- petUr dillS., Qu&ndo é que V. .Sa.
que ela. lumcs, teve. Ealnd& maIs 'dor MUton Campos me mandara' ração pelo acervo àe conhecimentos deixou de ser Delegado? Quando foí~
agora. que tenho' quatro 'netos den-para Raposos, quando houve aquêle que tinha -da região, e pela. maneira O SR. DEPOENTE ..:.. Fui Delega
tro de casa, Crie1 as filhas, casc,1-as confllta de Nova Lima. em que mor- feliz COlll que consegUiu adaptar à do em Valadares cinco .anos e cinco-

·e agora vou criar,os netos. E SÓ Deus teu o' Vereador Willia.m, ,um coni1i- cUltU1'a daqueles _conhechnentoa -que 'meses. Entrei no dia. 26 de novem.
llsüe se consegUireI. De maneira que to sério. Lá estIve durante dois anos. ha.v1a. l'eCeb1do na. caserna. e na sua bro de 1950. O SR. PRESIDENTE
o nobre Deputado Lad1s1au 'SaUes fa- O Goyemador Milton Campos man- escola, aos fatos que ali se verifIca.- -: De 50' li 55. O SENHOR Dll:PU~
leu o que não sabÚl, o que não v~u e dou me chamar, ~tanlente com o vam. Essa aUla Dão se limito\'! a. ex- TADO BENTO GONÇALVES _
que não sabe. t!:lé não foi. perdoem- Dt'putado,· i\quele-J;empo Secretário pllcaçôes ou explanações, mas a Era. GOVernador o Senhor Milton

·m 1 It Ituséncla,- mas não foi sensato. do Interior. Dl' .. Pedro Aleixo. e exi- apresentação de criminosos. ao Te- Campos. O SENHOR DEPOENTE
Eu nccito.ria uma acareaçJU com óle, g!u a minha. vluda para Govemador lato dos fatos Ugarlos a êsses cr1mi- - l'!:le foi Governador até ja.~
para. 'qUE! êle me' dissesse onde esta.- V~dares. Ponderei, porque r.nbla da nasal, a apresentação de v1atU1'as nerro. Eu -liquel novembro dezembro
","m eH.!8.!1 armas; onde éle ylu etlSM :uituação da região. Em -Governlldor Juradas por projéteis e nm.!s urna e janeiro, quando entrou 'outro Go-

l. '
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vemndor. O aR. PREalDENTI: - um hUlueirão que tt:m lá, já está
Nesse pCl'iodo de 50 a 55 V. SR. 101 ocupada há muito tempo e foi ceden
Delegado em Governador Valaual'es. do. Aquêles encarregados da Fazen
O SR. DEPOENTE - FuI. O SR, da com muita familia, com muita di
PRESIDENTE - Depo18 de ser. O Ilculdnde foram se localizando, lá e
SR. DEPOENTE - Fiquei como De- essa parte produtiva foi cedendo. Ho
legado de Capturas. Sede em Gover- je já tem mais de 17D fammas. O
nadar Valadares O SR. PRESIDEN- 8n. DEPUTADO BENTO GONÇAL
TE - Perfeito. Continua com a pa- VES - V. Sa. acha que essa Fazen
lavra o nobre Deputado Bento Gon- da estava e continua abandonada

VIves. O SR. DEPUTADO BENTO pelo Govêrno? () SR. DEPOENTE _
ONÇALVES - Pelo depoimento de Não posso afirmar isso, porque nun
• Sa. verIfica-se que naquela região, Cf entrei lá, nunca cuidei de tomar

lquela época, era muito dlflcU. por'· conhecimento do que existia. O SR.
que, como V. Sa. declarou, havia DEPUTADO BEN'fO GONÇALVES _
sempre seis mortes por semana. O 1'111 gestão do ex-Ministro Oswaldo
SIt. DEPOENTE - Muitas vêze" Lima Filho, o próprio Ministro me
seis por noite. O SR. DEPUTADO disse que nessa Fazenda está tudo
BENTO GONÇALVES - .Era exiglllo, abandonado, está cheia de máquinas
realmente um cidadão que tivesse dls- abandonadas, máquinllS até novas. O
poslçií.o de Juta muito grande. E dlll SR. DEPOENTE _ Realmente, não
talvez esta grande fama que V. SIl, é só lá não. Se V. Sa. viajar pelos
conserva de ter debelado aquelas sl- lados de Jequitinhonha, por t!sse Bra
tuações dificeis em que se encontrava si! afora, V. Exa. vai encontrar má-

; a região. E· para isto, naturalmente, quinas do DNER, do DER que dão
teria que usar de violência, porque ptlla fazer dinheiro! O SR. DEPO
com elementos marginais, elementos TADO BENTO GONÇALVES - V.
perigosos, níio se pode tratar assim 5a. não concorda que grande parte
tão bt'm. O SR. DEPOENTE - A dessa agitação, naturaimente, foi im
violência nào resolve, Sr. Deputado. pulsionada por um pequeno grupo?
O SR. DEPUTADO BENTO GON- Mas, não será o fato da revolta da
ÇALVES - Não? O S.R. DEPOENTE queles que precisam de um minimo
- Se fi ~lolência resolvesse, os vio- para sua subsistêncla?E:les chegam,
lentos não estariam nas cadeias nem vêem 11. fazenda abandonada, sem tra~
nos cemitérios. A inteligência sobre~ to ... O SR. DEPOENTE - Mas, eu,
põe à vIolência. O SR. _DEPUTADO não queria a Fazenda Federal. O SR.
BENTO GONÇALVES - O Govêrno DEPUTADO BENTO GONÇALVES
d!' Minas. durante o periodo em que V. Sn. acha que a fa2:enda não resol~
V. Sn. exerceu as funções de Dele- veria o problema? O sn. DEPOEN
gado ou de representante da área 'rE _ Essa fazenda nào daria para
policial, exigiu de V. Sa. ação assim êles, não resolveria, não seria a solu
um pouco maIs violenta para afastar ção. Eu vi o mapa na Quarta Região
üCjuêles chamados grileiros, aqueles Militar, mapa êsse dividido em 60 lo
que se apossavam de terras devolutas? tes e pouco. Depois, se dermos êsses
O SRI DEPOENTE - A BacIa do 60 e poucos lotes na Fazenda, onde
Rio Doce há muitas anos, como dls- se vai colocar êsses nordestinos nu
se V. Exa., possui terras devoluIas, ma cidade? Não resolve nada. Pode
porém ocupadas. E se é ocupadn, ela COrrer a noticia de qUt! '. cidade "tal"
tem dono. Eu talvez não esteja bem está dando terras. Já pensamos, OU
a par dessa organiZAção, mas o dl- podemos penllar nas causas, ou deve~
l'cItO de posse é daquele que tomou mos pensar no problema social, no
conta prhnelro. O SR. DEPUTADO problema higiênico, por que eu mesmo
:BENTO GONÇALVES - E aquele já arr, digo, mesmo arranjei com a
que vem depo18a autoridade pedia Associação Rural de Govemador Va
para retirá-lo, etc, Aqueles que nãl) ladares, depois de decorrIdo êsse mo
se 'retiravam pacificamente.·.. O SR. vimento. cr$ 300.000, em dinheiro,
DEPOENTE - Não, se retiram paci~ uma equipe de 3- médicos para dar
ficamente. Nosso homem quando remédio e examinar aquêle povo to
chega à noção do êrro, êle cede. do que estava debaixo do Hospital
Mesmo o homem bronco, quan:1o São Vicente de Paula e debaixo das
chega à noção de que está errllüo. pontes. Dei~lhes roupa, passagem,
(> SR. DEPUTADO BENTO GON~ dinheiro para alImentação e para ir
ÇALVES r V. Sa. tem muit{)s ca- onde quisessem. A Companhia Vale
sos dessa ordem? O SR. DEPOENTE do Rio Doce em todo o seu trajeto,
- Não. Fui delegado há muitos franqueou-me passagem para aten
anos, e, graças a Deus, nunca co- ~er aquelas fammas, quantas fôssem
mandei um despejo. Sempre fugi pa~ necessárias. Essas fammas tinham
ra não comandar despejo, porque acho' sido trazidas para aquêle movimento
uma coIsa odiosa. Embora sendo le- de Valadares, sob a promessa de que
galo acho uma coisa odiosa. O SR. receberiam terra mais Cl'$ 200,QOO; e
BENTG GONÇALVES - Apenas ficaram no abandono por In. O SR.
para Introduzir dentro desse periodo DEPUTADO BENTO . GONÇALVES
que V. Sa. passou por lá, natural- _ De maneira que, mesmo dividindo
mente multo vigilante nos assuntos Se, a Fa2enda Federal e a Belgo
governamentais, pesa ainda até hoje -Mineira, não daria para satisfazer
n den(mcla de que a Rlo-Bahja, nes~ aquêle pessoal? O SR. DEPOENTE
se periodo, funcionava exclusivamen- _ Não. V. Exa. se quIser, arranja
te. ou dava-se prioridade a um deter- um pedaço de 200 alquel1'es aqui per
minado grupo para transportar ,ma- to de Brasília. e dá noticia de que
deira, Cluando as outras... O SR. está dando terras, embora as t~rras
DEPOENTE - Nunca exlsUu Isso, aqui não sejam boas para plantação.
mesmo porque llS grandes fontes de O SR. DEPUTADO BENTO GON
madeira nunca utilizaram, i,unca ÇALVES - O problema social é sé
passaram pela Rio-Bal1~a, pol'ljue a rio. O SR. DEPOENTE - O proble
Rio-Bahia dá, realmente, naquele se- ma soelal é, realmente. O SR.

•tor vlmlc de Te6fiIo Otonl, naquela DEPUTADO BENTO GONÇALVES
zonll ele Tl'alrll, que é uma zona Que _ Ainda que se dIvidisse a Fazenda
não tenl madeira; mas vem é de iá FederaL .. O SR. DEPOENTE _ De
do Saçulpoca e do SllculjJrande, da pois, ela foi crlatla para fim especi~
serra do Pal'aó, que não J)1l5.'ll1: não fico. Fizemos uma consulta aqui
é í111l'ressnnle passar pela. Rio-BaWa. mesmo no Senado, e soubemos que
Esse ê um fato que nunca existiu. A ela foi criada para fim especifico. E,
RJo~Bahla nunca serviu de entrave a sendo criada para fim especifIco, sem
quem fiuer que fôsse, a não ser quan- o pronunciamento do Congreszo, ela
do ela. se tornava em condições que não poderia ser desapropriada. O ~.
nno era permitido o tráfego. Isso ti- DEPUTADO BENTO GONÇALVES
vemos mesmo em tempo de seca, de _ Uma pergunta desejava fazer ao
não ser permitido o trãfeg() na Rio- Coronel AlUno. e que me passou; não
-Bahia. O SR. DEPUTADO BENTO sei se V. Sa. tem condições para res
GONÇALVES - V. Sa. conhece de pondí!-la, mas, estando lá, natural
perto l\ Fazenda Federal, &a capaci- mente, ouve falar, mesmo que não
dnde agrIcultável, suas r~rvas flo- co1Ú1eça. A Fazenda Belga-MineIra
restais? O SR. DEPOENTE - Não. est6 tlendo explorada atualmente,
Níio entreI lá. A Fazenda Federal, 8UAlJ matas estão sendo exploradas
na parte que é ri~, já está em fran- IJUIt. carvão como fazer nllS várIas
co. erosão: G a parte predutiva, que é fat:éndas? suas matas)á estio todas

dizimadas, ou ainda tem a!&uma re-: nia. o SR. Rl!:LArTOR _ Pagam
serva? O SR. DEPOENTE - Ainda mis corrido ou dia de tr!lbalho? O
tem alguma reserva. Agora, ela tem SR. DEPOENTE _ Não, dia de tra
um reflorestamento que, parece, é o balho. O SR. RElI.tATOR - ]I; P!I
terceiro do mundo. 'O SR. DEPU- vaqueiros? O SR. DEPOENTE _ 06
TADO BENTO GONÇALVES - Ela vaqueiros têm mês corrido;· tinham
tem um serviço muito interessante; 'e pelo menos. O SR. "RELATOR _
lá já está também bem adiantada Quanto ganha um vaquelro? O SE.
uma grande área coberta de nõvo re- NHOR DEPOENTE _ Meu encarre-
florestamento. 0_ SR. DEPOENTE gado ganha cr$ 32.000. Os demais
- Sim, tem. Parece-me que li 18so. ganham cr" 12 000 Cr$ 14 000 e or$O SR. DEPUTADO BENTO GON~ " ., tr'
ÇALVES - V. Sa. não viu isso não? 16.000, fora casa, leite, ansporte,
O SR. DEPOENTE - Não. Porque. remédios, etc. O SR. DEPUTADO
não freauento a Belga-Mineira. MANOEL DE ALMEIDA - 1l:1es po
Atualmente, sou um homem que está. dem plantar? O SR. DEPOENTE :
cuidando muito da minha vid!J .•• 'O 1l:Ies plantam para êles próprios. Nao
SR. DEPUTADO BENTO GONCAlr pagam "têrça". E~ os ~brlgo a te
VES - ...dos netos, .. O SR. DE- rem horta, porque eles nso sabem co
POENTE - Não, estou cuidando da mel' verduras. Trago até sementes
minha vida mesmo, porque não sou de São Paulo. Se qulsel'em consta
mais criança. Preciso produzir al- tal' ou tiverem necessidade de cons
gumo. coisa, porque já não sou mais tatar a veracidade disso, aproveitem
criança. O SR. DEPUTADO BENTO que estou sempre viajando; encon
GONÇALVES - Agora, o problema -trarão multa; laranja, banana, aba
da erosão lá é sério? O SR. DEPo- caxi fruta em quantidade. E não
ENTE -' Sim, é sério; é grave mesmo. precisam da mlnha presença lá, não.
O SR. DEPUTADO BENTO GON- E' bem farta e poderão ter Ilberda
ÇALVES - E o problema do_ desma- de O SR DEPUTADO MANOEL
tamento? O' SR. DEPOENTE - Há, DÊ ALMEIÍ>A _ O que' é usado na
não há dúvida. O SR. DE!'UTADO minha região na SUa maioria, nas
BENTO GONÇALVES - Sao terras habitações dos operários da lovoura
dizimadas? O SR. DEPOENTE -'- ~ h b rtos de é Ó
Depois da Bacia do Rio Doce na ci- sao os ranc os co e sap . ~

dade de Valadares, V. Exa. não en- S!t. DJ!:POENTE - Na nossa regla~
contra nenhum local. Há lá areia de nao exlSte sapé. Usava-se antiga
aluvião de rio, areia lavada. Dai se mente a tabuinha, mas hoje já se
conclui. .. O SR. DEPUTADO BEN- está desprezando. Lutamos com gran
TO GONÇALVES - O húmus está de dificuldade para serviços de te
desparecendo? O SR. DEPOENTE - lhas, devido ao ~rnnsporte. Hoje, a
Já não existe. A camada de húmus telha está multo cara. Antigamente
é multo tênue. O SR. DEPUTADO fazIa-se telha de bica na roça: hoje
BENTO GONÇALVES - E aquela dificIlmente V. I!:Jea. encontra um
lavoura de café perto de Oonselhelro homem que faça. Geraimente, qtian
Pena?' O SR. DEPOENTE - AqulIo do aparece um homem que faça, V.'
tudo está desaparecendo. O SR. Exa. contrata com êle a telha de
DEPUTADO BENTO GONCALVEs bica a Cl'$ 22.000 o milheiro. :s:te dá
- V. Sa. poderia dar o nome do a.queimada e V. EXa. a madeira, a
farmacêutico assassinado e seu fi· lenha tudo junto do fôrno para êle
lho? V. Sa. o_conhece? O SR.· DE- dar aqueimada. Geralmente, quan
~OENTE - Nil.O o conheço. sei !lue receber 01'$ 10.000. O Swhor dá.
e da familia Soares. Um dos trmaos, êsses Cr$ 10.000, êle pega o dinhe!
que é médico, chama-se Dr.. M1Iton ro e desaparece. Há um grande pro
Soares. O SR. D1?'UTADO BENTO blema nesse setor. Quer dizer, o fa
GONÇALVES - :f:le era tido lá '!S- zendeiro é obrigado a dar tôdas as
sim... O SR. DEPOENTE - Nao. arantlas e não tem nenhuma. O
o Miltpn So!lres nunca negou. A ,As- ~. DEPUTADo BENTO GONÇAL
soclaçao ~edica mesmo evidenc1C~ ..u. ViES _ Não se usa pagar os dias de
Ê comunlSta milttante•. Seu irmao, domingo no interior paga-se.6 os
WlISOl] Soa;es, também é milltante dias de trabalho. O SR. DEPOENTE
e levou. inCItou tanto. paI' várias vê- _ Sim, por enquanto; a não ser as
zes arrastou a turma, levando _sal o anh'as que devem ter um pa
dentro -da. "Rural" para entrar na ~r~ dlf~re~te, porque elas têm ar
fa2enda para matar o gado. O SE- ma éns que fornecem para seus em~
NHOR DEPUTADO BENTO GON- z UT'AD BEN-ÇALVES - De manelra que êles eram pregados. O SR. DEP O

TO GONÇALVES - Quanto custa oc~nsiderdos eleme~tos da grei comu~ quIlo do toucinho, nessa região? O
nlSta'/ O SR. DEPOENTE -_ ll:1es SR DEPOENTE _ Cr$ 800 em mé
eram mesmo ele:nentos; êles nao ne- dia' O SR. DEPUTADO BENTO
gavam isso. Nao são palavras mi- GONÇALVES _ Faço essa pergunta,
n~as, mas dê1!!S, pel~ menos de dois: porque desde que me entendo por
Ml1ton, digo, do MIlloll e do Wil- gente e acompanho o custo de vida,
sono Ag~ra, qt;anto ao paI e os ou- sempre verifiquei que o salário sem~
tros irmaos, nao sei: U!U' _d!Zem que pre acompanhou o preço do quilo do
êles são, outros que nao sao. Ago- Inh lá i d homem da.
ra de positivo eu pessoalmente nada touc o, o sa r <:1 o
tenho, nem os conheço. São pessoas roça. De maneira que hoje éle. ia
com as quais não tive relações. Se nha menos do que ganhava ha. 20
as v!~ é porque é natural que as anos passados. V. sa. acha que
veja numa cidade em que convive- êsse cidadão José Alves de Sousa, que
mos mas não guardo a fIsionomia foi espancado quando procurava se
não' as conheço. Hoje mesma en': inscrever e receber o benefIcio, ps
contrel-me aqui com um cIdadão que pancada no escritórIo, no .local onde
trabalha no senado, estive com êle í!les estavam terJa condlçoes .de vIr
em Alagoas quando estava fazendo aqui depor? O SR. DEPOENTE 
uma captura. Posteriormente en~ Não, é um homem inculto, aliás, até
contrel-me coril éle na policia, em meio doeinte. O SR. DEPUTAJ?O
Sergipe. Agora encontro-o aquI. 11:le BEiNTO GONÇALVES Então,
é advogado funcionário do senado. quando formos lá, verificaremos isSo.
Quer dizer,' vi o homem, mas não roe continua morando l~? O SE
sabia o nome; "Olá, Coronel, - dls- NHOR DEPOENTE - Sim, contIo:
se-me êle - o senhol por aqui? Está nua, segundo fuI informado. O SE
lembrado de mim? Sim estou NHOR DEPUTADO BENTO GON
lembrado, mas não sei quem é. - ÇALVES ~- Estou satisfeito com as
Sou o O:. Aluisio. - Ah, o Alui- iriformaçoes, Sr. Preside.nte. Agra
sio de Aracajul ..... O SR. DEPU- deço a S. Sa. O SR. PRESIDENTE
TADQ BENTO GONÇALVES - :a:sse - Com a palavra o Deputado Simão
salário de cr$ 500 é o salârio médio' da Cunha. O SR. DEPUTADO 81
do trllballlador rural de toda a re- MAo DA CUNHA - Sr. Presidente,
gião? O SR.· DEPOENTE - Não. antes de !nciar as perguntas prop1'l1l.
Ainda há fazendas que pagam menos; mente ditas, desejava solicItar de
Cr$ 400, Cr$ 450. O SR. RELATOR Vossa Excelênc!a que, 11. exemplo da
- :Jã. fazendas que pagam menos? que aconteceu' com o COronel Altlno
O S~. DEPOENTE - Que eu saiba, Machado, fôsse o Coronel pedrQ Fer-
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:reil:& também solicitada a remessa a SiWSNTE - Apenas para facilitar, mente vão invad~ nossas proprlcda.- 'SIl. exercIa uma voz de comando, de '
esta Oomissão da declaração das suas V. ,St não precisa descer a minúcias. des, e se os podéres policial e judicla-lliderança. sõbre OB fazendeiros? V.
propriedades, data da al1uisição, no- Dirá, apenas;' "comprei, nessa épo- rio não nos derem as gl>rantlas necell- ,Sa. exercia uma voz de comando, de
me de quem as adquiriu e suas áreas, ca, de fuJ.ano ..... O SR. DEPOEN- sn,rias e d.evidas, devemo-nos agrupar liderança sóbre os fazendeiros?O SR.
podendo, então adiantar a Vossa Ex- TE - "Comprei de José Leão da S11- e defender nossas ,propriedades de DEPOENTE - Não existia lIder no
celência .que no dia de ontem, uma va, nessa épo,ca, 1946, du~ áreas de- acórdo com aquilo que está precel- movimento. Aliás, declarei aOS jornais
das preocupações, aliás,' levantada volutas que éle havia adquirido de tllado no CMigo Civil; de aJ'mas nas quando fui abordado: "aqui não exiSte
por V. Exa., era. da nenhuma obri- outras pessoas ... O SR. PRESI- mãos. E lSso não é só naquele ~::npo lideI'. Aqui existe um movimento an
gação que teria. o ,Coronel Alt"ino -DENTE - Arca. aproximada, V. não, Doutor; áte hoje, porque o cida- tIcomunista, ,um movimento de dete
MaehndCl de atender a' êsse apêlo ou sa, sabe? 0., SR. DEPO~TE dão que não defende ,'a, sua. proprte- sa das, suas pl:opl'iedades" onde nos
n essa solicitação. Posso informa. a - AproxImadamente essas duas I\re- dade, que não defende o que é seu é c0,ngregamos e fizemos um compro
V. Exa. que há uma lei, cujo núme- as õt;veriam tel' 35 a 40 alq~eire~ geo- um co~ro:d~. E, como covarde, não mlsso de TO~OS POR UM E UM
ro não recordo que diz que nenhum métrICOS, que foram vendIdos mais penso, nao tenbo necessidade e peço POR TODOS. O SR; DEPUTADO

• funcionáriopúb1lCo _ que é o caso tarde pela Companhia Cobrãs. Depois t' Deus que eu não viva sõbre ,a SIMAO DA CUNHA - V. Sa. é um
de ambos os Coronéis Altino Mecha- adquiri um pedaço, uma aberta de um terra.. O SR.. Dr-7UTAI?O SIMAO DA militar e entende melhor do que eu
do e Pedro Ferreira. _ poderá se ~es~ cidadão de ~ome 'JOSlí: DA COSTA CUNHA - Nessll' ~clsaao dêsse dls.- sõbI'e organlzagão, e, babe que nenhu
qulvar a declara!' seus bens. Portlm- NERY, uma area,aproximadamente'de curso, mesmo· potque" sua. opinião ma. organlzaçao exlSte .sem um co
to, esta a questão que, antes de 'ini- 16 a. 18 alqueires .. ~epois, decorrido dada ao Deputado .uadlslan, 6al- man51o, ~m cabeça, um Iicl~r. Agox:a,
elar coloco frente a essa. Presldên- algum tempo, §tdqUIrI outro pedaço do les é de - que não llcredlta>~ na SI' nao fOl V. Sll.., poderá dIzer: "~n '

'ela. ' SR, PRESIDENTE _ 8011- cidadão por nome JOSÉ DO SOBRA- gaarntla 'que o GoVêl'!,10, do Estado ifui eu". _ Mas,' 'então podem md~car
\ citei ~ nobre Relator opinar sõbre DO, que" mora hoje,. ainda, no Muni- sempre prometeu ao ~oIOl1el AlUno quem foi. porque tem que haver um

. J t d D t d Si - clpio - C,3 Tambacuri, num lugarejo Machado.,' houve um JUramento ~os responsável. O SR. DZPOENTE - Ai
~a. reg~~~:xenoo fá;' if~~;OR m~ conhecido por Tambocal. JOSÉ DA fazendeiros de se agruparem e se 11'- só se fizermos uma inve.stígação mais
81' Presjd~nte nã~ sei qual a' deci- COST~ NE,'RY' reside dentro da mes- m~narem para defellder~m suas pro- ,profunda para se '625cobrir quem é
" t d' ..!t R I to ma área que me v.endeu naquele tem- pl·ledades. 9 SR. DEPO:ElNTE - Ju- L·ealment~. O SR. PRESIDENTE -

bao 0x:xa Si Ou em, porque o e a r po, junto com seu filho, JOAO DA ramento, naol .•. O .SR. DEPUTADO Eu vou tentar esclarecer a pergunta.
não fm eu,_foi V. Exa. mesmo que, COSTA NERY. O SR. PRESIDENTE SIMAO DA CUNHA - Um compio- V. Sa. salienta que nâo era o lideI'
em meu lugar, relatou ... O SR: ~ Essa. úreâ. V. Sa. comprou do Sl·. ~i~o. P SR. DEPOENTE - HoU\'e dos fazendeiros ... O SR. DEPOENTE
P~S~DENTE - Eventualm~nte, su Nery? O SR. DEPOENTE _ O Sr. esse compromisso de c!r::!fendermos con- - Não existia lldel' no moviménto. O
bstltumdo-V. Exa."'l\Centuel.~q~e" a Nery vinha me vendendo aOS pedacl- juntamente qualquer invasão. O SR.. SR.-PRESIDENTE _ : .• ql.leln lide
,~Im me parecia, embora f~ss_ um nhos. Há quatro ,anos passado ven- DE~UTADO SfMAO DA CUNHA - l'av~ Sl'a a Associação Rural, quer di
_&devey. de ordem moral, o depoente deu-me o restante da _ãrea, que, ta1- E, nessa ocasiao, V. Sa. assumiu· a zez', que em qualquer emergência a
deyerIa apresentar as dec1araç~es so- _vez, tenha mais de 35 alqueires. De- che!ia, foi escolhido 'o chefe dos f~- Associação Rural convocaria os fa
liCItadas pelo Deputado Simao ~a pois comprei terrenos já medidos e zendelros para. êsse agrupamento? Nuo zendeíros para essa emergência. E
ounha.• A mim me parece q~e"n~o legitimados através~ do Dl'. RENATO estou condenando êssc agrupQ.mento. quem erá o Presidente da Associação.
sendo :le. parte na investlgaçao, n~Q DE SÁ" MO'ITA, da Cobrás; a. ma- Estou, apenas, fazendo o histórico.' Rural? O SR. DEPOENTE ~ O Dl'.
st'ndo ele obj~to da investigação nao deira até ;foi tiraoo pela Cobrás. Com- O SR. DEPOENTE -.: Sei que V. Exa. Otávlo Abrantes era e é. O SR. PRE
estavà, juridlc~me!1te, obri~ado a prel de LEOZINA -ALVES uma ãrea não está COndellando. mas também SIDENTE - No caso de haver qual
essa comunieaçao a Comlssao. En- de 12,50 alqueires. Comprei de EURI- não VOU refutar. em dizel', em respon- quer atentado, qualquer ass:llto, CJual
t.retanto, co?sid~rei que s~ria de tô- CO RODRIGUES uma área de 16 a der a pergtmta de V. Exa ... O SR. quer' ataque"qualquer invasão, o 01'.
da convemêncIa que 'o depoente 18 alqueires. O SR. PRESIDENTE - PRESIDENTE- y. Sa. apenas l'es- Otávio Abrnantes convocaria os fa
apresentasse êsses documentos. E o Essas áreas são cbntiguas? O SR. ponderá a. pergunta: houve ou não zendeiros para a reação? O SR. DE
Coronel Al~ino Macbado, espontâ- DEPOENTE _ Sim, são tôdas uni- êsse agrupamento, êS:le compropl!SSo POENTE - Não. Estava assentado,
.neamc~te, ~dispôs-se a. encamlnbar à das. ])epois comprei do irmão de EU- dos !azedeiros defenderem as prop~ie- em primel1"O lugar, que iria à delega~'
Comlssao essas declarações. O. ~R. RICO RODRIGUES, o Sr. ANGELO dades uns d-os outros, se necessario ela de policia e ao JUdiciário. E foi o
EEL~TOR .- Estou, em CC!ndlçoes RODRIGUES - já. numa. 'época em fõsse? O SR. DEPOENTE - Se ne- que se fêz quando da invasão em Ga
de,~ por coerencía e ainda maIS agora que a Cobrás terminara de tirRl',.a ma~ cessárlo fôsse ... Houve. O SR. PR'E- liléin. O SR. PRESIDE.i.~TE - Então
acrescida ds. solicitação do Depu- deira, éle me vendeu a área e eu aln- SIDÉNTE - V. Sn. foi desginado fi os fazendeiros que estivessem sob
tado Simão da." Ounha, dar meu pa- da. apro:veitei 11 madeira dUra, porque comandante, o chefe, o lideI' nes~a ameaça tomal'iam providênca1s; e caso
..eeer também para que o Coronel a Cobrás não tirava madeira dura .:.- defesa? O SR. 'DEPOENTE - Nao o' ataque fôsse incontinente? O SR.
Pedro Ferreira siga o mesmo gesto 22 alqueires ou 22,50 alqueires. Depois poderia ser designado, porque... O DEPOENTE - :flouve ataque ineonti
do ,Coronel-AlUno Machado, e se dis- comprei de outro irmão dêle, o 'Sr. SR. PRESIDENTE ',- Bem.... esco- nenctfno municlpio de Galiléia e pela
ponha' a mandar a. relação dos bens JOSlt RODRIGUES, que I também 'Ulido,' O SR. DEPOENTE - Mas não manhã o DI'. OtáVio Abrantes tirou
(lue ppssul. O SR~ PRESIDENTE - ainda. mora lã; 15 alqueires. Comprei poderia eu aceitar parn- ficar Jlesta da. cama não-s6 o Delegado de Polfcia
,Antes que o Coronel 'pedro Ferreira por duas vêzes. Primeiro êle me ven- ou naquela posição definitivamente, como o Comandante do Batalhão e o
se pronuncie, ouvirei os esclareci- deu uma. parte jã empastada, tôda em porque dependia de outros compro- Juiz de Direito. O ~SR. RELATOR 
GOl:lÇalvese Manoel de Almeida, pasto, porque êle não tinha animais missos que tinha'com os Altos P09êres A fazenda, da G.alilêia está vinculada.
também Membros da Comissão. O para comer o capim, e o individuo não administrativos do Estac!ro. O SR. ou está filiada ã Associação Rural de
Deputado Manoel de Almeida tem dava conta de vencer na. enxada ou PRESIDENTE - Quer dizer que V• Valadares? O SR. DEPOEN'TE - Os
alguma observação a. fazer? O SR. no enxadão, não dá mesmo conta por- 81\. não foi escolhido, mesmo ,porque fazendeiros da região de Galiléia qua
DEPUTADO MANOEL DE ALMEI- que o capim colonlão é ingrato, então tinha. outros compromissos com o Po- se todos, porque Galiléia não tem as
DA - .51'. President.e, acredito que tile me ve:Ldeu' essa parte primeiro. der do Estado? O SR. DEPOENTE - social}ão. O SR. DEPUTADO SIMAO
seja também explanado pela Lei de Depois que êle deixou o capim tomar Sou OrrciaI da Reserva... Jí: necessá- DA CUNHA - Coront:l, eu faço esta
Impõsto de Renda. Todo mundo, conta., êle me. vendeu o 'resto. Mas rio que explique. Sou Ofl?ial da R!!- pergunta l'0rque de Governador Vala
não só funcionário público, mas todo mora lá tambem. Depois comprei ou- serva. A todo e qualquer IStante, nao dares se irradiou, ·uma organização"
cidadão é obrIgado desde que ãufira. tal' pedaço do Sr. MANOEL TINTIM, s6 o Sr. Comandante-qeral da Poli- pa.ra o Estado-inteiro. Nós sabemos
renda de alguma' coisa, a declarar área pequena de 15 a 20 alqueires, cia Militar, com_o o' SI', Governador disso, Is~o é coisa trllnquila; em Minas
/leus bens. Naturalmente o Coronel Comprei de um tal 'que tinha" no alto do Estado poderao me cOllv,?car e te- todos nos sabemos. inclusive diversas
Pedro já fêz essa. I declaração. Seria, da. ,serra, o velho AGOSTINHO DOS nho que deixar tudo para tras e aten- concentrações ruralistas foram feitas

, então, o caso de S. SI) mandar' uma SANTOS - êsse é o único I falecic!ro, der a. S. Exas. O SR. DEPUTi\PO por inspiração da Associação Rural de
cópia ou uma certidão da Delegacia mas tem, um genro que ~ora na Fa- ~~Ao nA CUNHA - W. Sa. PODe- Valnda.r.es. O SR.' DEPUTADO MA
do Impôsto de Renda ao esta Comis- zendfto Sao Jos~ da Ma.rlnha, que é rIa .informar pOl'que não existe um NOEL DE ALMEIDA..:.. Não seria um
são.. O SR. DEPUTADo BENTO confmante comIgo. A área do velho corpo se~ cabeça - quem ficou nessa movimento de ordem psicológica?
GONÇALVES - Estoú de acôrdo AGOSTNHO DOS SANTOS deve ser organlzaçao, :nes~e comando ostensi- O SR. DEP~ADO SIMAO DA
com o pronunciamento do Deputado mais ou menos de 22 a 22.50·alqueires. va, quem ter~ SIdo a,c~beça? porque cpNHA - Eu nap acredito em gera
Manoel de Almeida. O SR. PRESI- São as propriedades, realmente, qEe ~. 9~alquer 0.t:ganizaçlt(), por mais çao espontânea. O ,SR. DEPUTADO
DENTE _ Diante do pronunciamen- 'ten1W. O SR. PRESIDENTE - Dao, prImarIa, que seja, tem que ter um MANOEL DE ALMEIDA - A gera
t.o 'da Comissão, solicitaria a S. S' em resultadoo, 100 a 100 e poucos .al- cabeça. ~O SR. D~OENTE - Essa. ção não é espontânea, hove o fato em
enviar a esta Comissão uma dec1a- queires? O SR. DEPOENTE - SIm. cabeça é a Associaça.o Rural. O SR. face ... _O SR. PRESIDENTE - Eu
ração ou cópia da certIdão do Im- O SR. DEPUTAD.o SIMAO DA DEPUTADO SIMAO DA CUNHA - pediria. a~ Deputado que_objetivasse a
pOsto de Renda que S. SI) apresen- CUNHA - Esta? satIsfeito com a res~ PelO seu Pr!!siden~e? O SR.pEPO- sua pergunta para o Coronel pudesse
tou, que deve ter vigência ou valida- posta, Sr. PreSIdente. O SR. PRE- ENTE - Nao,' Nao .é o PreSIdente. /responder. O SR. DEPUTADO SI
de. Caso essa declaração não seja SIpENTE.,- ,Essa fazenda de sua pro"_ Todo mt~ndo. Não lrla!lll)ll, perman~, IMAO DA OUNJIA - Houve rea4nente
tão completa como a que solicitou prIedade está li margem ~ll:. rodovia? cer na CIdade. à espera àe um acon- uma artlculaçao dos fazendeiros em
o Deputado Simão da Cunha, V. SI) O SR: DEP~ENTE ,- Esta ao margem teclmento!... O SR. DEPUT~O todo o Estado, isso é público e not6
deverá completá-la' com outros da-- da RlO-Ba1).la, 9 quilômetros. O SR. SntAO_ DA CUNHA - A Associaçao rio, com a participação de Deputados
dos referentes às áreas dos terrenos, DE~UTADO SIM.AO DA CUNHA - Rural congrega todos os fazendeirds? federais e estaauals. tendo partido €!s
nos' adquirentes e as suas origens Entao, está atingIda pelo famoso de- Quem a comandava? O ~R. DEPO- se movimentá de Governador Valada-'

, - . ereto da ~UPRA? O SR. DEPOENTE ENTE - Cada fazenda faZIa um,agru- res. Isto nifo é crime não estou ab-
~e i1:' D:~f:~;-o:e:~~~/~~~ - Não, a ela não atingiu porque, .pelo pamE'nto das fazendas vizinhas para solutamente, citando como .crime,'npc-"

.' c ma:- e deram dC!d 'á O SR decreto da SUPRA s6 seriam atmgi- ate~der a um socorro qualquer dessa nas estou cltl\,lldo o fato. Então hou
~~ESID;~ _ Se sV~ Js~ preferé das as !azen!ias sur/.:!riores a. 200 al- l'egiao. O SR. DEPUTA~O SIl~UO ve Um c?mo.nàante, Sr. Otávio Abran-

• há d"d 1 N' utor!' queires. A mmha tinha menos, estava DA CUNHA - Quem orIentou ISSO? tes, PresIdente da Associação Rural
nao UVI a a g~a. ao C1,." a- fora. O SR. D,EPUTADO SIMAO D./\ O SR. :pEPOENTE - Fui eu que ori- O SR. DEPOENTE _ 1!:le é ?résí:,
mos forç~t a. memorla de V,. S·, mas CUNHA- Quando da visita, do Sr. entel, baseado no mesmo que estava dente da Associação Rural, manda lá,
s~ V. :r. ~V;NTEefere, m~ho:d a1llda·vO João Pinheiro Netto, V. Sa. teria orientado o Grupo dos 11. O SR. dá ordens lá. êle daria as ordens no
S...". D O :- , e;1 ~ E'm a- 'Ceiro um discurso concitando os fa- DEPUT,6DO ,SIMAO DA CUNHA - momento, O SR:. DEPUTADO SIMAO
Jadares, à Rua"Ceara n· )18. um, ci- zendeiros a defenderem suas proprie- V. Sa., então, orient<lul l ... O_SR. DA CUNHA _ Então dai eu fazer es
dadão por nome José Leao da SIlva. dades pela. mão -mllltar... O "SR. DEPOENTE - A organização era essa ta pergunta, para. chegar ao··seguin
EIl?' 1946 eu residia, passando por DEPOENTE - Pela mão m1litar, nãol justamente: de que qualquer .•• O SR. te ponto: quais as providências oue o
D,elegado em Governailor Val~dares, O SR. DEPUTADO SThUO DA DEPUTADO SIMAO DA CUNHA - DI'. otãvlo Abrantes teria tomado
onda estive 6 meses, êste c!dadao me CUNHA - Pela mão armada. O SR. Como V. Sa.. disse, sua orientação aliando da chacina de OtAvio Sóares
pediu: "meu amigo .•• "O" SR. PRE- DEPOENTE - Disse e repito: se real- era obedecida pelos fazendeiros. V. Ferreira e do flll10 tendo ficado mais

I "
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llPI frd:1~? C)L':ll a, l),';)·,'l;l~.';{'!:, t.'1 J r::;f;'::: l'a L 'V.,;fl Pil:.' 5i' lemlmu Im•.:;le Ulmpo todo em que V. 84. co- entendl bém a 1nt~nç{1o do nobr-a
lú:"Ju llCJr-_:'~-J ,:".1 i.H,'~~J 1_ .-_••;., '_'''-.'i.u ;'~ L.'._:LJ I:-~~J r~" tcm:)u,-!nheca o vale e as olJsen'açõ~ que V: Deputndo 811nào ela Ouuhll.. :&;le de
r1D fL 0lO [.' ~:"l;_,:,;J li.! L:-JJ " -'I' '.!.J;',' úa 'J.. J p~j":; 41_:.-'::,;:.: 11:::'::1.. ta. como hOlJ1tl.l vlvlje do problema seja saber se hit posslbilldade de, com
![ ,,:1 [', Vi'>'.-.-.;:'" (.\i~ o ]:/l" ;:,'".';1:: ,O Ccrc:.;-! 1,::...J.J .La..l. ~"' (;k..:::[;~;J tiC:1el~J. elor 'à Ctmi~r:.o COUlO ajuda recursos técnicos, aquela terra produ-
i 1_1 ., iz";: ,. i 'LI i l';~1_J ... tI C ,1- ,.~ tcÍ._ ••,...,.• ;1, c C::::.10 e'er.~~llt::l ce para o t.rnbalho qtta ela tlltfl. fazendo. lill'. Como o Coronel Fec1J:o aro.ba t1J
1--.-,- J, .'~:.:D , __ o J 1 L'L (' .,-' '-,-' C.-<-_ :-... __'1 L: :;c._ ~. ::. J r '-:';::-", ",,7_:J'0 27!. rEPO~1'I'E _. M~~Sr. DllpU- l:lli;el", nM é itnpol.::l.el po.qlle Israel

L:' " ,-, ,~, " ":. I:u - ,'. "o LL:I j l :'.•:.1 :., L'",- ..; 1.~--,1 U fltJ. '.:;::0, cu rr:pcm'rl'ln. E.;;Vi.i::anuo que protlU2, quer -(m,er que seda ~:)zslvel

.,"u lI,1 L __ ' --', (:1 n~' J ;l'~ -.'-. C' i;o_ .. ~~.k_ ::,<.-. i:-, ...~o:oJlrl.lbl?:ualJ.::J.él::J~n:U,niÃ...oêi:c;;lo~tll.m1.l.mtum"pr~rll':::ll::('lodenl:roda-
1,'. ; __ ._'. L·,l t_ I:." J .• -- 'L b -\ C.. ,.~.\ -- c.-~',~.:-'" .' ,::".t· ".1,- i"'" n rl1C·,Ji~::1o. õ n~~lcnal.·1tnUi.o nrlO qutJes. o'J;tt17os d:1. SUrRA, di\it1lnd;l

.' ;.1 J,', .'L J .~ ,."~'~:_:t ",_~_~__L.:._: :',-l:~';:', ;'l'~i i ~~~;:~:,,~~~:~;:r.1~ c~~;:~Z~~LT,:l;~an c~;~i6~ ~~~~tlo:er~r:c;~:l~iO ~ ~~~;~~~LJ,'__~oi'_L:'J,"j ~:: ., _.' :_, .1_1tJ':: - .. _J ,.,,:: -'-o "~ "'L'--'_-::~,I]~,,:;__c jdz"l' 1,.1 r':::.l~;) protull10, um Ar;ou'" o tJue :r:arece ma.l$razcá-,el ê
l' C1 r-~m~ 1- LI- .... u:J. t: "_"_=:1 ----' ~_~~ -_ ~ L __ ' .,_,~ ~ ,L E ~~. ~~~ .l2 ,~~_~.-t l'r[i~lI_~:::o f3 ·í.·"'\~ntJT-,,-11~, u~n éJ.::::.Lt1.l.l1harmc9 o no=o p:=.:al"'4ento

_!_ _~'l'_ .:' ~ ~'" L_ L; fll~:: =--_r_---<;~ .:_~~j': ~ .- ..L l~_ .._. :.... ..,.J-~,-,=1~1) l:,-I,~ ,-~-1t U.:l i,'::.lc j l'~.l.'JU~ 1120 ;e~~c~ l:J:l~'e a ld~ ti[l que o bi~ hnl OU..
! 'l" ";, J ,,' 1 ~ :c~_: "' c, ~.' ! .l.~~, j ~ : : __: c' r..', t:! ~_~.J '-_, l_"'niO t:l) ,,~,'n e:tt1d:ldn, n::o U2!:J áre.:l.. ~ls a~ls.ptávels ao :pl.'CCe;·
r-i ''=:-_'~~,J,J, I -, (J -~"'~ L__ =:"~j J:", _l~:_ ~I __ -~ D._~'_ ~..:, 1_=1 -"--'::-_~:J (~L__~' _- .:.:-:2L-!l[~ 1l----=-~ r:-.:'~lQ VO LCl1b E~ t:J cgr:col:!;, .AClUC1o, cli, p21:!rn:tturC'.2a'

1'1 .~:', 11. :. :;' ,_::,1: "~~J ;>"L; ".-.~:: .~~_~:-. L.~ ;\~:~~/;.~. J.~ ~.l~;' :~,,: ;~:~:-:~':~~;;.~;'~;) \1~~':2}~.:~i~~~~~~ ~111~~~~ lJ;;e~;i~ :o~~õe:eit~;~á
j -, -',1 ,.,-,- i.' .__ :J' 1 ".~.~,:'cJ '2, '_~ cJ ••J, _. J:. ~-: __ ", ,: . - _ : ,) 0-' .1, f!l r_r,;] r~ (,p~:',::~e me:-Jno. fi um trnt:alho nu:mn. fr.se de o,Plll'aCáo,
I' '1'_,' ,1 L'_ ~ .•.J L_i' _ '-:~I"_:_~ ~_" :- _:1, --: ',-,. 'J 'L ,,, ~'l~ '.'i~'.:JlC, t.o ih'::',: -_C~, lDl v:..!::-l no de- t:;,'lcol:l como a que t.:!lJJCS aj;i:i:'a., uma
I' ,'j' ( ",-' c. () !: ~ __ ,." L~' , [' I, _~ .. __ 1 1 > "CI L L":I [;H",[ :lllLa ajJ.:.tr:c.:lnha nOI :~il de r~t1ro a~~ em (!U~, l1'.:ll.

l ,_,~ J L,' 'i, 1,' ,", f-j L e
',L.,.'" ,_- ,--', L' l4:' ,.' '.:~'; ._'_~_J~ }::'~_'~c:'J. li." (::~JO 'l:ollitD, ai lltn; ~oeor I!r.rovc:tar uma úrc:lo ~!1ccl~

j I, c 1 _, k 'l, .-_.__~'.~_.!-',l :','_-."'. ,!. -_'L<"'.' !. _'o ,.. 1 .1.' .f':"> C.: I i.l!.,~ 11-:", li do ~::;~:J: 116.s, j'f~-l.1u- ~!.o· k:::l~~ out:.;a sol~~~"~lll) a It:z-
t -, L -,',. f' :. L,l ,,-, ..•. --- .' " 1 .' "-.-", ;~_ • .J" rC~ , r.:.o ccn::,,;::uw.:u n:'o. 'V•. h!) ....SO:;:~ tn:;,U:l.UW Dt;;J ..c'~:l3 OU... r:S
',_,O,"~ J:J·_:',,-·,c ...- :::F:·-__ .. I,:.:"~.:~I,_· __.. '-J.I '1,,--,..:.'1,!f"b:o!db,o"I:::1n:.::1t~'::'lo.:le~oro:nn áre~ t;.l·,cz masmo lá em petjt'!en.s
i'.. '-c: i_cl'J'..J' F"_ i~ ',_r ,_"-" :,--'. _c' r;::; ]--J'. í";:C:': t':J r:-:72[J:] ;;::":,J'lt::t B~nto", p:'J·e!'nkr;.f'ra::loavalesdoemW1~l)l.ios

L 1 L, '" ";,"L (1 ~ --:, L"'_') \._ •• '. '-c·.· ,. : é r"'l:u.:1e rlr.lib!~c.:;;; nJ. Jill[;U~gtm ÔD V.!z:ll]:'OS. VJ.;ltcl 03 ~u.iticíp!os de 1J:nn.
J;: __ ,,; --;- ~ j L --:-:, f'.:' \,',,, " '-- ,., '. l_~=.;' 2.:-'. ,-,'I:.:·0.11!t 1:'~::.u;.'lb... O .0..'1. DEPU- kn~, Cons. Fc:w. e o~zeJ'veI Que 1Jtl.
r '" _:'t_,:- ,,-,:' -cc-_. _. ~,__ ••.' l~l), j_~"'_.'D:) S:::;c':,C, D'I, c"t1!'1H_\ - Co~ t~e:::.:lD.t:::.mb.Smazrjcult~ve1sel:~
I' __ ',1:" "I r: ,_ '" ,.~, ':' I, 1- Cl , :._'J.'_',:'::-ji"c.~~l cJ\'::'l.' c::.~' (!lW V. Z; 1l.Cl;~ flue c1:.t:U;:!il.l'e&.í!o, p::lr e:e:nj:jlo, o nos::)'
L 1:' ,_i ~- r:', ~', L',." ;_.:' .. --_.c.' - '., I" - I ' .. '.~l, l'_~_" I.~ [1 r;·',L2c.,0 Fn':',f::::~:= C'Jr~"::!e110, 1n.~ V~le de S:o Pranc~o é Wen;lo. O
\ ' J '.c_;: --' ).F:J , __ -.: _' c l ,,', -: •• L' ~ .. '. ,-:fF.:~ n r - ;'::''í tl:;) hUlr.U1Jlli5, .ror- l:ú:mlzJl'jo à3 c}~llU~, por. ex~mplo,

,\;~J - ',J L' L: l'.' t:.' . ,.-, f·,' CC:l 1.: f'.'.F. l.·;r',~êl a. n..-'rl~ le:n UJ4& moa de tal'ra,'de »O lée:uas
i.' -',f ',I -,Ü,.,,~_.', •.. C.~" ,,-- _._-, "-: ',1]-_',.'1'J {1:J11JClf1::,;=" Of!i,l.;Je::t~opol'.m!li:ld318dll1al·zur9..

;:, 'c - ;.'::; _c,-I J", :. ,"~ FI _ •• _1 ,~'. L._ c. -"J ~ ',1'". ~'-<-l,,;";iJ'IliJ - C-f~, em 15mc! w eJt:::, clry 1l.lnt::ts d:l. prlmel.ra ardeU], i'cal.i'J
,1 'I -F' - ~ y , Co" :, (. ',.-., •• -'-:::;J :J , ~':,,- ~',' :1<lJ.l,~10 :"J:l:mt~:JC!o, V. E:.; r..:.o &aba t;lue. 011;- Qua l'ec"J;e a llx.lrm, o c.:l1cárlo ..lUa

L" '-F'" L-: ! c <1;';~ .,~ il<_. ~c ._ L_; , I c •• _.11 ,:_" )".' '''1 t: NJ1. d~-",';a? O SR.. D"CFU- UCl.Cll d::l.llUelt.S m011t:mhS\.S d3 c:âb-
j' ,._ ,., ", .- ~ c F':.' '_ : ._L' • '.J • i'. C ' __1'c.J ~ J~, l':.lI:.J E::Ll',!i,O D). CU;;311 - Por- l'jO, nmn.'1 consbllta coutrlbUi:;O';'O à:l
I ., (J te,·', "'_•., .'-<L' _. ;l~ -;'-:i 1,'\ C-':'._'~ - ~r.:'.,_J, 'J. c",'-'~;! \'. f;" 1..Ji:'Jr.r:r"l:t C'oml...sélO, Im- ndubns ~-, ...-. fert!1U:ú-l:1 • .No en1'ant~.

, c," 'J L ;, cI ,'1 ,-' , ~ 2 ·'.1 ':-,':.,'. ' _ J L __.: - LL . "-', '-'.' _ ';-, :~" p~l-!.~mrJ!.!', .c;m· -l~ t<! 11:1er t.gl'iCUI- l\:jullo estl lil. mte!rp. En~o. em vez
L" ,o'. n t,.. _'.J', , ~.. .J f . .c' ,- ,-,' 1.. - 'J C-J ,:.2" .U~.l Ll:l 1'~_'J.! rJ!J 1, a rc;~ dent..·o de o r..~;el· C(;J:a uma rezl;Zo que ja e~l:.

Ic ._,r-'_;",,. c: ;-:', 7"',·:,-,-,,-:,_,_-: f-.\ ( ":.' 1.1, C.l ~.'r.:".::l ;~,:.J',:LJj"r;:'IlCO t::,J;.o t;,):cmc!j h um ~UJplCl p"'I:::u:~tl1,) mUito, Já é um centro
~ T J [,_,'. ,'1 1 'r' 1,. "', L'. '. _ , • L ~ .. L:,~ '. 1 ,) <,-.- -, -, ,' ..:" 1,' j"J;,da. (I [,::'. I::;P011J:illIJ - Eu ccon...ml;;;v clt! lêâ.z::JI:lt:t orjJm, o qu~

Li;~ _~4 r -, y-- ~". I'-=' .. I- -: { - L ,:'~::--~~' 1- 1 .~ -J _:: !-=-~:'J (:,==;) 1~~=J, !J • .E~..!' t:3 ,n;cmou. rc,·el.at a pDtenol~ clD, CIdade de'VJlln.·
!" I,' r_r'-- _': r :.,; '_~ C L-' r::.. '- .,' r ,: '" 1": ,".-:.:''1 l-" ' .• ~;;J r.Je !,l:'W1l.J:~(', eu podel'ia l'!'p::tir dates,. o gov&rno fé:.!)!: aJudlU' OS mu':

,1'. ,-"-- __ é.,' r'._c','''- ..J l ,1_'c.::t: __:~'·::''''['!j'::,"J,tll:'~~. (,itr!,~t,'1u\1'OR-Anlc.1:plosda.1Anuá.rin,Flt~pa:r:l. Sao
I " 1':: I. _ I r; -, ,-". ::u ','o --' (:J ~_;.J r -- -' . .1 L. -': :;6111"~:j ,-,,J D":.h~ Deputado Slmr:o Fn:::.lcit;co, Manga, J&:!o Pinheiro,
J "1:'.' ,-,_ J f' f_" C:,". '<~IL'-:::', ~","" c~'_-":__J l"J ;'E'_,'~." ,_,'::;:~J, Cnn.::.n c te COlll fc:iJ érUZDil'os p,ar ULla!. etc., mltniclplos pr.t1cament~
! I, ,:/ T'.~':t C~.'-. fJ, :-:,::, '1. L'" ;.__L-- __ :,.~ L'I]:"._.•,J ['!-,.J'l:!IJ:nn, tólL'l!l111 pC'dl:! viver: se[fUn- Intr:ucll em que o aOi'frna nl.o fé;;;:.
:f. c " • -- 1-' ~1' LT::. ~ ~: :~.•__1 \I, i I. _"1 ,. -~ __ --', I .' .~-: •.b, tl'J 11 SDlllr"!l... O an. OEPU* ZJ.'l.à3. porque não elA no m:monto nem
":":'• .,F c '," .. "1 f:-·'-':: o f'c'·,:J'L1.!::Jll,.':'L.·,:~ Ol;"',)I'.::,~.'"J-lru() l'..'l.LO.eíllSJiOD.'l.CtW.nA-Porque, acontllbulçãocredit.!cln,CJ,ueéama1s
1;-1 fl'-:".:::"I [-I /,,;,i:": '.J ',S"'; ~L-_~_.'. ~ [ •••• -- "r: l'·'·J 1-, -'~.'l1~I,e roo é pos.:lJ\Cl a l:!:1rloultura, can- f.1emcni.:tr. O SR.. DEPUTADO SI
!' _' c ):,. CJ::1:" -; ["1'1 L 1,. - __ '; CI ! ",:ú._ ~.', [: [J L·,.· - --':' __ c' .J;' , r, n~, li:ÇwE' ue;,Jl'(L.'1dl do l'clnto' llnterlor; MAO DA CUnHA - Coronel, V(llto ti
,>, '·',";lCl,! LeI iu'v' ["'''1 ~i'-,"rJ .:,:-',-.~_'_-:' -.11 T--:' .. ',,'"' [.; , ' :<;\:'3 1::-D ,"f,:rl:1 r.ntl1o o C:1SO de o go- p~l'gunter 83 é pctslvel uma pt;;
L,,) ~,-,~;-;,,,:] li:, L-'.-)[J:'-_'_":' !-'-:r:·,.~.'-';.;_jJ~':.:.c...:l1.J\_~~?:::i.!r.éD ,!n,lno ·enc::m.iillHu' outras soluções roa \lver com 50D cruzelros por d1u.
'\'.' t :' ,O] ~~\ :1.'1 c r"J ",[111,' F, lj~'iP:,.4.;_,j ).,,;';:'1' J.:';;' ~;J r'll;J lêS', .- se prll ::Jhiar Slqucl:: tenz5.o socJnl, eu- O SR. DEPOENTE - D', na regl:io
111..' (111 ll:'-'. ',: r: ];:'12: t::J l:'c/"-"I~"; J!-"..J C~'i. -' lI', r.L~ c V, fcl:"LlP elu:;, VaIll"g à!;:el', a mdustriall- é, p:>~'l;lue êsse h~em que ganha a:Jo
n t P" r~O' _. i1:'T: - :<-'r, 1\ ~ 1"- rd- I r..,L~ ".:Z {~,::~ L: p;')l.I:'~t: ' _J I, ~-I ",; ;':.40, o ccoper"tj;·l.,"mO. enfim, solu- Cl'u:eiros éle crla a' sua. glll.lnha, êla
L'_.' "::" ,-,'j J:"l'.;,.~, 1:.,'1,2, "-";;11:' (J '-<>.'J ..1!<)lJ~''-O 1<~':: \.".;1', ]2l;1 !lh- ("ILS porque l'C31mmte há um proble~ pllUlta uma área PIU'a. éle, êle cri!!. o
D2 'c _, -, .',1, t!: .J:::_:' 1: [j n 1:''- d~''l ll~~ IL~::".':"l· t~ 1.'~·!'.: tr";;<'':'':~_!1' C;'';'~'';;; c'oI'tIJ soc!al e ccmpe!e no go-"1.n10 reso}- seu porco, êle não plZa. á,zua, êle nr:o
Jr:l',;r'Lc,c, ['CJ )""", ~l'-J c,ç",Cd'''':)'lvai~d~P.J:)}::n~, ~,ã:J ("l·it;::1 c:i\ Vf'l os problémD..s s!'cía1s. Dal a n11- ~aza luz, nlto·pa~a. lenha, ,IUO pag:J.
flJ fcn'·.:=C~f1,'i', 11" 1;_ ~:'-L.J fIl'.' f,· :--<:i':.. -,~ -.,"[",_0 h.:J. l::G.'_Llll..l;,Je vha pCl'g'unt2. O SR. RELATOI/,- 14<;"'Co. não ue.ga tnedlcamento que
t:',.~, ljrl r~"';"_-r~1~7, f r,,',:n:;o r.;-:,ú;? ~:_~,'l if._--';'''l úlll~:,) C;D!.l l"O L'lU-I V ' Si' tem dUo - e t~dos nós ccnhe- e.s~ haje por um pre;;o absurdo, ele
('- .. ', 'D F .' .' ";3 r''-o1 Q c" -, ,.,.~ 1",::.1:-';; [,4 L,.F:" 'C'. l;~';iJ, I>.!: n ·'~'!u:.1D cc;wos o Vllle - que aquela região hoje naú ptt~lt transporte. Eu aceito 
rl_' __ 'l' c1'J 1-_~'fl~l' _I, i':~ ... -.,,~, U'1'Ji:l .'él';t UI' t=_-, LJ t:! ted:l..aJ';'lmaLnão é mc.ls de r!:l;:!cultura, é de,pl!- Plll& nito rClll1ell<l! nt.:la, pnru nÍlo
1"úl .;:JJ11".':O 1 ")',1 n D."}'- __L" (' t--<';'J,j1.J;;;, ti::;;:: co;:: .• :;J.!.~,~ '..u,u, a ,~"WI':'ll<ll'l:1. I'or1anlo,o p:::samento dado dal' asalst"ncla. ncr.huma, para nát)
r l l"·lfc' '_"':),1'1 r,"j: í;IE'/,__J!:o2~ Iccn:u::'o ~.ue tE':n t1H'" ll'~ h e,,!'.t3,- no hvnmn do catepo no Vale do ~~' dar coIsa nenhuma - f~~ zn!:\r1o que
T" t ,"':: c !' ,1,. cc 'iH e'a 1: ~'r~:1_1J C'J) i::i ".iJ p~'r 1'1l~1? O :':!L r;:-" .:lnrm:!:'2 .... IDoM é cle."oI'tente da renda da. pccua- \'Clt' por a1. • Eu concorjo, porClue DC':;
JI,~.~ ',-,!' } :l'jh T~::'l']. t','(lTJ:', 1"1,,:,:-, 'ti Heil' L~ J;~: (,:c~:~:;a L:',,; nlt:1,-'a: r::: e!:~g, ,'la e nita da [('I'rlCJultura. Eu sou fict\ muit<l mais barato êle vai pa.g~l'
(',':;"."d:"..i:'iJ, nl l1::d pC'.'fO ,l!::"nn- ~~..:,,".,;l, H,au:!'It:.! :. I. f~;;a, cO:J,t::tul-lí~ ele f~~cleíro e sei Que boi dá até!l á:;ul1, na fazenda. O SR. DIll'U
In, n V. Ii::', ):",',l-;J t'U 11,:;:1 11:0 !:liC'I;;-o; l:1:.u~:) líé:.!~.~ LH.l ,!~:i'::'O elo t:'il- :mUlt:J dlnhem., O SR, DEPOE!JTE TAI'v SlMAO DA CtJH"H...1\ - C01'O-
!'I1'['-' 1 ~j5 fj' ri[l~oúl':J;:t' V'n- b.:lL.";:;;'I' ll~ 'alI:.' se:.a C:1-;'::I de vai- - Boi d:l. cu ClJs:;e isto antes. O nel, o sentido da m1nh:a perguntl1 é
1'1'-'j'c. - :1 Cf!1 -.e:·b }.Irjj-n"'i3, (1 fet·:::,." O r-~;. D::'E:.J. :;'I.:.J - VOU H'S- BR. nEL.4.TOR - Ent:La, se a rcg1l5.o jUZt:l.m~te we porque a-;:ande ale-
[',::, n;,__:cuT.':C J !'n.u~o D.o\ CU11l!AIP(;':lJ::: p;;,.!f:.rO ao uc1:;:e DC!lut~:lo c é de crl::.çâo dQ bol e se os fá:.;cn- r:l1-!:L!o dos sindlcaJizados nl10 só rumin,
_ C'fj'C.ti!;!, o nu cc.:'ljJ:!:1hd:o C, ~'(J- depo;.:; pt":1irla ao Cr. Pl'edlente que amos a11 crlr.m glUlo. por que pagnm nfio só de Governador VaIll<1al'CS como
rl"l j,"lnn ~'1rJ1~ün dr>("~T"tl ante!!] nltt;,~Uu:e rt'pd'G~n~a, llcJ..1e D:)P~~:d~, tão parcos sa.lt.tlos aos seus empre~ de outros mun1clplos - porque em
Pc r~ Com:'ciio L'!,t~ o w~;',jo P;:J PC-j cú.na eu di Z!! ée.:;;j~ o b!tio, ~qutvcl- p;3dos? Esta a pergunta que g-ostarl.a Governador Vall1tbres pode ter ha.
lD'l ![l7~n;J~J!c-g é de J,2CO cm:'~llosJme c!e c::Lr p::1'Ccef: de ttpl2Si'ntar de ver respondido.. ,o SR. DEPq- -nelo a1~11 pr03ra11ln~o. 1JUS o fn!"
pc,,' !J]u, - ;';::,(1 cpns~a d~ dep'}!'1'!!::1to 11c1é:W.s, porque eu IlaO me' Julgo ne- ENTE - Os fa=eneü:1ros não pagam (, que- tlD.O hou',e nenhusna. 1nvasut:
(10 C'DILnel AItlno - enl'Ju~n to l'Jue' n..'1u.'l1 .homem atuallza,jo e dentro dos baixos sa1áI1os Ela homcm do cnmpo no tnun1\llpio de Vnlll.CÜU'~ .•• O SR
V, Sa, 111íorwa ht.1e fjUl'J é do 1l!J::1:<:'~'lIIn1to::l pr~blemas do Ps;íz. Entl'et~, eu disse ao l10mem da l'Il.'taaa.. En~ DEPOIDfl'E - i:fio houve porque to·
fiO':) Cluz~ros, havendo nt~ quem pague é necesf:::trlo que eu di.:;a o se:;u.nte: tw seria o cal';O de pCfguntartIUl.íl por- mamos atitude e se inva<Usse."X1 nós
~CO ou 45fl. O SR. DEPOENTE - O te rtés th'ésscmcs Um lli$t~Ula de as- que nós temos aInda no Estado de trlnmos morrer lá. dentro. O SR,
Deputado L:u:UsIau' sal!!!l d1~e, TIO seu sistêneia que fiz.ellSC empl'estlmos ans Minas funclotúlrios com 22 mil cru- DEPUTADO SIMAO DA CUNHA 
depoimento, QUe paga 400 eTUzeirOS. o fm:endelros. que fallcttassp a~ 3tjuisi- zeiros. O SR. DEPUTADO arMA0 A aJegllção foi de que· todo aquêle mo
Coronel P~ro dlse que pagava, em çâo de máqutna:s .de sementes, de adu- DA CUNHA - Ml1ll V. Sa,. disse que yimanto empreendldo pela Associação
Sl'raJ, e&Cl\ de 500 C1'uzeltos e o co-1 bes, de inseticidas, serta p!lllSivcl me- paga ao vaque1ro 14 mil. O SR. DE- Rural de (l()verna.dor Valadares visou
ronel AlUno disse que se· paga l'orllhorar a nossa prodUção, porque V, POENTE - ~u disse. seria o caso de apenas a únpedU' a sindlcalização.,.
volta de mil a 1.200 C1't12elros. O Sft. Eu. vê o Brasil é um dos :Paisesl1's.zermos a perguntn: por quê? O SR. O SR, DEPOENTE - Não. O SR,
DEPUTADO MANOEL D~ AI"'\mIDAjQUe menor quantidade de adubo cC'n- RELATOR - V, Sn, paga 32 mil cru~ DEPU'XADO SIMAO DA ctrnHA 
_ Não estavam incluídos iú os beneff~ some na agricultura... O SR. OEPU~ lzeil'OS, mas ha quem pague 14 miL O .... porque a.través da aindlcallmçâcl
elO!! a que o Coronel Pedro fêz re~ TADO anuo DA CONHA - Coro-ISR. DEPOEN'fE - ~Não, a.11:\s o e:to- seriam os fl12endelros abrigados a
fe1'!ncía. como med1camentos.•• - O nel. mas eu me refiro ao probl~mnlronel d1sse~ que tem, empregados lá., cumprir a lei'de dar salário e RSG!S~
SR. DEPUTADO anuo DA CUNHA de GovenUldor Valadares. O SR. DE- ajnda..1tes. que rccl!bem' 12 mt1. O Wncia. ~ neccss!rla aos trabalhadores
_ Nio porque êle esclareceu que além POENTE - ..• 3,5 é o adubo C01lllU- SR. DEPOENTE - Tenho ajuda.TJte8 Porque, se V. 8a. tra.ta bem o seu
do!! 1.200 ainda tttesUlVa êsse. O SR. mido pelo Brasil. enquanw que os ES-, de 12 mil. A1 eu perguntaria o S~- emp1"ega.do, V. Sa. S6be que lllJ, outrOil
DEPtrrADO MANOEL DE AlMEIDA tados Unidos consomem cêrca ae 70% gulnte: por que. dentro do Estado de fa.zendelt'06 que nAo tratam, Entll.u
-l:\t me 1embl'o de que êle falou 00- de adubos. O SR. PRESIDENTE - Múu\s, nôo tinCla temos funclonê.rlos o poder públlco tem necessldAde atA

tem. em residência, lêz refcl'mcla a O Deputado Simão da Cunha quP.r1aIa.uter1tldo um vennlwento de 22 mU? pata. que V. sa. poasa V1vcr em 19U1U
med~entos. transl)ort.eS e ootrOll que V~ sa. objetivasse a .sua observa~ Corno me val vIver. perguntol'l.&? E' dade de C01ldições econõmlclUi - V.
ben&ficlOll que f01'flm Teferidos pelo çio t'luanto Q(I problem.1\ de Goyerult- gente que l'éeebe 110 govêmo, estA. -na. Sa-. que ~a b6an. flUO n-afA bem.
-Qoronel Pedro. O S:R. DEPOEN'I'il:...,. dOt' Valadares. porque ('l que c1~ej!t-ICavi!A1. O SR, DEPUTA.OO MA.- n ..... aetâ nM 'n'!lll!JtCAjl condlQl'ifla da.':
Jkt l'4dtria. ao nObre Députuo 1lUt! moa aClui é a YOZ da. suo. exptorléncta, NOm. Da A1J.tll:rtJA - Eu ere!o que,q'~ tlttE pr'O(\tl2l mate J)Rgflot\t'lO m~nos
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~ ~ fazar CÇOl que .: BUli. lei, uja. se • ~ fole!. ainda embrionãtla. OU quisermos fazer vista grossa a Isso.•. to i' OomlssAo, no ~ntldo de que,'EP61tada em todos 0$ pontos. En- uma 001&& inexistente. O -que sei e re- O SR. RELATOR - Vou encenar, na primeira ,viagem. seja reallzadâ
atarvés da. .sindicaUzação todos os pito ,é que, se qualquer serviço orga- mas fico com a minha convicção de a, reunil10 denominada oeste para-

a.zendeiros seruun obrigados a. dar nizad.o - é preciso qUe haja 1IDl ser- que como cidadão. V. Exa.• eu, todos naense. Aliás•. o Estado do Paraná
condições humanas de ~da. ao viço organizado ,- de ordem politica- nós temr..!l a dever moral de defe~der tem nesta C'omissão dois represen
homem que trabalha no jnterlOlP. Dai social quiser ver, a coisa cpmo anda, a Pátria. cClntra qualquer atuação co- tantas, que são os Deputados LYJ.'io
perguntar se o movimento visou, OU é só ter mais cuidàdo Com as nossas munista.·E'" se eu tiver conheciml1ntO Bertolli e José Richa. Infelizmente,

, nlío a imped1r a sindicalização rural. fronteiras. um p6uquinho mals de cui- de qua1quPJ' cidadão que assim esteja nenhum dêles se encontra presente
O SR. DEPOENTE - Não visou a dado com as nossas fronteiras e êles eu o denunciarei dando. inclusive· ~ a esta. 19~ reunião. Entretanto, am.
impedir a sindicalização. visou a im- pegaráo os pombos-correio, ' porl1ue nome. O SR. DEPOENTE - Eu ~lio bos já. ponderaram A Presldtlncia e
pecl1r a. ação do comunista_ Chicão, existem os pombos-correio - acho que me atrevo mais. O SR. RELATOR - ao plenário da Comi~!1.'i.o a necessl·
visou a. impedir a assistência qu.e _o V. Exll. não ignora isso - de dois pê- Eu o fal'el, O SR. DEPOENTE, - Eu dade de que" se não a primeIra, pelo
Carlos Olavo estava dando a. ChlcaO zinhos, só. usando borrachudo, usando não fal'lJi mais. O SR. PRESIDENTE menos uma das primeiras viagens
e a outros comunistas ll!1e aparjlceram avião e outras coisas. O SR. PRESI- - Encerr'aQ.do a reunião, declaro que seja realizada a essa região, que hoje
até mesmo de fOfa,. A lSSO que visou. DENTE _ Vou fazer uma pergunta o Dep'ltado ,Paulo Freire requereu a no que -diz respeito à -a"'ltação rural
Nók nlíobs~m:dcontráriosf'- tendh~ a p~rque, r~almente; cOnh~90 aquela r~- convocM,ão d~_Sr. Paulo ReIs para a nos parece um dos pontos '!iais im~
cer za,.a o u e que os azen elros glaO, e tIve uma notícla -..que quel'1a próxinla reunlao. Nessa oportunidade portantes do Pais. Rc"lS'ramos o
.da{egi~~- pelo me~os -:,S faze~deiroll saber se havia alguma relacão. Tive examinaremos outros _nomes õe pes- apêlo do nobre Dllputado"J;sé Mau
~1c:Áe~ s'l?rque édi xa. dsa e 3ue noticia que V. Sa. teria perdido um soas que também· serão convocadas. deli e tão logo se Icallze a' reunião
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voga .os, irmão recentemente. Teria alguma re- todol de Governador Valadares. O, SR. pará que seja marcado o roteiro &.

enge e ros - n sao COn ra a sm- la ã c m e1 'ta - vi RELATOR Acre~centari Sr P . ' . ,'-
diclllização. Jamais poderiam ser con- hÇ °f o daq?u oa aaRgl 'DçaEopOqENueTEse - id lt - d ·'S Era'tni'M rie- mformação e tambél!l a sohcitaç~o
tia porque acontece ui t' tôd n _a a~en o. _. " - s el e, .0 nome o r. na a a. do nobre colega serao tomada.s na

. o s.eg n e. a INao• Nao há. llgaçao alguma. Meu ir- O 8R. PRESIDENTE - Na próxima devida consideração O SR DEPU.
r:~q~se ie: ~~~~0~~~~:~E!~mão foi assassix:ado no dia 10 de agõs- reunIão, div, digo, d\scuth'e~os esse TADO JOSl1: MANDELI -' Obl'iga
das utilidJes. e consequentement.e.!tse to de 1962. Irmao. mais yelbO, êOJ.:1pa- assunto, que ficará, desde Já, como do, Sr. Presidente. O SR. .FRESI
o fazendeiro VIÚ pagar mais evidente nheiro de inf~nCla, amigo, se tl1~a Ordem do Dia. O SR. .DEPUTADO DENTE·:- Então podemos dar jnl
que aS utilidades dêle também vão seus ~efeitos tinha, também, suas Vl!- MANOEL DE ALMEIDA - Sr. Pre- cio ao objetivo principal .ia _nossa
custar mais. O 'SR. DEPUTADO tudes. Foi a'!,sassinado quando fol atr~s sidente, t~mos que, nos transport~r reunião, que é o de ouvirmo$ o Pa
SIMAO DA CUNHA _ Coronel. então de um ladra;> que todo. mundo l;ablf\ para. Govetn~dor yaladares. Os <;iepOl- dre Antônio Melo. (O Sr. Pad.re An
objetivando: se alguém que não seja que era ladra0, que haVIa roubado de mentos .que Já obtivemos aqui deIXam- t6nío Melo presta o compromisso 1'8
comunista organiZar um siqdicato em muita gent.e e lhe h~via roubado três 110S mUlto pouco esclarecidos e infor- gimentaZ).- O SR; PREAIDENTE _,
GovemadorValaadl'es, osiazendeiros vacas n~ fazenda. O, SR. PRESIDEN- ma~os ... O SR, PRESIDENTE c:: Dis- Quero lembrar. ao Padre AntôniO
de Goverandor Valadares nãõ tomarào TE - 80 fiz eSSà pergunta pal'a saber cutiremos !sso na próxima reunJno de Melo, nosso depoente desta noIte, que
atitude de hostilidade a. êsse no- se havia alguma. relação entre a agi,;, quarta-fei,a. Agradeço a presença e a o hábito consagrado peJn rotina. elos
se novo sindicato? O SENHOR DE'; taSão e o fat~. O, ~R. DEPOENTE - ~Jlaboração do Co!onel :."edro .Ferrei- nossos trabalbos é o de que a pes
POENTE ~ Garanto que não, O BIt. Nao. Não há, rel9:çao al~uma. ~ SR. 1'<1, ,pelos ellclarecunentos il9w pres- soa convidada .&. depor fica com li-

. DEPUTADO SIMAO DA CUNE:A _ RELAT'pR - F~quei ,lmpresslonada Lados. Está enc~ada 11. se~sao. berdade para. fazer _uma ~xposição
Estou satisfeito com a afirmação. O com a enfase que C? Coronel deu sôbre 'DEPOENTE: PADRE ANTONIO inicial, apontando, principalmente,
SR. DEPOENTE - Garanto que não, os 'co~unistas: tll:OU ,l~tada, ;frQ1 MELO os fatos que reputar mais hnportan-"
porque os brasileiros têm uma vanta· freio, tIrOU roda, tirou "udo, maso. tes, registrados no passado ou no,
gem: quando chegam 'diante da lei, mo~r ficou. C;. que leIo. Coronel, do Reunião. 9.9:"05 (notUlna) presente, na região em que o depo-
êlell se curvam. V. Exa. pode ~r Malechal.Tau.mo e dessas C'omisS<'íes Aos nove dias do mês de setembro ente vive. Feita essa exposição. não
certeza de que o~ f~ende1ros nlio ,sao de InquérIto Militares e os jor!1ais 110- do ano de 'mil novecentos e' sessem- sõ os Deputados da Comissã'J; éomo
contra. a sindical1zaçao, o que os pr~o- t.j~iam todos os dias, o.q~e Iero é 'tue ta e quatro, perante esta. CowJssão também outros parlamental'l!3 por
cupava era a presença. de Chicao. ~ao ihavi~ no Brasil, praticamente, co- Parlamentar de Inquérito. o Sr. Pr. ventura presentes ficarão com iiber
Chegaram mes1,11O a pedir a Belo Ho- un stas, mas sim corruptos. l'!: a im- dro Antônio Melo prestou o seguiu- dade de fazer perguntas ao Padre
l'i~onte ,que ~irasse o sincl1eato . das pr.essão I que se tem d~ fato. 1'l~rque te depoimento: _ O SR. PRESI- Antônio Melo. não s6 prõcurando
maos do ChlCão/. que estava ped!n.do nos também somos aqw uma,ca~ca. de DENTE _ Havendo número legal. obter maiores esclarecImentos quan
a!mas. que quena. saber se o SUJeIto ressonância nacional. Esta C~mara está aberta a sessão, que é a 19'-' to às afirmações que S. Sa fizer
tlI1ha. armas que era. para atacar. para aqui recebe ecos do Brasil inteiro. A desta. Comissão Parlamentar de In- ao longo' de sua palestra. como tam.
mat;ar os fazendeiros. Chegaram a impressão que temos, de fato, é que quérito. ,Quero' convidar o nobre bém'· sõbre outros assuntos que en.'
pedIr que se mandasse uma peSSOa ~ses comunistas faziam mais um ba.- D tal" - I - t d .....digna, uma pessoa decente, para to- rulho com' a lataria só; o motor .:icou epu ado Mag haes Me o e o, 11(1- en am os "'.s. Deputados, possa o
mar conta do sindicato. Ninguéll1 pode realmente desmantelado e o fato se bre Deputado José Mandeli,' que nos depoente tr~er ~lgum esclarecimen
ser contra o que o govêmo quer. o acabou.-De forma que a minha preo- honram com sua presença,. n. to- to. Faço um apelo ao~ nobres cole
que o govêrno baixar é lei. O SR. cupação 'diante da ênfase"e da. con- marem. assento /lo Mesa. (~.elturu e gas no sentido de OUVlrmos o Padre
DEPUTADO arMA0 DA CUNHA- O vicção com que V. Sa. afirmou, leva- apro~auo da ata da reunzao ante-_ Melo. Entretanto, se no decorrer da,.
Córonel AltIno Machado nos deu uma me a fazer ,a:seguinte pergunta: uma rlor). Pelo que me.par~ce. o pepu- e1Cpo~lção de S•. Sa... algum dos
informação, mas primeiramente. para vez que v: Sa. tem essa convicção. por tado José Mandeli havla.SOhCltado Deputados pr~sentes desejar lnter
concatenar.' quero fazer-lhe uma per- que não denuncia à Nação os nomes, a palavra, antes de iniclarmos f\ romper o depOlmento do Padre_Melo.
gunta: os comunistás de Valadares os fatos taIs quais êles existem. Pllra depoiment? do Padr~ Melo. Se S. com ,o objetivo de focallzar ~xata
foram presos ou desapareceram, não que V. Sa., eu, todos nós combatamos Exa.. desejar fazer uso da. palavra... mente o assunto que S. sa. debate
é? Ou lá continuam? O SR. DE- e acabemos com êsses comunistas? O ~ SR. -RELATOR - Eu desejava no. momento. êsse DeputaC!0 p.oder~
POENTE _ Lá continuam como con- SR. DEPOENTE _ Primeiro". porque saber. Sr. Presidente, se o Padre sohcitar à Mesa , esta, entao, mter
tinuam em todo o País. O l;IR. não tenho nenhuma função policial; Melo já prestou o compromisso. _O romperá. o depoente. Antes li~ o, de·
DEPUTADO almo :DA CUNHA segundo, policia não é essa coisa que SR. PRESIDENTE - Ainda nao, poente comepar. a falar. desejo agra.-

E continua agindo? O SR. infellzmente, vimos tendo por ai. AchÓ Mas o Deputado José Mandel( níiQ_ decer a presteza com que.· V. Sa,
DEPOENTE - ContinulUl1 agi!ldo, que a policia é uma coisa sublime para faz parte (la Comissão. Procurou- a.tendeu 1_ no~sa. convo~a!lão. Não
aquI mesmo, ainda hoje eu trouxe e uma sociedade: Por isso. deve haver n0!l manifestando !I desejo _de fa?,er obstante nao tlVesse pOdldo .compa.
entreguei ao Sr. Relator um jornal- nela, realmente, gente escolhida e de- uso da palavra. Para que nao se m- recer na data 'marcllda anterlormen
zinho que tem coisaIl comunistas. Isto vidam~te preparada. O SR. RELA- terrompa ° 'ato - em. seguida. ao te, V. Sa. envIou telegrama que ohe..
todo mundo sabe. ll:les desmontaram TOR - Então. duas conclusões ràpi- CÇ)1l1promis$O entra~emos no depoi- ~ou tardi:anente. M~s sa~emos, -lnfe
o carro, tiraram o pára-choque, .tira- damente tirei: primeiro, então, um mento ::- preferenclalmente concedo lizmente•. que a. de!lCiêncllL dos nos
ram o pára-lamas. ao capota; tiraram cidadão sem ser da policia rtão .em a palaVI:a ao nobre peJlutado ~osé sos corre108, apesar~o aumento. das
a lataria que fazia barulho mas o obrIgação para com a. sua 2átria de Mandeli. Pelo que S. Exa. me dlSS6, taxas, é notórIa. Felto este agrade
motor continua funcionando '11, as 1'0- denunciar os comunistas? Segundo, V. não é sôbre u depilimento. mas fúl'a cimento, dou a palavra ao Padre Ari
das, freio, tudo continua funcionando, Sa. acha que'êsses inquéritos policiaIs dêle. O SR., DEPUTADO ~0Sll1 tonio Melo. O SR. DEPOENTE 
Ninguém se deve iludir .quanto a isso, que estão por ai estão atuando com MANDELI - Exmo. ~r. pr~~llden- Sr. Presidente, sr~. ~embros compo·.
'Nestes três meses tenho viajado mui- gente incapaz,. que não de~ce ao bôjo t~, membros que compoem a ....omis. J;lentes desta C'oIDlssao. Eu deflejavl1v
to estive no Rio em Slio Paulo em dos problemas qúe -fioam na super- sao Parlamentar de Inquérito, Quan· micialmente. expllcar em pouco o
sántos, 'em Balváàor. e'ou eu êstou ffcie? O SR. DEPOENTE -o'que há do de nossa úlUma via~em ao Rio !lenUdo da participação 'do o1eFo nor
sonhando... O SR. DEPUTADO SI- é o seguinte: 'V. Exa. sabe que não Grande do Sul em vtsita à nOSll& destino neste 'movimento que cha
MA0 DA CUNHA -- O Coronel' AIU· houve tempo para os grupos se defi- c1d~de, lá fomos llol1eitados por um mamos lá de promOÇão do homem'
no Machado disse que novas invasões nirem. O joIo continua misturado eoln irmno do ex-Del}Utado estadual Wal- do· campo, e por aqUi se {lhama. dé
se estão processando na região do Va- o trigo da mesma maneira. O SR. RE- ter Pecuá, cujo mandato foi cassa- agitação. Be a gente yoltar li. Per":.
le do. Rio Doce. V. So.. atrLbui JSsa~ LATOR - Por ,que V. Sn. não denun-- do e seus. direitos suspensos por 10 nambuco, há quatro - anos, quandg
invasoes a trabalho dos comunistas? ela êsse joio, dá -o nome dos bois? O anos. no sentido de fazer um apêlo eu IA chegava, o que encontrei foi o
O SR. DEPOENTE - Sr. Deputado, SR. DEPOENTE - Mas V. Exa. sabe a esta douta Comissão depriorida- Deputado. conheoidissimo no p~.
estou afastado-de Valadares desde a todo mundo sabe'... O SR, ltELATOR de às investlgaQões sôbrtl ó que ocor.. inteiro. Francisco Jul1ão -:. Ohico JUr
quarta-feira passada. Aliás. .l.té igno- - Eu não "sei. O SR. DEPOENTE - re no oeste paranaense.' E' '!ln apêlo lião - pregando para. os homensi
rava que o Coronel Altino estivesse Todo mundo ouve listinhlls e listões, que faço _-=em· ~me daquele· cidadão campo o seguinte: "Vocês" -;- vej
convocado para depor, e foi uma sur- todo mundo sabe. O SR. ,RELATOR _ e dos posseir-os de terras que, ariun- bem, vou repetir a pregaQi\o
prêsa encontrá-lo aqui. Conseq(iente- Então. por que V. Sa. nllo' Jenuncia dos do Rio Grande do BuLe de OU- Deputado Francisco Julião, ° ela
mente. quando eu lá estava, aindaI1ão à Revolução? O SR. _DEPOENTE - tros ponto~· do Pais. estio vivendo cismo dêle, "porque só assim se r
'eKlstia. Agora. conversando com êle Não denuncio, não, Selmo!'. O que acho tUll drama no oeste paranaense. j!:ste tende um pouco minha participa •
aqui, êle me deu notícia de que ter!a é Q seguinte; prlmetro. dizer-se que Q apêlo -que, de viva voz,. faço a V. JuliAo diZia o seguinte para OI ,
havido invasões. para o lado do mu- foi separado o joio do trigo, o tempo Exa., Br. Presidente, e a todos os poneses: "V~ê& vivem numa. li .
nicípio de São José do Divino. Pesca- não dá. para dizer; e, segundo. mui~ membros que compõem ,esta Com1s- {lia de' misfria. 'Nlo têm alim
dor- e que a coisa. era mais séria. ;Mes- tos se m~ntiveram e se mantém como &Ao Parlamentar de Inquérito.·O í;;R. nAo têm roupa, riAo têm I
mo a. invallia. Entretanto, não posso camaleões, e assim continuaram e can- PRESroval'l'E - Nada temos 's., ob- nlo.Um nada~ T-b doença .id.
dlr.cr a V. Exa. se isto é concreto ou tinuam. Todos· nós sabemos disso, Se jetor ao apêlo que acaba de ser 1ei- tretanto - dicf& êle .- os 1'*
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de voc~ - ele fula'!" pa.ra os cam-I comprometido com o patrão. 'El,tiHl, ele e eminentemente trabalhista. E' cruzeiros e a gastar isso e 11. evoluir.
ptmescs da zona da cuna, qu" é uma -vejam, o i;a!ráo vem roubando de um pMSO. E outra coisa, ou dl\;o a Chega-se a Pernambuco. num dlll de
situação espedaJ, I!.SO não cllbel ia voces l::.se tempo todo, e o p:Hll'e V. Exas., a mesma luta que fttemo:; feira. e encontra a sede do slndic:tlo
às outras regíôfs que são de possei- nunca disse que êle é ladrão. l\~as !Jara que o Estatuto que V. Exa,;. com um matutlnho sentado. satlsfei!n,
ros - têm em rnlna tudo o que fal- se voc!!s forem dl?,er, lá no confl':'~Hl' votaram fôsse aplicado na zona da conversando, chamando aquilo de sua
ta ao vocês. Enlflo ê o suor de vocês núrlo. a élc, que tirara.lo unJa b.'\l1u- cana é a mesma luta que faço para casa, dialogando, discutindo ~us pl'OM
que dá tudo isso pal'a os .:orolléls", nl1, uma cana do .patrao. êle. vm dI" êle não chegar nuncl1 no, sertão per~ blemas. Então alguém diz: "Mas,
AI a luta de clnf'<'C está bilm colo- 7.1'1': lUeu fllho. nao roube. nno. Vo- nambucano, pórque seria um desal>~ Padre, Pernambuco deu agonia a to
cada no estilo mnrxlsllt. Entúo <:Ie ct'" nào "áo na ,~onversa do 1'a.:.c' tre. Dal não ser possível pensar-se do mundo". Mas Pernambuco eslá.
mostrava assim: "j;;ll's têm sapatos E' lopezção pura , E eu m,e ll1~bl'() numa lei agrÍlrla assim, em 'crlnos trazendo Ilolução aos problemas, éstâ.
demais, voclls nM têm nenhum lIn- ql;\e um colega meu comcu.ou. 1ea· nacíonalS, para um PaIs quI' quer ser se incorporando ao Brasil. Ss.<;e li o
Pato, êlcs têm ruupa demais, vocês glU a I"so e foi uma. dIgo. n l!ma reu: muito forte. O que V. Exas. l>odem caso. Então a pregação agltaci('llb
nllo têm roup:l nenhuma êle& têm nino In, dos camponese.~, n~lgos dê!. fazer é C1ia1' condições jurídicas, ta feita na base d~ llegalldarle foi
casas demais, vot'ês não' têm Cl'lsa e dl::.s:: "Olhem, mC'us lIn1jgo~. Ncê!'. tl'cmcas, condiçõe.<; para que cad~ rt'- substituida por uma organização fel
nenhuma é\es ti'n aulom6veis ele- nno vno nessa c~nv('rsa. Jullno qU,~r gllla laca sua 1'eforma agrnria Gl'm o ta estritamente dentro da Constl~

'. • n
1 levar vocês para um caminho mau . seu povo, Então, por quê? porqul', tulção e conforme as normllll do

maIs, vocl!S"nao I~m nem Um Jegue E o matuto perf(untou: "E o :;C!l'IO!', no sertão pernambucano, ésse E$!a~ Ministério do Trabalho. O que
P/Vll andar . ~jliO. o matuto, J}P.la scu vlt~ário, para ondt' qlll'r levm' tuto Iria desmnnt'l\ar a forma que aconteceu é que nós - dissemos aos
primeira vez, sdltln-se allSlm dla.n· nós". O vlg,lrlo gaguejou. foi lá. VI'.O exlste, multo mais pcrfella do que a camponeses que êles coll~egUlra!l1 -me·
te de uma .rca!ldndl' de comparal;:lo. cá e não teve :<alda. Quer oh.er, _t' ol'r.anlzl1ção tl'atlalhistl1. que ti fi par- lhorar dentro da Lei. plsputam03 t's~
Ora. embOlll quem administrE' uma negócio não ó fácil. Hoje é m\llto J ceria. O homem lá tem a qunrtel1c,\a ta bandeira l\ Jullão. e a bandeira
usina, um e?~Cn!ln ~rabalhe multo, bom a genlO analisar friamente uma _ por cada quatro beze~ros êle tem ficou nas mãos dn Lei. - O SE.'!HOR
porque I1dmllll!;l!l1. e um t.rabalho situnçao dominada p julgar fi" h~-l um. Isso vale multo maIS do :]Iltl il PRESIDENTE Peço pe11l~\si<Ílo
que, para qU('~n 50 sabe .ttabalh~r mens que entraram naquilo. na s;- legIslação trabalhista. Quer dIzer. para inte+romper, para convidaI' .~s
braçalmente. l1(lO entende. 11 primel- tu!V;ão de hoje. Mas. julll;ar ésse3 no-I aplicar ai era nlUíto melhor pl1rR o nobres colegas que. embora não h
:til vista p~re('e que quem admlnls- mens na situação daquela ép.1Cll.. com proprletnrlo, o Estatuto. Seria pes- zendo parte da Comissão, teul'am
tra. não esta tra.bnlhaodo mt1lto, por· aquel{'3 ell\dOIl que a gente tlnilll,. llllllmo para o vaqueiro, porque, IJ Vll~ assento à Mesa. - O SR. DEpüEN
que admlnistracl10 é um trabalho de gente terá Que respeitar um pOUCIJ, ICjueiro lá é vllClueiro de UlJ1 01111'0 TE - Alguem então pergunta: "Pa~
gll.bInete, é um trabalho de contas, Inclusive certM imprudências tII1\!- <;1' I vaqueiro que p seu palrão. mas va~ dre, mas a atgitação, é islo nu~ o
ti um trabalho, Mas para l11l1 homem tenha cometido. E o outro tipo de: quelro também. E {lle participa dos senhor tem dc explicar". Rouv'J ntn~
ignorante. trllbnlho para êle é pegar ação seria o da disputa de bandeira. I lucros desta pecuária. Muito mr tlor, tação quando não havia llerspectlva.
na enxada. Enlii.o êle explorava Isso Chl'gar la e diycr: "De fato, VOC(\S', Ja estamos no segundo gran de evo~ de so'luçáo. Podia ter hnvldo pl'Ob!~
e dizia: "f:les sequer trabalham E' está<> numa sltual;áo Iníama,nte. I~,o IIUÇão. Entrto, isto fica aquI apenas ma sem haver agitaçao, podia, mlll!!,
um trabalho de vocês me.smos"" E tudo é verdadeiro. So nelO é "{!l·da· como uma sugestão para a refOlma digo. mas houve agltaçÍlo porque hou
dizia êle: "Nuo há jeito para vocils. de uma coisa: que voces pr~clsallll agrarln. que eu queria tomar a Jlber- ve problemas que deram marp:em a
porque voce" não têm para qu~m organizar-se na !lubversão. VOCl$ VJ'l~ dade de lançar. Assim. o slndiL'atQ que a agUação nascesse, t::rescesse
apelar. O Governador é gente do pa~ dem organlzllr-se em.sindicatos. Hvres. rural resolve mesmo. Mais do qne etc. Então a nossa atitude tinha de
trlío o jUl7 f' [lente do pRil'ão o legalmente reconbeCldos, reivmdinllrIresolve. está resolvendo mesmo. VOI.: ser essa' as causas da ngitação, quais
dolegndo é Ilellle do patráo todo direitos que os trabalhadores urbanflll provar com fatos a sltuaçiio da 70na eram? Éra uma ngitação pura e &Im~
mundo que ~ lll!lorldade é gente ,do já tem. Temos nma.Constltulçã:J q~elld? \ann. em !'erniunburo. Feito3 os plesmente provocada por pessoastque
patrão pOnl\l~ só vai ser autoridade permite a organizaçao. temos o ~\{l· I smdJcaton. velO o primeiro ChlJQue, queria~l Vil' de fora. pegar c(u' as?
quem 'sabe ler c só estuda quem e nlstt'-no do Trabalbo que reconl~ece Ias sindicatos exigiram o cumprilllen- Essa agitação é ielta pelos conlUI1\<;
111110 de plllrilo. Então não ha para smdlcatos" Voces tem o 1~1rul1l.f':01 t<J tias obrigações trnbalhls!lls que tas que querem desorltRni7.ar essa cs-
qURnl vocfs bn!C'l'em. Inclusive o vl- legal para defender seu". d,i:.elto::., oorrespondlam nos direitos ,de].es. O,s trutura e colocar a dêles? 'E' ,16 I)()!"

" E t i t é le seria o cJesa"lo IH h d 1 t Isso a agitação? E' também por i.~oflárlo que pare'cc !<cr amigo de vocês n ao. s o ql , • d'" sen ores e engen lOS e usme1ros 1- mfts na"o ... só POI' Isso, êles s6 encon-
_ dizIa l'le - 1;[10 '-' tanto llSslm termos de valor. Mostramos qU~. en- ,:era.m de exigir do IA." U!1l preço u "

nAo Veja quI' êle trata melhor o tI'O da ordem lellal, era. posslVel. a realista para a sua producao, para traram campo para fazer Isso porque
patráo do que n vocês .E:la recebe conqulsla de todos aqueles dirCltl,s fazer irente. Aqui no sul do PaiS se eEnxiSta~ioa r°fts~~~nbloe~:es~lV~;~~o amjUd::;o~

! . b • ên J que, fora da legalidade. prOme~eltl ( criou o quê" Uma incompreensão " ...
bem o pa rr.(J r rrce e .voe .. ma. nunCl1 darão. Era darmos o que e1t'31 para isso. Dií-se assim: cinco E.sta- resolvei' o problema, Então aqui vem
~I(' faz o b:tll:;lldo ao ftlho do pn- prometiam, dentro da legalidade. NIlO dos do Nordeste produzem cana, mas o' desafio: podemos ou não resolver?
trio mais bonito do que o de vocês era disputar a lldel'llllça no nu'_~ml) e só qUl'm pstá batendo diAriamente 11 Se dIssermos "podemos", temos que
o casamento 'llnl~l solene. o .cntêlTO digo, pé de Igualdade. Assim nào Iporta do Banco do Brasil. só quem provar pOrque o problema não é l1e
llUÚS cantado... AmdR mais. ,em ce- seriam dois camlnJlOs, era um caml- está dlàriamente no instituto,. s6 palavrlls, é real. então o matuto diz
lebrar mtssa na fazenda no 1~ep ~o obo 50. E o clero ele, pernamhul1o,! quem está diAriamente a pedir uma eu quero s solução, êle cobra a so-,
patrão, celebra na sala do patrao, orientado pela hierarquia, resoiven pór taxa corretiva do açúclIl' do Sul pa.ra lução. Podemos resolver? Vnmos J'C
toma café com o patrão. Vocé's nlio as colsns nesses ~êrmos. O bispo se- o açúcar do Norte " PernllUlI:mco. solver? Topa-se a parada e se resolve
tém dinheiro para pngnr o padre, o parou nlgunll padres, todos éles vigl1- Por quê? Pernambuco não cr!Ou o o problema. Ent.ão adeUl! comunIsmo,
padre precisa de dlnhell'o para co- rios _ somos cerca de 15 homens, problema. Ele está traz&ndo :lma ,adeus tudo. Eu não sou lrutênuo de
mer, tambr..'ll êle tem o patrão, êle vigllrlos todos - e começamos a le- equação de problema, está comecando pellflar que os comunistas nflo pro
se vende ao patrão pelo dlt\helro". vantar a banrieÍl'a da sinclicallzacáo a trazer soluções. Essa angústlâ não curarão outro aspecto e outro pre
Então, quer dizer. na luta dêlt', éie rural. A ésse tempo era Minlstl'O _do é em Alagoas qne produz cnna. El:sa texto e tôda vez que (llt'lI levantarem
não pel'doa'Vt\ ninguém. Então, êle 1'rabalho Franco Montoro. e ~le rec~~ ang'íllltla dos pernambucanos não há. uma bandeira justa como pretrJCw f!
dizia assim para o matuto, conciuln~ nheeeu os primeiros sIndicatos rur!"lS na paratba, não há em Sergipe. na a gente tomar essa bandelro dando
do o racloclnio dêle: "Só haverIa e deu as primeiras cartas _sindicaIS. Bahia. E' porque lá não se cumpre solução legal c democrática, êles PllS
um caminho para vocês se llberta Estava quebrado um IAnu anU<jo e a leglslaçào trabalhista. ContJnua o sarão para outra parnv;em e temllnn.
rem disso: l' O1galllzar-se no Pals in- abria-se, assim, o cnmlnho legal pa- camponês o mesmo páríll. na zona da rão se perdendo na história. O Bra
te!ro um bocado de grupInhos e es- ra R:l reivindicações dos camponeses cana. com raras cxcecões que 03 "n- sil camlnhll. e êles- fIcam, Então, ba.
perar UnJl1 ordem ele comll.ndo pam da zona da cana. Por que digo. ZOIlIl tról's bons fazem. mas fazem raLer- soados nl'.ssa conceituação é que os
ilsse negócio ··pocar". 1l:1e d1YJa ela- da cana? Multo simplE'J;. As Unlens na.listlcamente. Entiio Pernambuco" padl'es de pernambuco tomaram a 81
ro, não era sf>grédo. Ju1lão pregava culturas 110 campo que permitem Oll~· nao estA criando problema, estA !C- essa respon~bll1dnde grave, a princl.
claro. Nunca nInguém pregou tão raçao trabalhista ~o aQnclas qll~ Sfl.O solv~ndo problemas. Vale a pena essa pio Incompreendida, de provar que r.'
claro quanlo é'le. Então nós encon- organizadas" que têm preço gll1a,~t!. angustia de nós todos. vale, n pena possivel soluçfí.o dentro da lei. Con.
tramos foi Il.so: ligas camponeses ar- do e que ja ~razem no bôjo .:ies~c o dInheiro que a taxa ~orretlvll. 1I- seguimos a primeIra vitória, agora
li'AnlzadllS. Mu!; o Interessante é Que l'reç~ a oneraçao trabalhista. E im- TOU a São 1'aulo. ao RIO, par", IA. criou-se o outro problema. O eampo
~ie-dhsia "para que se alimentassem posslvel de uma produção que não porque quem. vai hoje a Pernamuuco nêse da zona da cena começou l\ !(oI'
n6 para ter lima vida me1l10r". t~m preço se poder pagar ~m sa- nl;l1. digo. 110.0 encontra mais o que salários, comE'çou a melhorar de vldn,
Quer dizer ,quando aquêle matuto lurlo justo. tirado dessa. ploduçõ,o. e1?contrav!l há três anos, homens rle mas a 45 minutos de automóvel está o
- • '1 ã Como nenhuma outra cultnrll. - o pc no chao, morrendo de fome. Eu- t d A ti Iérl

uc oonsagrava. nessa 1 US o. nessa milho, o feijão, o abacaxi _ tem contram-se 'homens calçadinh03 de a~res e on e ".le con ~ua na n1 s a
preg;ação, t\le nao se consagrav.1 para preço lá, a cana, porém, tem preço. botas. COIll uma roupinha limpa. jn E o foreiro, c o meNro, c é o pos
4eptedar, para roubar, nãol Era para E' uma agricultura organizada, per- botando seus fIIhJnhos na escola e fA selro que tem a enxad!.1' o ?!a, a nolto
~r um pouquinho... melhor essa Inltia, portanto, uma solução. O :;In- vlvendo, São 200 mil trabalhadores e a terra afor:fda. En!-llo nao t~m téc~
v41a. Enlllo a gente n~o pode hoje 'clieato rural ai funciona c va,1e. Nal que. dentro de 12 mese.'l. se Incorpo. nlca, ~lão tem empréstimo, nl\o tem
n~ oulpar I!sse homem, pol"que o agrestc, no sertão, o sindicato rural raram à socJedade pernnmbucan~.. garantIa de preço, não tem colocação
qú'e ate querIa não era nem, d~p;e- nem conseguirá ser criado. Para 1'01· Não vale a pena o sacrlflc!o do Sul? no mercado. O SR. PRESIDENTE 
~, nem invadir. 11:le dizia. :Não vindicar o quê? - O SR. PRESI~ E' um mercado consumidor de 200 Em que basc trabalha o foreiro. PIl
não precl1la de coisa nenhuma, vocês DENTE ~ De quem? - O SR. DE- mil trabalhadores do que se produ?: no dre Melo? O SR. DEPOENTE - Olhe,
devem querer apenas o necessárIo POENTE - De quem? Como? Ai o Sul. A Wlllys.' por exemplo. ven'deu lá. não há. nenbuma base Jurldlea re·
para. viver. Quer dizer, êle nrrasta- prob~i:ma é mais profundo, é de rD~ 39 jrepa ~ovos aos 39 sindicatos l'U- gulamentanc1o, Quer dlzf>r, s6 contra
va, com Isso, uma simpatia Imensa. forma mesmo, nlío é de legislação rals. Dinheiro do camponês. Nunca tos particulares, de uma varledadt'
Ora, ai haveria para nós, padres. apenas. Então, como o. problema é essa'! 39 jeeps scrivam digo sel'iam Imensa, é meeiro, posseiro. condlcl.'lro,
dois oaminhos: ou uma comissão mais angustiante e o já. equacionado vendidos em Pernambuco..Ê ice" é o célebre cambnu, flller dIzer. o qllP
o'u uma ação. A omissão seria delur era o da cana, começamos por a1 e não se fabrIca em Pernambuco nem tem a propriedade, separa uma área.
o homem sOlto, na área, A atio po- a.:ganizamos os slOO, digo, síndlcll.~ sal de Ih. Aquelas cidades da' 30na e o indIvíduo então tem um pequeno
dIa ter dois aspectos: ~ .0 de tos. Um ano depois cllegava o Esta- da cIma se transformaram ca~a3 de sitio dentro dessa área e, porque tem
oooclenaçAo à pregação dêle, olaro - mto do Trabalhador Rural, Cjue a comércio se abriram outra~ se retor- êssc sitIo. dá 2. 3 dias de graça ao ou-

f
"hão presta, é comunista., é aei~ Cfuliarll. dos Deputados aqui votou e maram .Era rara a' cidade .da 7.on9. tro. Então sai assim uma diária de

• J:lf', entiío se .~ OOJliYa ê$~e Dtlltuto do Trabalhador ~ura] da cana que tinha banco. hoje já co- 1.100 C1'U: "h'os, o sujeito dá 3 dias }l<l1'
, ~do ao mat-uro~."do \'0- velO, a$Slm, dar uma resposta l1lte· meçam a chegar os bancos. Por quê?Iseml'.na, ele paga por comissAo. por
~ diHr ao ~ Cl\lil l4l Iral .. lIjtyA(lio da Ca.tl11. Mas êle Porque 200 mll trabalhadores. l"m 50 semana. }}Ol'tanto 3.300 cruzeiros. LoM

. ~ Úl80" êle vat ~ ," __ W é v~o e ~ llW !ler válido mun!et~i&l, começam a !lanhal' uão Igo ai, 1JIIo1'1l começlU' 11. converSIl'. li: IIlIIO
, lIOtIl-l.ttt*llO, .... .. _, ........ w,e. ... OH~, ~ue' m.ais IH e~, Maó! Mti e Mm VMy~ d.e It~..r pau l\1&C\r JlM'-
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aue nio há urna. legislaçllo especifica. O SR. DEPOENTE - U , uma. be- longa. data, porque eu acho que deve re&iSlUclcla maior nqtü no !!Iul ea ~

Eilntão, que eu advogo al?~sse homem leza, Já uma l'eforma agrária é muito ser <lada lugar fazer a sua reforma a- das as ârE:as. Eu mesmo denunciei.
está-se agitando porque êle está \,eu- perfeit.~. O SR. RELATOR - ... até gráris. para seu negocinho brasileiro Agora, e dai negar o problema. lue
io, vizinho a êle, ,o camponezinho S11- Recife, e a. variedade, a diferença de local. <Riso.) O SR. RELATOR - existe não se pode. Esta a minha ex
bindo; então êle emigra de lá, vem-se qualidade da terra, o balcão das usi- Aliás, o Padre Melo não está sozinho, posição inicial e agora estou à dispo
colocar na zona da cana, mas não en- nas para o agreste é uma coisa tre- nós já realizamos 19 reuniões e temos sfçllo dos Deputados para 'lS pergun
contra abertura porque o pessoal está menda, o agreste é uma terra como, o ouvido vá~ias regiões do Pais e a mi- tas. O SR. PRESIDENTE. - Algum
fichado, não é mais mão-de-obra vo- nome eStá a dizer. Entáo a' minha nha convicção é também essa ';te que Deputado tem perguntas a fazer? O
Iante, o sindicato garante o direito do pergunta seria: quais as possibilidacles a. reforma agrária brasileira 'tem de SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO
sujeito, quer dizer, fechou-se a estru- de produção agrícola no agreste? O ter, em cada Estado, em cada região, - Eu já conheço o pensamento do
tUra. mes então vêm fazer as fave- SR. DEPOENTE - Olhe, o melhor uma aplicação. O SR. DEPOENTE - Padre Melo. que já fêz aqui uma ex
las, as verdadeiras favelas do nõvo feijão dá por lá, o melhor milho dá. V. Exa. quer ver um ~Xempllj concre- posição numa das Comissões da Câ
Sul do. Pais que se criou dentrõ de por Iá,-está dando, come-se ISSO "lá., to? Preste atenção. No Piauí e no Ma- mara, e a. impressão que tenho é de
Pernambuco. Então vem a SUDENE é de lá. Só que produz abandonado, ranhão 'existe produção agl.!cola. sem que a sua. jmagem contínua a mesml\.
- e aqui a minha queíxa da coisa. - sem financíamento, sem amparo, sem preço, se perdendo, Só falta. transpor- V. Exa., SI'. Presidente, poderia re
e ao invés de topar êsse problema do nada. Todo feijão que se come é de tal' para Pernambuco para ser con- querer êsse depoimento que êle pres
agreste, se omite quanto a êsse, e diz, lá, todo milho que se come é de lá, sumida em preços altos, não há es- tou há tempos, se não me ~ngano na
vamos diversificar a lavoura da cana todo abacaxi é de lá e ainda se ex- tradas. Reforma. agrária aí abria es- Comissão de Transportes, O SR. PRE
e plantar subsistência ainda. na área porta abacaxi. Imagine essa terra tradas, mas não é? Então pega o Por- SIDENTE - Eu já li o depoimento
da cana, ti:sse· homem já ganha 1.100 cuidada. Agora, como V. Ex" estú ta-Aviões. Minas Gerais. tânques de do Padre Melo, prestado na Comissâo
e' vaI vender ainda a quem o que êle venao, a reforma agrária não é um guerra. e bota para transportar a ,pro- de Inquérito_sôbre as Ligas Campo
plantar? E O agreste?· Por que náo negócio simples porque é para dar dução.. (RIso.)' A revolução está ieita, nesas. Temos êsse depoimento. Pndre
planta a subsistência? Por que a ... uma resposta. a. um problema com- não, digo, não tem problema. Então, Melo, V. Sa. falou qlie em Pernam
SUDENE não quer enfrentar lá o plexo. O SR. DEPUTADO DJALMA para que agora a SUDENE ficar lá buco se chama "promoção do homem
problema, deixar a zona da cana que MARINHO - Padre, Petrolândia é trancadinha 15 dias, sem ninguém sa- do campo... O SR. DEPOENTE -

-já .está aliviada e pensar lá. Então, agreste? O SR. DEPOENTE _ Petro- ber o que êles estão fazendo? Para Não. o nosso trabalho, o dos padres.
que acontece? Que pedIria para o lina e Petrolândia são sertão, agreste dizer que no Piauí é preciso abrir es- O SR. PRESIDENTE - E aqui no Sul
!fgreste agora? Uma reforma agrária é para cá. O SR RELATOR _ De Pe- tradas para Lransportar? É só esten- se chama agitação e que o trabalho
conservadorissima que signifique con- trolina a Recife atravessa-se' uma der a linha férrea do Ceará para lá que o Clero fêz no Sul. . O FlR DE
~ervar seguro na terra êsse posseiro, grande área de agreste. O SR. DE- e transportar' no trem que é um trans- POENTE - Foi chamado no Sul de
esse meeiro, 'êsse condiceiro. 11:1e está POENTE -;-- E para chegar na zona porte baratíssimo. Então, como V. Exa. agitação, mas para lá. para todo mUll
sendo expulso dá terra, então eu que- d&. mat~~ vind? de lá passa~se pelo está vendo, são coisas muito simples do. é promoção. O SR. PRESIDENTE
1'0 que conservem êsse homem refor- agrcste Ja pertmho da zona da mata agora se tornam complE'xas a gent~ - V. Sa. tem informação de que aqm
ma agrária conservadorissima' uma Então a agitação na zona da caro querer tomar para. o Brasil todo. O no Sul, outros movimentos désses com
lei que conserve o Ilosseiro, o 'meeiro eStá dominada porque foi atacada 1l'ã grande mal do Brasil é pensar que é essas mesmas origens. êsses _mesmos
o foreiro no agreste, na terrínha dêl~ sua causa, A. agitação no agreste e no um Brasil mesmo, quando são .mui- motivos, foram tambtim ~ham[,dos
.Reforma agrária conservadora. Pri- sertão, onde 1?-á a _quarteação, a pa,'- tós "brasiszinhos". Temos no 13rasil agitação? O SR. DEPOENTE - Depu
meira coisa~ Dai alguém diz que re- cm'ia, a mearIa, nao existe problema. uma consciência profunda'da sua uni- tado. eu não conheço a Situação do
forma agrária não é negócio conser- Onde há porem a exploração do ho- dade, a unidade' mesmo não temos. Sul e eu gosto muito ,de falar das coi
vador. E', é conservador mesmo. E' mem através da propriedade alieni- temos a consciência dessa unidade. É sas que conheço. Eu não faço nenhum
uma grande vitória. conservar isso tu- gena da terra então é um', problema o que nos salva, mas cada região é julgamento, eu posso lulgar daquela
do aí. l!:le está sendo despejado está a. ser resolvido porque e uma fonte ete um mundo e dentro de cada região zona para lá. Aí estou à disposíção
mesmo. Então eu pergunto: se aÍguém agitação. Por exemplo, cada semana um mundinho. Se a gente .penetra no para responder, para cá não entendo.
o~ganizar aqui na Câmara uma lei que eu recebo matuti$os que foram clis~ Amazonas vai encontrar o 1escobri- O SR. PRESIDENTE -- V. Sa. não
va proporcional' a l!sse homem que pensados dos seus sitios. Resultado é mento do Brasil, encontra os jndios. acha. que a pregação de Julíão, con
trabalha s~zinho nessa terra, que es- uma família que vai plantar' a me~os Isto é que século? Se a gente pene- forme V. Sn. meSl11'l éXPÕS, se bem
aa terra fique para êle, está fazendo e o sítio ficou lá abandonado. O SR. tra em São Paulo, encontz'á o Século que 'feita para tirar certo!' Jl"u\'eltos,
lll~a ameaça ã propriedade privada? RELATOR - "Seus sitios". Não estou XX, se penetra em Pernambuco vai ao camponês ret"f1tRva :<1lna situação
Nao. Está fazendo fi propriedacIe prí- entendendo bem o negócio. O SR. 'para o Século XIX e cada lugar da de fato de miséria, de desgraça, de
\Inda ser mcsmo pl'1vada. O SR. RE- DEPOENTE - O sitio aforado, o sitio Brasil está num século. Nós vamos marginallsmo? O SR. JEPOENTE 
LATOR - De quem é a terra que arrendado, o proprietário quer /Jotar reunir aqui 'um bandão de gente para Em parte sim, cm pai te ele exagern
êsse posseiro ocupa atualmente? O para fora, bota, e depois que se co- estudar êsse Brasil, ai, como não se va um pouco pelo .eguinte: é multo
SR. DEPOENTE. _ A terra, legiti- meçou a falar em reforma agrária consegue estudar porque o negócio fácíl ao agitador. porque não tem es
mamente, é de alguém que não êle aqui então que se bota para fora me~- não é para. ser estudado, assfm. então crúptilos, generallzar de mais, digo,
mas que também não trabalha nela' n;o. Era melhor nem falar nesse nego- vamos conversar cada um fi sua con- demais situações que uilo são às vê
não é o meeiro, o meeiro eu admltó CIOS e fazer. (Riso). Olha, querem ver? versinha. (Riso.) Então não .>erve, até zes tão gerais assim. 1;;le não olha as~
porque o meeiro não recebe a terra No passado se falava alto nisso. No que se pense em solUções locais, até pectos, quer 11 g i t a r um problema.
me recebe o financiamento, está cer~ presente só se ouvem cochichos e so- que se pense em soluções regionais não olha os' varios aspectos, olha um
to. Então, se eu sou dono da térra e taques disso, mas tlmto o falatório do até que se pense em soluções as~im. só, insiste naquele e faz aquêle ser o
~ou:dinheiro' ao sujeito para êle plan- passa~o como os mexericos do presen_ Então me parece muito simples. Ago- úníco. Então havia engenhos, já na
val', empr~sto o adUbo a êle e compro te. se Igualam em nada porque o que ra, a gente fica aqui fazendo disso quela época, um oÍl outro, em que n
a. produçao a êle, então ai não pre- nos queremos é ação e ação imediata problema ideológico e 11m ::lOcado de situação não er8 essa, era feita - de
:lIsa reforma nenhuma, é -só a recom- ~sse negócio de não fazer -nada vai coisas, quando o grande problema era forma. paternalista, 'l111S não existia
pensa a êsse homem ser justa. Então terminar dando em nada. E' preciso atacar isso de cheio. Agora eu pergun- essa miséria tão grande assim. Quer
o meeiro eu admito. Deve-se conser- que se resolva. isso mesmo,- vejam, ês- to: quão bom não Jeria para O pessoal dizer, no geral, sim. O pleço do açú
var o meeiro porque êsse homem não se homem sal, deixou de plantar e do Piaui saber que seu feijão foi ven- cal', o preço da cana dado pelo IAA
está nem muito capaz de assumir so- aquela terra não vai produzir mais dido bem e para O ano .:lIa -plantar era político, Os patrões falavam nis
zinho a terra, o outro dã o financia- n~da. Produzia quase nada na tnão mais?' Então essa agitação no meio so mas não se importavam porque não
mento a êle, orienta a produção dêle. c:l.eJe, agora, nada. Então êsse homem rural é de 2 tipos, uma agitação de saia das c os tas dêles, saía das
A . fOi 1 quem está em situação miserável e costas do camponês a diferença. .!:n-

parcerIa, .t mearia, é um negócio " expu so, agora, foi legalmente, V. quer melhorar, _e um l.prov_eitamento tão êles, s6 crraram porque '~e omiti-
justo. Agora, a maioria não é isso a Ex nao p<:Jde condenar o patrão; êle
maio!·i.a é a simples e pura exploração pagou, c~amou o sujeito, pagou o tem- dessa situação numa agitação lrtifi- ramo A êles competia liderar êsse pre-
lmoblll'<'rla d' "I - . po que ele tem, pagou a lavourl'nh" cial para certas pessoas tirarem van- ço justo, mas como não toca7a f" êles,. .. _ ,quer Izer. e e nao PiSa. " t .
la, êle. nao vive dissa, êle tem .aquilo dêles, somoU tudo, deu 200 mil cru- agens pessoaIS e de grupos. Então é de perto. o lucro, êles tiravam sempre
porque herdou, êle é industrial. é co- zeiros, êle vai embora. 200 mil cru: muita ingenuidadl' a gente pensar quP o mesmo, agora, ao, camponês é que

i t . ê ' a agitação é só esta, normal, não o êle não pagava. Pergunto se êsse ho-
lnerc nn e, não vai lá, não dá nada 7.elros le gasta com 15 dias. Entào, pessoal se aproveita desslt agitação' mem podía pagar o salário com aquê
e rec~be o fôro no fim do ano equan- legalmente ningUém pode mandar normal e a completa fazenclo essa agi. le preço do açúcar. Não. 0bjetiva~
du d~ na cabeça, bota aquéle para àquêl~ h0.!llem. ficar na terra porque tação servil' aos seus ínterêsses pes- mente falando éle não é o .esponsável
fora, e bota outro no lugar. O SR. RE- a leglslaçao nao permite, a escriturk soais e de grupos. Então. em Pernam. por não poder pagar. Mas êle não é,
1,~TOR - No ..g;reste, êles não fazem e do homem e a terra e do homem buco, concretamente: no Govêrno pas- na livre iniciativa não é o proprietá.
cTlarào de gado? O SR. DEPOENTE mesmo. V, Ex" não acha que isso ai d h iL " d . . 1 d' t 1 J' -
, , Pa,zem porque é uma variedadE' é uma bandeIra para um subveI'''ívo sa o ouve ag Laça0 provoca a por 1'10 o responsave Ire o pe a ll'eçao

'" grupos que se serviram i8 cobertura da coisa? Da 'pOl:ta da, chegada. ao
Jme:1Sa e o agreste dã muito gado. agItar? O-SR. REL.II.TOR - PE'rfeito. do Govêrno e foram oara os campos quintal? Então a êle competIa ver isso,
BnÜl?, na criaçà~ do gado, eu acabei ( SR. DEPOENTE - Então e pre- fazer agitação por agitar. Isso o pró- não a. Julião nem a Padre Melo an~es

" de diZer, quase nao h:'l. problema por- ciso lima legislação especifica para prl0 Governador na. época Jenunéiou, dêle. El'a a êle que competia jsso, era
{Iue existe a quarteação que é a forma êsses casos, definida.. O SR. PRESI-· e o Secretário de Segurança disse: os a êle que competia se lnconformar
,mais perfeitn de produção, por cada DENTE -Em 'resumo, na sua opiniao agitadores estão no campo, eu vou. es- com Isso. Então êle tem culpa. llubje
'1 be~erros o sujeito t.em um. Isso é V. S" evldenteqtente é adepto, como vasiá-Ios. Só não fêz foi esvasiar. ,En- Uva nesse estado de :Qisas. Quando
uma ríqueza, o vaqueiro é colega do todos nós da reforma agrária... O tão. houve "agitação provocada, houve, os sindicatos se organizaram. o cam
t;utro v~qUCiro, quer ser patrão; mal! SR. DEPOENTE - Mas eu sou da o próprio Governador e o Secretúrio ponês disse: "de minhas costas mais,
c VU{lUelrO também. Eu adVogo a ter- consérvadora. (R/so). O SR. PRESI- dE. Segurança confessaram, houve sso. não". Os Deputados deram a lei, o
>-:1, sçja do tamanuo que !ôr, na mão DENTE - Seja, mas acha que seria. Agora, confundir isso 'om tudo o maís estatuto do trabalhador r u r a I, os'
.le todos aquêles, inclusive do proprie- dlficll. no Brasíl, termos uma- reforma é 11m êrro palmar. Então éu' mesmo Deputados der~m a lei. Naquela vez
iârl0rda terra -.{"l admito o proprle- agrária que tivesse os mesmos crité~ condenei de público, na época. Mos- em que eu disse aqui que não tinham
tal'io,-da ter:lo e pouco fI1}porta o. ta"'_ rios? O SR. DEPOENTE -' lmpossí- trei de público ao Governador que es- dado, é pórque não tinham ,dadol ago
manho; Ee êle· cuida. dessa terra e velo Deputado, para O Pafs todo é Im- tava errada. a condução dó probl~ma ra deram, deram a leI, e os sindicatos
bem;se todo mundo vive bflm alí por- possiveJ porque as sltua~"'es são dite- naquela base. se servir de uma agita- exigiram o cumprimento dessa lei:En
ll11e 'mexer nessa propriedade? O SR. rentes. O SR, PRESIDENTE - E' uma ção normal para criar dificuldades à tão o CI'.mponês "elas minhlls costas a
1lE;{<I\TOR Eu já -atravessei o convic!!áo !õtIa. () SR. DEPOENTE - solução que-era aumentar é ampliar Injust1c~ do preco r'l'l acúcar não sal

~ agreSte pernambllcnno, de Petrollna... Uma convicção que eu de:ft:ndo de essa agitação porque ai iria provocnr mais eu guero o ·mllSmo". ,Ai 06' pa.-
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trÔlJ' se juntaram, vieram aqw dizer, V. FlCM. o seguinte: eu entrei nisso com a: sua. explJcaç40 "Quadragésimo recolheu t&!a. a tUa efetiva ajuda Ja.
fiA0 podemos cals continuar com êsse porque um dia - eu nem. estava pen· Ano", no seu tempo também multas rU.' êsse hlto; foi Justamente na re·
Preço. O IAA rc!ol'mulou o preço. Ago. ~~nlio nisso - o Bispo me cliamoll e dúvidas se fêz àquelas enclcllcas que, gião que o Padre AntOnio Melo está
,. aquI vai uma coisa interessant1ssi· dl:se: voéd. tais e tais pAdres vão pn- se bem empregadas pelos estadistlUl e malsinando, está condenando a ."is·
ila para a Coml~üo de Inquérito: o trai' nesse negócio. Eu reluteI, dlalo· não apenas pelos Bispos, nos teria têncla dêsses sindicatos. Noto uma.
fÀA reformulúu o preço do açúear pa· guel eom êle. mostrei qUI: era um evitado grandes sofrimentos. me tam- certa discrepância do problema em
ra 80brir o ônU3 trabalhista, não 101 rompImento, à primeira vista, lo::t0 bém foi considerado agItador; aglta- relação ao Estado que ~le representa.
a6 para PernnmLuco, foi para os 5 Es~ assim, seria um romp1mento to~l dor das idéias novas; agitador das por conhecer seu problema, e o RIO
tados que produzem cana. Entrebn~ C011'. a estrutura que nós sustelltáva~ Idéias que queria tirar realmente o Grande do Norte. É, como êle decla
to, essa leI só estn sendo cumprida Em mos, na própria organização da 19re- homem da escravidão econômica para rou. que as peculiaridades e a.s da·
geral em Pernambuco. Quer dizer que j:l do Nordeste seria um clloque ~re- colocá·lo num ponto alto onde êle 1)11- tinçõu regionais levam para cada.
o lucro está entrando como lucro nos mt>ndo, se a gente estava disPORio desse, com aQuêle mlnimo de condi· unidade da Federação as perspectIvas
outros Estados da emprêsa daquilo mesmo para topar ésse :rompimento. cões materiais a que se refere São d.. uma solução diferente. Essa lei llO
Clue foi coloc~du pelo IAA ,8 tirado Então o Bispo. D. Carlos, me deu Thomás de Aquino, pudesse se descll- de ter um sentido geral no sentido de
do consumidor e",peeif!ca.mente para o tlldas as garantias. Eu entIei porque volver e realizar·se como pessoa h!l~ esquematizar certos principias orde·
camponês. O SR. PRESIDENTE - êlc mandou. êle s~pre diz: "~1>tO'/O mana. Queria apenat, parabenizando nativos, mas com outros 'Componentes
os usineiros nf:o estão pagando ao o Padre Melo na l.çao que êle fez Tl~T~ o PUdl'! Antônio Melo, que trouxe para a solução do problema. Quando
CàJJ1pon{!s1 O aR DEPOSNTE _ Veja qUE' eu mandei. A forma da !lU;, Im- aqui êste depoimento s6bre um tema o senhor. reivlndlca. apenas o preço
bem, não generalizo, Como não há guagem. porém eu não aprovo . !' tão lmpor~ante e CQntrovertldo, pela do açúcar como condiçã.o bâsica para.
.indicato 01. T)llga quem quer, quem minha linguagem, esta é que tem CC' ::xposlção que fêz, formular apenas o êxito do funcionamento do sindi·
não quer não paga. Então era preci- rido a muita gente. Não é. tanto a uma pergunta sóbre problema que cato, tenho impressão de que a obra
lO primeiro que tudo _ aqui outra coisa que defendo como a, lmguagem muito me preocupa: é se o Ministério do Bispo do meu Estado, hoje cedido
coisa que é a rl'lormn agrária. 'é con~ a que me refiro. Ago:-a, vou. então cIo Trabalho através da sua delegaci~ à Bahia, foi mais relevante, porque
ISrvadora _ era estender essa. leI a !'ledir a Deus para nailcer de n~va pRo regional tem prestlgiado a ação dos ela. tacou e alcançou outra. perspecti
4lsses outr08 Estados com ti criação ra me fa?!!r diferente? O SR. DEPU~ sindIcatos rurais no que tange à de- vn; por exemplo. a perspectiva da.
dos sindicatos rurais na. zona da ca- T.-\DO GILBERTO CAMPELO AZ!!:- fesa do trabalhador naquela região? ~lIabetlZllção. O sindicato rural exis·

j á bl i VEDO - Pergunto pelo selmlr.te: de O SR DEPOENTE _ Para ver a sin- tiu no melo rural para alfabetizar.
~a porque ,um pro ema equac g- conversas mantidas com o senhor ês- ceridll:de do atual Ministro basta lIe O SR. DEPOENTE - O Senhor 1'0·
Mdo, ~ só _olganlzar. Jl: preciso então se espirlto revolucionário já vem del;- t' t d \ dlq dma cllamar isto ai de qualquer no-
que se pense nisso sêriamente isso O SR a gen e veJa que u o que os s n "a· t d O Bis h dt G .. " . MlnIstél'.· d Õ o Seminário. 1uero crer. . tos rurais têm pedido êle tem apro- me, en en eu. po c ama e
~mpe e ll~,. Dverno, ~o _ la o DEPOENTE _ Sim. tinha itlélas S(l- vado integrnlmente em Pernambuco. sindIcato rural. O que quero defen
P~:J,oE ~o., mais nmguém. O SR. clais já desde o Seminário. }Y.ll que Então; se não houv,sse sindicato J"11. der éa idéia. Defini o que en~endo

NTE =- Padre Melo, por (jue sou de uma em que as pessoas de 1'81 em Pernllmbuco a ente até pode- por sindlca~o rural. Be o Bispo cha
,er' que a. I~reJa e os J10mens de bem. mInha idede pensam nesseb prohle- ria' dizer que o MJistério estnvn ~a de alnd1cato rural uma organlza
nós todos, so p.l'nsamos no problema mas. O SR. DEPUTAI;)O GILBEHTO omisso por causa dos outros Estados ~ que vai alfabetizar, êle, chama de
depois que .]uh~o Cf levantou? O SR. CAMP~O AZEVEDO - Apesar de vizinhos. Então. agora ehego lá: se smdicato rural, como. pode chamar .de
DEPOENTE - ,Prtmeiro. o problema ~cr filho de homem de engenho, nâo nos Estados vizinhos a lei não está escola de alfabetizaçao. O que o Bls~
não esta,:u· nll,gmdo dIretamente o é1 O SR. DEPOENTE - Sim; o Bra- SE.ndo cumprida não é tanto por po fêz no Rio Grande do Norte, foi
nosso estmnn:~o. O SR, PRESID:EN~ sU mõço todo pensa assim. nas uni- omissão do Ministério j)Orque em organizar, porque pouco importa o
T.m - Nosso de quem? O SR. DEPO- versldacles e nos seDllnÍ1!·jos. isto Ili'tCJ Pernambuco êle está' prestigiando n!Jll1e.."gora. queria ver êle organizar
ENTE - Dl' nós que dirigimos o Pais. é privilpgio de ninguém' t<.do mundo porque em Pernambuco o pessoal es~ smdicato dara fun~lonar como ins~
nós os Pl'ivil;.:dndos. O SR: PRESI~ evolui e. nós moços temos obrlgaçá!, til. organizado. Dai tiro a seguinte tIym~tg :isf:mp~men.to ~ legisla
DENTE - l\Jns sempre atmgiu dos !le evolmr mais. Entretanto, plls.sada~ conclusiíó' que onde o povo está or. c:ao a a on e nao preço.
miseráveis e<:rn!Joneses e nós n50 es· rEga,S idéias para, prática, porém. só gan1zndo,' esclarecido, "ducado dlrél- ~;g;nd:lin1° n~o:~fçoO~c~q~po"r~ê
tli.vamos pc~sa~do que ~les passas~ o fiZ 9u:mdo. o B}spa 'l1e chamou e tinho o Govt'l'DO sempre funCiona e cntenc!lla' or sindicato rural.' Então
sem fome, 11'10 e? q SR. DEPOENTE; como lmposi!;.ao dele~ agi. Isto, neste oI,de o povo não está urganizado di· o Bi o c~ama de sindicato rural...'
- Perfeito A 1165 n~o estava atlngin- r:lSo. é uma lmposiçao do Bispo, quer reitino o Govêrno não funciona.. m~s- O si? DEPUTADO DJALMA MARI
do diretnmenlr. Então a gente tinha di~er. foi um trabalhe de hIerarquia. mo que queira, porque ~omo é que o NHO ·....-Não estava presente nesta
pena, COU)f'l1l:wn, mas é do outro o N.a~ foi nada ,meu, de cabeça. D, F.u.. Govêl'no pode agir sôzinho1 O SR.. delinlção, mas mesmo que estivesse
:problema. llm:J. atitude muito pouco j;(f;1ll0 comeÇ'lu. foi sóz1nho ao mo DEPUTADO DJALMA MARINHO - pre~ente ainda tenho o sentido ~ O
ératã, ,multo pouco evangélica, amai Grande do Norte. foI uma coisa ('11- Os sindicatos ruraIs de Pernamlnu:o SR" DEPOEifTE _ O senhor"éstli.
no próximo como a si mesmo. Entlio l'etacular. 1:1e enfrentou SO probEI~a sr estão localizados na zona de pro- dl~éut1ndo nomes e eu eltou dlscutin
não nos esluvn tocando diretamente, ~õ:::inho, como BI..<;po. O R. D ~ ~- dução de cana? O SR. DEPOENTE clã" idéialJ. O SR. DEPUTADO DJAL
Se ao senllor do engenho, ao usineiro. ~ADÇ)· DJALMA MARINHO - tia - Não, estão nas outras, mas não M.:\ MARINUO - Não, ao contrário
que tocava indiretamente, mas tocava fez la c~mo os comunistas. empunhou funcionam_ e deve-se fechar na. mi· os nomes para mim têm muito pou-

Erque um lJo:nem mais allemta. di- a bandel1'a da reforma. com a b3n- nhll. oplnião, Jl: uma imprudencl:1 ca importância. O SR. DEPOENTE
alimentado produz melhor êle não deira esmagada, foi realizar o trab'1- imensa organlzar·se :1ndlcato rur2l - Mas ai o senhor está daDdo muito

fava. nem JjOr ai, quanto mais lho que ~le fêz. O SR. DEPO~ onde ll, lavoura ou a pecuária não tem nesse argumento ao nome, p~rCl~e o
nos outrO!:. Quando porm J'ullão - Foi um trabalho fabulúso. O .,n. preço organiza.dD. De onde vai sair o senhor disse que chamo de smclicato
(lO m e ç o u com a sua pregll{'ão. DEPUT~O DJA~A .MARINHO - cumprimento da legislação tra\)alhls- rurai... O SR. DEPUTADO DJ~L
a. m e a ç a nu o as. nossas cômodas t~" foi ao campo Ol'lmelrO que os ha- ta? DiJnde? Como o ~ome1!1 ';Iue .v.en· MA l\!ARINHO - - 9 senhor chsse
posições quI' nós herdamos sem saber b t'ldorell. O S~. DEPU:AD~ JOJ\O de farinha de mandlOCl1. ".oJe a 200 que nao funciona a nno ser nas zo~
como, ai ent~\o todo mundo comet:ou HERqtJLINO - Jl: m.~:i,~ i\~~~O cruzeiros o quUo ~ amanhã a 30 cru~ nas e desaconselha que funcionem no
a entrar, tndo Illlmdo ".omççou a ver c;!tóllca. O SR. D. . : ze1ros pode pagar. mil e cem cruzeiros agreste e no sertão: O SR.. DE
o quê? O:ma sltuação que está ..ja- lJBAES MELO -:- Sr. Pel"Sldente, fe poo' diária ao trabalhador? De qUl;'tr1 POENTE - Desaconselho e dIsse o
maneIo conh'a êlc. :G:3te .) pl'imeiJ'o Ilzmente, acho que meu Estn~o teve a. o Sindicato vai exigir o cumprimento q~e aconselho. O senhor ouviu o que
motivo. Se~tlndo: tirando agora da sorte de, numa fase tão dlflcll como dr Lei? Tirar de onde sem garantia dIsse, o que aconselhava no agreste
~eneralJzaçlío, havia casos isolados de a que .passou e ainda está vivendo de de preço? Nâo pode. Então, orgllnl- e no sertáo? O SR. D~UTADO
llreocupl1çüo. O Bispo de Natal \!o- agltaçao social uma grnnde pll.rc;la zar-se sindicato no agreste e DO ser. DJALMA: MARINHO - .Nao esta.)"a
meçou 10 anos antes de Juliãa. O SR c!ccorrente de probletn'l agudo e r~al, tão é um trabalho imprudente. j'pn. pres~te. O.SR. DEPOENTE - Nao,
tlll1PUTADO DJALMA MARINHO _ cemJ o Padre Antônio Melo bem de- tilram lá. só deu barulho e aborreci~ acabei de d1Ze1' agora, quando o se~
Fundou os prÍll1cirOll sindicatos rurais, finiu e, .de outra. parte. dt: uma aqi- mento. Não tenho CQragem de ir lá nhor começou a me argumentar; Dis·
f1)fabetizou 47 mil camponeses dá as- laçA0 artificial, mas que ~lnha um organizar. Pelo '11CU gôsto tudo que se q,ue desaCQD3elho a fundaçllo de
.latêncla ju:liclúria. a todos és ngrJ- fundo real, a. que se referIU o depo· está. lá. no agreste e sertão se fecha- sind1catos po agreste e no sertão por
êllltores do E::!.ado, fundou escolas ~a. entoe, de ter encontrado padres co~o ria. Então, lá ser1n melhor que se q,!é .al nao há co~o reivin~Urar e
diofônicas,.. O SR. DEPOENTE _ fllte )avem que vem depor nesta Co· fizesse {} quê? Pequenas associações, onerar uma produyao que nno tem

-l?erfeito. O sn, DEPUTADO DJAL- mlssao. O Bispo que.o designou lla~a cooperativas etc .. um negócio de ca- preço. Aconselho a organizações que
MA MARINHO _ O chamado Movi. esta árdua. missão fOI !?Da dessas f· ráter promocional diretamente e não t~lll1am lá o nome que tenham. incll.!
menta de N'lltnl é UI'J orgulho. O' SR. guras que tornam a ~greja mll~tante reivindicatório.' Na 20nl1 de cana, 1;10- slve até de sindicato rural se se quel~
PEPOENTE _ Quer dizer foi multo respeitável pela sua açao, pela s\: sa· rêm o sindicato tem de quem reivin- ra dar o nome, mas vai ser só o no
àntes de Julifio. O m. DEPUTADO bedoria. que foi D. Carlos Coelho, lJá dicar. não tem? Tem o açúcar que me. que vá .promovel' êste h0!Dem.e
tlJALMA MARINliO _ Sem prmno. pouco desaparecido. E se a I~reja tI- rem preço tem a cnna que tem pre- outros aspectos todos. Mas nao rei·
Q},o, sem publicidade. O SR. DEPO. vesse padres que falassem assltn como ço; é ul1lá estrutura organizada. Eu- vindicar. Reivindicar o quê? Apenas
llJNTE - É. Havia casos isolad"s co. o Padre Melo, oom essa linguagem à:; tão, advogo a criação do sindicato nome. O SR. DEPUTADO CLE
1l}0 ali o Deputado está falando ha- vê:tes ácida, mas necessária nas horas rural em tôda zona de cana do Nor. M~NS SAMPAIO - Dentro de uma

l
~ asa is 1 d d D E êM " dificeis em que se tem que dizer li '" t tá á t analise da ,situação de fato o senhor

a o s o a os e . ug UJO que verdade ainda que se sofra. as conse. ues e, lJOrque es , I, ,!m pre~o e está sendo objetivo na sua formula-
um modêlo.• antes de Jul1ão, an~s qüências das várias Interpretações que desaconselho a organizaçao do smdi· çiio, porque reconhecemos perfelta

"~ tudo. Enlno
H

perglU1to, o aglta:lpr suas idéias lJumanas e cristãs possam cato :ural nas outras culturas que Il'elfte que as condiç6es econômicns
r.~rn. quapdo pe"a os easos que nao te. em detelminadas épocas e em dn- ~ão têm preço. Ai se faç~ coopera- de determinadas regiõ~ do interiol',
~~o tão gerais assim, generaliza, co- das sociedades creio que o mundo vi~ tlVas de lavradores, associaçoes de la· particularmente do Nord'este brasilel
~~o nós errnmos para nos defender do veria melhor' 'Isto não deve ser uma vradores, mas slndlcat{) não tem seno ro não favorecem uma ação slndical
çomodll\Illó quando pegamos casos al-reensáo a êle e à Igreja . porque ela tido, p!l.ra reivindicar o quê'? O SR. na sua plenitude que é lundamen·
~!lolados fl'lbulOllOS e queremos dizer nu...ca dormia com relação a êsse po- DEPUTADO DJALl\oIA MARINHÓ - talmonte reivindicatória de acOrdo

EILB
e isso é o g(,l'al? .0. SR. DÉPUTADO der que ela tem de se ntuallzar, de A declaração do Pad:e Antônio MeJo com o que expressa li própria lei. fi

ERTO AZE1VEDO - Padr!!, es- se adaptar às épocas e a ela acordou choca-se com a realidade, que com- ,SR.. DEPOENTE - A legislação lra
é uma oplnino sUa OU da .ll'l'eja, mt.ito cedo para o drama não s6 de prOVII no Rio Grande. do Norte. FoI ba1h1sta. O SR. DEPUTADO DJAL
rellglAo1 ,O SR. DEPOENTE '"':' Pernambuco e do Brasil mas para o o senhor próprio que no curso de seu MA MARINHO - Mas, se essas zonas

m, ai é dlfJcU .talar em nome dos dI tod. mundo contemporAneo em depoimento fêz referência a D. Eugê- são' tão apagadal; parâ a movimen
Qutros nsslm (lUso), é um negócio que a revolução industrial, a primeira nio, que é uma obra. hoje muito co- tação das re~vlndJcações é que êles
~~ldo. O SR. DEPUTADO GILBER- e a segunda, jOgou sObre os ombros nhecida, principalmente no NOrdeste ac~avam Que elas têm um periodo de
:;0 AZEVEDO - Mas os pontos tle du' ger"çlles Leio XlII ,com Rua e ela são está baseada na existência trUlgem para as condições reivlndica
Y2~~ dos Bispos, Arcebispos? O SR cn~ícIJc~' "Rcrum Novarmn" e depois das usinas de ar,\Ícar ou nas terras de tórias aparecerem •. As regiões mais
UZirOENTE - Bem, eu vou dizer a cana do Rio Grande do Norte. :ele nguçl1das, malll atiladas... O Sr.
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DEPUTADO JOAO HEROULIN<i..;.. ,SR.' DEPUTADO CLEMENS SAM- ~EP~AD() DJAOO MARINHO - ;~COnÍl~C1doS, que tenbam campone
Mu o caminho para. essas organiza- PAIO - Correto. O SR.. D'EPOEN- E é o que estou dizendo desde o co- ses asslm. mas que não estavam di
ç5es,.. O SR. DEPUTADO DJAL- TE - Então. tenho mêdo qu~ se diga mllço. não é só a. cana de açúcar. O rigidos põr-'camponeses? Vai deixar
MA MARINHO - Jql\o estou preconi.:. o seguinte: os sindicatos rurais po- SR. DEPOENTE - Mas não me ro- fechado? Então deu-se uma situaçüo
znndo, estClU apenas procurando dis- dem existir; não existem onde não feri só à cana de açúcar~ referi-me a de fato. Existe dI! direito c rxi.'ltcm.
tingUir. O SR. DEPUTADO JOAO se quer fazer e está resolvido o pro- ,ela como exemplo. Eu disse: tOda camponeses que frequentaram. só Que
HERCULINO '- Slm~ o caminho pa- blema. E na base d~ste ,confõrto a estrutura que estiver organizada não eram dirigentes. O que é que a
ro. essa_preparação.nao pode ser ou- gente vai pensando. vaI se- confor- ,Agora. não se pode fazer onernções gente taz? Uma interven~ão J nesscil
tro, como bem disse o Padre Melo, m~do. qomo. também disse o se- .tJ:abnlhifltns numa. produção quo não sindIcatos. Então pegou-se três lide
sendo ~rlmeiro a promoçªo.. ; O SR. gum,te: nao ja se votou a. legislação tem preço. O SR. DEPUTADO JOÃO Tes camponeses; aaqueles lideres pre
DEPOUNTE - A educl1çao dêsse ho- rural? 'E na. base {)Isso,a. gente.pensa HE.RCULINO _ Gostal'ia de fazer parados e vai-se colocando três I'l.
mem. O SR. DEPUTADO JOAO que votou mesmo uma legIslaçao ru.- uma pequena peril'unt I tres como dirigente governnU'.!o d{"-
HERCULINO - Quer dizer, através ral para o Br9.llU, mas este BrnsU pr:ltneir t a ao sen lor. . dI to b' , .~
ela cóoperativa das associaÇÕes rurai!! ·não existe. O SR. DEl?UTADO OLE- à emen e. que~o dIzer que tenho ses Jm ca li . a ando~ados. El1t~\O,
do trabalhador para depois cair nes- MENS SAMPAIO _ Exàta, nisso n=~~nhndo seu trabalho l~ em Per";, aqu es e~J?lponeses suo nulCnllc(!S.
t.a segunda. tase que é a fase mais concordo com V. Sn. O SR.' DE- mult o com multa atenr;ao e com embora uao tenham !lubidó ali do
n.diantnr1n, ,vamos dizer. nesta luta POENTE ..:.. Então essa. legislação dili o carin1lo. meSlio porque. velho 1.0l'11}a regular. mas.,sao clU11pOnellCI\.
pelas reivindIcações soolais que é o toi ótima onde ela pode ser aplica- na gXU!es da Ação CatÓlica., aprendi Entllo os sinc11~toJl reabriram e os
sindicato. Isto até nas cIdades é as- da.: na estrutura organiiada: Então, U iça0 Católica que a Igreja tem cam~oneses ja se, recompuzmsm.
sim. O SR. DEPUTADO DJAMALA, vamps reconhecer o seguinte: que q c r. ~01nO sempre realmente fOl, AgOJ;a, pOl'tanto, vllJ.!Ios com~Ç1U'" :;m
dJgo DJAL'MA MARINHO - Mas, nós 'já resolvemos em parte com essa ~~ maIS Objetivamente, ao. encontro, tes das novas eleiçoes, outra vez (\5
não estou discutindo o merecimento legislação certos problemas e existem r ses problemas. para que, entilo, cursinl1~ para "preparar os Uder~
dn tese. O SR. DEPOENTE - EstA outros milhares de problemas que ou- p oc.yre dar SOlUça0 a êlcs antes que para la. O SR. DEPUTADO JOÃO
discutindo o nome. ~e dei errado. tras legislações. como estó,--t1'âó -aju- aque es falsos profetas possam pre- liERCULL.~O -:- E os sindicatos que

, ' Chamei de SindIcato e é associação dar a resolver. Vamos. então, peno- ~~ a de:;,agregação nesses meios ru- o senhor organIZOU.•. O a.~. DEPO-
,111ral. O SR. DEPUTADO DJALMA' samente, trabalhar na elaboração . En....o. compreendo n sUa lut ENTE -' Os sindicatos órganiuldos

MARINHO - A parte que -o padre dessas novas legislações. Então.' o que e admiro mesmo sinceramente tUd~ pelo nosso grupo continuaram. ' O
Antônio Melo alega. é a respeIto da advogo ó I 1,0. porque quero ser abso- o que o scnhor vem fazendo eio ue SR. DEPUTADO JOAO HERCULI
fixação de -um preço, mas a fixação lutameute ':',ncero. O agitador às ve- ~s seus col,egns vêm fazendo lá. ~m NO - ... não sofreram intel'\'CllçnO
de um preço por si mesma é uma zes pode tomar a capa até de um pa- ern::tmbuco. Agora- com esta. no nem coisa alguma? O SR. DEPOE.'l
medida. de oerto alento. mas ela ni\> cifista. e no fundo ,s~r um agitador. pollhca que tomou" conta do va TE - :Não sofreram. intervenção ne
traz efet1vidade e rentab1lidade Ime- por quê? Multo paclfi!ta, qu~do es~ ~t!S com est.a~ nova organizaçãon~~~ nhuma, n~o porque o Ministério não
dlata. Nf,O é só fixar o preço, é ga- tã na Situação cômoda e favorável,' i Jca tenho nma preocupação co quisesse 'fazer ou não pensnsse mas
rnntir a compra por êsse preço. São então. ficar pacifista ai é 'agitador tante sinceramente em que n ns- sim porque acabada a reVOluÇão o
duas condições e duas etapas dentro para outros. Ficar dizendo: está ,tu- fuI li. Pernambuco 'Ulfl!' que co U11ca nosso PI'..ss;nJ. estava lá sentadinho
dêBSe processo: é se fixar o _preço e do resolvido, que é tudo muito fácil, ro, neste particulàr P~tnamb nslde- esperando. Alguus foram presos mas
~-garantir a compra por êsse preço. ficar fazendo jôgo dialétJco de pala,- mo ponto de pattid~ para estuco .co- voltaram soltos noutro dia. depôis de
.!li o argumento que se trouxe em re· vras e ,tudo isso por ai afora. o que de luta em favor. do hom a fuan- esclarecidos; \"CItaram e ocuparam
Jaçto ao caso que êle focalizou com se vê por ,!í ntora t:um 'agitador co- tenho pennanente tlreocup emã rural. suas cadeirinhas porque êles e'1lm
muita. precisão é o da. ca.na de aç'd- mum. Então. esta e uma forma de sejaria que o enl aç o e de- campon .~ ,_, ~
car, que é a mica que está dessa agitar. Então. tenho ml!do que a agora: tudo S 101' lne explicasse de eees e nua es",,-vam sabendo
maneira ordenada. Os outros pro- gente continue trabalhando sincera- fizeram lá e:tqUilO que os senhores con:~~ rd ~utoros sabtriam d?, pau.
dutos não O aR DEPUTADO CLE- mente para resolver a situa!;áo ,de fesa d • 1'U uraram lã em de- o o.., s ou os nuo sa
l.mNs sÂMPAIO - Mas ai foge um pais dêste, pensando que êle é assim ~ trabaJ,.l}adores rurais ganbo. b!:ul1 de 11ada. para êies o mundo não
própriamente lt. organização sindIcal simples quant<J o seu nome: Brasil, POss1bllit~a consIstência tal que tem existia. (Risos). 9' SR. DEPUTADO
em sI como disse o Padre Antônio quando temos regIões que cstl10 no t\ ,o, depois dessa revolução JOAO HERCULINO - Padre Antõ
Melo. ; Mas. o Deputado Djalma Ma- século 15. regIões que estão no século felc~ntinuação de tUdo ~aql1llo, o aper: nlo Melo. isto constitui para nós c1rt
rlnho tem lnuita ratão no seu racio'· 16 ou séoulo 17 e temos regiões que m;~~~o dde tudo aqu!lo, o aprl. '1ramente uma. nlllgria. porque vemos
dnio quando notamos que a lei não estão no sécWo 20 e temos isto dentro fera .11 n e tudo aquilo e a prolJ. n sto a sua. capACidade de organiza
distingue o trabalho no agreste do de uma mesma região todos os só- ça~. vamo.q dizer asslm dessa çáo. O SR. DEPOENTE - O que
trabalho na cada de açúcar. Quando culos. Então. como pode pensar em obr~ magnífIca e cristã que o~ senha- fêz o 1V Exército. simplesmente o se
ela 1'01 instituída feve como objetivo solução allSim. nesses têrmos, sobre· re~ levaram a efeito em Pemànlbu- guinte: esclarecidos no dia. seguInte
geral atender às necessidades. aos tudo na solução agnl.ria? Tem qu~ co O' SR. DEPbE1\"TE _ Quando à re"olução desta co!sa, imediutamen
nnseios de todos os trabalhadores ser uma para cada coisinha. O .que é nós c?meçnmos, eonfonne' dIsse ti ui te aceitou a coisa. de tato e tem oro
rurais do Brasil. consequentemente a a. soluçáo? Não é Unia 1"espo!lta. a ro i~LClo. quando historIei a slndl~a- t~gldo de fnto, t.cm dado Sua prote
organização sindical no meio rural uma situação deter~inadll.? A gente I~Ç'..w x?tal• nó~ fizemos na base de gao, a todos sindicatos. O Ministério
braslleiro é. hoje. um imperativo de não encontra. a .soluçao lá. no proble- Pltneparaçao d'e l1dres, digo, líderE's do Trab:t.1ho tem sIdo aut~ntJco lá.
ordem legal. de maneira.que nlío im- ,ma? A r.e~te nno acha ti. solução de ca poneses. Fizemos cursos e ml"Is gora. nao vejo por que não se es
porta que tenha ou nao condições uma. equaçao jogando com os pró- cursos, cursos e mais cursos do • tende lla zona da. cana dos outros
econõmlcas esta ou aquela. regUro prios dados dela? Então. cada pro- mo e!lt!lo que D. Eugênio feZ D~- quatro Estados êss~ sindicatos O
para admitir a existência do sindI- blema traz dentro de si a. solução, gênio mandou para lá a nota ó . .- SR DEPUTADO JOAO- HERCÚLI
cato; êle pode ser organizado e até ent~o vou procúrar. Nin~uém fltZ..,so- pelimos D. J...l1gênIo. Thdo foi o ~~~ NO' - Mas ai. então, o senhor veja ~
deve ser_orgll.Jl12ado porque da sua luçao. a gente acha ou nao acha uma Grande do' Norte. Repetlmos . _ seguinte: oq-e. digo, 'o que aconteceu
organizaçao. t.eremos como ç.onsequên- solução. O SR. DEPUTADO CLE- slnhos de liderança Fizemo ildcur foi eXatamente dois pesos e duas
ela a erlaçao dessas condtçoes eeonO- MENS SAMPAIO - Mas esta é uma camponeses m . s eres medida D Õ d "
micas que transformarão, por certo a. sItuagão de fato, O.SR~ .DEPOE'N- lídel'cs, Organ1z:s e~1,~~ntndOt3 os dos do \i:xé:ci~ r ~m:md~tSer:~::I~
!lIda. l'Ural do nosso pais. O SR. DE- TE - De fa.to, então, digo: não sindIcatos e· amen e os ""'ã h • • ...... ta
POENTE _ Quahdo a gente discutI! ac11anta. a. gente continuar Insistindo 1m precJSa,-a an'lUlear as rCl>' o ou~ e um .,.. mento dlteren-
Idéias. tudo Isto está muito certo. 'ou- Querer agol-a dIzer: sindicato é tUdó :in ~elrns eartas sindicais. Então o te. O SR. DEPOENTE -' Depend~n
viu Deputado? Quando a. gente~po- que organize_campol1eses, pronto, jã. ue~tro Franto MontOJ'o joogu tudo. do do povo estar organizado ou n~o.
rêm partiu da e.'tperiência que os fa- aceito! Mas se a gente define sindi- ~as ou o tabu e arrancou as primei- O SR. DEPUTADO JpAO f:l.l:iR
tos nos deram. você jlode morrer ba- cato, êlo só cabe ai numa estrutura cartas sindicais. ~tão veio a COLINO - Mas o negocIo foI dife-

, tendo numa. idéia que se ela rOr con- organizada: na cosa, no café, rio cacau chamad.a. ~~a ,da agl~çao; os síndi- rente. e peço u~ momento de sua.
tra um fa.to perdeu-sei O SR. etc. Agora;o senhor abra tim sindicato ~~tos ja. estai~~ funCiOnando, alguns atençao. Na mmha I!idade, Sete L'a
DEPUTADO CI.Jl:MENS' SAMPAIO eb. digo. e bota lá: sindioato dos tra.! sses. sindicatos organizadinhos quan gons, o BIspo D. José fêz como o 'seu

"- Correto. Disse. inclusive, ao Padre balhadores rurais e convoque êsse 110- ~o velO ao poder o Govêrno Arraes e BISPO. dc.slgóQU o Padre Mário parn.
Antônio Melo h{i, pouco que. lamen- m~m: êla vai a uma reunião, a duas' ~e edntregou :ltnedintamente o trnba- q?e êles organizasse o movlmento ope
tàvelmente reconheço, I:epito, ns difi- ou a três. mas continua vendendo a o e, sin~calí;:açãl:! rural a uma' rálio das favelns, --sindicatos rurais,
culdades dentro da situação _de f~o x"nandIoquinha pelo mesnio preço que equepe, dlgo. _' equipe de 'inspiração favelas, etc., esta parte socIal foI en
que se enc~ontra para a organlzaçao ele' !It!1Dpre vendeu, tomando prejui- ~omb'un1sta.. Nao v()u dIscutir. se êle tregue a êle. Pois bem, o Padre Má
do sindionto ' rural objetivando suas zo. êie vai contribuir como? Para Slt la. disso ou não cabia, não quero rio começou a organizar os lideres
ilng.lidades em determinadas regiões, que? Aquilo dá. fruto? Esperando o julgar. mas que foi foI. :Pegou um sindicatos nas zonas rurais etc. Im'.:'
como, por ,?utro lado, estou inteira- futuro? Então a' gente tem que in'ga.- bocadInho de a.gItadores. acho que dIahunente houve a revolução e a·
mente solidário com sua tese de que nizar outro negócio. D. EugênIo !iJ.z nem co.ll1unlstas ' mesmo êlés ernm. primeira pessoa que. êies pegaram
r:e tO,rna urgente a orga!1lzação slndi- isto. organizou um m1.U1do de coisas.' Elram ,'maIs agitadores mesmo. Não para 17~nder foI exatamente o Padre

-- cal em tada aquela reglllO econ~ica- Fêz alfabetização e fêz tudo isto. --:/!:le se~ q que era11\. 'Sel que estavam . a Mário, O SR. DEPOENTE - Mas
mente Ol'ganizada. onde existem ga- pode chamar isto de sindicato quanto serviço Jlll comunismo e cJlz1am cons- não acabaram os. sindicatos se êlea
rnnUns de pre~o pa.ra seus produtos. queira.' mas -que seja.. de fato sindJ:' cIentementl!. Então, os comunistas co-- estavam bem organizados. se o sin
onde e~tem, consequentemente. uma cato não é. O SR. DEPUTADO traram e. assim, dentro de poucos clicnto foi bem organizado para. o
~~oduçao :mais ou meno/! ,ordenada.. DJALMA MARmno _ Mas. neste. meses eles organizaram três' vêzes trabalhador. . êle fica lã. O SR.
E o caso, como êle citou nqui. da particular. todo o motivo- desta I1goI- mais sindIcatos quo nós todos As DEPUT,\DO JOAo HERCULlNo
(.~a de llç!Ícar. como é o caso do - • -. d d' sim num t d .• ,,,' ,-. ncfé no Paraná e em' São Paulo como rI.!' conversa provem e uma isUn,...... a, ar e. a SpPRA organi- we eo!! ava na pruneIra 1aso infeliz-
ti o (':180 do cncau na Bahia Entãó çno dos regImes econômicos dos Esta- ",ou muitos: Crlou aquele mundo, pu- mente. Então êle ganhou um dêsses
fi criaC}!W desses sindIcattls rurais sé dos de PernambuCo e Rio Grande do recia etuoc-p~rnambuco esttlva pc..gnn- prêmios que ,11 gente ~C\Stuma dar a
tornautna necessidade imedIata. mas Norte. F que a base do seu Estt'ldo do fogo. VeIo. el}~ão. a revoIuçao, e um funcionário ou a um Juiz de Di
11!l.0 será - por isso que deveremos é o açt1car e o do meu é o algod~o na tpesma manha. dn revçl1,lção, 6in- reito quando queremos -nos ver Uvres
dIspensar de qunlquer modo aquela e os -sindicatos da zona do 'algodao dica.os permaneceram abertos e sin- dêles transferi-lo deu um ~ugar para
dç-üo lntn'riora.:mt que poderá "Vir, em foram os que mais floresceram. O,SR. dleatos permaneceram aban.donadós. outro, principalmente.. qunndo não
futuro. prestigiar essa mesma orIen': DEPUTADO. dIgo, o SR. DEPOEN- sem ninguém aparecer por la. Todos nos é 8vadavel sua presença. 1oJ1e

. tnc:lio até porque a leL foi feita pat:a TE ..-:- ;Mas o nlgodão tem preço? -O ~ 'sindicatos que petl'naneceram aber- foi para Roma fazer um curso. La
todos. O aR DEPOENTE - Insisto SR. DEPUT)\DO . DJALMA MAR!- tos foram tantos· quantos nós orga- mentàveImente está ai a realidade.
nCl;ttl dlstinçL\o. sabe por que- Depu- NHO - Tem preço. O SR. DEPO- niZo'lJ1!os na base da fOl'J!1ação de li- ~igo isto sinceromente: triste por
íl'1.rlo1 Por uma coisa simples: tenho ENTE - Então. pronto! Então é o deres cristios. ,Os outros corrermn. um lado. mas feliz por saber-que em
muHo mi!do da. gente cair- nas gene- que referi aqui blí ÍJ{.lUco: êle só- tun- Enflió_!Icaram e partimos daI. O que IPernambuco o trabalho de seu grupo
rnJll',a~cs que os a«itadores caem. O Iciona. quando teqi preço. O SR. se faz com -os sindIcatos quJ'l estão ~ot fe$peitàdo e 'continuará. sem dú-

,"
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vIda alguma,' queiram ou não que!- Pernambuco. Fntão dIante daquele JOAo HERCULllJO - Mas pelo me-só assim, de cochicho-, sotaque. Um
raro, como uma semente que se ir- poder que parecia. naqu.,ela altura, nos na maioria não houve. O SR. dizIa: eu 11, que tal, você se lem
rarliará para tôclas essas ]'rgiôes, pu.- inquebrantável, mUlto bem feito, pou- DEPO.EN'rE - Na maioria não hau- bra daquilo? Só se houvia sotaque, e
rio tõüns essas zonas económicamcn- qUlssimos l.'eagiram, e;;sas lideranças ve. O SR. DEPUTADO JOAO ~- a. gente se se?t1a. mal. Então a
te organizadas. a fOl'mnt:Ílo do prole- c1emocráticas tommam posição clara COLINO _ Mas eu ja fico satisfeIto SUDENE dlscutm assim, com sota
tarlado 1'ural. O SR. DEPOENTE - contrn aquela &ubversão. Foram cha- com isso, porque pelo menos por isso ques, nuncn desceu para dialogar com
Quer ver uma coisa: na minha pri- nnidas de ibadlnnos, de reacionários. eu já vou pôr um creditozinho de nln~uém, mand{tva brasa mesmo c!c.
mcira entrevista que pl'estei e q'lé! de dcus-ll1e-l1cuól1. Tive uma casa lado para l!sse movimento para. o co- Entao,mete~-se em cooperativas. En
foI ao Maurltônlo, em 1961, d17JU ao mmha na paróquia invadIda por êsse mando do ExérciLo da sua. zona, lá c~l1trou .if!i~1ada no ca1lo a coopera
Mnurltônio a seguinte frase, que vou governo e passou trt's dias com a po~ e Pernambuco. O SR. 'PRESIDEN- tIvn do :rmri, que nós tinhamos inl
repetir"aqul: para povo organizado e 1\cla osten!llvamente dentro de um ~ _ Apenas para ordenar os nossos elado, uma coOpe!a~IVn que viss\'a ,a
educado não há govêmo mau; para domIcillo lnvioh'lveJ. ninguém protes- t b Ih s O Padre Melo veio de lon- um objetlvo espeCIalIZado,. era so pata
povo desorganizado, não há governo tou, pelo simlJles crIme de te.l dito fiue ro. a é o . e c ~lUito viva muito isso, para tentar a criaçao , a longo
bonl. EntAo ninguém transformará ge e uma p s~oa , . - pra~o de uma classe média rural na... - do.quele jeito o m:;::écío n50 ia. En- lnterft~~ante que eotamos ouvmdo '"ste pais se nÊlo ornnnizar, se 11no ~, • . zona da cana. Quer dizer, fazer o" .. tão pel'rrunto:. r~sns llde~cn,?as que com muito "fazer Estou deIXllndo 1despert.ar, se não orientar o povo. - l'" campoms evoluir a avrador, Isto é;
porque. como a solução chega? A:trn~ estavam comprometidas em o certo que os colegas ptlfguntem à v~ntade. êle deixar de ser o trabàlhador assa
vés de quem? Será Imposta. Entnll a e lJá tempo denunl'iEI1:lo se distingUI- como quelIam. lVlas eu gostarIa que lariado aos poucos para ser êle mes
gente orgnnlza. O primeiro trabnlho l'am perleltamente (,,) tempo de se cada. um org~nlza%e suas perguntas mo qu~rn planlassé a cana. O que já
para se organizar êste Pais é orgunl- distingUir do IJesso( da agltar;:ão. Vi- para prossegUlrmos c, assim, ganhar- lIa, como fenômeno isolado, há no
zllr o povo, mas O1'gan1zar autêntic!\'- nha a l'evoluçao, E'\ para êsse pe~:scal mos tempo. O SR. DEPUTADO Nordeste, .há no Rio, em Pemambuco
mente. O SR. DEPUTADO JOAO ser prestigiado 1111 31C5ma hora. e o CLEMENS SA1VtPAIO '7' -Sr.• Presl- já há vários - fazer o camponês'

O\ltro condenado. 5.: no pdmeir.o mo- deIlte pedi a V""·... permissao para 1 i .. in t 'HERCULINO _ Acho que o que ~ , . .c._ evo u r, pal'a l,assar o s rumento Q&
bispo do Rio Grande do Norte c;;t.?' mento. eles fora'1n quu~c todos prêsos tazer mais nl~u~a pCIguntas a~ ~n- produção para êle. Se a gente pas
:fazendo é um dos primeiros passo." etc .. , é porque, no coméço, como não dre Melo, prmlel10 porque venfIca- sal' agora, a produção em, porque psse
é Instruir l!5se povo, pelo menos 11m estavam preparados, todo mundo mos Ilqui n sincerldacle. a forma au· homem não está. capaz. Entaó 01'
grupo de lideres. O 811, DEPOKNTE achava que a revoluçao era dêle - t€ntlco. com que S. S' se expressa gl1nizava-se teórlcamellte wna cóope
_ Isso é bem dl!erente. O SR. (Ri.'losl. O latifundiário dizia: uFa- nesta' Comb'e.o .revelando-se profun- ratíva, essa cooperativã arrendaria,
PEPUTADO JOAO E;,E,RCULINO -- gou minha revoJurll()"! <Risos). O do conhecedor da realidade brasilei- como qualquer senhor de engenho fç.z
:Mas acontece o seguinte.. , - O SR. trIste, o Industrial di'!la: "É lninhn, ru, partlcula11nente no que túca ao os engenhos determinados's usinn, eu
DEPOENTE _ Ninguém desmancha clle:':0t: nllnl~~ vel,"l ::;0 llllJia aiguém l101'deste dêste FalS, E objellvamen· tão eJa pasaria das mãos do uslneIl'O
nqullo que um povo orgnnizado íaz. que .nao sabla que era del~: os. co- te, Padre Melo. perguml\l'ia l1. V. S", parn a administração de uns técnlcos;
O 8ft.' DEPUTADO JOAO EER- mumr.ill<;, E"?f'S cnJl'cra'1'l na \"sjJf',a. jà que citou n necessidade da organi- 110 ~aso a SUDENE, que iam educar
CULINÔ _ V. S'. sabe que.,. O s~. ! k:Ó clej;,:~ram 03 inocentes úteis, não z,ação de cooperaUv::l:J, com o flue con- aqueles camponeses para serem mem
D11IPOENTE - EutfiO o c,ampones lO! pr(!l,u, n:l.l1mm. O SR. DEPU- cordo plenamente, porque serIn real- oras ativos da cooperativa, no fu~u-
mesmo. O SR. DEPUTADO ,JOãO TADO CLEiI'1E,m;; S.4MPAI0 - 11: mente uma forma plone/ra de se or- ro, e. os i~ promovendo e perm~tinuo
HE'RCULINO -- ..• é um prmcipio verdade, c1':aiaml'nte. O SR. DE- l!.anizar ou ~e dar um começó à orga- que eles fossem plantando um llOUCO
ndotado pelos tiranos: instruir o povo POEN'l'li: - So ~ies sabiam (iUe era nizaç"O do nosso l,l'lrador, de um ele cana e orientando e educando, até
é ar~lnal' o Estado. Então V. 81/ sabe conlra eles. Entuo a revolução que modo gerai, do no&So 8';l'icultor, tanto ~u~ eles pUdesse!ll asUll11l' a l'e;;ponsa
fi campanha que se move contl'n a nào era ,de ~llng:uém, era de todo no setor da lavoUla C:~lnllto no setor oihdade. Orgamzacla assim, c1Jamou
incLruráo d~sse pessoal. por exemplo, mundo. go nllO era dos comunJstas, ela pecuária, eu gosta~Ja de .saber a se a SUDE~E e el~ assumiu. Há um
o Ytrnbalho do padre Mário l'oi d~s-, porque sào n11l1S ~lIbidos do que t<:do opimão de V. E'I Cjunnto àS coopera- ano que esta por la, poUqUlssim~S vê
lnantellldo de uma nolté parll o <1Ja, I mundo. COl'rel'Rm em tempo. Entao. Uvas organizadas pela .SUDENE, SI: zes ~eu .uma auia sObre cooperativa ou
jnclush'c com seu- envie para o ex- O que aconteceu? Aconteceu que. na elas funcionnm bem. se estão produ- expllc~çao ao pessoal. Ela continua
terlo1'. _ O SR. DEPOENTE - Mas mesmo, j10r::l, meIa dí171a ou Cl'l'Cn do ~,indo os efeitos cle~tJados. O SR. Ildmln!stl'ando as. propriedades como
se êle tivesse cons~guill0 formar a dez, cu sempre digo, Pernambuco é DEPOENTE _ Nao e:m;tcm. A única Inzla o.senhor de engl!nho., o uslnelr.o•.
liga ..• O SR. DEPU~ADO JO~O llS&lln, na zona da cana e lSSO, U fllia em que a SUDENE Wlbnll.a não foi Mas uao .promol'~, nao d:alog~, naq
fIERCULINO _ Ah, nua conseguIU. altur~,. a.gora, 90(~ do!! nossos pro- ela cjuem organizou e t"lU desorgani- discut.e, nno explIca. Entao 11UO V,al
lamentàvelmente. O SR. D~U- prietul'1os .lá entendel'am o proble- ZIl~O o .l~ax~o, d~pols- ,q~e pegou, ~:Âg,Ve:s'tllta~~:;~v~z~u e~p~;:réC::~~:?
TADO GILBERTO CAMPELO AZE- ma. ,h'lltenderam ç aceitaram. Dez ten•. de",oIg~mzado ~ pou.jwnho tIue Não. Ai todo mundo manúou brasa
VEDO - padre Melo, em decorrência Ipor cento clmtlnuam wo reacionários ~aYla depOIS Cju,e p:gou. Posso fal!1T assim: explicando 110 campollês, e êles
do que o Deputado JoilO Herculino qUlllltO 110 seculo passario. Essn gente lSS~ dn, SUDErnE I)('r uma questao esião assumindo, levnndo idéias, vinte
estA falando. seria intcressnnte que deve ser alastada pa~a n[:o prejUdi- mUlto SImples" Quando foi. votado e tantos dêles já estão plantllndo ca
V S.... nos esclarecesse l1 respeito ;lo car o resio, porque e gente incapaz. ~qUl o, pl'lmeho plano dlletor da na por conta própria, Então .coram
q~e teria sofrIdo vexames, é..sses sin- ~ntão êsses 10% ,fizeram alguma vio- ~UDENE,"1lue recebeu certas .emendas forçelldo a estrutura. Agora, gastou
dlraJizudos campesino!> tlvessem so!!i- lencla. no primeIro momentol pren- que p:cjUdlraVam ~tc. - nao. quero se um. I1no para se ter os primeiros
do sevicias por ocasião da revoluçao, dE'ram etc. Mas na .horá em que o discutI!' aqUI o merJto, se 111'10 vou lideres cooperativistas. E' que a co.
em se tl'IJ.ta~do de sindicatos organi-' ExércHo controlou a coisa. um dia. trazer uma quesiao de tantos anos opel'atlva para exitslr ela tem que
zados, como V. SI} disse. Houve isso após, .nM, absolutamente, nílo. O 4" atras, nâo quero entrar nIsso. Quan- prepnro.r os seus lideres, não é só pc
110 Recife? O SR. DEPOENTE ExérCIto de Pernambuco tomou atl- do se discutia o negócio, Celso Fur' pegar e fnzer. Para a cooperativa
Não. O pl'oblema é o seguinte: aquI tu~es ~elissimas nes~e ponto. No te~- tndo e o pessoal da SUDENE se existir. ela exige, primeiro, que lIe crIe
é precJso para responder à sua per- cetro dia da I'evoluçao, .:l' Exército dl- BcI1avam sem condições de agi1 se o um clima ele na regIão de cooperatIva,
gunta. que parece muito slmple~, ~r- zia, fazia um oHelo ao s~d1cato dos plano nno fosse aprovado integral- que SG fale, multo sObre o assunto, qtJe
que tenl10 mCdo da generallzaçao, medico~ ~izendo. Que eles tinham mente como éle$ quIseram. Então se se faça muito cineminha sôbre o as
C/ue eu dê uma expllcaçáo. Ai esta o co~? smdJeato. que determinassem os ievantou n opinião pública do Nor- sunto, que se mostrem nluHo as van
Deputado Oswaldo Lima Filbo. TOda mediCaS (Lue quisessem oara dar as- deste para dizel' que preferia que a to.gens, que se crie um clima na re
vez que, digo, em que ~le la a Per- sist~nela permanente .aos prisioneiros. Câmara votassê tal Cjlllll o Celso pc- gião. Depois, que se preparclll os li
Dl1mbuco nós nos encontrlivamos. E Se eles estivessem seViciados, não iam diu por qUE para nós ficava pelo me- deres, bem preparadinhos, com cur
n'grande' preocupação dêle sempre foi abrir isso oficialmente para o sindi- nos, sob a inteil'a l'e:.ponsabUidade sos, tl'emamento etc. Depois, que H'
a seguinte: - as lldel'anças campo~ cato dos médicos. Houve caso'!; isola- dêles o fracasso. Qualquer emenda organize a coo'perativa com pessoas
Ilesas" prestigiadas aqUI peio govêrno dos, houve, de onclaiS que naquele ali, êles iam sempre dizer: nlío deu hábeis, que nsstlmam no primelro mo
!edrllJ estúo sendo as democráticas ou momento comandavam o negócio e, certo porque emendaram. Então foi menta e vão deixando a pnrticlpação
o pessoal da. agitação? Isso era uma por conta própria ,lizm-am, mas são nessa comlssao que se fez um movi- do pessoal. ir fazendo à medida em
constante preocupação dêle. ~uet, casos, i.s~lados. Os comandos, porem, mento grande no Nordeste, de' opi:' que éte pode. E' um trabalho p01' eta-'
dizer, o Mmistro daquela época tmha os OflCIfllS, eram no sentido de l'es- nião pública, para se anrovar o piano pa. A BUDENE tem lá Um grupo de
tôda razào., porque se prestigiadas, as pe,H.ar. Quer dizer~ se se devem 1azer dh'etor da SUDE!'3E. ipsls liferis, do trabal~lo para cooperativas, mas nem
jldenrançns autenucas e democratl- cntlcas .0, l'evoluçao lá em Pernam- Senhor Celso Furtado e mandava :fnla sobre isto, nem :faz os CUISOS sO
cas o nâo aquelas da agitação, qual- buro, façam por outro aspecto. Por brasa cá para o congl'~sso. Então eu ~re isto e nem organiza nada sôbrO
(jue~' reVoluçiio que viesse, se sevicias liste, é uma injustiça, Também at. iui o prlmelro orndor da grande con- Isto; ExIste. O SR. DEPUTADO
flzesse, seria no prirnel1'o momento, pal'til' dêsse principio geral e dIzer que cent.tactio, e aqUIlo me cUsta\'a sérIas CLEMENS SAMPAIO - Fiz a per
por engano. Mas depois vem o lIder foi assim em todos os casos, nào. dores de cabe~a. <Pui defender em g~tntn a V. Sa. porque tive JPortu~
autentico que, dentro da iel. era l'e- Houve casos lsolados, 'de OflCl!lls que, praça pública. C'uer dizer que eu te. mdade de comparecer à SUD~NE hh
Prl.'sentante do sIndIcato, só tinha no primeiro momento, fizeram certas nho hlstoricamcilte falando o direito cêrca de dois anos... O SR, DEPO

"'_ ' dI' ~ ENTE - Ouviu mulLa conversa boni~relvlillcnclo a leI. Para onde êle ia? coisas. mas ~oram conwolados .0 SE- agora ~ fazer qua quer crItica e nin- ta, viu muitos organogramas bem fei-
O que aconteceu foI o seguinte: no NHO.R DEPUTADO JOAO HER- guem dIzer que eslou apaixonado, tos muito papel bem tI'açado iS30
primeIro momento. Pernambuco nÍlo CULINO - Sr. Padre, devo dizer-lhe porque eu, no com!!ço, defendi etc" quàlquer pessoa faz. ,Agora en~e fa
estava preparado para a revolução que tintia ulna grande tristeza, since- estJve. lA prc:.sente, dei 1~lnha, cola- zer isto e fazer cooperativa, existe a
como os outros Esiados, nem se fa- ramente, porque eu nno tiMa ainda bora!;ao. Entao, posso hOJe criticar à mesma distância que há entre a idéIa
lnva nisso. Então, todo mundo foi ouvido ninguém cIIzet uma coisa vontade. O que aconteceu é que a e os fatos. O SR. DEPUTADO CLE~
pegado de surprêsa, os revolucloná- assim. boa. favorável à l'cvoluçllo. E ~UDENE n~o se preocupou de faJo MENS SAMPAIO _ Mas lá nos arir
rios e os outros que não eram revo- digo-lhe sinceramente, como brasi- com a 1nicitIva privada, ilUma reglno mavam os DirE.'tores da SUDENE, i11
iurlonários /Risos). O que havia lá lelro que deseja lealmente, repilo, o daquela, de cordenar, de orientar, mas c1usive o 8r. Celso Furtado, que a
em um fato e uma apresentação tea~ bem do nosso povo, a fe11cldade de flcou assim, sempre querendo fazer SUDENEJ estava capacitada e já ex!!.
trai que não representava de fat{) nossa Pátria, que fico muito satis- um superestll.do. Esta foi a preocupa- tutando cursos de cooperativismo
nquêle fato. Aquéle govêmo parecia feito de saber que, pe.i0 menos em ção constante dêles, Era aquêle ne- tendo inclUSive })1'ometido a nós, in:
um todo poderoso a quem amigos te- P~rnambuco, porque naGl ponho em gócio assim, no mesmo clima em que clusive ao próprio Governador do meu
miam o adversárIos tremiam dIante duvida a palavra de V. S', houve es está discutindo a reforma agrá- Estado, enviar para a Bahia Um 1lTU-
dCle. Era um poder ass~m, o sujeito respelt~ às entidades organizadas ••• ria agora - cochicho, a gente só 0'.1- po de técnicos no asunto, para direm
t.lmldo se ncabava (RUlos). Gente O SIt. DEPOENTE - OOm algumas via sotaque. Do mesmo .Jeitinho por inicio. lá na minha terra. de cursa.
importante hoje tirou o chapéu ,ara exceções. porque houye de fato al- que se ~lItfl discutindo refurma 31ltrArin semelhantes. Lamentàvelmente. tenho
o govl'rno, bajulou, com mêillt, em gumas violências. O SIt. DEPUTADO agora, a SUDEltE vivia no Nordeste I de corl'~barar a afirmação d!! V. sa.
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porque até hoje 'nl1o ohegaram ilsses no que não tenha balança de paga.- iSso vai ser lentO. Está-se fazendo fornecedores porque êle diz sim, p
técnicos à Bahia, não obstante já ter mento positivo. O SR. DEPOENTE - com todo o catinho, est-a, digo, es- senhor é agricultor mesmo, então
passado dois anos, e daí a razão prill~ Agradeço muito êste aparte. O' SR. tá~se cuidando disso. E' preciso, que desconta, o próprio IAA já fica COUl
clpal da minha pergunta. Mas, ,de um DEPUTADO MARIO COVAS - Não essa 'taxa corretiva não venha, lã o desconto, mas do Usineiro que
modo geral, V. Sa, que é identifica- há Estado nordestino. que nã9 tenha, para nós, como ,um confôrto. para também tem 50% da agricultura 
do com o problema dos camponeses e o Estado de São Paulo é, exatamen- conservar o statu quo, mas como um quase isso - êle não aceita dizendo
do seU. Estado, onde a SUDENE, se~ te por, fôrça da. sua industrialização, estImulo e um\ chamado à. responsa- que êle é industriai e se êle quiser
gundo noticias, que temos,_ tem es- um dos Estados que mais comprome- bIUdade de comli-ir-se; Isso estamos pague-o desconto que o outro descon
tado mais presente, considera V. Sa, tem a balança'de pagamento, Uso ês- querendo fazer, tueclsamos fazer, te- ta. Mas como pode o mesmo campo
relllmente eficaz a ação da SUDENE te argumento como paulista e porque mos condições de fazer. Estamos nês um trabalhar ao fornecedor não
no que toca ao trabalho de orienta- reconheço no fato não uma paga, mas vencendo Daqui a mais alguns anos, pagar nada~ao, Instituto e o outro
ção à agricultura, de melhoramento ,uma contraprestação Inteiramente vá- para nã~ precisarmos mais disso. pagar 7%" O SR, DEPUTADO
dos nossos c~mpos, no, setor~ da téc- lida quando se raciocina em têrmos de Por exemplo, agora mesmo, o Ins- CLEMENS SAMPAIO - O usine:ro
nica e tambem ~a O1'lentaçao... ? O unidade nacional. O SR, DEPOENTE tituto de Aposentadoria dos Campo- tem duas atividades, distintas, O
SR. DEPOENTE - A SUDENE? Co- - Eerfeito. O SR. DEPUTADO MA- neses da Zona da Orma. se êsse SR. DEPOENTE - Ágora, conyen
mo idéia... O SR, PRESIDENTE - RIO OOVAS - V. Sa. salientou que Instituto não sai cada usina está maç, digo, convençam o IAPl a re
Atenr;iio! Gostaríamos que os colegas realmente nós temos consciência da obrigada por Cutidade a manter uma solver "isso se a taxa corretiva era
se liJ.llitasseI1l; ao.asunto da nossa Co-; unidade nacional ... O SR. ,DEPOEN- mão-de-~bra cansad~. velha. Ela 700 cruzeiros e agol:ll. é 1.100. O SER,
míssao -' agltaçao r)lral. O S~. DE- TE - Graças a Deus,' nobre Deptl~ não pode d;spensar para morrer de digo, SR. DEPUTADO OSV,ALDO
POENTE - Mas a 15S0 eu posso res- indo, O SR. DEPUT.apO MÁRIO CO- fome. ~Há operários que traba.lham lá LIMA FILHO - Ai 'é predsl'l( um
podeI;', O SR. DEPUTADO O~EMENS v.>\s - ." embora nao tenhamos el!sn há 30 anos 40 anos,-Dlspensa 'a esclarecimento. Talvez o lAP!.se es
SAMPAIO - porque a agltaçao nlral unidade, E realmente é' assim. Mas mão.de-obra' cansíida? Dispensar é teja louvando em uma decisão do
é conseqüência também da ação go- aos Estados jo SI1I, ind~strialtzados uma desumanidade Ém têrmos co- Supremo que determinou que quando
vernamental. lJ SR. DEPOENTE - sobretudo à custa desstt .dIferença. de merciais, ela não dispensa. O SR. a atividade preponderante fôr in
Mas eu vou respo~der a esta l'crgun- balança de pagamento' emergente em DEPUTADO MARIO OOVAS _ Pa- dustrial o trabalhador, mesmo agri
ta, porque ela esta multo boa, Olhe, cada um dos Estados do Nordeste - eIre de quanto é casa taxa correti- cola, serla class'ficado ~ registraclo
defendida d~.qualquer modo Jilor qual- e se V. Sa. examinar c ~alanç?~?e vaio SR. DEPOEN'!E -: um mo- na atividade principal. Esta uma de
quer nordestinO de vergonha. O SR. pagamento de cada um de,'lses E"t.t- mento. Então dispensar essa mão- cisão do Supremo Tribunal, até nu
DEPUTADO CLEMENS SAMPAIO - dos, ve~á. q1!~_ todos êl~s apresentro.n de-obra cansada não é possível, .em ma das uslnas de São Paulo, $:1 .não
Muito bem. O SR. DEPOEN!E - cuperar1lt, ha. de conclll11' que os E" mais nem menos, conservâ-Ia -é um me engano, O SR DEPOENTE
Ter -que Ee def~ndida ~omo idela por tados do Sul que se beneficiaram. e, fator de in.pwdutividnde. Produzir Na prática, Osvaldinho, fica um
qualquer sulista de JUIZO, porqt!c no em contraPa:tlda, ~everiam prom,?J'er com um. homem cansado? Então crime porque o próprio camponfs,
dia em que o Nordeste se promo~er, essa Industrlallza<;\l51 nessas re.!po~s, ter-se-ia de criar imediatamente o um vai descontar 77" do salário, o
n6s temos multo que consumir dISSO sem que essas reglOt;S. agora, foss~nl Instltuto de Pl'evldénciaSoclal. e, outro não desconta nada, O SR ..
que (Isse pessoal aqui produz, Vam(\s obrigadas a ter as dIVisas necessã.r as de tro de um ano I!~se Instituto ar- DEPUTADO OSVALDO LIMA FI-
incorporar .ao mercado consumidor do à. importação dêssf's bens de E'qu.pa- n ,~. ,,~
que êles produzem o que já fizemos mento, dêsses bens de produção, rssa cal' com uma. ~p?s~ntadorla. dcs~: LHO -' Essa decisão é anterior ao
e.m Pernambuco: 200 mil trabalhado- taxa corretiva que hoje~ se cobr'\ é pe~soal. A prmclpH~ ~eria uma COI estatl1to do trabalhador rural. O
res rurais .boJe já consomem. Eu di- uma desSas _contrappstações uerfc:t,il- sa t:-emenda, mas elll uma aJ~da do SR. DEPOENTE ~ Então nlio é vá
zia aflui há pouco, não sei se o Depu-' mente razoável, tendo - em Vista que- I~stI~uto a Isso e um desafo",o _que lida, porque o, estatut9 corrig:u.,
tado Ounha Bueno se sentiu bem. a êste Sui se beneficia. na SUl\ llltrlct:J· tU'arla de cada engenho, de cada Tôdn. lei não diz assim "as dispos!
seguinte: (risos) SÓ os sindicatos ru- tura, exatámente dos b,pns decorrenl,!'!l usina, uma percentagem de ,c.ampo- ções em contrário ficam revogadas','?
rais já conseguiram comprar 39 jceps, daQuela ;industrlaliz8C:ão, em ltl'~n.ie neses que iam descansar u:? pouco, Sei não, não entendo de lei não, mas
e lã não se iabrica 1eepa {risos). O p~rte finalciadn por.êsse 8'Uperttvit. O para ter~m o gôsto ~e .mo~rer pelo parece que é assim. O SR. DEPU
Deputado olhou assim para mim e SR, DEPOENTE _ Perfelt~m!'nf" menos d!gnam~n~e. Ent~o esse Ins- TADO MAG:\LHAES MELO - E o
l'1u' (risos), Quer dizer ,que êsse ne- Então, o que acontece? chella aef\lj tHuto nao foi amda feltp, O SR, Sr. GUeno de Carll não é Dcputado

·góclo de promover o camponês dá atr mn pernam1;lucano, cujo nome vou di- DEPti'T~DO' CLEME."~S SAMPAIO nesta l!!gislatura, de maneira que ,êla
em 1eep.- O que acontece é que Isso ter porque não é a comissão Que está - permita-me, Padre. O mesmo Es- na Cámara náo falou nessa -taxa.,
tem de ser feito. Olhe. quando nos resPonsável pelos' mPlls ato'l. /;0\1 PU ta.tuto do TI/abalhador Rural deter- O SR. DEPOE..1\lTE - Não fOI' na.
pedimos, 'por eXemplo, agora mesmo mesmó, Deputado Gileno de Car!1, e mlna q\le os empregadores rurais re- Oâmara não, pior, êle falou nos bas
- agora é do ,açúcar, isto aqui tem 1evant.a fora de propósito, ti tese de colham aO IAPI os descontos dos sa- tidores, o que é ma:s grave ainda.,
ele ser dlto, tem -de ser dito porque que essa taxa corret,iva é injusta. E' lários dos. seus empre;;ado~ e a par- Antes fôsse' na Oâmara para a gente
êsse negócio do açúcar tem de ser multo fácil provar-oue atava correti- te que lhe toca por lei, pala que essa rebate'\'. O SR. DEPU'I'ADO MA
conversado. O problema do açlÍcar no va não é injusta, Quer ver? olhe. a instituição assegur(> êsses beneficios GALIiAES ' MELO - V. S~ deu

·Nordeste: está a maior briga do mun- usina de São Paulo é s6mente usi~a a êsse homem rt!yaJ, Eu perguJ1taria idéia de que era declsão de "um
do por causa de uina tal taxa correl.!- de açúcar, porque quando ela precI~ a V. S.: os .sinmcatos que e~tao or- Deputado. disse debate feito aqui nu.
'Va, O IAA impôs sôbre o açúcar que se sá consertar o caminhão, -ela -manda ganlzados em pel'1~ambuco nao cogi- Câmara, de maneira que eu fiquei
produz no Sul a taxa corretiva para para a garage', -que não é dela. ela taram de entendun~ntos com essa na dúvida. O SR, DEPOENTE 
ajUdar ti prOdução do açúcar no No!'- I manda para o consêrt.o. Quando instituição ou com o Ministérlo com- Não aqui na Oâmara, aqui no Sui ;ia
deste. Então levantou-se agora uma quebra uma. peça ela recorre à of!- petente, que é o M~nistério do Tra- Brasll, não é aClui na Câmal'a nRO,
tese, aqui no -Sul, condenando essa dna. Lã, não. : t.>ã, como não há balho, para, no caso de algum obs- se fôsse V. Exa. rebateria, não ê?
t,axa corretivll. 'Ora, produzimos aqUI isso a usina tem' de ter um verda- tácul0, ser superado o mesmo e con- a. SR, DEPUTADO MAGALHAES
açúcar e vamos agora. dar um peda- 'deir~ arsenal de coisas ela fem de ciliados fôssem os seus ínterêsses? MELO - Sim, O SR, DEPUTADQ
ço dis~o a Pernambuco para J,lroduzi.r, manter ali· uma gara~e, com ferra- O SR. DEPOENTE - O, estatuto diz MARIO COVAS - Eu s6 perguntei
Acho ISSO um absurdo. EU chamtma mentas completas, até fabricar as- que de tóda a renda fIca 1% para qual' era- o montante da taxa porque,
isso de esmola, e, como nordestino, peças do carro tem fabricado. Por- o Instituto, não é descontado no sa- veja V, S", a 1.100 cruzeiros }tor

'repudiaria, como uma coisa indigna, que não há estrada, não há, nada. lário do trabalhador, é diferente ~ saca _ vamos admitir 20 milhões de
se isso fõsse para conservar o n..0sso Para manter aquêle parque indus- fábrica. S6 agora, na semana passa- sacas _ seriam 20 bilhões. Vou-lhe
est~do permanente ~e .precls~r .oisso trlal dela, ela . tem que crlar?m da, o ,IAPI se conformou em aceitar .dar um dado: em 59 só na Alfãn~e

'1\ VIda tôda. Mas nao. Isso é so até mundo em cada usina, que cUIda isso dos fornecedores de cana, ne- ga. de Santos concederam-se isençoes
podermos liberta!-nos pelo aumento desde a habitação do calhponês até gou-se, primeiro, a aceitar de todos. de licenças' de import!lção de 27 bi
da nossa produtIvidade. Nesse caso, a produção de energia. Tem de apro- Já dos fornecedores que- representam 1hões. Isto em 59. V. S~ sabe_o que
se precisamos, se' estamos pedind~' es- veitar cachoe1rinhas que caem. !ma- 50% da, produção na semana passada seria isso em cruzeiros em 631 Apro
sa ajuda para melhorar e nos llber- giném, Aqui, não, uma usina só é assinou. aceitando para daqui a um xlmadamente 150 bilhões de 'cruzei
tarmos dela,' ela. vale co~p um.a mu- usina porque a energia esti ali, a ano estar resolvido para1êsse pessoal. ros. Evidente que o custo social
leta, ~ara alguém que está tr~malldo ..oficíria. de consertar automóvel está Para os usineirof que têm 50% tam- dessas isenções--recaiu sôbre todo-o
a. cammhar. Então, é um direIto nos- li. Lá, 'não,' tem~se de - criar um bém. da produção agrícola, o IAf"I Pais, Fiz esia digressão sem ~maiorçs
so e Um dever dos d~ •cá ajudareJ.:!" mundo de coi.~as, Só por isso ai se não aceita, sob, alegação de que ele objetIvos, queria apenas perguntar ao

· porque, em última !\nal15e, êles e~tao vê que é' preciso uma taxa corretiva. é industrial, êle é industrial mas Padre Melo uma coisa que há mui-
. ajudando a pro~oçao de .consumldo- Estamos lá com, 'lima concentração também é agricultor também; mas o to tempo me vem causando espécie.,
r~s dêles amanha ou dep01s. ~les .f~-, de mão-de-obra. semi-improdutiva, IAPI não aceita, não faz o contrato, Porque não conheço bem o fato, e'
tua invertendo num alto ne~ocio ne porque de homens analfabetos, ho- Não aceita ê está acabado, não tem como o· Padre Melo foi um dos pro
:promover gent,e p~ra con~umir o CJ!:1e mens que não tiveram condições de jeito. '1l:1e diz,_ do fornecedor de tagonistns do~ episódio, gostaria de
fll~, qu:re~1 "e~'!.~·é ~~a0ê.s~~an~ melhorar sua produtividade, em re- _cana, sim, êle é só agricultor, aceito, ouvir as suas próprias palavras só
~R!n~E~T~DOaMAme: C;bAS gime de desenvolvimento, é verdade, mas do usinei.ro não, êle terá que bre como o episódio se deu, Trata
81' . Pitdre Melo sou um homem -; mas não se pode conseguir promovê- descontar o' tanto que desconta da se do caso ligado -à. OOPERBO~ O.
Sã~ Paulo. O 'SR, DEPOENTE _ los do dia para a noite: ~tão essa ind\!Stria" mas sôbre o campon~s, ~?' DEPOENTE - O Govem~dor

'Niio mas não são os' paulistas que es- mão-de-obra é abundante,- e se - a Entao, pr11l1eíro êle yal onerar·o ~a- CJld, Sampaio, ao assumir o governo
tão 'fuzE>ndo não é um pernambuca- gente tôr mecanizar tudo, primeiro lário. do camponês, êle vai perder do Estado - eVidentemente um ho
no que está fazfndo a campanha dê~ a topografia não permitiria, e se o 7% para o Instituto. o.ouLro nada m~ interes~ado demais no desen
le O. SR DEPUTApO MÁRIO CO- permitisse seria um desastre de de-I porque sll-l da _produçao. O SR. volv.mento mdustlial,· amigos ou
vÃS - O· meu argumento até favore~ semprêgo. Isso tem de ser feitp len-DEPUTADO MAGALHAES MELO inimlgos podem atacá-lo emqualquez:
cc a sua tese. Cito o fato de ser de ta:nente, para i1' absorvendo e~sa - Não é o inverso n~o? porque o ponto menos nesse que só merec~
São Paulo porque acho per(eitamcn- mao-de-obra através de educaçao, Instituto é dos indust1'lárlos. O SR. e1Qgios -- consagrou toda a sua ad
fe justa a' tese defendida por V. Sa: de um murido de coisas, pequenas i~- DEPUTADO MARIO COVAS - ~ie 121inistraç.ão, ce!;amente, a abir, digo,
E, afinal das contas, todo o desenvo1- dústrias· e outras cplsali..· Entlío nao diz quanto ao mo~tante. O S~. abrir a mdÚStrla. Erttão êle pensou
vimento do sul~ do País que requereu podemos nem corrigir essa agricultu- DEPOENTE - O estatuto rural dIZ l~go num distrito industrial ~nde ~
para êsse desenvolvimento d!.'!isas, ra, porque seria.um êrro tremendo q'!E! não des.conta. para o Instituto, fabricas se concentrassem n11 perl~
moedas fortes fof fefto em Itl'ande' para cá, para Sno Paulo, de vafe, nno é o salario não. é 1% sObre a e pensou na COPERBO, ,multo bem
Darie, e a\ndá· vem hoje sendo feito dIgo, favelados. Então QS senhores produção,' é~ muito bem feito, inclu- pensado, à~ base do álcool.na zona dã.

· fimmruado por cert.as exportações do tem de ir aguentando com essa taxa s!ve o neg6CIo. Então o IAPI. só ago- cana, Então quando o açucar fôr por
Nordeste. _ Nno há Estado nordesti- corretiva' a auto-promoção, porque ,ra, depois de um ano, aceitou - dos I Aí e cessar,' é só m~ter alcool,' aqui-
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lo nl10 caba, d·go. acaba mais. Ne-l e Plllinambuco têm há muito tempo. que ·eu advogo náo uma reforma. contrárIo. Eu sou homem que s6 de"
cado mUIt!!, bem "bolado". me 11: pl'eclso organizar, e isso não está agrârla conservadora não, é conser- fendo as coisas do Que me convenço,
l'êmlUU no dlaLríLo Indusw'lal com o senão feJlo. Nem se pode fazer sem vadorfsslma, quando mais conservll.- então sou o mnls burro dos mortais.;
Emado que iria estlmulll.J' a crIação multo barulho, porque êlcs rengem dora fôr no BrasU a reforma agrária, Eu não sei como a gente possa. con
d,~ COF;I:TIBO, d('n~a fábrica, só forlemtnte. Nuo genernl~, ,há casos mais brasUeira será. Ccmo~ Qual foi, servar na Constituiçno Fedellll, ·a não
it<,D, para COmtml.l·. \C1mos _ umoilr isol:ldcs de patr5es que estilo, por sua desde o inicio da eolonlzaçao a. preo- ser por motivos táticos. Eu aceito a
ULÚTI. EllUí:l I':lrl" crIou - o P,F (1) llvre vonta:le, cumpl'tndo, Il.gol'l1, com cupação dó campo? Foi dnr a. pro- táUca, mas por motivos mesmo obJe
cflUellr-Ol'l:i!tll1:t:çflo tf\t1a (!21í1e o JO~ um l'a~.::o pJLem::üista. Imenso. Para. priednde, sesmarias, distribuir por al- tivo! não se concebe aqu(\le artigo
vo. é uclolliLta, onde o Eslado tenl m;m é mau, porque lá em Pernnmbu- Varã 'por decreto, é uma consciência. com{) está, 1}ão se e1Jmina aquêle ar~
w:~u::s, mlla parI". Pnl'n (t:;se clil1lr~~ co o pntI110 paSa: achando que é um, hisi6rlca a propriedade da torra no ,tlgO' mas nao se concebe como .eslá,
lo lndlWllJul (;JlJ dl!!;npl'rlpl'JoU- uma devedúr c o Jl:!"uto recebe achando Brasil, e Deus nos llvre que essa cons- êle é errado em si mesmo. Em qup.l
da:; .';UWJ 4 usinas, com todo o seu que ú um dUcHa. O mflLut~lho lã Ciência. se acabe. Então eu 'defendo Iquer pais, mesmo que n5.o prêt:isasse
te ll'JLúno, Eu nüo me lembro' II]Orl1 dlscuLe, vai no sindicato, vê o salário, uma reforma. agrária que dê o que de \'eforma agrãria, aquêle arU.:o es~
(jUllulos quiUlmetros, 6;.>1 que llÚO 3 11\. ,o {lU(l 1'lJc:-ba conUnua receb<'ll.do et· chamo uma propriedade integral. Itava errado. Por que? Porque. êle par
cn!;lenhos. Irso slsnifica uma área enor- pOlque o patl':io deu, mas tnmbcm náv é uma. prop.1edade qualquer, é I te de, um prestigio discrlmmado a
lT1/', n. uslna tõda. Fechou a usina e não vaI a nenhuma reunIão, não sa- mullo mais que Isso, Deputado, tão :qualquer tipo de propriedade. :S:ntão
til':;nproprlou. Mas êle s6 precisll.va be ver 'Uma coIsa, náo se promove. conservndor'!, refonna agrária. brasl-; iSso é uma. afronta. aos direitos so
pUla o llistr,to industrial, da faixa dó Mesmo os p~trõgs neSS2S outros Eat.a- lelra., que nao dê só a propriedade da I,clnls, ao uso social da tetra. Isso é
t~'Tla que fIca. na beIra da pista isto dos ainda nua estão fu"endo de um!> terra a. quem neTa trabalha, mas dê uma. afronta, minha gen!e, e l1epois
~, 13 el1genhos. Sobravam 10' que forma c~rtn porque nlio r.stão promu- tudo o mais, sem o que a terra. não êle e inconstitucional porql:lc êle é
ni":.o sel'vlrun, I1cnm multo longe, lá v!!Ddo. Então é preciso organIzar llS produz, tlnnnciamento e técnica e tu- I contrncUtório, êle di!l em CUIl~.que o

pum dentro. Fechada. a usIna êle smdlcnt<lS me.;;mo._ Agora., a nossa tio, Agora, ·essa reforma agrá.r1a tem u.so da proprietdade está adstrIto ao
jndcnlzou o pessoal da indústrIa: Mas dout;:inaçáo" para os patrões foi mui- de ter três e!llPas. A primeira. seria Ibem social e em baixo êle se con
comoêle podIa indenizar o pessoal do to s.mples, t1es p('garam Jogo: a geu- uma leglslaçao que garanta. a._ pro~ I tracUz. digo, contradiz dizendo mesmo
campo se não havia leI? Fechou a te faz reunlão co~ élcs .d1zendo, olhe, prIedade de quem já está na posse !,lo, que o ~em social se dane, a terra de
usIna," o pessoal rio campo _ 400 1a- a. queüa dn ~mpresa nao intere..sa fato dessa terra, diretamente. Eu na<l Pedro e de Pedro. (Riso) O SENHOR
mflJns - perdeu o seu trnba,lho. Fe- nem no paLmo nem ao operário, a aconselho que essa legislação elimine /DEPUTADO OSVALDO LIMA FI
chou a usina liquidou logo Isso é queda destrói os dois. :Il:le balança a o meeiro c parceiro, não, eu admito ILHO - Eu estou satJs!elto, 51'. Pre- 
como se tuná enchente álcançl1r.se cabeça, acha aquilo multo interesmn~ o neocapitalismo como ideal para o sidente. O DEPOENTE - Agora eu
uma cidade de 3,4 mil habitantes e a te. A vItória da emprêsa pode mro- Brasil. Admito e não nego e digo que,lvou completar porque não quero que
inundasse tôda Ca.lamldade públIca ressar a um só ou aos dois. Se inte- sou neocapltalista, para. o Brasil é o ,tique nenhuma dúvida. O que cu ad
não é1 Mas o 'pessoal ficou plantnn' ressa. a. um só, o outro pode ou não que há de melhor. Quanto à. meação. I vogo é o seguinte, não eliminem aquê
do, no seu sltlnho, ainda sobrevlveri: colaborar para que essa vltólia per· à. parceria. à quartenção, ~lo regimes IE; negocinho destina-se. Mas é tAo
do e morando Um dos sens awdlla- maneça. Se Interessa aos dois,' eiltâ ótimos. Eu advogo um aperfeicoa-" facll. nno há problema, distinção é o

. r!' resolveu d~pejar êsse pessoal pa~ seguro. Então, pela derrota ninguém mento nessa. legIslaçio e V. Exa. seguinte: a. terra só pode ser indenl
ra limpar as terras. Para que? ParA deve trabalhar, flem o patrão, em hJ- tem Idéi~s claras sôbre isso, um aper- zada pagando na. hora 11 dinheiro,
nada. Além de tomarem o emprêgo pótese nenhuma. Pela. vlt6ria os dois feiçol\mento' porque a meaçio é legi- pelo "jusUssimo valor", justfsslmo Vll.
despejaram. Então davam 15 mil eru~ devem trabalhar porque eu digO sem~ tlma,. êle tem ~ terra, mas êle dà lor. se está usada. E expllquem em
:relros a um. 16 mil a outro o sujeito pre a. seguinte fraae: a fome não de- tambem empréstunos, dá o flnanc1a~ baixo que é sendo usada" e expliquem
aceita. porque nunca viu dinheiro e saparece sem o trabalho, mas a Iome mento. êle orienta, êle compra e par- mesmo, para. não haver confusão, na.
na out.ra semana está sem casa sem com o trabalho ainda a fome não de~ te da produc;!o. o que já é um gran~ própria Constiturçio, para não dar
nada. Ali eu dillse "v<lcês não .:adem sapm-ece·se.llo trabalhador nno se fizer de desafogo para o pequeno produtor, margem aos demagogos de explora
aceitar Isso'. "NãÓ há outro jeito". justiça. Entãi:! essa pregação conven· un. proprietário maior lhe garantir r~m Isso ai, -eXpUquenl lla. Constitui
_"Você nio sal espera" Depois de ce a ambos; e 111Ulto lógico. Agora. parte da. produção. EntAo eu ndvo- çl10, nào num adendo como clueriam
nlr'uns diu. sai não sai.' o Cid chegou el~, convence é porque não fica "ó na. go. nessll. primeira fase, . consertar, fazer por ai. Então, essa está pl'Ote
do Sul, chamou~me. entendeu-se 00- id~ul., é porque a 'fcnte :i1z Isso numa numa. forma juridica., a plU'cerla sob gida. Seja qual fôr o tamanho da
ntigo e resolvet_ coloniza.r essa áreá nOltc, no outro dia o sindicato esM qualquer forma e transferir mesmo a terra, se ela está econômicnmente
Pegou 9 engenhos dêsses e fêz umá. exigindo mesmo na porta lêle. Então proprlf'dade da t.erra. ,ara llQ.uêle que certa, socialmente justa e tecnlcamen
colonizaÇÃO, Uttla experiêncIa de colo.. êle" tem a Idéia e tem o fato. Em é arrendatário, foreiro. parceiro, por- te bem feita, não 6 nunca latlt'dn
nização que está dando aliás mUlto Alagoas, ,na Parniba, em Sergipe, na que êsse vive Independente, o outro dio, não é nunca. minlt'úndio, é pro
crrlo, colonizou racionalJnel1te.' O SR, B,!!hia, êlestim a Idéia, mas o fato s6 tem a terra mesmo, nem vive da- priedade. ,O' SR. DEPUTADO MIL~
DEPUTADO MARIO COVAS _ O nal, e"dste. 'xambém ná<! existe o dj- quilo e nada. Esta a primeira parte VERNES LIMA - Com essa técnica
problema hoje está. Inteiramente su- relto do fnto, (RIso>. ') SR. DEPU. da. reforma. l1gTária. assiJ,u como que não fica um usineiro em Pel'Ilambuco.
potado? O SR. DEPOENTE _ Supe- TADO OSVALDO LIMA FILHO - V. Uma limpeza, uma abertura de canú-Io SR, DEPOENTE - Mas não é
rlldo. O SR. DEPUTADO MARIO S9, Padre Melo, pelo que ouvi. carnc- nho, conservar, depois fazer novos têcnica. no sentido estrito ela palavra,
COVAS - Evidente que a atividade terizou muito bem as ~oluções ver1fI- proprietários. Agora.. &8e"fazer no- o minimo que distingue lá. Então.
fllndlcal pressupõe duas facetas. Há cadas na lavoura cllpltalista, na qual, vos proprietários" é que é o problema Isso bem expUcadJnb.o porque a. genta
11m lado exercido pelOs próprios sln- como já o Congresso esperava, o esta- que 'Valr gastnr uma geração ainda, Item de desmanchar êsse negócio de
dJcallzados que se organlzam e. atra~ tuto, somado à organização social dos porque vallmplicar na educação dês- categorias" latlt'úndios, mInifúndios,
vés da União. conseguem certos ob~ trabalhndores, deu. os resultados.. O se povo para ser novo proprietário, isso é mUlto relativo. Terra grande
j~t.lVO!l que o fato de viver dIspersa.- SR. DEPO~ - E agora a prevl- vai implicar no fornecer implement"s latifúndio é até um metro de terra
doe não lhes permlle que conslg'lUn, dêncla social, nao é? O SR. DEPU- agncolas, terras etc••Então é precIso que a gente não usa. é demaIs para
n nno ser sob a. forma de uma mútua TADO OSVALDO L1MA FILHO - E se pensar nqul na Camara numa le- quem a tem se êle não a usa, c mInl
flcelw.çiio. Com referência à classe a prevIdência social. Indago de V. glslação que não seja. uma reforma fúudio é a. terra que o sujeHo ocupn
~ptronal. qual tem sido a. posIção des- S' se é passlvel essa solução na" la- agrária, mas uma criaçá<l de condl- porque êle precisa de mais, êle ocupou'
fi," classe na solução dos problemas VDUra nfio capitalista ou se V. S~, çóec para que a reforma .igrãrla se tôcll1, então a terra. é pequena. São
mútuos ap6s a. bri~a? Melhorou ou c!lm o conhecimento que tem da quU!- opere. O SR. DEPUTADO CLEME~S categorias que a gente tem que aca
piorou? O SR. DEPOENTE - No tao agrúrla. considera ou não Indill- SAMPAIO - Uma organização, aliáS. bar com elas. Aliás, vou fll::er aqui
prlnciplo a. reação foi a reação ~pa- pentávef a reforma :onstltucional ,O SF.. DEPOENTE - Então temo:; úJn parêntes1s, a· grande vJtólia do
l'ada por muita gente. O pessoal não para. a real1zac:ão da reforma agrárIa. que crlar uma legislação assim, que marxismo como Ideologia folr,
querIa nada ,porque qualquer pessoa O SR. DEPOENTE - Deputado, eu seja uma criação de condições, ml'.5 digo, foi criar -categorias que parecem
que é convidada a se "Uovimentllr de- fIz uma eXJ)031ção de quase 30 minu- de condições verdadeiras. Isto o que verdadeiras para. nós e que êles acham
ll0ll; de tantos séculos de tradi~ão tos prevendo que essa solução deve os Deputados .êm de votar, uma série totalmente falsas para êles. A dJalé
:reage". Então a l'eaçii.o conlJ'a os sln- ser l'cpud.lllda como má, 'luer dIzer, a de crlaçiío de condições que vá. desdE' tJca faz isso, corta a você e solta para.
dlcat.os foi geral, ninguém aceItava, mesma fôrça que eu fiz com os meus a educação até a posse lia. terra. que cá, poro, lntifdndio, truste, um ban
em htp6teBe nenhuma, Insistiu-se no liderados para se avllcar A legislação legisle sôbre tudo; e entAo se organl- dão de eoisas que é multo certa mas
entanto, e então nós tivemos o culda- trabalhista. à zona de cana. eu ~ faria. zem nessa. lavoura. não orga.!11zada é usada de uma forma tal que sÓ 1'un~
de de esclarecer as duas partes. o pa- - e com -major veemência ninda. - aInda. cooperativas ou assoeiaçoes de clona para lá. Na hora de ocupar o
trr.o e o operAria. Com 2 anO& de lu~ para ela nem cheirar no _sertão porl1ue trabalhadores etc., para que êles te- tal poder, que coisa. nenhuma- povo
otn"~ 00% désses patrões estão ho;e to- seria um de$astre. lt preferível a nham um mJnimo de condições ie se ... povo... é Isso. Eu aellô quE! a vi
talmente esclllrecidos, 10% nem estão quar~tlçlio que já é uma beleza. - apossarem dessa terra. Isso- que t6ria do marxismó como ideologia foi
nem lIe esclareceriío jamais. Multo quo V. ExiJ. conhece - em Que o va~ é reforma. agrária. no BrasU, o mais inund1al porque ela estendeu certas
stmples porque êles são incapazes de quelro é- colega do vaqueiro. patrão, é conversa. para consolar ll1enino ml1l~ categorias como o erIstlanismo esten
dirigir. aquêle negócio e então como e tem.a p:utlclPllÇáo nos lucros. t: criado. (Risos). O SR. DEPUTADO deu. tanto que as categorIas transcen
êlEs nuo conseguem tocar para a multo mo,fs nOSSa do que Iss~. E de-- MARIO COVAS - Mas isso tudo, 1'a- dem a organização. cfiflt5, Ei~ja. ela
fl'rnle a sua emprêsa, porque são !n- pois, há o s,egulnte: na outra lavoura dre, começa por nm zoneamento, por protestante, católica o postulado
copnzes, éles repudiam a. IdéJa de or· é Imposisvel pol'Cjue vai tirar I'L :lne~ umll regulnmentar,ão. O SR. DEPO- Icristão· transcende n.<; ol'í"anlzações
r,i!!llzá~la. Então Bara §Sses elUlOS é ~aç~o trabnlh!sb de Que produçliol' ENTE - Ah, lógico, parque se se crla- ~ COmo o larxismo tl'ansc:!uJé o slBte
t) lAA e a. assoclll.çl1O dales fnzer uma De \Ima que nlío 'em !!\'llÇO garlUltl~ rem condições, o resto se fará por &1 lna de que ête se orgnnlllou me to
f,C'lC'cão c. jeitosamente, afastar êsse do? Enttío. na o\ltra. coisa, temos tlue me.smo. V. Ex-s. criem conditões'-Imou conta foi como lJosfulado da
J1f'ssonl. Agora, o que ~ preciso. ur- orgllniznr. no agreste e no sertãu, criem C1Jndições que ainda não c1'la- mentalidade do povo. EnLão â preci
[lrntemente, é estender essa 801uC10 Imediatamente. cooperlltivlls - ou ramo O SR. DEPUTADO OSVALDO so ter cuidado, essas C~f""'Dl'las me
[lOS outros 4 Estados que têm caIU. que nome queiram dar - uma forma LIMA FILHO - Concordando intei- fltsombram. Nwn dia cl-ê:ses eu vl
fjlle continuam recebendo os mefln0s de organi7.a1' êsse hnmem n/io "ara ramente com a sugestão do Padre nha para cá. Mns o BCllllor nno é de-

"beneficios que são legitImos para. reivIndicar, mas para promover a Melo que me_parece um dos maispro~ mocrata? Eu digo, eu sou Jlor um go
J'ernll.mbuco porque êle a emprega e verd1ldeira reforma agrnrif... O SR, fundos e mais sérios' estudiosos 40 vCrno bom' êle tomou cho-Iue Eu di
&1f'L l1liO empregam a não ser os que DEPUTADO OSVALDÇI UMA F1~ problema. agrário, indago. de S. '84 se go, entenlUi como você quiser.' flOU po;
fjllerE'm. 1'1: preciso organizar os sindl- LHO - Indagaria maIS !,i"ecislImentl! acha que is!'o seja Jlossivel de tea.11- lum govêrno bom, honesto, trabalha
nnlos em .t\lsgoas. organizar os slnd~- se V. Sa. considera ou nso que o re- zaçll.o nos r.stritos t-ênnos da Consti- Idol' etc. ltsse denwcráUco seu ai eu
<Dotas 1:'111 Sergipe, organizar OI Slndl- rime dllo propriedade da. terra tem ou tuiçio Brasllelra. O SR. DEPOENTE: Iníio sei -Que você quer dl~cr_,.com L~so.
('dos em Sergipe, 81'Ianlzar os slndi- nAo influencia clecl&!va nas oondi- - Ah. não, Isso ai nll.o é possivel, de :Ora. democrático porque lne queria me
f' '!Or. 11:1. Bahia, oJ:gAuizar os siJJ.~CI-- _Ç'êll... O SR: DEPOENTE -:- E1I cflll- jeito nenhum. Ninltuém me oonvel1~ :jOfl1jr 8"Ora contra um r;ovl!rno q~
to" na ?~l'n.lbn. !tk> GrlU1de do lf&tite 18 IlftUI Úl.mMm - e estã l)mYlldo ali ceu. mas eu QUer:la me convencer do 1E'lltfl conl1'a êle. Ora, por qlll'? Eu
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aada com ~iAo, ~, eu coo~va., f~r aeooperativa es-'ieDeDkl~~ lauto ~. JIfi6UR uI coutat6r '. MIstêRo!41. de ou-

. ,Hbe;r .como é, ' &in OU colar pal'a, _se fazer o associado da da Ãta. qlle é anrovada. -r-emos em tráa armas alêlD de revólveres e gar-
~negOcIO,Se é .Justo, ie ~.hones- cooperativa antes do líde~ e que as mãos oficia do COl:onel José Oeraldo ruchas. o SR. RELATOR - Um de-

• tão há certas oatego~las que cooperativas no Brasil só tem sido fei- de Olivein-., G'omandante;Geral da poente aqui afirmou ter vistO um jipe
, aoeito. 'Uejam bem, Deputad<!s, tas p~a. tirar proveitos de impostos, Policia de Minas Gerais, apresentando cheio de armas colhidas no sindicato

I
estão as cll!egorias? A terra nao pr~veltos de grupos, prQveitos. de em- o Tenente-Coronel Paulo Reis que foi rural. O SR. DEPOENTE ..:- Colhidas

tamanho, nao há por que os se- prestimoso Se saissemos entao para regulm'mente convocado por esta. CP! por quem? O SR RELATOD - P' 1
res classlflcarcm aqui a demago- aproveitar essas terras que não estão En t d _, _~_ . .. ...v e a

. tamanho t"rra média pequena ai que nada custariam nã con ran o-se p.esente O TenGl"",- policia, parece-me. V. Sa. recolheu ar-
de, isso é- demagogiá. V. Ex4S agitaria o assunto _ se~eelev~ses~ Coronél Paulo Reis, so~icitamos de S. mas? 9 SR. DEPOENTE - Recolhi,
que ·clnssíficar o seguinte: "fica crédito, se- se instalasse o trabalhador Sa.,,tta forma do Reg~mento Interno mas nao 'assim em quantidade de en

gllrantidissima .etc. a-' terra usada, se se lhe desse o armazenamento e ~ das ~PIs, que prgceda inicIalmente ao cher um jIpe. O SR. RELATOR -.Eu
fàh, tam, terra usada". Terra Rorém transporte? Mas que se fizesse - isso jur~ento. (O depoente 'Presta,? com- pergu~tei que armas eram e éle.dlsse,
que nlio esta usada... O 8R.' DEPU- realmente, Padre, que se .fizessem co- promlsso.) -.Esta Presidência mdaga que nao podia identificar. Até estra-

fi!
MARIO COVAS - E a distln- lônias como essa que V. Ex~ citou no do. deponete, que já está a par dos nhei que, s~ndo um militar, um Coro

o, Padre, ai .que está a diferença. govêrno Cid Sampaio que hoje está objetivos d.c!!'ta CPI, se deseja fazer nel da polIcia, êle não c~nhecesse as
, 8R. DEPOENTE _ ... deve ser funcionando. Mas essa ten'a não uma expOSlçao inicial ou se prefere !U'mas que est~vam no jIpe. Coronel,

esapropriada, pagando a prazo e por existe? Essa terra não falta, Senhor que os_ Srs. Deputados façam as per- h?uVe uma -batida, uma busca no sin-

i
valor .que se p~ssa pagar na épo- Ministro. Acho que a terra não fal- guntaw que julgam indispensáveis aos dicato para se recolher essas armas?

, de acordo com as necessidades da ta no Brasil. O SR. DEPOENTE _ esclarecimentos dos fatos. - O SR.· O SR. DEPOENTE - Antes não hou-
M. Nem definir a terra que nâo Não; acho que o senhor põs o pro- DEPO~ - Se o Sr. Presidente ve batlda,~ O 8R. RELATOR - De

f1 té. sendo usada porque isso é um blcma perfeitamente bem. Acho que me permIte, eu preferiria realmente pois houve? O SR. DEPOENTE - De
,~e. Agora,' está. certo o que alguns tudo isto está certo. Agora' pergunto que me fÔssem feitas pergunt!U' por- pois' do~ acontecimentos: sim, eu fiz
Veputados me disseram que naquela ao senhor, concretamente o se"'uinte que o assunto para mim é millro vas- apreensao de revólveres, gárruchas in-

i:
ca s6 se opuseram, porque ninguém caso: um individuo tem Úma·área de to, muito amplo, e. t:uma dissertação clusive um parabelum, ~~rabinas." O

il'ia reformar êsse artigo queria-se terra e êle é industrial é comercian- em me poderia deSVIar para um ca- SR. RELATOR - lira em grande
~ lim, pretexto parà agitar outras te, êle tem aquela terr~ na escritura minho que nlio interessa. muito à. Co- quantidade isso? O SR. DEPOENTE

~
1llas etc. Bem, então se você to~a êle não 1nverte ali um tostão, êle nãó lJ11ssão. O SR. PRE!"IDENTE - Di- -: Não, nãoera~ grande quantl~ade.

i ,se você vem para cá me dizer vive daquilo; êle arrenda aquilo a um ante das ponderll.çoes do depoente, nao me recordo mais porque fOI um
ue por tática você não aceitava, eu sujeito, que planta, cuida e nu fim aliás procedentes, vamos iniciar os dia. de muita agitaeão, de muita apre

_ ISO disco~d~ dos fundamentos que t~rá que pagar a êle um impÔsto. En~ nossos trabalhos. Dou' a palav.'.l ao ensão de a~as, mas não era grande
levam a ISSO, mas não posso discor- tão, como o senhor acha que éste "que Deputado-Relator. - O SR. RELA- quantidade, isso eu posso d~zer. O SR.

dã. ::ealidade social. Agora, a gen- êle pode pôr para. fora quando qui- TOR - Coronel, V. Sn. tem algum. RELATOR - Na sede do sindicato?
anaflsando a coisa, friamente em ser, basta querer, como: o senhor re- partido politico? - O SR. DEPOEN- O SR. DEPOENTE - Estavam lá

~
eu" 'lefendo isso. Então agora os solveria. êste problema? Gostaria que TE - Para ser sincero, não, Depu- realmente; parabellum, carabinas.' re

munIStas que me olhavam assim, di- me respondesse como reesolveda êste tado. O .SR. RELATOR - "Era V. Sa.. vólveres. garrucha~. O SR. RELATOR
, mas o padl'e, defendendo êsse caso concreto, que é comunissimo no o delegado militar em Valadares por - Os fazendeiros tinham armas? O

lliócio? Pcb primeira vez um neg6- meu Pernambuco e no "NOI'deste? O ocasIão daquelas, agitacões? O SR. SR. DEPOENTE - \0 conhecimento
que a l:'ente defende? O SENHOR SR. DEPUTADO OSVALDO LIMA DEPOENTE - -aealmente. O SR. RE- que eu tinha de que êles possuíam ar·
?tJ'TADO MARIO COVAS ,_ Mas FlLHO - No Brasil. O SR. DEPU- LATOR - Coronel, quem matou duas mas era. assim por ouvir dizer. Agora

diferença está nisso, Padre, o obje- TADO JOSAPHAT AZEVEDO _ pessoas em plena luz do dia na. rua, é sabido que ali é uma região ondê
vo principal deve ser a reforma em Aconselharia. a desapropl'iação por em Governador Valadares? O SR. DE- todo mundo- tem sua arma de uso nes

Os econômicos,... O SR. DEPO- interêsse público para a que haja POENTE - V. Exa. se refere às mor- soaI para defesa dos interêsses'das
li: - Perfeito. O SR. DEPU- uma: reformulaç~o a .fim de atender Ites ocorridas. parece-me, no princ[- suas fazendas, mas armas ó1ssim que
O MARIO COVAS - ... a área ohamem que ja esta lá.- Agora, o,pio de aoriJ? O SR. FtELATC'R. - me levassem a providências mais drás
tem nenp.um 'cdntel1do social~O problelma que vejo é o da extensão na- Sim, de um farmacêutico e· do filho. tica5, confesso, não consegui locali-

• DEPOENTE - Sim, mas a Cons- clona. O SR. DEPOENTE - Não, O SR. DEPOENTE - Eu dei infcio zar, apesar- de, contoI'me disse, ter
~~ição, meu filho, protege iIfdiscrimi- disseaqul desde o comêço que a le- ao inquérito mas llor injunções por- sempre elementos na expectativa. Se
&<iam.ente. - Isto que ~~o está cer- g1slae~Q que vie~ na~ional está erra- que começ:u:am a querer forear 'a ml- êles tinham armas era com multa re-

. ~'12. Nao me V"enha defInIr isso que d!1. DIsse o segumte1 qU,e ~ gente te- nhaconduta na -presidência do inqué- serva•.p SR. RELATOR - Quer di
~í\o adianta. O SR. DEPUTADú JO- 1'111 q1fe criar condiçoes Jurldlcas para rito eu não pude conclui-lo. Durante zer, nao havia armas proibidas, me
'.APHAT AZEVE~O - M~s Padre, e ~~e se pudesse aplicar normalmente a o per1odo em que trabalhei :lesse in- tralhadoras, fuzis, nem. do lado do s1n·,S diferentes regioes do PaIS? Nós t~- t da c1s0 dêsses. Isto é perfeltamen- quérito eu apenas colhi dados relati- dicato nem' do lado dos fazendeiros.
1)108 realmente áreas de condensaçao et~oss vel, é s6 distinguir a terra que vos a MaurilioAvelino mas devido ao O SR. DEPOENTE - Pelo menos não
~~e de lavradores, de· agricultores. gfe~:e~do usada. Não.se põe o pro- acervo de serviços n~ delegacia que consegui localizar.· Agora, a gente ou
ilo ' vamos pensar ,na de~apropria- é e del!apropriaçao.. A terra, não- me permitia dar a contInuidade via dizer, do-lado dos fazendeiros' que
~~tedISSO ai enquanto uma unensidão gol' mi que nao está sendo usada, sô- necessária e conveniente ao inquérito o pessoal do sindicaio teria muita: ar

lJr~iI,-de :terras ex~epcionaiS v~T ~guaá~1 ~omeea distcuindo -quem fui substituido pelo Coronel José Bas~ más e o sin.dicato, por sua vez, dizi~
~e ~ a custariam ao Çfoverno..• O d - P a'i ou se está. sendo ocupa- tos Guimarães. :ll:le quem concluiu, o a mesma COIsa em relação aos fazen-'fG:v, EPOENTE,- Entao eu não me oa, quem va ser o proprietário dela. inquérito. O SR. PREBIOl!."NTE ~ V. deiros. O SR. RELATOR - V. Sa. re-
ond:n~n~~~aP:~~e~~d~isS!l aqui que AZE~~O ~~~~c;, 'a~~~fPHAT Sa., não obstante ter sido substituído c~u!ou voluntári<;ls, nos dias da Reyo

, l'l'oteger, não tocar. V~ ~~ ::tád~i~ sar-se .em lançar mão da ter~ap~; na presidência d,! inquérito continua luçao, para p.ol1cu~r Valadares? Parece
. zendo que eu estou admitindo dividi está. sendo usada. O SR. DEPO~- como delegado mIlitar" em Valad~res? que o batalha0 fOI reco~do ~ara Be

QBSB coisa: O SR. DEPUTADO'· JO: TE - E' uma bobice. Se estamos que- O SR. .DEPOENTE ,- Sim, contIOu? 10 Horizon~e - não seI para opde 
8APHAT AZEVEDO E rendo dar terra a quem não t O SR. RELATOR - :S:sse Maurllio e que a, CIdade ficou despol1clada e
aohar também que o~~untoU éq~:~ mos tirar de quem tem? Então~~u~~: Avelino é fazendeiro? C? SR. DEPO- que V. Sa. então! l'ecrutou '7oluntários
tg, é assunto para uma coisa mais do advoga a reforma da Constitui ão ENTE - Sim.p SR. R~ATOR - É para fuzer o po1 ciamerü'!. É.verdade?,
c'látalhada, porque nós temos . áreas n~o é a mudança do artigo, é a dis~in~ da Associaç,ão R~al? O SR. DEPO- O SR. DEPOENTE - sun,. pprque o
ajlroveitáveis imensas Por' que não eac. do próprio artigo· bem boladinho ENTE - Nao sei Informar. O SR. RE- p.e~sral do, destacamento do posto po
se começar uma reforma no sentido O SR. DEPUTADO CLEUENS SAM: ~ATOR - De. onde partiram essas IC alh1

que. serve à deleg~cia foi todo
por exemplo _ não sei até onde foÍ PAIO - Sr.. Presidente, queria a e- II,ljunções que o afastaram do inqué- reco do para O bata~a? lá. mesmo
à exposição de V. SI) _ de ue o n- nas comunicar ao Padre Antônio Jalo rito? O SR. DEPOENTE - '"1ma pa- em Valadares e e11 fique) com um nú
to principal hoje do Brasfi parr o que o Deputado João Hercul1no pediu renta das vitimas, D. Diva, não· me mero infimo de elementos que náC' da-

-pequeno lavrador seja o crédito o se- para !ntorrpá-lo que teve necessida- recordo o nOJI.1e. to~o, procurou, pa- va. nem mesmo para policiar a cadeia'
gundo ponto, vamos dizer, o a;maze- de de se !etirar por seu --estado de rece, fazer SOhcltaçoes nesse sentido porque o efetivo nosso lá é de 150 ho
narnento com 1V,arrents, com entre-sa- saú~e. e nao por desatenção à sua ex- ao Governador do Estado e 110 Secre- me~s no município, mas na sede é 80
fre. .e o terceiro otrasporte e que êsse poslçao ou à sua presença. O SR. tário de Segurança~ Creio que até t d O.. Então for~m recolhidos quase
problem!\ da terra que hoje o homem PRESIDE~ - NInguém mais de- mesmo ao. Júiz de Direito de Itabira.~ o os e ficaram la, parece, que 4 sol
tivesse ou não que não viria servir sejando argüir o Padre Antônio Melo, se não me engano. Agora, a delega- dados e ~m .cabo. O SR. RELATOR
para êle ter mais ou menos crédito? queremos agradecer a S. Sl):pela sua cia lá é multo trabalhosa, 'lU não po- - Que CrItérIO usava V. Sa. para re
Se 'êle t1,:es~e a terra para _trabalhar, excelente exposição, esperando que dito dar continuidade p:lrCiue :surgiam crutar êsses voluntário~? O SR. DE-_
a terra, nao entraria como garantia.de suas informaeões e experiências co1l:l- casos, como de flagrantes, por exem- POENTE ~ Eu escolhia aquêles ho-
coisa nenhuma como é- exigido hoje tituam elementos valiosos· e preciol:os pIo que me obrigavam a deixar de mens que eu sabia serem ponderados
mesmo numa reforma bancária, e~ .para o encaminha,!11ento dêste asssün- lado o inquérito. (O Sr.· Deputada e de confiança, Como ,não é fácil a
que o sujeito chega ao BancÇl do Nor- to que a Comissao e!'tá tratando. Atlstregésilo de Mendonça assume a gente seleclo?ar elementos para um,
deste, ao Banco do Brasil e a primei- Está en~errada a .reuniao. Levanta-se Presidência,) O SR. RELATOR _ As serViço-dessa natureza, foram poucos,
rjl. coisa qu~ o estabelecimento de cré- a reuniao. . Injunções partiam ~a familia das viU. mas ~e~mo assim êles f1~avam sob· ~
cUto faz. é tomar essa terra como ga- DEPOENTE:· TENENTE-COR N mas que querlam-apresnr o i(~uérito superVlsao do Coronel Altmo e do Co-
rantia? Assim, desapareceria êsse pro- PAULO REIS O EL e V. Sa, não tinha condições. O SR. ronel Pedro que procuravam orientar
blema. Se V. S3 acha-que o hompm DEPOENTE --Exata. O SR. RELA- e conter aquêles mais e.'taltados quan-
com crédito. trabnlha, se êsse crédito Reunião: 16 de~ setembro de 1964 TOR"';' Não eram de ordem da ~Asso- do tentavam s~ exceder. O SR, RE·
tem prazo determinado, se tem juros . _ ' , <noturna) ciação Rural nem dos fazendeiros? O LATOR - Entao eram o Coronel Pc-
convenientes, se depois êle 'tem o ar- . SR.'J1EPOENTE _ Não. O SR. RE- dro e o coronel Altino que supervi-
.mazenamento, tem, o warrants para .Aos dezesseis dias do mês de Betem- LA.TOR _ Naqueles dias tumultuosos sionavam a açao dos. recrutados, O
garantir a entre'safra, tem o trans- bro do ano de mil~novecentos e ses- o sindicato do, Chicão tinha irmas? SR. ~EPOENTE - Nao .era,bem su
porte?, Jl:ss~ ~roblema não seria mui- senta e quatro, perante esta Comissão O SR. DEPOENTE _ Havia illemen- pervislonar. :l!lles funcionavam .:omo
te mais' tecmco para uma organiza- Parlamentar de InqUérito, o Tenente- tos do sindicato que tinham. armas. orlen~adores. O SR. R~ATOR - :l!ls
çlio de tudo. isso? V. S~ traz a sltua~ Coronel Paulo Reis, prestou o seguin- O 8R. RELATOR _ De que tipo? O se senhor que se supoe tenha sido o
910 .de ~ cooper~tlvas dizendo que . é te depoimento:~-O SR. PRESIDEN- SR. DEPOENTE _ Armas curtas, re- assassino dêsses 2 senhoreoll era um dos
}Jreolso f~zer lIderes de cooperativas;- TE - Havendo número legal, declaro v6lveres, garruchas; Apesar da cons- recrutados? O Maurílio Avelino? O
w, de mmha parte, penso que se pre- aberta a sessão eXtraordinária com tante vigilia que eu mantinha lá com S~, DEPOENTE - O Maurillo AVe-

cisaw. r:.ntl.'ll _de fazer a crlançã nao objetivo de ouvir o depoime~to do élementos do·serviço policial, nno con- lírio ._esta,va naquel~ primch'o 'grupo,



~-

Ilorqul', lIgo que o mO\'lmenll:J foi de- bom'e iFFO. AliÁ'. eu estavA. para '" - O SR. DEPOENTE - :Foi nes- lliI;tro OlnValdo LllJ1a que a corta ..
flagrado, eu tive de agir com multa Belo HOl'izonte, cheguei um 011 clois se aJuntamento. - O SR. RELA- tura dessa conversação, houve um cias
rap](lez, porque o movimento na de- dias depois déssc acontecimento Foi TOR - '" em que se deu o tirarelO fazendeiros que perguntou a êle lI'
legncla era tl'emC'ndo. Então não Uve o Tenente Jair, 'fIleu auxiliar', quem e ele morreu. - O SR. DEPOEN'tE porventura quisessem invadir as fa
tempo, vamos assim dizer, de selecio- deu inicio ao inquérito. Houve real- - Quando cheguei jã nem mais o zendas o que êle aconselharia. Eutão
nar como fiz posteriormente. Mas não mente espancamento a ponto dé PI'O- vi. ele já havia sido retirado do 10- êl~ disse: não, eu aeonselho vocês a
dei a êles autonomia de ação ampla. vocal' Jesões corpanlls JleSSe cld.:ldflO cal. - O .sR. RELATOR ~ Aqlléle entregar. O SR. RELATOR - Há.
Não. Apenas com relação àqueles que - O SR. RELATOR ~ Mas o mo- movimento era constitmdo de fa~en- um depoimento aqui de que quem dis
eram reconhecidamente agitadores en- tiv'o foi esse, de éle nÍlo qucrcr~ ... deíl'Ds. ou gente dê fazenda? - O se isso foi o Ministro ... O SR. DE
tlio que eles cooperassem, mE'smo por:. - O SR. DEPOENTE - Foi, o mlJ- SR. DEPOE.NTE - Não, alí era o POENTE - Não me recordo se foi o
quI' a população estava revoltada e o Uvo foi porque êle .se opôs e o .:.eu povo l.m geral. Todo incidente tõda Ministro ou o Joüo Pinheiro Neto.
recolhimento à delegacia dêsses Itdos sindicato. sempre cercado por Ijm coi:;ml'a. todo ajuntamento que ha- O SR. RELATOR - .•. que disse
como comunistas tinha a dupla fina- ~l'UpO mais ou menos volum~~o dêsses IVia, e~a a população da cidade. de Que eles fôssem criar em Marajó, no
Udnde de levá~los para a delegacia. <J fanáticos pelas Ideias do Lhlcà'l, ,e Ium modo geral, Que se aglomerava AllUlpá, em Mato Grosso. O SR. DE
de resguardá-los da sanha popular pois exasperou - eu não sei se foi m'i para tomar conhecimento, para dar POENTE' - Exato. O SR. RELATOR
qUE' o povo estllJ{a t"xasperado c lUl1ea- r~posta ou como foi - e êss~ Cirln-l seus monunclmentos. De modo que - Consta aqui que foi o Ministro O!;~
çador mesmo' podia Querer trucidar dao Iol agredido. ~ O SR. R.EL."'· fazend;:!l'os realmente, mas também waldo Lima Filho. quem disse. O SR,
ésses elementós O SR RELATOR _ TOR - Houve um ataque à ser]c do havia ccmel'ciárlos, enefm. gente de DEPOENTE - E', talvez tenha sido.
O Coronel Ped;'o e o'Coronel AlUno sindlcalo onde se verHlcou a morteItõda. .naturezt.t - O SR. RELATOR - O SR. RELATOR"':' Depois vou pro
indicnram fi V. Sn. nomes para. êsse do genro do Coronel Peelro. Houve Houv_e tambem um ataque li. ca~a do curar o Deputado Oswaldo Lima. Fi~

.trabalho de policiamento? O SR. DE- um tiroteio entre gente 'do slndi~a' Chlcao. Quem promoveu esse ata- lho para elucidar {si .. caso. V. 84.
POENTE .... Náo me lembro bem, mas to a gente da rua. Pergunto,. pr:mel~ qu~e? -:- O SR. DEPOENTE - A ouviu isto? O SR. DEPOENTE 
parece-me que na época eu solicitei ro, Quem atacou a sede do smdlct>,tn.! elLl1 dele? - O SR. RELATOR - Acho que foi o Ministro mesmo, até
1n!ormnçõt"s do Coronel Pedro para e. segun;d.o, se o sindicato responden A ('a~a ~b Chicão. Parece também numa casa, não foi na Associação nu
alguns dêlell. O SR. RELATOR _ ao tiroteio.. - O SR. DEPOEN'l1'~ foi atlngl(lo algut'm da fa~U!a <féle. 1'11.1. O SR. RELATOR :- Exato, nu
.f:les inIJulram de alguma maneira na - .Houve, Ien!mente. <..tuando che- O SR. DEPOENTE - E fOsse. - ma. casa, é a Informaçao que temos
l'sralha c1êssl's elementos? _ O SR. gucl no 10('11.1 ja o tiroteio haviaces- O ~R. RELATO~ - O sindlcllto é aqUi, quer dizer, a não ser isso, V,
DEPOENTE _ Não influência. pro- sado porque isso foi, parece~me, no na casa tio Chicao? - O!'.SR. DE- Sa. não tem lembran<:a de qU<l o Sr.
pri;mcnte não _ O SENHOR RE- dia 30, uma segunda-feIra. Eu HaVIa POENTE '- E' sim. O sindIcato fun- João Pinheiro Neto tivesse levado
L.l\TOR :-. Mas flcnram supervio- Ido a ,Belo Hori~o!lte passar n Se.. Clonava na própria casa drle .. - O mais desassossego, mais inquietação
nando certos gl1lpos? _ O SR. DE- mana Sal~ta e ViaJei para Vala~arcsISR, RELATOR'- Então. o !ltndlCa- aos fazendeiros? O SR. DEPOENTE
POEl''1TE _ Não era bem uma sllper- domingo a noite para chegar lu. às to nao era numa sede separada 0- - Eu me recordo apenas de que as
"Vlsíw. _ O SR. RELATOR _ uma 11.40, horário d<;l trem. No dia se· O SR. DEPp~TE - Nao.; ~I'~ na respostas dadas pelo João Pinheiro
orientação. _ O SR. DEPoEN'I'g o' guinte, :ll, h~verl~ .um cnmfcio n:,t IA- casa do Chlcao. A c~sa dele ~ de Neto provocavam um tumulto tremell
:E. uma orienlação, porque o povo zenda ~o Mmlsiel'lo e eu PI'ec~S~\"l três cóI1)odos. A sala e que sel·Vl3. de do, um desagrado enorme no selo da
Cl>!llva multo exaltado e a agitação estar la' para poder t~mar prov;den· sede do sindicato. - O SR. J'lELA- massa do auditório. Agora )Jão sei di
era muito grande. Eu não podia, só- clas quanto à m:mutenc;ào' da ordem :OR - E' um detalhe que eli ~ão zer-Ihe os têl'll1OS dessas perg_untas.
!7Jnllo, olhar tudo, de Il}odo quc i!lcs mas ~ trem se atrasou e quilldo cn~ifl. - O SR. DEPOENTE ~ ltsse Mas desagradavam pm IteraI. nao ha
contrlbulrnm multo. vamos dizer, P11- chegueI 11 Valadares já eram 3 e tan" ataque que multa ~ente fala fa,lvez via dúvida. O SR. RELATOR - Cu·
]'n. n scrennção dos ânimos. ~_ O t<;l. Fot 110 cht"v,ar que tomei conhe- seja o seguInte, at~ o Carlos O avo ronel, pelo que se sabe. havia dois gru
SR. RELATOR _' Mais orientando clmen~o de que o comandante havia deu publicidade mUlto ampla ..Foi um dos: o do Chicão e o.,dos fazendeIros.
esses tccrutns Que estavam fazenlJo recolhIdo todo o destacamento, so del- 111cldente Que !louve, vinte. dIas, an~ Sabemos que o Chlcno comnndava lá
o policiamento, _ O SR DEPüEN- xando 4 Roldados e 11m cabo o qll'!Ites, mais ou menos. Dois mdivlduos o grupo dêle. Parece quI' o comando
TE _ Acredito, porque eu confínva nã~ dav~ nem para a guarda da cn- desconhecidos, .cêrca de uma hora ªn dêsse grupo está bem de~inláo, nio
niJles. _ O SR. RELATOR _ Quem dCla. AI eu me dlr~gi i~edlatamen- madrugada, ata~aram um ~arral'ao é? Penso que não havia duvlda algu
empastelou o jornal O COMBi\TE? te para o quartel, Já fU! dlref,o Ull1lá, distante assim uns QUtnIH!1ltt,:'3 ma a respcH~ disso. Quem comnnday

_ O SR. DEPOENTE _ Não s~1 in- estaçllo para o quartel. para f;ol1n!lllr ~etros. para mais. da casa do Chl- va. os fazendeiros? O SR. DEPOENTE
:formal' porque no primeiro dIa em do comandante que deb:asse um pou-, cao. ~ noite éles entraram nesse - Dizer que êles tIvessem um coman
que oearlos Olavo abandonoU 'a jor- co mais de grnte !"la delegacia nara ba1'l'lleao, deram vlÍrIOS tiros e atln- dante. assim claro, definido. náo pos
nal, com elementos do destacamento poder policial' a cld?de na penmec- gIram Ul~~a. senhora e uma c!lanc:~,. so. Mas quem se dcstacava na classe
tomei conta do local pois que éll' tlva daquelas agltaçoes, mas q!lando O SR. RELATOR - Entao 11ao dos fazendeiros é o otávio Abrantes,
f;nlll deixando llQullo tudo aberto cheguei ao quartel logo .depois apa- foI no ato do connlto~ - O SR. DE- presidente da Associação Rural, o Co
Pura resguardar os Interêsses dÔlp. receu o Coro,uel AlUno para me dl- PO~ - Não, foi antes, uns 2':1 ronel Altino, o Coronel pedro, há maIs
cntlla mandei um pollelaml'nto nara ?cr Que tomasse providenCIas porque dias antes. ntlngiram essa senhora. e dois da. Associação Rural cujos no~
la. Ma.o; II redaçllo, o local. as ofici- hni'ln uma agl0!T!erac;ão muito tran· uma. él'ia~ça. E desaparecer'lm. Não mes não me re:ord.o agora. O SR.
nuo;, não eram do Carlos Olavo eram de em tÔrl)O do smdlcato que poder'la llouye meIo de eu descobrIr, quem foi. RELATOR - Nao e o Lírio Cabral?
de um tal Jail" cujo 110me torb l1ftO talvez redundar em ataque de conse· Ent.ao o Carlos Olavo deu )ublicldade O SR. DEPOENTE - Não, não é o
recorda. Coma não Unha soldados quêncills imprevisiveis. Então não mUlt.o ampJa dêsSe fato. dizendo que Llrio Cabral. Não Il!.e lembro mais.
para policiar a cidade mandei cha~ cheguei a conversar com o COlm'lll- o ntaque era para o Chleno. que era O SR. RELATOR - Mas não havia
mar />sse Jair c pergun'tel se êle que- dantc sõbre os soldados, desci de- para a casa dêle, mas erraram a ca- nenhuma dlsj:losiçiío milltar orientada
:rIa rcceber ltQl1Ilo como estava POl'- pressa e fui para o sindicato onde d{' sa. Mas é uma coisa Inteiramen:e por êsse grupo de fazendelros para re·
(IUe o Carlos Olavo deixara todo fato' a aglomeração era multo grltndp descabIda porque a sede do sindicato vidar qualquer invnsão, qualquer a.tn
aberto com objeto~ de valor lá dCl'trn ~l1S como cu eslava chegando, f1l1 era. numa pracinha, no alillba:ncnlo que? O SR. DEPOENTE - ~es vi
tais como máqUinas fotográficas má- a delegacia para tomar providência;: a~lm da rua, de esquina, e R l!asa nham sempre a mim. li:les mais apa
qulnns de escrever, i!:1t" disse que l'~. e ver o pessoal de que eu dispunha onde houve êsse ataque é um bal'ra- vorados, eu não sei se porque mais
C'cbla. Então pedHhe que me de3SP pllra poder voltar e ver o que porleIfa cao, a uns quinhentos metros. numa senhor da situação não tinha 11IIuêle
um recibo de que estava .'Ccebendo ser feito para evitar o choque. Mas rua estreltinha, e afastado da rua, pavor que êles tinham. Sempre tra
nqullo COmo estava, com exceção, quando estou na ~elegacla recebo mn uns arvored,os na frente. De, modo ?endo denúncias, dizendo que o pes
aliás, de 3 ou 4 armas, parece que 3 telefonema do Ca~los Olavo. me co- ~ue se o sUjeito ~alr daqui de. Era..!- soai do Chicão estava armado. E vl
garruchas e uUla pistola, que cu iria municando Que t~nh.a havl~o uma fia para ir lá, nao havia posslbillda~ nha. o contrário, também. o pessonl
levar. Assim foi feito. _ O SR. RE- troc,a de tiros no smdlCato..AI eu pe- d~ de ele confundIr a casa do Chi~ do Chlcão dizia que os fazendeiros es~
LATOR _ Qual era a finalidade "10' guel os 4 soldados e rumel para lá. cao com a casa onde houve ésse ata- tavam armados. Mandei verificar vá
Elndlcato r11/'al? f:les queriam mesmo mas 110 chegar já. o tiroteio havl~ que. - O SR. RELATOR, - g' UI,n rias vêzes, sobretudo o Carlos Olavo,
jnvadJr as iazendas em Va'ada!'(',,? O cessado: -. O SR, RELATOR - E bom esclarectmento. Os dOIS fatos flw as denúncias que ele dava ao Coro
SI. DEPOENTE _ Tudo indica que nesse tiroteIO m01'l'eu o genro do Co~ cam bem separado;o;, b~m dis~!ntos. nel AlUno, do Coronel Pedro. Eu
l'ilm porque o Chlcáo, quando sindl- ronel Pedro. - O SR. DEPOENTE Coronel, o Dl'. Joao Plllhelro Neto mandava com l1'na certa d!scrição,
C'allzava seus elcmentos êle pergun- - Sim. - O SR. RELATOR - En- foi a Governador Valadares c uro- porque êles eram multo inteligentes.
tavll se o candidato se dispunha. a. tão êle não foi lá pac~flcamente, bus- curou falar na Associaçao Rural. 11:'le Então não seria fácil eu ter a certeza
]utar, a .pegar em armas, se tinha cal' gêneros, nem am1Sto~amellte? - conseguiu falaI'? - O SR. DEPOEN- disso, se êles estariam ou não l1rma~
armas. Isso realment.e éle fazia. _ O SR. DEPOENTE - Nao sei o que T~ - ,Conseguiu. 11:1e falou. Agora. dos. Mas em tõdas as verificações que
O SR. RELATOR - O Chlcão eil- êle foi fazer lá, aliás ele ~mha cos- 101 mUlto apartcado. Foi uma reu- fiz, tõdas as denúncias dadas pelo
tnva fazendo Isso de moto própl'il), tume de Ir até o sindlca~o., Nilo 116 nlão assIm, um pouco tumultuada. Carlos Olavo ma1'ldei verificar e ne
{lU havia alguém atrás dele? _ O ele como outras pessoas la Iam para - O SR. RELATOR - V. Sa. es- nhuma delas procedeu. O SR. RE
SR. DEPOENTE - É1e tinha quem acompanhar de perto os acontecimenaI tava. lá? - O SR. DEPOENTE - LATOR - Nenhuma procedia? O SR.
o orientava porque o Chicão p nm tos porque as notícias em tôrno do Estava. Multo tllmultua~a porqlle os DEPOENTE - NenhUma. O SR. RE
Il'llpaZ simples, sem . cultura. Erl\ o movimento do Cbicão era.m por de~ iazendelros, sobretudo, varios ,ueren- LATOR - Temos aqui, Coronel, no
Carlos Olavo o senhor da região a!l mais assustadoras, quer dIzer. a<;C;llS- do falar a um só tempo, e ele res- arquivo, uma revista "Visão", estalll
nesse setor de agitação. _ O SE- tadoras para êles qu ese sentiam apa- pondendo a todns as perguntas quc panda o coronel Pedro com Um enor
liIHOR RELATOR - E at\âs do Cal'- vorados vendo seus lnterêsses amea· eram feitas. E consegUIu falar, bas· me revólver, num !testo muito peculiar
los Olavo não havia mais nln~Uém? çados e não tinham, como ('!l, co~ tante aparteado, mas falou ;;f'm a êle, exibindo a. Ãrma, na questão de
~ O SR. DEPOENTE - Ai não sei nheClmento 'mais profundo ua s1tua~ maiores incidentes. - O SR. ~- Governador Valadares. Dai se con
informar. _ O ·SR. RELATOR - ção. Então a populal7ão, de mod•• LATOR - E as respostas que ele c11li fàcllmente Que êle era o chefe
Mns na sua opinião? - O SR. Dl}· geral, vivia. apavorada e ia freqüentc~ IdE'u aos fazendeiros eram de molde ostensivo (laque1a !;ituação tôdá. e da
FOENTE _ Acredito que tivesse, mas mente lá só para ver o que se est,{l,va a preocupá-los, a a u. me n t.a r a rea()ão dos fn1tmdp.iros. Que papel ti~
nno flue fôsse do meu conhecimento. passando. - O SR. RELATOU' - preocupaçao, a in qUI e ta ç a o. e veram o Coronel Altino p o Coronel
~ O SR. RELATOR _ sool1emos Mas eie morreu em conseqUenc.la do ram de molde a intranqulllzar? .0 SR. Pedro :na organi?l1l'áo militar que pu~
wjUi q!le um _senhor José Alves de tlroteio, do agloremrado (IUe V. sa, DEPOENTE - Eu não me !embro deram dar os 1MPldeirns para entren
€OUSl\ foi espancado no sindicato por~ v,iu? - O SR. DEPOENTE - A moI'- bem, porque a minha preocupacao na- tar a sltuaç!lo? t"es pstavam prepa
(IUe se negara n fazer esse compro" te dêle foi durante &se tiroteio quela nora era estar olhando uma rados para o flue desse P. viesse. Te
'm!sso de pegar tom armas e lu 1n", O SR. RELATOR - Então não foi coisa e ouua, no sentido de manter mos acpolmel'lt('~ rl?lc.o; aqui, que pa~
V. Sa., como dt'le~arJo, teria <h p~ numa. dessas visitas pacificas, Et:m 11. ordem. O assunto propriamente da. nN f.lveram êt:f."- rj.,h: homens? O SR.
he!' déSSe espanramento. _ Q SE- majores conseqllEnclas. foi t'm decor- palestra Mie eu nâo percebi bem. Mas DEPOENTE - ~r. .D"pIlt'liiG mum/-:;
NllOR DEPOENTE - ReltJmmH". rlneia de um aglcmeratlo numt"rl'lHl não me recordo se foi êle ou o Ml-· a Elisa fotografia a que V. Exll. se
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'~, ~ repórter deve ter lido muito la grupo de Galiléia fêz. O SR. RE~ gava o sujeito a sindicalizar-se, amea- daque1114 cidades das Imediações, e so
IMit, para tê-la conseguido, porque, LATOR - Quapto tempo medeou ,en- çando, caso o ínr.viduo não concor- bretu@ do Estago do Espírito Santo,
realmente, armado o COronel pedro tre essa invasão em Galiléia e o fe- dasse, a não deixt.1"lo morar ali, Jomo realmente, alguns atraídos pela 110tl-

, sempre andou. Agora; sempre condu- nõmeno Chicão? Foram concomitan- se aquilo fôsse UdlR coLsa dêle. Aí, o cio.. de que o Chicªo ia distribuir te1'
zIa. a sua arma com dLscreção. O SR. tes? O SR. DEPOENTE - O fellômc- sujeito ia arranjar seus cem ou du- ras, ia tomar fazendas e 1ar terras
RELATOR - A fotografia. exibe a no Chlcáo ja existia. Posteriormente zentos cruzeiros para poder sindical1- para os trabalhadores, :f:le propalou
arma.. O SR. DEPOENTE - E'. FoI ao início da situação crIada por Chi- Z<'lr-se. Era gente que Mm sabia o que isso demais e a noticia atraIu genle'
em ,algum momento, to.1'vez, lá pela cão é que se verificou essa invasãu. ia. fazer. O SR. RELATOR -'Ainda daquela redondeza tôela. Foi muita '
fazenda, qualquer coisa ..• O SR. RE- O SR. RELATOR - Coronel, o ln- na mesma área, os fazendeiros 'tole- gente com\ essa esperança de receber
LATOR - Não, foi em Governadol' terêsse de Chicão e do povo flue o rariam, em Governador Valadares, a um pedaço de terra dn fa\ll"n!lfl f,,"prlll,
Valàdares mesmo. O SR. DEPOEN- cercava não era pela fazenda do Go- si d' 1'· 1? V r i d d"TE- Mas a fazenda dêle é por ali vêrno Federal e por aquela área !'lui- n lca Izaçao rura ou exp lcar m - n. fazenda a Gru Duquesa e de ou-

, mesmo. O SR. RELATOR _ E'. Na to grande da Baronesa de Luxembur- nhll pergunta. A sindicalização rural tras.que êles iriam toml1r. O S,l!;,~r,lJa
oidaJie. A folografia é milito clara, e go? Não eram essas duas glebas vi- importa. no cumprimento de certas DEPUTADO Josn: RICHA - A maior
na ocasião da agItação, referindo-se st\das? O SR. DEPOENTE _ In,lcial- leis. salário, morada, escola, porque a parte dos- que militavam nesse sindi-

, lei já. obriga. Os fazendeiros não agi- cato eram comunLstas ou slmplesmen-
ao problema, à agItação em Governa- l11el1te. Deputado, O Coronel Altirlu t' ram assim, nessa l'e"ião, digo, reação, te forasteiros? O SR. DEPOENTE _
dor Valadares. Foi no momento da. o Coronel Pedro s1\o homens arrai- lO

, agitação. O estado do' ânImo, o espi1'1to gados há muitos anos. O Coronei Pe- parece que era uma coisa orientada, Na minha opinião comunistas mes·
-dêle era. de que era o líder ostensivo dro foi delegado muitos an<lS daquela era uma tempestade em copo digua? mo, havia. poucos. ,O que engrossava.
dos.'fazendeiros contra o Ohiclo. La- região. O Coronel' Alcino também. Set:lÍ que êles,não agiram assim, con- as fileiras dos sindicalizados eram os
mento não estar aqui para; 111e moS- São doLs 110mens de muito prestigio tra o sindicato, temendo que o slndl- elementos atraidos pela promessa de
trar, está nos arquivos. O SR. DE- na região"conforme V. Exa, deve 05(1'- cato viesse realmente a se organizar rec:.eber do Chicão o seu pedaço de ter
PO~TE - Não duvido. Con:fesso- bel'. Eles poderIam até não ter essa. e, com isso, êles teriam de pagar seus 1'0.. O SR. DEPUTADO JOSÉ: RICHA
lhe. que isso me surpreende. O fato intenção, podia ser até para fazer empregados. a slla gente, melhor~ ,sa- - Os fazendeiros da l'eglão remune
dêle andar armado, não, porque acbo guerra de nervos, e eu realmente aCl·e.. lários, dar-lh~s mell10r asslstêl~cia, ravam bem os seus empregados? Pa
quO' nem W\ra dormir êle tirava a dito, que fôsse. Mas êlcs quel'iam In- m~lhores condições humanas Pie Vida? gavam de ncôrdd com o estatuto do
arma da clima, 'mas ostensivamente vadlr prlmeiro essa fazenja federal e Na;o haveria isso da parte dos fazen- trabalhador rural? Davam escolas? O
'eu nunca ouvi e acho difícil mesmo. depois essa da baronesa, Mas o obje geu'os? O SR. DEPOENTE - Poderia SR. DEPOENTE - Não seí informar,
Mas pode ser que nesse dia, de eu- tlvo principal seria a do l'edro Ferrei- até havc:.r, nobre D~putado. Mas a m!'- sei que de. um modo geral o· salário

'lorla. dêle, falando sob excitação, êle ra e II do AlUno, porque se êles tomas- nlfestaçao do que eles exter~avam llao 0.11 é baixo, mas não posso precisar
se :deixasse apresentar assl111, osten- se111 aquelas a regIão seria dêles. São era ex~tamente contra:a smdicaJiza- para V.' Exa. com detalhes. O SR•

. slva.mente. O SR. RELATOR - Co- os homens de mais prestigio o Pedl"o ção: era contra o Chlcao e o Pl"OCes- PRESIDENTE - COl'onel"gostnrill que
ronel,.a pergunta agora, pode ser sobretudo O' SR. RELATOR' - V. S' so de slndlcallzação que êle estava V. Sll. respondesse apenas a uma per
cOllstrangedora para V. Sa, se qui- niio acha' que o desejo dêsses homens usando. O SR. RELATOR - Então gunta. Seu companheIro de partido e
aer, n1l.0· responda. O SR.' DEPOEN- tomarem essas fazendas não se pren- V, Sa, acl1a que os fazendeiros pode- amigo do Deputado Ladislau Sal1es
1'J!; - Não, posso responder. O SR. di! ao modo como êsses dois consegui- riam l.lceitar o sindicato? O SR. DE- que na ocasiáo dessas agitações exer
RELATOR - Tenho Informações de ram suas fazendas? Uma revanche? POENTE - Pelo meno;;, prôximnmen- c1a o cargó de Secretário de Saúde do
quê o Coronel AlUno, especialmente o O ,SR. DEPOENTE - Nã.o, não acno, te, não vejo esta possibllldnde, ;) SR. Govi!rno de '.Minas. Como a atuação
Coronel Altiuo, conseguiu suas fazen- Acho que seria mais pelo prestígio, RELATOR - Vou expor melhor mio do Deputado Ladls1au SaUes tem sido
da.!!, suas grandes áreas de terra com porque, sendo êles dois militares e nha pergunta: pelo fato de não haver interpretnda.~ de Ull1 ,modo assim um
violência. expulsando, posseiro, pren- tendo suas fazendas invadidas, o res- um líder, V. Sa, llcha que as I condi- tanto'controvertida, eu gostaria de ou·
detido posseiro. espancando" posseiIo, to, o civll 'ficaria sem fôrça moral. O ções sociais do homem rural, do ho- vir a Sua abalizada opinião a respeito,
colocando gado na roça de posseiro, SR. RELATOR - Conheço bem aque- mem da roça, não constituem tml pe- de' como êle se conduziu em Valada
f} Ó Coronel Pedro também tem feito ia região, tenho muito :voto lá,' telUlO rigo ,permanente, em p,otcncial, parll I'es nessa fase, como pollt.lco e como
mUitas violências para 'conse~r suas muitos amigos. V. Sa. há de convir uma agitação dessa novam<'nte? Por- Secre~rlo,de Saúde do. Govêrno d()
propriedades. V, Sa; há de convir, que a gente r~ebe multa carta. 111 que a nossa. Comissão tem essa fina- Estado: O SR DEPOENTE - :E:le es
os dpis parecem ser de origens muito formaçiio pessoal, pergunta. Eu sou- lidado, tentar uma solução, desbravar têve muito poucas vêzccS em Valadares
modestQ.S. Houve tempo, napol!cia dtr be que 110 meio daquele grupo do C111- êsse cipoal que há por ai. Seri. que as durante êsse período em que eu estou
Millas, em que a pessoa começava' já· ção havia filhos de antigos posseiros, condições sociaLs não constituem um lá como delegado. mas, nos eontac
om baIxo, não é .O SR. DEPOENTE cujos paLs foram expulsos, cujas mães perigo permanente? O SR. DEPO- tos que mantive com êle, êle se mos
..:..: Realmente: .0 SR. RE.IJATOR - morreram e foram, enterradas no bair- ENTE - Realmente as .condições náo trou um homem, vamos dizer equil!.
Hoje em dia ja 111\. ree~urso, há eseo- 1'0 das Perobeirll.s. e que o Coronel slio boas. As condições sociais ,do ho· b!:ll.do, sensalo. Niio procm',ava agltao:o
lu, já há uma elite no oficialato mi- Altinó e o Coronel Pedro os expulsa.- mem do campo" naquela região. não çao nem procurnva proporcional'. so
neira, na I:!0llcla. Naquele tempo nlio ram de lá com violência, e que ago- são grande coisa, O SR. RELATOR bretudo aos partidários do Chlcão e
lUl.vià ~so. Eram homens, apanhados ra estavam' nesse grupo, visando esSllS - Isso nâo pode posslbllltar nr IIll úgi- do. Carlos Olavo. meios ou estímulos

'aí, recl'Uias, assen.tavam praça, eram terras, como uma. recuperação do di- tação? O SR. DEPOENTE - ll;. con- para. qualquer atitude violenta. Nas
o&!Jos, sargentos, lI~m sub11ldo, como reito que lhe foi tomado com violên- forme estou dizendo, não assim tão poucas vêzes em que tive contaoto com
foi o caso dos d01s .. Origens multo cia, antigamente. V. Sn. conhece aI- perto. Pode ser que pl1ra o futuro isso l!le "11ão notei nenhum propósito dessa.
modestas. E, V, Sa sabe que um of1~ guém daquele grupo que pudesse es- venha. a acontccer, porque o, movi- natureza da parte dêle O SR. RE-

_elal da políCIa dt:. Minas, com o orde· tal' agindo assim. O SR. DEPOENTE mento que houve foi questão apellllS LATOR - Sr. Presidente. a opinião
nado que tem, nno pode ficar rico. E _ Deputado para lhe ser franco, não do Carlos Olavo e do Chlclo. O ho- do depoente confirma ,justamente o
oomo é que ~ses homens têm rJlcur- é para defender o Coronel .\ltino. nem mem do campo prôpriamente nã.o que.' depoimento do Deputado Ladislan Sal
aos, fazendas, V. Sa., se quiser, não o Coronel Pedro.,. O SR. RELATOR ria muita; confusão, não queria assim les e a Impressão que êle deIxou lesta
responda, são colegas seus, é uma _. Sim. O SR. DEPOENTE ...mas tanto trabalho. tle não, queria tnm- Comissão de homem equlIlbrado. Não
questl\o dc ética. ·0 SR. DEPOENTE êsse ponto que V. Exa. esUi. frisando bém invadir terra, conforme o boato era nem dos excessos dos fazendeiros
- Absolutamente, respondo. O SR, agora não passa de um processo va- que corria e os fazendeiros se apavo· nem dos excessos do Chlcão Esta li.
RELATOR - V. Sa. tem alguma in- di ti tI' d " ""I in t" d Im - êl di'tormação a dar sôbl'e a maneira es- mos zer, ,sen men a I para po eI unam. '" es eram s 19a os, eram -in- pressao que e e xou aqtü, de 110-
pecialmellte o Coronel AlUno éomo tornal' simpatica a campanha do,CW- clt.ados pelo C~cão e pelo Carlos ala· mem equilibrado. Sr~ Presidente. eu

. ~ , _ cão, aquêles propósitos que êles tiriham vo. O SR. RELATOR - SI' Pl'esiden· queria, num ato de justiça, fazer o
~~~ .:ua~ f:s;~n~::Jei?o~: g,~ em vis.ta. Porque tudo Isso o Carlos te. multo obrigado. Estou satisfeito confronto entre a,honestldade e a leal
sabe sempre houve comentânos Fui Olavo e quem procurava•.. O SR. RE· Desculpe ter-me prolongado muito, dade do Coronel Paulo Reis e os tre
pará Governador Valadares em agds- LATOR - Explorar o sentl~ent{l.lis- mas é _um problema sério. 'Li todo o jeitos e as manh~s do coron.el Pedro
to do ano p:lssado Ambos eram retor mo. O SR. DEPOENTE - ~. O seno dossier' de Governador Valadares. O e do Coronel_Altmo que estao regLs
mados. O Àlti~o já deve ter mais d; tlmentnllsmo do povo. E isso d~ve ter SR. DEPUTADO JOSÉ: RICHA - 'IT trados nos seus depoimentos. Vê-se·
IÓ ou 15 anos de reformado. O Pedro saldo déle. I1:les podem ter até, J~e fa~ Sn. acredita que as ocorrêncías em Va- que se trata de um homem reto, nada
tem menos, uns quatro ou cinco ;wos. to, expulsado, tomado as terras a fôr- ladar('s se deram por uma questãQ de ocultou, disse o que ~entla, o que era.
De modo que fui para o Vale do Rio ça. Mas que isso não é uma verdade agitação meramente comuniJta, ou verdade, O SR. P~ESIDENTE - An
moce agora de um ano para cá eu afIrmo a V. Exa. O SR. RELATOR houve um sentido social, houve .una tes de encerrar os nossos trabalhos
QUlUldo cheguei, êles já estavam n~ - Não haVia ~sse' motivo? O SR. DE- l'cVo1ta do povo que vivia na misérln, de hoje, eu terta de dizer o que o nos
sittínçlio em que estão hoje De modo POENTE - Nao, porque grande parte dessa gente que trabalhava no setor so Ilustre Relator Deputado Pnulo
qúe não tenho nada para' dizer sim dos elementos que compõem o sindl- rural, ou simplesmente se tratava. ele Frefte acaba de dizer. Agradecemos a
nem não. O SR. RELATOR _ Che- cato eram -111endigos, pessoas que vl- vaga~undos da. cidade? Qual a sua presenç,lt de V. Sa., principalmente os
gou l\" haver, é do seu conhecimento nham de longe. V. Exa. sabe como, é oplmao sôbre, as orlgt>llS dessa agita- magníflCOs informes que nos trouxe a.
l}lguma invasão de fazenda na área. Governl\dor Valadares, é um ponto ção em Valadares? O SR. DEr DENTE respeito da situação em Governador
do Vale do Rio Doce por êsse pes- parI!. onde aflui gente de tôda nature- - Grande pa.rte dos sindicalizados - Valadares, situação difícil para ':odos
soaI do Chlcão por'ês.'le grupo do za. O SR. RELATOR - Ponto de con- como frisei para o Sr. Deputado Paulo n6s, principalmente para o Govêrno
-:sIndicato? O SR. DEPOENTE _ vergência. b SR. DEPOENTE - So- FI'eire. - era constituída. por mendf-, do Estado de Minas que sempre pro
Houve' o caso ('m Galiléia. O SR. RE. bretudo pedintes. nlendígos de iôda gos, eram-Bujeitos que-Vinham de lon-' curou se situar no problema dentro
LATOR - Mas eram filiados a /Isso espécie. Grande parte dos slndical!- ge, muitos à. procura de trabalho real- daquele esplrlto de honestIdade que 6

~ sIndicato .do Chicão, ou era um fato zados do Chtcão também era. êsse pc- mente, e eu acho que por si s6s, sem uma das características do Governa"
111ais .Isolado? O SR. DEPOENTE _ vo. É:Ie ameaça.va., conforme eu tive um !fder, nl0 chegariam a. irovocar dor Magalhães Pinto, Somos' multo
:H:avia multa ligação entre êles. A oportunidade de comprovar por umas aCjuêles distúrbios. 'aquela. agitação. O gratos, por conseguinte, a V. Sa, nes
p'rinciplo até nem acreditei em inva, duas vêzes. O sujeito era. mendigo, SR. DEPUTADO JOSl1: .RICHA _ E ta nossa reunião de hoje. e encel'r~
slo, porque quando eu soube da hls- êle o chamava naturalmente para fa- era só gente dessa. espécie que mm- mos os nossos trabalhos.
~ria, do que Unha se passado lá, zer. número tambén~, sindicalizava· o tava no sindicato, ou havia tanlbér,n . Depoente: Coronel MARIO SI..
ll.Chei que aquilo f6sse algUma' bader- IndIvíduo. cobrava lá. as taxas. Ou en- trabalhadores rurais? O SR. DEPQ- MOES SOARES DE SOUZA da 1'0"
!,}a, alguma desordem, mas. depois fui l110. conforme aconteceu naquele hos- ENTE - Havia trabalhadores rurais. licia Militar de Minas Ger~1s CO"~
~ pessoalmente, ,inclusive com' o 'Co- pItal regional, não sei se V Exa. co- mas acho' que numa percentagem mi- mandante do 69 .Batalhão de 'l11fan..
~a.ndllnte-Gel'al José,aeraldo, e cons- nhecf', que está em construção, lá !lima. Havia .trabalhadores rurals, mas taria" sediado em Governador Vala..
i.tatamos que realmente foI uma Inva- abrigava uma quantidade enOl'me de de Valadal'e,s mesmo era pouca gente dares. ,*. Unta coIsa 9Mlm Itlà;S de1lorde- Iamilias desamparj1das, que vinha 'de pol'que li. maior parte et'a composta de Re,un!Ao: H liM ~o lIIe :l~.,
~. Ma/l foi uma ittftlllo «lu. aquê-, todo canto, do Not'tol. Me, etltào, OOri- fOi'ulí&irOll;' geN.te que villha de fora, (Ndtura.t;). ~. ,-
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Aos vinte e três dias do mês de se- nente Jef\l.I de Miranda quem fêz o SR. DEPOENTB -"' 8úll, pois do con- recebetWa. de bom grado,a~
tcmol'O do uno de mil noveceD'~os e inquérito e entregou-o â Justiça de trário não entrava. - O SR. RELA,- çíío de um Sindicato RUI'al? .
sehsenla e quatro, perante c.'\ta Co- Conselheiro Pena. - O BR. RELA· TOR - Os fazendeiros tinham 'ar- NHOa DEPOENTE - Rec •
mlssAo Parlamentar de Inquérito. o TOR - Que tipo de violência foi? - mas? - O SR. DEPOENTE - Cons- Dentro dQ normas legais. reCeber]
Corom.f MárIo Simões Soares de O SR. DEPOENTE - Primeiro foi lava isso. - O SR. RELATOR - - Aliás, 1sso era sempre motivo '
Souza, Comandante do 69 Batalhão uma invasão de propriedade à noite Quer dizer que constava que os dois discussões lá: Por que um sap&t
de Infantaria, sediado em Governa- e ameaças mesmo de linchamento de lados estavam preparados••• - O SR. é ° Presidente do SintllcatQ? Por QUe
dor Valadares. prestou ° seguinte de- fazendeiros. - O SR, RELATOR - DEPOENTE - Estavam armados. - não é um lavrador? - O SR. :=t
poimento: - O SR. PRESIDENTE Chegaram a prendE::l' o fazende1ro?- O SR. RELATOR - ... para o que TOR - )Ias o sapateiro não
- Encontra-se presente para pI'(,.5tar O SR. DEPOENTE - Sim, chegaram desse e viesse. - O SR. DEPOEN- perguntar por que dois coronéis
depoimcnto o Coronel Mário Simões a. prender o fazendeiro e níío tOsse TE - Como todo cidadão brasileiro: Policia são fazendeiros? Não poderlà
Soares Qe Souza, da Policia Militar, a intervenção imediata. do pessoal do armado. - O SR. RELATOR. - perguntar isso? - O SR. DEPOmIt..
du ativa... - O SR. DEPOENTE - destacamento talvez o fazendeiro ti- Sim, é certo. Mas não eram armas TE - Poderia. Mas eu re.sponder:la.
Sim, e atuaimente Comandante do 69 vesse sido enterrado vivo. - O SR. de guerra, não eram armas proibidas da seguinte maneira: que o saPA;"
Batalhão. - O SR. PRESIDENTE- RELATOR - Coronel Mário, com a não é? Eram revólveres, garruchas, m, depois de se aposentar, pod ..
... e atulll Comllndante do 69 Bata- Revolução o 69 Batalhão naturaImen- espingardas... - O SR. DEPOENTE ser também fazendeiro. - O 
lhão. Como de praxe, de inicio, eu te foi chamado de Governador Vala- - Sim, eram armas comuns de fa. NaOR RELATOR - O fato de •
peillria a V. '89 que prestasse o ju- dares. Quem ticou policIando a clda- zendeiros: garrucha, espingarda. ca- sapateiro nAo impediria. a meu ver,
ramento. Antes. desejó iníormar ao de? - O SR. DJilPOENTE - Não, o rabina... - O SR. RELATOR - que ;fOsse Pre6ldente de Sindicato.
Depoente que, de acôL'do com a nor- 69 Batalhão nâo loi recolhido duran- Nem armas de guerra, hem armas Mas então V. S9 acha (LUe os faaen
ma do. Caloa, poderá. fazer. se Quiser te a Revoluçãoj êle permaneceu na proibidas. - O SR. DEPOENTE - deiras prestigiaram um SIndicato
uma exposição preliminár, dando ci- cidade. Recolhidos foram Os destaca- Provavelmente. Na função de Dele- Rural. - O SR. DEPOENTE - Sem.
ência dos fatos mais importantes que mentos menos importantes, mas o 69 gado no interior sempre estamos dúvida alguma. - O SR. RELATO'R
conhece direta ou indiretamente e que Blttalhão tinha como missão justa- vendo para' ser registrada é a - -outra pergunta para o. qual tam.
digam respeito à agitação rural que mente guarnecer aquela região e pro- carabina... mas eu não posso afir- bém quero uma. resposta de homem
reinou na região do Vale do Rio Doce teger a população; êle não saiu dt1lâ, mar se os fazendeiros estavam, por neutro e isento: V. SlI não acha q\le
no perlodo que antecedeu à R~volução - O SR. &ELA'rOR - Então por exemplo, prejlar\l-dos, ~ladOS para seria agora wna. excelente oportunl
de 31 de março. V. S" também, pc- que foi organiZado aquêle grupo civil uma luta contra o Sindicato. contra dade para 05 fazendeiros confirma
demlo, fará nessa. exposição referên- para auxJ1jar o destacamento? Por o Chicão ou contra o Carlos Olavo. rem 1580, êles mesmos promov~nd.
eins a fatos que julgue de importân- que o &'9 Batalhão não forneceu os Talvez se tivessem al'D1ado tendo em êles mesmos estimtüando a cria o
eia e de Jnterêsse desta Comissão pos- homens ao destacamento para poll- v.ista. a convocação de todos os ci- dêsse sindicato? - O SR. DEl' 
teriormente à data de '31 de março. ciar a cidade? E foi necessário orga. dadãos para o combate à subversão TE - Sim. - O SR. RELATOR. :
Entrctanto, se V. S' preferir. os nizar-se um grupo de voluntários... comunista. - O SR. RELATOR - E éles _têm feito nesse sentido a1lIu~
membros da Comissão poderão iniçiar O SR. D~OENTE - Não, o grupo Coronel Mário,. os homens qU!l for- ma cousa? -- () SR. DEPOENTir
o depoimento já lhe fazendo pergun- civil não 101 para o poHciamento~ O mavam o SindIcato do Chicao, de Não posso dizer que têm feito úMo
tas. - O SR. DEPOENTE - Pre· SI'UPO civil toi para a Revolução se onde vinham? V. S9 tem uma idéia? porque após a Revolu()ão parece q"
feriria o sistema. de perguntas, na ela continuasse, como foi feito em Uma. noção? - O SR. DEPOENTE houve um retraimento completo (\é
qualldade de Comandante de tropas Belo Horizonte. - O SR. RELATOR - Não posso precisar bem... - O todos os setores. - O SR. &ELA
•.. - O SR. PRESIDENTE - Isso - Então vamos esclarecer o assun- SR. RELATOR - Não conhecia bem, TOR - Coronel Mário, que atitude
fica absolutamente à disposição do to. porque o Coronel .Paulo Reis, que não é? - O SR. DEPOENTE - ... teve a Policia para impedir o em~
D::poentc. V. S'" pode prestar ° jura-, estêve aqui -na semana passada, e a procedência dessa gente. - O SE- telamento do jornal "O Combate/I?
menta. - O SR. DEPOENTE - Faço, aliás. gostamos muHo déle, éle disse NHOR RELATOR - Coronel Mário, - O SR. DEPOENTE - A prote
sob palavra de honra. o compromisso que na falta de soldados, de praças, V: S' ainda. está lá comandando' o ção ao jornal "O Combate" cabia e
de dizer a verdade do que souber e para o destacamento - porque par- Bataihão, náo é'1 -.O SR. DEPO- cabe ao Delegado de Policia. O que
me róI' perguntado. - O SR. PRESI- te do destacamento foi recolhido e ENTE - Continuo no Batalhão. - consta é que o próprio diretor do jóf..
DENTE ,- De aCOrdo com. o sistema ficaram, parece-me, quatro ou cinco O SR. RELATOR - Há. possib1lida- nal, o Carlos Olavo, abandonou-o.
ndotndo na Comissão, Vamos passar homens - éle entrou em entendi- de de se registrar, pelo menos, re- O SR. RELATOR - Teve mêdo, de
as perguntas, que serão feitas inlcial- mentos com o Coronel Pedro e COtn mOÚUnen<i', agitações dêsse tipo na· certo. - O SR.' DEPOENTE - lIrl
mente, conforme displie o Regimento o Coronel Altino e armou alguns ho" quela. região? O Batlllhão ali é pa- tão, depois que êle abandonou o jor
Interno das Comissões de Inquérito, mens na cidade, para fazerem o poll- 1'80 c:Ustl'1b.uir destacamento para. a nal, mandei soldados lá com o flm..
pejo Sr. Relator, o nobre Deputado clamento. Essa. foi a deClaração dêle região tõda, não é? E V. SI) deve ter de guarnecer o jornal para que 8e
Pauio Freire.' - O~ SR. RELATOR - O SR.. DEPOENTE.- Não, êle, na contacto com -••. - O SR. DEPO- evitasse roubo. - O SR. RELATOrt
- Coronel Mário, fui eu quem reque- função de Delegado, tt1Jvez quisesse ENTE ~ Sim. mnntenho contacto - Minha pergunta foi justame~
l'eu à Comissão a convocação de V. ser aUXillado por elementos que co- COIlJ os delegados de tôda a região: por isso. Soubemos que v. St
SI!. porque seu nome aparece, em de. nhocessem de PeJ'to.•• - O SEl'l"HOn de Nonuque de Jordânia, de Pedra isso: mandou proteger o jornal.
poiraentos passados. como Comandan- RELATOR - ElCato. - O SR. DE- Azul. até Caratinga, Aimorés... - O pergunta foi feita. com o propósito de
te do Batalhão antes e depois da Re- POENTE - •.. os agitadores mais SR. RELATOR - Sim, deve ter, justamente ·ouvir de V. s~ essa. bi
\'olução. Portanto, foi no comando de perigosos, pon~ue, naturalmente, é contacto com a região tôda. e entã.o formação, essa. confIrmação de q~e
v. s~ no 69 Balalhão que se .verifi- um serviço especial. - O SR. RE- deve ter muito boas informações, Eu foi V. S. quem tomou a provIctÇ1\
cuu aquela agitação na reglíío. Co- LATOR - Disse ainda êle que esses desejava. saber qual a opinião de V. eJa de garantir a proprJedade. - <>
ronel. qual foi o papelu do Batalhão ele1nentos eram escolhidos, passavam S.. Pode haver ou há. possibllldades SR. DEPOENTE - Depois, estl~e
(iUa Vossa Senhoria comandava por uma triall'em. Então a. pergunta de agitação ali? - O SR. DEPO- com o Carlos Olavo; fiz questão de
e comanda. para. garantir a ordem e continua: Por ,que n.''Io recorrçu êle ENTE - No momento atual todos visitá-Ia. à noite, e perguntei-lhe
pam restabelecer ° clima de tranqtli. ao 6Q Batalhão pedindo homens para se sentem muito tranqüllos e segu- quem ficaria responsavel pela tipo
lldade em Governador Valadares na· policiar a cldadc e entrl.'gou isso aros. Nào acredito que possa haver grafia. Respondeu-me: a tipografia.
queies dias de agitação? - O Sl!:- civis, a fazendeiros? - O SR. DE- agitação dentro de breves tempos, é de fulano de tal - não guardei o
NHOR DEPOENTE - Nos dias mais POENTE - Não, êle recebeu a coo- Pl'inclpalmente se continuar o 00", A r_ nome - mia eu não vou lá mais.
próximos da Revolução, sessenta dlas ,peraçíio do Batalhão - como não pc_ no nesta linha de •.. - O SENHOR Depois de um certo tempo, retirei o
aproximadamente, até o cUa 31 de dia deixar de receber. Naturalmente, RELATOR - Mas V. S' não acha policiamento. Passei a atripuiçio ao
março. foi que a atenção dos elemen· naquela expectativa de uma ordem de que a situação do homem do campo, Delegado de Polfcia e tenho a C~
tos de jdeologia comunista. se voltou marcha, Que poderla vir - caso -do cio homem rural. é uma situaçâo que pressão de que não houve empaste a
mais para. aquela regIão do Vale do deslocamento de tropas de Petrópolis tende cada dia a se Riravar, a ponto mento. - O SR. RELATOR - Ni \'
Rlo Doce, prJneipalmente, em Gover~ ou da Bahla - êle enUlo. já estava de chegar ao desespêro, e que êsse -;- O SR. DEPOENTE - Não. nla
nador Valadares e Galiléia. O papel preparado para não ficar sõzinho. _ agravamento de situação, êsse deses- houve empastelamento. E' a impru
do 6Q BatalhA0 em Governador Vala- O SR. RELATOR. - Minha pergun;' pêra, pqssa. algum dia ser um barril são que eu tenho. - O SR. RELA
dares foi exatamente policiar nquela ta. Coronel MArio, foi porque soube- de póivora para novamente têrmos TOR, - A informação nesse sentido
região e dar garantias aos habitantes mos aqui que toi um elemento cMl uma. agitação assim? - O SR. DE~ que 'temos é que houve o empaste1&~
em tOda sua amplitude. E' bom lem- armado que matou, em plena luz do POENTE - Realmente a.situaçãodo mento. Coro~el Mário, V. S' natu
brnr que quando o 69 Bntalhão. foi dia, duas llessoas. Pe forma que se homem do campo não é boa. Mas ralmente vai sentir-se constrangido a
para lá, já se falava em Invasões de fôsse talvez um solaado mesmo isso chegar a sel' um barril de pólvora. responder a. pergunta porque, como
terras na região. Assim. o papel do não terIa acontecido. pois foi êsse eu não acredito, porque, já. é uma Comandante (ie ,Batalhão, ela se ré
69 Batalhão antes da Revoluçtio fol mesmo destacamento que garantiu o minoria insignl!lcante. - -O SR. fere a seu superior hierárquico: Ó
exntnmente o de proporcionar a todos Chicão. que garantiu o Carlos Olavo, RELATOR - V. S9 não vê_ possi- Governador do Estado procurou ia
O!! habitantes da. região a neceS$áda os quais sairam incólumes. Quer di- b11ldade de a situação social do. cam- rantir os fazendeiros contra e••
garantia, e para isso recebiamos ins- zer que se a Polida, de fato, tivêsse po constituir um perigo para novas ameaças. constantes do Chicão, dlae
truções de autoridades superiores. feito o. polJciamento, e não êsse gru- agitações? - O SR. DEPOENTE - gruPO? - O SR. DEPOENTJ!:
TIvemos um caso mais grave, que foi po exaltado de civis e fazendeiros Não, ali só mesmo um ·trabalho pre- Plenas garantias. Eu mesmo recebi
o da lnvasAo da Galiléia, comandada certamente' não teríamos tido aquelas parado, como foi o do Sindicato do radiograma para. que desce tôdu ..
por Hem-lque de Tal, o mesmo Cjue duas mortes na rua em plena luz do ChIcdo, de convocação de gente de garantias ao direito de proprledad6,
comandou a invasão da BaIXA'ÜI. Flu~ dia. Eis.a razão da minha pergunta. qualquer natureza como alfaiates com que era o assunto na ocasião, sem,
mlnrnsp, elo famlUa ra.dicada em Oa- Coronel MArio, o Chlcão tinha 0.1'- rótulo de camponeses, sapateiros com contudo, prafl1car vkllêncJns e artil
lIléla. Nessa conjuntura, o Batalhão lUaS? O Sintllcato tinha armas? _ O rótulos 'de Presidente de Sindicato•.• trariêdadell. - O Sa-. RELATOR
del;locou para lá um polieJamento 1'e- SR. DEPOENTE - Eu nllo tive opor- - O SR. RELATOR - Vou lhe fa- Foi cUto aqui por um depoente q'J!,
f01'!;ado. E, evidentemente, não hou- tunidadf. e mesmo não competia a zer uma pergunta' para. a qual quero o Coronel José Ger.ll.ldo, pessoa. ~UI
ve df!Jouldade alguma em afastar de mim. de entrar no Sindicato naqueles wna resposta. de V. 84 como um ho- estimo e acho um homem de aItc~
11\ o perigo de. invaslio cl.l terra. - dia., porque daria a. impressão de mem neutro, no caso; como um ob- barlto, hoanem de bem, uns d~a8.
O SR. RELATOR - Na GaUiéJa.. uma lntavençAo milftar. Mas todos servador que e.U!ve de fora. Real- tes da n.voluçAo fol a ~verna
nt'~a ocasião, houve !l~uml'l. \ljl'tên.· os in~c1os do de que iA realmente mente, V. 8", Q()ftlO UI1). militar, como Valadares .. \)edtdo de um gruJlO
cia. contra faze~delr08 t - O SR. hav4& armas. Um candidato, para um Comandante ele Batlllhlo, deve fazendeiro. de lã.. Chegando.. '
DEPOENTIl - Kouve. JneGl1lO de- etlb'af pUA o Sindicato do Chioão ser um homem nellÚ'o nNte a.suntõ vernador Valadares êle ouviu
terminei que UM o«oIal S&esse \I,lft'la- t!nha. qUI! l'OS&Uir uma garruc~, 'QInA e é nessa. condlc&o «lU elJ quero a peISOU DO 69 :Batallifío. E a •
quéríto, por l'e~ lje Serusor ""da... - o SR. RELA.'lIoR _ tliMIlio de V...: Y.....~ que os dlnctl, CI* & tomou foi I
Secretário de SegütASÇA. 1"01 o Te- Um Jlka-páu qualquer, não é? - O {~ndeir06 de aov~ V~ladnrll6 Chlclo • o 6àrlOll Olav~ para
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jHórlzontc. Da! o. d1as os dois volta- feIto mnto mal~ao Brasil, ,e isso es- PreSidente da. Repübllcn ...... O sá. SR. DEPuTADO :MANOEI. DE AI;,-
. ~a1T!. V. s~ confIrmo. isso? - O SR. tlmula.va. expressões como aquela. do DEPUTADO MANOEI. DE ALME;rDA MEmA -Para: auxiliar, 1n!on.1l0 que.
DEPOEI~TE -' Sr. Deputado, não ChicAo. - O SR. RELATOR -:-Outra. - Oficiais? - O SR. DEPOEN'!'E - nosc~epoi1nentos, const~u a :vinda de
entendi bem a. pergunta.. - O SE- pergunta, agorll.. TamQém v: BOJo vai Dlzlam-se bfio1alsdo Ellél'clto. fim detcrm1n1'l.4oa agItadores, de detel'mi
NHOR RELATOR - Que' o Coronel íalar .como observEUlor no cnso. V. 59 missão do Govérno,para obrlgnr o nac1ns pessons da área do Tl'1íl.ngulo
:José Gerrudo foi a. Governador Va- não aelul que houve uln excesso de p5csoal a. entrar para () slnclicato. - MIne1rn. mio cheiíou l'lillguern tle
]adJJ.res n fJec1iclo de um grupo ela excItação de ambos os lados? Houve O'SR. DEPUTADO MANOEll DE AL- (noií:.O? - O SR. DEPOEN'~ - Não'
:fo.zendcl!CiS, para tomar provIdências um excesso - não quero falar desgí- l\6EIDA - Quel', dizer que, além eles- pot/Jo illfo1'f.llUl' esta. pnrtc. Quem f.:z
00.1)1'1',,15 e pl'l'lc coibir ll. agitação e ttt~ão, pnra tirar dêllse-o'mbito ideo- sa aUuêncl!l( do elementos estranhos declaração cle3ta. natUl'e:.'JI. C':;!llva se
que,_ chc:iLlnrJo a. Governador Valad:l- lógico - cleescitnçiio do lado elo aos objetivos ctn sindicn1iza'ci:o, 1l.1nda referindo a passado mais rCIrioto. O
l'as 80 OU'vJll ~v,f\rlas pessoas; entre as Chicão e do CarlosOfavo e excitllçáo hll:'l1o. úmá fôrça de for!'!.; • ti. pl'es- prõprlo ,Cl:.rlos Olavo, re:;lcllu muito'
qunis o C1l1cno e o Carlos OJavo, e do Indo dos fazencleb:os? 'Nli.o havia slonar ... - 'O _SR. D~POJ]H'rE'- tem]:'o no TrH:pgul0 Mine.íto" 'l'llIVéZ
(jue le'l'nl~ "~-es· dois cldadlloJ com, essas posigões muito durlill, muito.ir- COllg~O o elemento· a. se - inllCl'e\'er. sgja lllso. - O 'SR: PEPtrl'ADQ 41.1\- '
êle Pm'lJ. Belo Horizonte, e, .alguns removlvels, que se houvesse outra. com- - O. SRt DEPUTADO laAt-JOEL D'!!l ;iOEL DE AL'MEIDA":" lTão se 're
.c11ur. depo1n, ü!.e'!l c1018 cidadãos vól- pre<!nsfio, outro esplr1Lo, nf:a teriamos. AJ;..MEIDA - Jr~ coação, incIdia fere a Carlds Olavo. E' um oul1'o íato '
tl1l'D.m l1DVl,mente para GO"/c1'nal1or chc;::D,do àsltua!lúo a' que chcl;amos stibre o elemento do m~io rural ou que consta do 'cl~polillcnto. l'Jn.... 'la
;Vlllru1ul'cS .swm restrloão al!nlma, sem em Governador. Vnladl!.l'e.s.? V. S'lo sGbre o elemento dn. zonl!. urbe.nll.1 V. Si, lPCl-· tem conhecjmento '" -

. nue, l1ro,lrlt':Jcf:1 n1S1Ímo. i&sae tOlUn- niio acha que hôuve extl'cmos dos 'doU: l?rcjeúr~;vá allciqr entre, os Que já. vi- O an. DEPOENTE: - No inE'.nlcnto
dn.. -"V.' .S' conIlrma?':"-' O SENHOR lados? ,.... O SR. DEPOEnTE - Re- 'li~' no cl:\l1lpo, em' atlvltlndes Cll.m- nIto P0f,W prec.lznr.' - o SR. Il1:1'1J
DEPOEl-J'IE - N~o. O fll.to -sef,r.s-' alnlQ.Dte, WS ••• - O SR. RELATOR ponc&ls de lavoura, ou entre aquêles TAI;lO MANO:'1iL DE: ALlmIDA - ~•••
sou da sC!,IHn1e maneil:a: os' ,vala. - .Paço a.llcrguntl!. a V. s~ - per- quo' estaV~ 4esempro::;ados' na oi-. pzrp.mos por aqui, ScnJJorPj'eslú.mte.
dnronscs E:3l11ram providêncltllJ no Go- nútl1.:-me interromper - porque tenho tta.cle? - O aRJ DEl'OE;'J':Flll' - 11t"o EstoU, satlafeito e. ngtllclcco. - O fJ:'il.
verno. ~tfio' b Governador nchou in1'ormaGóes de que ,V. 5J é um h?- pO"",co escio.recer essa;Par~e,'porCjue De PP..ESIDENTllr:-' Eu, nu.menta,.Co
por beta mandar como tnedlndor 6 roem, ~uito cqUllibro.do, muito, sensato fatia. uma., a,glomera,çc.c à pol'ta do ronel Màrio SinJõ"s, tenho 1tido 0lior
Coronel JO::E'iOer.aido, como Coman- e que ,fOZ tudo ,pnra apll.oguar, por- s1l1dicato. Il:rll (11flc11 ,d1ur 'Se Ej1'am tunlctncte ele l'r::;r pr'J'gunt,as MS: nOll

,Clnnte Gera], um Delczado de car- tMto está em colldições de rcsjJonder ,:',yradorcs ou nl:.o. ,1'l!l vb'c:o.de não soa c:lcpoeDlct;, Iltnllol'a cu .. este~a
1'e11'o.. multo' eonhecldOl, e o CapJtlio a esta. pergUnta com menção. - O, eram ,todos lavrndore.:l. O Chicto B€U1prC u]:lurcntement:e dlS'tra1áo, te
Amaml, elo E:~ército. :Illsses três 10- OR. DEPOENTE -:., Realmente, .hou\'e era õ substituto de' Umá base cólnu- nho ncompállhado bem bs dopai
rn!)) trãlnr ' do. 'assunto, talvez '-por ID'.cessosdos êlols . lados, nms, ,por um n1sta. ...Ele ml1Mll'a' 'élue' á,\i ora ma1S m.mtos, e" quero. cilicr cem fnl.nquezn.
SUQ;cstãõ do José Getcldo" da ida lndo,pot exemplo, vamos dizer, o lado uma organlza!lfio de umn lia:o ,;Comu- tl!nl diminuir os OUU'O!l ~crlOt':l1r!l, fjllD

, d~zsrs homens n :Belo Horizonte, mas do Carlos Olavo, ,do Chleão e de ou- m[Jta, re.stabel~clmento de :Ulnll )jPoS\'!- en±~n!lQ ter -V~, S' feito. J:lr.lul l1.'11 de;"
nuo vluJou .c()m fIes. - O, SENUOR tl'OZ estimulados. era. Do provocaçl1o, era comunista. _. O an.: DEPU'f'AU0 poímsrtto. ,multo CCjulllblndo C,pOf.
nELATUn. - O fato de vIajnr é se~ li aç:lo, , e de outro lado, posferlor-' lVIAllOELDE ALMEIDA .... · V. ,131} jssa, gostarIa de fazer o!r;umas 1"ll'
cundflrIú. Mas (llos foram a :Elelo mente, é' natural, veio a reação ... disse (lue'-O, 'Cllicão crá t;Ubst.!tuto de guntM, PClU; vCJo, que y-. '~~ c;:to. com
Horlúo:nle'?- OBR. DEPOEN':r'Il-:" - O S~. RELATOR - V. S'não um ...?- O SR. DEPOE!~ - De pletmnente .der;npalxonado 110 n/:I;\In-'
,Fornm tl I:rlo Horlzónte. '-,- '0' SR. Cocho. que' essa. PI'ovocagll.o. que o 00- um comU111sta, penso que fa1et:Jdo' ou' ~ A prlmeIra pel'8'unto. é a se;Ju'n-
J,l,ELA'l'OR --E voltllrnm para ao~ v!)rno, terir. conrnCões de, coIbir, que o que ~e mudll,l'll. de GOi'arntldor', Vala- te.:.' V, SI) que acomr.\:(1111011, CUlb'irQ,'
vernlldor VlJ,]adares? - O SR. DE- Clovfu'no esmva em condições de im-- darea há bem tempo. ':' O' SR. multos vuzcs n' c1illli1ncJa ,o dcs~llrolllr

·POENTE -. Vo~t(l1'am. -O SE- pccur que isso .elet1ngrnsse em inva.- DEPUTADO MANOEL DE ALP.mIDA dos aconteolmentollj acredita (jl.le.
NHOR n~TOR f Sem que pro.- sOes. e que os fazendeiros não tinham -:.. V. Sl} não sabe qunl .érn o i,ome se nào tIve!eo haviclo cnt1mtllo' de ele-,
yJdl]ncjn. alguma tivesse sido tomllda. direito, com suas próprllls mãoll,· de clêsse-comunitlta? "7" O SR. 'DEPO~ mentos m;tcrnos li regllí'o, cJtlmulos
.- O sn. DEPOENTE _ Ou vieram fazer justiça? POftjUe havia um, Go- lID.'lTE - Tenho a. ltnpressllo de que da \i:;jto. elo MJplstro do. Ag1'1
n Erasllla ,antes de voltarem ,119.ra ve.rno, hA uma. PoHclà, há um' ·b!\.- tenho o nornç dele; _ Del',c-mever cultUl a, dn V)Zitll, princlpa..In1cnte, do
GovernaLlor Valadares. _ ,O SR. ta1hfto. - O aR. DEPOEN'I'E -: Tal- neste papel aqui. ",". para. sUbllti- Diretor da SUPRA, teria bo.VJrlo·
~TOR - Mas voltaram a Ga- vez pudesse, mas'diante daquelas .pl'e- tuir. RI'Jmundo Ferreira". - O SR. lllgumn nglomcrnçl!.o ou nl6'l1ma 0;1
vern!J.c1or Vcladares? - O SR. DE- gações da R:ícUo Maytink Veiga, todo DEPUTADO :MANOEL DE ALMEIDA .tn!IÚo em Governndol' Valado.res? Se
POENTE - Voltarnm,1l. Governador mundo estava JUI mesmo. situação: - - Raimundo Ferreira? - O sn. DE- exc'ulsse,jnos de Governador Vll.lnctc-"
:V:o.lntlnrcs. - O SR. RELATOR.' _ o SR. RELATOR ,.... Senhor 1'resi~ POENTE - E'. -lJ:ste era ,o chefe de res,' no pel'lodO do fim (le 1963 e ·inl
E provldél1cla. alguma foi tomadn? dente,· estou muito sitt1sfeito com as umai base ccmUirlsta. e o Chlciio .subs- cio' de 1954;. n pessoa elo ChlCf1o,· ns
- O sr't. DEP.OENTE - :Não, a coi. declarações do Córonel, tendo em vista tltulu o' Raimnndo Ferreira. - O SR. visltas que, aU' foram feitas por,
80. se al1nltnou pDr aí. ,A co.lza. nó vol- l!. lealdade, a. sinceridnde com que êle DEPUTADO ,MÁNOEL DE ALMEIDA autorldades !ec1erals. V. S~. entende
totI a agitar-se quando, o Ministro all prestou. Muito obrigado, Coronel. - Chiol\o !lIDa. soZinho, por suo. con- que se' não tivesse hl1Vrcto_ tsse estl-

,prnblill'o Neto foi lá. - O SR. RE- - O· SR. PRESIDENTE'-: 'Tem apn- ta,.oo tinha -ainda algwb'a orlentaçãp, mula, assIm' me:;mo· tel'Ia: h:wido
LATOR - Da Supra, não ,é? _ O lavra ,0 nobre Deputaclo Manoel de alguma subordinação? - O SR. DE~ um ambIente de ngltnçno rural em
SRI DEPOE.NTE ._. E'. -O SE- Alnielda - O SR, DEPUTADO. MA~ POENTE - o.mentor dêle .era il Car.' G01ernndor Valadares? E" apenas
NEOR RELATOR _ ". s'J ouviu, UOEL DE ALMEIDA - Tetlho aqui los Olavo. - O SR. DEPUTADO MA- um:l. opínlão. - O SR. DEPOENTE
p0l'VelJtum; o Chicão declarar 0.2'1 ,apenn~ duas.pergunta!!' para o Coro~ NOEL DE ALMEIDA - "Esta pet:gun- - Créio que nlio. A visita. de::sas
Çoronrl José Qeraldo que invadiria "el Mário, alIás uma por"inspIração ta. cuja resposta agradeço; é élo Autorldl1.des é que realmente ,.•• - O
as fazlmulls com Brizzola, sem Brlz. do nobre Deputado ÁUl'1nO Val'ois, que Deputado, Aurino Valois.. Agora eu SR. PREsron'TE' - Dom, a vIsita.
zola, com lei, seni lei, com a Supra. teve necessidade' de auséntar-see in- queria· saber, ,aliás V. SI) já d1sse veio est1n1ul~. mas também a. pre-'
flem fi Supra? - O SR. DEPOENTE cumbiu-me de caracterizar determl- alguma coisa a respeito: cnracteri· cmça do ChIcll.o e do outros elemen
- Por colncldl!nclll, nijo ouvi, .porque nado aspecto. Aliás, na SUa expo- zou-se belJ,J' a' presença de elem~ntos tos c' que criou o ambiente patoa que
o COIDntidante José Geraldo havIa slção, respondendo ao Relator. já teve ::strl1nhos no meio, fazendo presslioou pudesse .. estimulado. - O SR, iDE
me. permItido que eu "ficasse em casa oportunidade de'. dizer qU~ se obser- como agente intelectual, naqueles" dias POIDTTE - .Realmente, a visita dessa.
por bll.vl'l' nnlJnlhado a. noite télda. vavam alfaiates fllZcnl!o parte do stn- de maior intensidade de agitaçlio?- gente. o estímUlo que deu' tiOS

'l'1110 nsslstJ a essa reunião. Mas foi dlcato,' sapateiros e. Outras categorIas O SR. DEPOENTE .:... V. & -se refere agitadores em Governador Valadares·
a prlmelrl\ coisa que êle me contou: profissionais, ,inteirlUÍiente estranhas à o G07ernador Val~clarej:l ou a.'•• - é que pôs aqUele região em cbulllll1o. <

"O SE'nh!:lr p<!rcfeu uma reunião em atividade do meio rural. Era uma. O SR, DEPUTADO MAr<lOEL DE AL": - O SR. PREblDENTE -·0 'Ela
que 'o Ch1c!i.o declarou, perat1t~ a percentagem pequena ou ero. predo- MEIJ;>A - tiJlcmentos vindos M' {oro., talhúo de ..V. S" aindl' continua em
Jmprensn, (jue 1nvac11rla as fazendas minante essa dlstorçM ç1e finalidade cl'c outros lugares. Conhece Jü- Governador/Valadares? - O SR. DE
de 'qulllrJurr maneira".. Alliil.l· eJltava do sincUcnto? - O SR. DEPOENTE gum caso? - O SR. DEPOEN'l'Ef -' FOENTE - COOtlnua: -. O SR.
prencnte um jornalista de Belo Ho- ..:.. Não posso dar uma resposta pre~ A invasão "de· Gttl11éla foi coman- l?nESIDENTE -:. 'V. ,SI), pelas obser
riZonte, multo conhecido,' um l'lldi:l~ claa, porque"na ,grande parte dos sin~ dada. por,aenrique. - O SR. DEPU- vaçôes JJue tem -feito, embora, eVi
lJstn, - O SR. RELATOR _ V.-S~ dieallzados havia'maIs, descmpregadôs. TADO MANOEL DE ALMEIDA - dentemellte, não 'esteja, toí:los os d1ns.
não neha que o Chicão, dizendó Isso - O SR. DEPUTADO ~OEL DE Que nâo era do mei[j? i' ,O SRI DE- nns t!squInas, nem 'nos bnres, acha
'li uma nutol'1c1ade como ó o Comnn- ALMEIDA _- Mas ê;;ses desemprega- PÇ)ENTE, - Não. me tem famllla em que a calma. se restabeleceu comple~
dl1ntc dn l:'oHcla. Mllltar de Minas, dos eram do meio rtJ1'w- ou da cl~ aal11éla, mns reside no Rio hA bem tamente, ou acha. que ainha 111\.
devia lmedlato.ment.. ser pr!so e pro- dade? - O SR. D~OENTE- De- tempo. - O SR. DEPUTADO'M.A- um agrupamento comUnlstll, um dls
cessndo?' _ O SR. DEPOENTE- Se- gempregados apanha.dos de vários pon- NOEL DE ALMEIDA - No Rio de positivo comunistlí dIsfarçado, pronto
rIa. ,urnn J1rovidência, mas hum mltro tos. Não se podia dizer serem todos Janeiro? - O SR. DEPOENTE ,~No para entrar em ação? ,V. EXn. acha
govêrno federal. .:.... O SR._ RELATOR valadarens,es ou todos empregados nM Rir de Janeiro. - Comandou aquela quo êles ainda éstão. artlcuJ:tdos
_. Mas Ne declarou a. uma autoridade fazendas vizinhas. Nãc\ se podia pre- invasão de Galiléia se l1ão me en- ou i'oram cOlnpletamente desbarnta..
IrO Comandante da POllcia. de Minas: cisar isso. A verdade é que ... - gano vestido tnmbênt de padre, Ilquela dos? ..:. O SR. DEPOENTE ~ A cal
que invadlrla, que .faria isso com ou O SR. DEPUTADO MANOEL DE,A1.· história, da baixada flumInen.'tq, e a ma reina tranqullamcnte em Gover
l\IJm lei. E' um desrespeito à auto- MEIDA - Ma.c se eram empregados presença de carros de- chapa branca, nador Valadares. - O, SR. PRESI·
ridade, um atrevimento, uma audácJa. nas fazendas· vizinhlJs, estavam eM- t. porta do' sindicato do Chiclo, em DENTE - Não' tem havido ocorrên
l!1 êssc homem. com essa aflrmaçno pregados.-- C 'SR. DEPOENTE - Gallléla. quer dizer, tudo Isso indica oia em que a Batalhão tenha de in
diante. mll1tarmente,da maior auto- Pois é, mas ai não se podIa precisar a 1nfluência de elementos estranhos tervlr? - O SR.' DEPOEN'r,E - Não.
ridade da Pollcla, de Minas,' vaI. a isso. só se a própria 'direção do sin- at melo. - O SR. DEPUTADO MA- Absolutamente. Está' tudo em paz,
liel0 Horizonte, vem _&. Brastlla e volta dleato conseguisse pegar o Chicâo NOEL DE, ALMEIDÁ - Sim, .mas Agora, quanto a agrupamento de co-,
mc61ume; !lca por isso mesmo. V. 6' para. prestar esclarecimentos. Mas a fora disso, não tetrl conhecimento .de munistas, como tod!,s, sabemos,

· nÃo acha que a providência. ai seria verdade é que até elementes do Rio pessoas que Vieram de' outros hIgarelJ, o partido comunista é uma. orgam
processar êsse homém, .prender; que dI Janeiro •.. - O SR. DEPUTADO transportadas para. fins de agitação, 1.8Ção secreta, nunca se pode afirmar.
l\. autorldll.de ai falhou no seu dever? MANOEL DE A:LMEIDA - ••• fa- para orientar o movimento que já es- se estão em reuniões ou nã.o. 
_ O 'SI:"/' DEPOENTE _ Nfl.o, não z1am .1I~.rte .do sIndicato.. - O SR. tava em curso? "7" O. SR. DEPOENTE O SR. PRESIDENTE - Outra coisa,
~ _ O SR. RELATOR _ SIm DEPOENTE - ..• fazíamparte do - Transportadas? - O SR. DEPU- ~ mais uma informação que pedimos.
~. ea' nÍ\o está obrigado ti. en11tlr opi~ ilndicato, e algUnS, para 'estimular os TADO MANOEL DE .II.MEIDA - V. '84 tem elementolJ Pal'a, informar

·~o. _ O SR. DEPOENTE _ Digo sindicalizados .... - O SR. DEPU- Sim, transportadas pa~a GOvernador SO o Juiz de Dir~ito e o Promotor.
que nAo houve mesmo falha porque TADO MANOEL DE ALMEIDA - VaJ.adares, de outras Cidades, &e ou· hoje _ responsáveis' pelo ~tor jttdt
lholaraçõe!l comI) aquela eram tilO CO~ Esta intormJLÇIO é multo lml1Ortante. tras regiões do :matado ou de fora eiário em Governaitor V.ladar••
~lU'\S que já passavam .. hAbito. Por- - O SR. DlllPOENTE - '." se di- do Estado? - O SR. DEPOENTE - ainda são Oi m~os do tempo 4,& r.-'
uw, n4quelll él'OOa O Presidente .1olio ziun' ofi~iW, di'Zendo: 'Vamos ltlndlea- P&11IO.Clue rHl)Oftdt s e6ts. pergunte 'foluçlo? - O BR, UEt'OENTE - BiQ
t%Úll\l't dtlrta QU. MlatutlIldfãrlos têm liEat'. ~o,-aqu! a nt1l.ndft<lo . do (jO~ refetoênciA ao Henrique. - Õ og Wlest1'lM• .- O BA,'~ PltES!Dl!JNTl!L'. ,
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Tanto .. Juiz como o Promotor? que esta Comissão Parlamentar de rigorosamenti! com os' seus destinos Deputados presentes poderão fazer'
O SR. DEPOENTE - SUl dois Inquérito foi instalada há aproxima- hlstótJcos.'Antes de dar a palavra à pergunt.as que serão endereçadas ao

Jullcs e um Promotor. - O 8R damentel:i meses e visava, no tempo pessoa que dentre as três fará a ex- Dr. José Maurillo o~ a qualquer das
PRESIDENTE - O DeI~gad(l m1litar de sua consllluição, prIncipalmente posição. 'lucro, como Presidente da duas outras .pessoas. Vamos conslde
nlncla é O Tenenle·CoJ'Onel? - O SR apU1'llT In"ll:;ôes de terres, premedIta- Comll'lsão, apresentar os membros da rar que êstes tres depoimentos se re
DEPDE.t"lTE - E' o mesmo. - O SR. das e lÍa malor importância política mesma. Agradeceria se os Deputal'los, !Jumam, para fins regimentais,' num
l"RESIDENTE - li: o Comandante do que se rcc-J.stravam na região elo VRJé ao tempo em que !ôssem citados scus só. Está, pois, com a palavra o Dl'.
J3ntalháo ainda é V, S;1 - O SR do. RlO pO('e, no Estado (1e Minas ue~ nomes, fize;;sem a fineza de se 1e-· José MaurI1lo Paula. O SR. JOS1:
DEPOENTE - EXato. - O SR. PRE: cals, prmclpallnente no )'Iunlclpio e vantar, para uma apresentação ~e- MAURíLIO PAULA - Sr. Deputado
SIDID'lT"' - Agradeça muito o de- Comaica ele Govemador Valadares. raI. A minha frente, está o Vice- Cunha BUeno, atendendo à sollcita
pOllncnlo ,de V. '5", em nome da Co- Posterlormeute deliberaram os mem- Presidente da Coml..<.são, que é o çile de V. Er", vou faZEr o relato
lníssão e no meu próprio. e peCl1rla bros de.:;~n l,t'm~ll.O 1180 se lixar Ilas Deputado Oscar Corrêa. tia Ulllão mais breve posslvel do que temos co
Coronel Mario, Simões Soares de observal;oea que pudesse colhêr e le- Democrática Nacionai de Minas Ge- nhecimento. Acho que podemos in
SOUZll, !õsse V. SO porlaelpl' ele um yantar na Região do Vale do RIo Do- falso (Pahnas I. A minha direita. en- 101'mar à Comissão aquilo que '00.
Ilgraclecimento do PI'esle', )te da c~. ma:::. também, estender as suas contrlH:e um dos nobres DepuLados parece mals verdadeiro a respeito :10$
Comlssào - arreemo ele iodos os vIstas e as suas pl'eocupações para do Estado de Minas Gerais, integl'an- problemas de terra no Oeste do Pa
IDfm'Jl'OS -' ao Coronei Con.andante outras l'egiões do País onde porven- te da bancada do Partido Trablllhls·' raná. -Eu Iniciaria dizendo que no
da. PollcJa MilHar de Minas, com t1;1ra se regJstrassf'm episódios que t!\ Brasileiro e Relator desta Comis- Oest.e do Paraná o pí'oblemlt pode ser
quem temos mantido contacto perma- d~i:ssem respeito a questões sociais sao, o Sr. Paulo Freire. (Palmas/. dividido da segtúnte manelra~ primei
mntc. solleM 'ndo que transmita orIginárias de disculiSões em tôrno de O outro membro presente da bomis- ro, há o c,aso da Faixa do Fronteira.
~"Jsos n oficiais' daquela ml1lcla. para direitos .patrimoniais ou de posse só- são dIspensa. apresentações. E' o E: segundo, há. imóveis que outrora.
(11Ie compareçam. E - COmo acre- b!e QUll1bfl.ucr glebas. Neste instante, Deputado Urio BertoH que, acred1to, pertenceram às Emprêsas Incorpora-
<ln? que o ':lepoimento dE' V. S" e o nao pod d t h í t d "ti 'uJ!,mlo que se vem a tortl"r pelo erla,. o mesmo modo, deixar en a. ra zes pro un as pou cas nes~ das ao Patrimônio da União - de~

.. , de me refcl1r, para fazer justiça. es- ta região. (Palma..q). A minha direi- poís 1191' decreto governamental :ta-
menos da PoliCia MilHar, queria que peelalmeníe ao nobre Deputado Lkio ta, também, está o nosso companhei~ ram' súspensas essas concessões e
V, SO) :tõsse pessoalmente, porque Bertoll, ilustre representante do Pa- ro de trabalho, o taqtúgrafo, que veio mais tarde, na. )ustlça, cancelad<ls
Jlula nós parecI: mais do que uma l"aná junto aos altos conselhos da com o objetivo de colaborar conosco transcrições de alguns désses Imóveis.
J;!mples carta, um simples ofIcio, o República e, se não me equivoco po- na missão de colhêr os depoimentos; Quanto i't Faixa de FJ'ontelra, segun
portador elos nossos agradecimentos ao litico mllUante nesta região.' O e, à mlnha esquerda, o Secretálio do nos consta, em épocas passadas,
Coronel que comanda fi, Policia Deputado Lirlo Bcrtoll, desde a Il1s- efetivo dl!:. Comissão, Dr. Jl:dmo Pros- várias pessoas, de diversos pontos do
Mllltar de Minas Gerais. - O SR. talação dos nossos t.rabalhos, sampre sard Paixao. (Palmas). Vamos, a se- Brasil e mesmo da ~·egIÍlo. dirigiram
DEPOENTE - Pel·feltamente. - O pediu a nosza atenção para as difi- guir, tomar o compromisso legal das requerimento ao SPU - Serviço de
eR, :?R.ESIDENTE - V. s~ deseja culdades que crallí enfrentadas nesta pessoas que irão depor. (Os 81'S. Cel Patrlmônlo da - União - pleltean10
fazer mais alguma. 'deciarnçáo? - O região dl!3ta unidade da Federaça"o Francisco José Ludolff1 Gomes, Dl'. áreas de terras eujas dimensões vn-BR. DEPOENTE - Agradeço li honra .ela ('scolha da minha pessoa para levar E, embora não seja hábito das Co- Roberto Piaskowsky e José Maurlllo davam' de acôrdo com o respectivo
c;, IlgraçJecimcntos av Comandante- missões Parlamentares de Inquérito prestam o compromisso legal>. O SR, J'équerlmento - a. ba.>e por requerl
-Gel'nl e agrlHleço, em meu nome e no viajarem constantemell~, delibera- DEPUTADO LíRIO BERTOLI - Sr. mento era, de 500 alqueires, havendo
I .. d G mos que. em homenagem a ·S. Exa.. Presidente, peço a palavra. O SR. alguns pedindo âreas maiores e ou-

eos coronels c o'·el'11ador· Vala- esta serl'a a pl'imel'l'" vI'a"em da Co- t>R"''''IDENTE T I t d' d . E ..••dares, a maneira hOnl'osa com qUI! '..... ......., - em a pa avl'a, o ros pe lO o areas menores. """es
fomos aqui tratados. _ O SR. PRE- missão. de vez; que aqui viemos, n5.o nobre Deputado. O SR. LiRIO BER- requerimentos já. eram acompanhu
BIDENTE _ QmmtQ à quesU10 da com o objetIvo de prestigiar êste par- TOL! - Sr. Presidente, V. Exa., na dos de serviço de medição de campo.
pn~l':l!gem e ás despesas de hotel, eu 111lneLtar e êste eminente colega, mas. exposIção brilhante que fêz~ cltou o memorIal descritivo e marco, mas t,l
pcdtl'la que, terminados os nossos tra.- pl'incipnlmt'lltc. para colhêr _111 /';'Cl1 meu nome, dizendo que, se não' lhe vêram seu curso parallzado ou anda
nel Mário, allás uma por Inspiração os elementos e os esc1arecÍ1nenros 111- ralhasse a memória, se tratava de um mento lento - enCim, nunca chega
bll.lJJOs, ou amanhã, à primeira hora dispensáveis aos nossos trabalhos. Por militante politlco nesta região. Sr. l'am a ser expedida sas cartas de afo~
V. SR se ent~ndesse com o Senhor Au~ üma sugestão que nos parece mere- Presidente. nobres Deputados, sou um ramento, o que seria. II meta final
gusto. E.stà encerrada. a reunião. ceu ,a aprovação integral dos presen- dos fundadores desta Cidade. Fui elei- dessas pretençães. Muitas dessas pes_

tes. a Comissão Parlamentar de In- to por êste povo para. representar soas abriram fazendas na região do
DEPOSENTES: JOSÉ MAULILIO qurrito, neste Munlclplo de Cascavel, Wda esta região. V. Exa., Sr. Frcsi- Oeste, plantaram. construiram, e ou

P~l\UL.l\. FRANCISCO JOSÉ LU- alivIrá o depoimento de três pt.'s<;oas. dente, féz a àpreselltac;ão de todos os tras não. A naioria dessas pessous
DOLF'FI GOMES E ROBERTO PI- Acredite que, sendo pessoas de fai~ Deputados. peço licença a V. Exa., que estavam realmente trabaihando
Ji.SKOWSKI. xas diferell,Les da vida da região, ie- para apresentá-lo ao nosso povo. O na terra, estabelecidas, depois ~ue

ReunJão do dia 31 10 1964 remos, ouvmdo o pensamento delas. Presidente que nos honra, 8r8" é o apareceram eis titulados, como cha-
<:vratutlnn)' . de certa fonna colhido a rl!édla do grande cidadão brasileiro CUnha Bu~- mamos aqui, '..sto é, os proprietáriOS,

, pensamento de todos aqueles que no. (PaI/lIas!. V. Exas., meus caros os 'detentores de títulos de domínio
Aos h'lnLa e um dIas do mês de ou- aqui se preocupam com ê.ste assull- colegas, estão em terras do Oeste do pleno expedidos pelo Oovêmo do Es

tubro de mil novecentos e sessenta e to. Ás pessoas que serão ouvidas são Paraná, em uma zona pioneira. E os tado do Paraná, fizeram composições
quatro, perante q;.;ta Comissão Pl1r~ o Coronel F1'l1nclsco José Ludulfli políticos da 'região, se bem que lu- amlgáveis. De sorte que o problema
lnmentar de InquérIto. os 8fnhores Gomes, Engenheiro Roberto Plasko- tem entre si, no conjunto lutam, na ficava assim resolvido. Outros, enLra- .
JOl;ó Maurl110 Paula, Francisco José wski e o Dr. José MaurUio de Paula. verdade, com um só propósito: fazer ram em demanda, achando que os ti
Ludo1f/i' Gomes e Roberto PÍasko- Considerando que o pensamento dos com que esta terra pioneira um dia tulos eram nulos e que deverIam lI!'r
,yskl, prestaram os segullltest;ldepol- três é mais ou menos coincidente, seja integrante daquelas outras que canceladas as respectivas u·anscrições.
m:ntos: O SR. PRESIDENTE' _ Es- acredito que um dos três deveria fa- podem ser exemplo de prosperidade Preferiram. assim, o 'caminho da jus
t~ .Instalada a 25' reunião da Comi!:- zer uma exposição, tão breve-quánto e progresso da Nação. Lutamos com tiça, em vez de entrarem t'm qual
8no Parlamentar de Inquérito vl:,an- posslvel, do seI! pensamento sôbre és~ enormes dlfJculdades ,e.r. Presidente, e quer composição amigável. ~ bastan
do a apurar e propor medidas quan- tes asswltos. Porque, na realidade. uma delas sempre foi aquela da te reduzido o número de pessoas que
to a Invasão de terras. <Leitura e esta ComIssáo não se limita a pro- disputa em tômo do direito de pro- se encontram realmente ocupando a
uPl"Ovac;ão da ata. da reunião ante- (:tirar apenas apurar as ocO!rmcil\9 priedade. Não vou entender-me por- terra e esteja. em demanda. Não te
rior). Acredito que interpreto o pen- porventma l'cgist.radas em qualquer que V. Eleas. conhecem tão bem quan- mOs conhecimento denals do que
Sllmento de todos os membros da Co- p6nto do território naclonal quanto a to eu és~e problema. Acredito inter- uns 10 casos em todo o Oeste. daqui à.
mlssflO Parlamentar de Inquérito ao êsse assunto O nosso propósito é, na pretar os sentimentos do povo da re- zona de fronteira. Não temos, real~
rolciar os nossos trabalhos. l1estp. ma- medida elas nossas possibllldades ao gião Oeste do Paraná ao abraçar-lhes mente, conhecÚ11ento de um númcl'o
nhã. no Munlciplo e Cidade de CaB- encerrarmos os nossos trabalhos, dar- e agradecer-lhes a vinda até aqui e mais de pesosas <lue estão em cima
caveI, ~ferecendo os nossos melhlll'es mos conhecimento do resultado das d~zer que esperamos que das conclu- da terra e que merecem proteção de
ngrndeClmentos às autoridades locais llllSSas verüicações e, também, su~e- soes desta Comissão Parlamentar de algum órgão governamental. São'pes
pf'Ja llmabilldade de nos terem aguar- rir, através da Mesa da Câmara dos Inquérito o Oeste do Estado do Pn- soas que não vou dizer tenham sido 
dnelo 110 aeroporto. &lteã agradeci- Deputados, ao Poder Executivo e a raná tenha o seu fruto ou tenha, ao ludibriadas mas que possivelmente
lllentos são endereçados ao Poder Ju- outro.'1 podêres da República aquelas menos, a prImeira semente plantada achavam que o documento hábil de
diclário, ele vez que ali se enconlJ'a- medidas que julgamos convenientes e para solução do sseus ·problemas. veria ser o aforamento, e nlío o utu
va o .Meretissimo Juiz de Direito da acertadas. com o elevado objetivo de {Palmas 'Prolo1!gadas~. O SR. PRE- 10 de domlnlo pleno. Não temos eQ
Comarca. ao Exmo. Sr, Promotor às tentar extirpar, de uma vez para selll- SIDENTE - Sensibilizado, agrade~o rhecimento de um número de casos
nuLorldudes do Executivo e às a~to- pre, as düiculdades que decorrem da a manifestação de aprêço e simpatia superior a. êsse citado, ou seja. maIs
:rlclades legislativas, representadas pe- lutd. incessante e permanente que se que acabo de receber do nobre ou menos 10. Se, porventUra,' houver.
los 81'S. Vereadores. N~o poderlalllos, vem travando ao longo dos séculos, I?eputado Urlo Bertol!. _Mas~ 'na reu- alguém que conheça um númc:-o
também, deixar, neste histante, de Ia- em tõrno do dlrello de propriedade lldade, ('sta manlfestaçao nao a. re- maior, poderá. dizê-lo; acho. porém,
2er um registro especial da presl'.llça sôbre os vários pedaços do chão bra- cebo pessoalmente para. o eventual Que meus companheiros de trabalhO
elo Coronel da Fôrça Policial que é sUelro e. com Isto, evitar a agitaçilo PresJdente dos nossos trabalhos e. estão de acôrao comigo. O SR. CEL.
o comandante. desta região do Estado social Procurando definir perfeita- sim, para todos aquêles Deputados FRANCISCO JO~ LUDOLFFI - O
do Paraná. A propósito, desejo igual- menté o direito de propriedade, na~ qye, mais uma vez, dão a. demonstra- número é reduzido. O S!t. ROBER
mente aqui regl$trar os nossos me- da mais estamos fazendo do que çao exata de seu esplrito público, del- TO PIASKOWSKY - Sao todos eo
lhores agradecimentos ao Governador cumprindo o nosso dever e procurRn- xando o confõr.to da. capital, passan- phecídos. O SR. JOSll: MAURíCIO
Ney Braga que, espontâneamente ole- do fazer com que as nossas leis des- do longe um fIm de semana, consa- PAULA - Podemos até citá-los pes
I'eceu, a esta. Comissão Parlamentar de de a, Constltulçao até as leis mÚnicl- grado por todos para viagens de pas- soalmente. Agora, de pessoas que
lnquerito tôda a assi~tI!ncia. crl8n:lo pais sejam obedecidas rigorosamen- seio em companhia da. famlUa, pal:'a mo"am forl\, que, >1or' exemnlo, moram
1ncilldacles de locomoçao que nos per- te Porque acredito que os paranllen- virem aqui cumprir o seu dever. MUI- em CuritIba, São Paulo c RIo de Ja-'
mJtlrão, em breve espaço de tempo s~ que allul se encontram sabem to obrigado ao nobre Deputado Llrio neiro, havia muitos casos. Quase tô
visitar inúmeros munlciplos coll1elld~ que ')em ('Iscipllna sem esplrito de Bertoll. Dando Início efetivo aos pos- da. a faixa estava requerida na dh,~
informações que reputamos' preciosas ordem e ~sem resPeito ao direito i:f8 ~ab.alhos, ~oncedo a palavra ao tância de 66 quilômetros da fronteira.
para os nossos trabalhos. A fim de alheio, jamais cons uiremos dar r. ose Maurl1io Paula Que foi Jn- Mas essas áreas de terras foram
(lue as autoridades e o povo de Cas- uma. colaboração efeu: ara ue ês- cu~bldo de faze~ ~ exposição. S. Sa. ocupadas pelos respectivos proprletã
flavel possam conhecer as finalidades te País, de dimensões ~ont,i~1ltll.is fara.f ur't exposlçao tt.:mto QlI1mto ~los. E êles estão hoje numa sItUA-
do nosso trabaiho, cumpre-me dizer que se chama Brasil possa cUl!lPrJr P:SSI vtoe drevCe e'l Pãos erlormente. +u ção Inversa. Têm suas benfelt~rl9s,

, e a l' a om S5 o e os ou ,ros suas fazendas abertas, suas coMntas
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s·~ a~~ !' PIIO~ ~.~ o poütico :na.tlwahnente um::er' "A"j •
o norma~énie, sem ~el1hun:ll'lo ~', 00'mà·r'êsdiver a. QUC&t6o dà. melhor ""'"' un.o em oonse- aflui. O SR. JOSJ1: ~IAUR1LIO

" rinoia dêsses elenienÇóS. Al- manéira, mâs não côns;eàue porque o quênc4l- ,~que fôsse uma única au- PAtJ'LA - Não moram aquI. O SR.

f consesulram l!.enteilias lavorá.- interêsse cfa paite contfã'Ha. é muito toriáade ibeumbida de tratar do pro- DEPuTADO PAULO FREIRE
, no plano possessório,. com_ inter- gt:ande. Quem comprou, açha que blema, esfaria. resolvido o problema :tl:ssés casos são muitos? O SR. JOSi!:

,fI!'lS proib~tórlost manuten2ao de nfi.o pode p'erder,porque pagou caro da. fa.fx!;\ de tro~telra. b SR. JOSi!: MAURíLIO PAULA - :esses não.
P9sse, e estão com a. situaçao pen- as terras. De sorte que permanece um MAUR!tLIO PAULA - Estaria resol- porque muitos' abandonaram. os·
«!pnte,; na expectativa. Mas também problema aparentemente dificil de so- Vido em praZo muito curto, que não outros foram ocupando e nunca mais
lj,~o em número bem pequeno. Qunn- luçio mas na 'realidaden6.0 é por- excederia a.seis meses, se houvesse se interessaram. outros mantinham
to à faixa de Fronteira é o que po- que se os Órgãos governámentais no- harmonia entre os podêres, se êstes essas áreas de faixa de fronteira mas
~eriamos rela!ar de ~rovável interês- tadamente' os Ga União, baixássem baixassem, um ato SÓ" orientando e requereram ao Estado e ,COnseguiram
f}e da Comissao. Tudo que se conhe- um ato esclarecendo a sltl,Jação e ori- traçando diretrizes. O SR. DEPU- o titulo também. De- sorte que a- si
o,e é isso. Agora, :fOlia há muita on- entando os colonos não haveria TApO PAULO FREmE - Mas liâ tuação dêleil sé normalizou, ~sses
W\: "A faixa. vai vingar, a faixa. é maiores dificuldades'na solução do outras terras que não estão na faixa constituem a maioria absoluta. Os
quem manda etc. etc.' Paralela.- problema em prazo .relativamente de fronteira. São dessas compa.nhias, que estão fora e têm as suas áreas
Jl.1ente a êsses _acontecimen~s, a ,es- curto. i!: o que tinhamos a relatar e do INIC, da SUPRA. como agiria- ocupadas por outros também são
rtD. argumentaçao, a essas dlScussões, estariá à. disposiçãc. dos SenhOl'es mos para pacificar, e tranquilizar poucos. São mais ~u menos o mesmo,m questões outras que às ~êzes não Deputados para qualquer per~unta. O estas áreas? O SR. JOSl!: MAURí- número. Não conheço mais. O SR.
e~nvolvem nenhum d~cumento relatl- SR. PRESIDENTE _ Antes de dar LIo PAULA - Daria uma opinião a DEPUTADO PAULO FREIRE - O
V:P à faixa de fronteIra, normalmen- a. palavra ao Relator, gostaria de sa- respeito. Por exempio, no caso· do Cel. Franciljco José Ludolffi Gomes
~, quando se pede ação possessória ber se o Cel. Francisco José LudoUfi imóvel Andrada ou Timburi - An- falou ria intrusagem. Pergunto: essa
oli de outra natureza, invoca-se a Gomes e o Dr Roberto Piaskowsky drada era o documento antigo que gentQ que faz êsse trabalho de ali
!4\i~a ,de fronteira como tá!>ua de lia!- têm alguma coisa a acrescentar. Por- pertenceu a essa emprêsa, e ·foi titu- ciar fammas e trazê-las, age com
Vª,\lao. Relativamente aos Imóveis que que às vêzes, numa exposição para 1'. lado. no govêrno passado com o nome que propósito? l!: financeiro, poliUco
nertenceram às Emprêsas Incorpora- qual .não se fêz um' roteiro, o depoen- de Timouri - houve realmente uma ou ideológico? Falo em ideológico
das, h~ uma colonizadora que se tor- te, não ~bstante a sua cultura e o invasão. Formaram-se núcleos e, ín- porque a nossa Comissão é para apu
%,fgu sU(lessora de parte dêsses imóvels, seu profundo conhecimento -do assun- clusi"e; criou-se um _municipio que rar subversão, as. causas de inquieta
~ouxe gente, abriu, oidades no Esta- to, pode omitir algum detalhe. O SR. só pertence a essa área':'" e não pe- çães. Há o propósito comunista ou
4,0. i!: o caso da. "Pinho e Terra", qUe CORONEL FRANCISCO LUDOLPFI gou a área Mda, porque são cêrca ideológico de agitar contra o direito
ae base~u nes~e documento. Mas, de- GOMES _ Sr. Presidente, só desejo de 52~000 alqueires e o municipio de propriedade?' Há o interêsse de
~~s, velO a tItulação do Es!ado e 1'0. reforçar um ponto de' vista. O SR. abrangeu cêrea de 40.000. Agora, as ferir o direito de propriedade? Agem
;,,:,am can..celados na. Justiça. essas PRESIDENTE Pois não. O emprêsas alienavam iIr\óveis ao Ins- essas pessoas com objetivos financei
tFp'nsc~içoes. De forma ,que fICOU a SR. CEL. FRANCISCO JOSl!: LU- tituto Nacional de ImIgração e Co- ros, polít:cos ou ideológicos? O. SR.
'ltua2ao pendente. Processou a cl>lo- DOLFFI GOMES ,- l!: o da intrusa- Ionização, o INIC; coma extinção do JOSi!: MAURíLIO PAULA _ Há os
np:açao com base numa documenta- gem 'que tem sido muito grande INIC, investiu-se em seus direitos a três simultãneamente. Há elementos
~~o e o que estaria de pé !t0je era ou-o atu~lmente. No momento, é p maior SUPRA: tases propl1etários vende- que .. vendem com fin~ lucrativos a
_1'{I.. Ai há uma oerta difIculdade nos problema na região. O SR. PRESI- ram.as áreas pará. diversas pessoas. posse. '~sse é o objetIVO financeiro.
!certos que os propr!etários natural- DENTE - O que V. Sa. chama de Uma grande parte entrou e está co- Paralelamente fi, .isso. há, por exem~
wente procur~l1!- fazeJ. com ,?S elemen- intrusagem? O SR. CEL ~ANCIS- Ionizando, com titulos. sem maiores pl0, a ideologia de alguns que pre~
~.s que. adqulrlram terras baseados CO JOSl!: LUDOLFFI GOMES - i!: problemas. Outros não conseguem gam justamente a desmoralízação do
![9s documentos dessas * 'cqmpanhias a entrada ilicita na terra. é a inva- entrar, porque a área está ocupada direito de propriedade. E, acobertan~
9,J,le, por -sua v;ez, não sao contra os são de terra. Há elementos que es- Vai-se fazer um acêrto e vem essa do essa gente, há o interêsse politico .
ª<!ertos. Podenam?s acre~centar o tão vendendores de posse. Vendem o mesma hipótese. Não invocam a fui- de um outro, que dá cobertura com
:woblema de a região ser pIoneira, co- Sul do Rio l""'a"u e vão procurar fa- xa de fronteira, mas invocam que o fm's '~ediatos. O S'R. DEPUTADO-ml? ,disse o Deputado Lírio Bertoíl. . ....,'." Y l' t ' ....
~. o afluxo de colonos de todo o ter~ mihas no ""ia Gr.an~e do Su., ra- título não vale, que o documento vá- PAULO FREIRE - Como hostillzar
1'1t6rio .nacional que acodem a ellta z,em-nas para propnedades já anti- lido deveria ser o do INIe. O SR. o adversálio. O SR. JOSÉ MAURí
Í'~ião. 1l:les pr'ocuram mais a terra gas, de 30 ou 30 anos, e invadem es- DEPUTADo PAULO FREIRE - No LI0 PAULA _ Exatamente. Há os
p'~ra, depois de se localizarem, tenta.- saspropr!edades. Tomam co~ta des- que tange a. áreas não da faixa de três em conjunto, As vêzes o pollti
i'em regularIzar a sua. situação, Nesta sas propnedades e às vêzes poem até fronteira, que solução dariamos? O co não está sabendo que há intro
~rt-e há grande especulação pOr os donos para fo~a. tate, a meu :~er, SR. JOSi!: MAURíLIO PAULA - dução Ideológica naquele momento.
jj~rtede elementos que vivem disso, é o problema ma.s grave na reglao. Acho que deveria ser, a' União abrir O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE
que vivem da venda ilicita de posse. O SR. JOSÉ MAURíLIO PAULA - mão dêsse direito e dar apolo ao ti- _ Mas' para combater o 'adversário
~es' chegam e dominam uma grande Iiorque ai há áre~ tituladas há mul- tulado, ao proprietário para que fa- qualquer arte êle, usa. O SR. JOSÉ
At!9a um terreno que está aparente- to tempo, inclUSive antes da lei de ça os acertos através do titulo, mes- MAURiLIO PAULA - -E".<atamente.
mel).te vago. Jll vendem a. posse 'a pro- faixa de fronteira que f!,la, em do- mo que depois de anuência a êsse t ~ êsse O. problema: fundem-se os
!lO caro aos colonos que trazem co~ minlo perten"~nte à Uniao. E essas documento. E pode fiscalizar 'Para três. '.0 SR. DEPUTADo, PAUW
ibo se fÔsse terreno já legalizado: Vão terras também e~tão ~endo invadidas. qUe não haja injustiça quanto ao co- FREIRE _ Mas a maior percenta
~ohendo, de colonos. entre os quais O problema da mvasao não é por se lono "que está. em cima da terra, pa- gem seria a de objetivos financeiros.
ninis tarde surge a dúvida.' sôbre qual tratar de .faixa de fronteira. O pro- ra que não lhe seja pedido preço O SR. JOSli: MAUR:J:LIO PAULA
ó' documento que passa a valer, por- bleu1& ~é porque encontram áreas li- exorbitante. Há proprietários que Exatamente. O SR. PRESIDENTE -'
que vem um e diz que é o t;la Faixa vtes e é fácil proceder dessa manei- têm muitos colonos. Houve pessoas Tem a palavra o nobre Deputado
d,e Fronteira, vem outro e diZ que o ra. O SR.. PRESIDENTE - O En~ do Norte do Paraná que venderam Oscar Corrl!a. O SR. DEPUTADO

,fiue vale é o titulo do Estado. Cria-se genheiro· Roberto Piaskowsky tem tudo que tinham lá e compraram OSCAR CORR1l:A _ sr. Presidente,
- éritão, êsse ohoque constante entre alguma .cosia a dizer? O SR. RO- terras aqui,; por desejarem áreas não tenho perguntas a fazer. Estou
-interêsses em j~go., O, colono normal- BERTO PIASKOWSKY - A únicll: .maiores. Cregaram aqui e lhe disse- satisfeito com os esclarecimentos
'Jllente é decttrto conhecirhento jurf-' coisa que devo acrescentar é que ·os r~m: "Titulado aqui não entram". E prestados. O SR"DEPUTADO PAU
'dico a êsse respeito e, quando é mal podêres públicos deve1!1 remover essas nao deixaram entrar. O. SR. DEPU- LO -FREIRE _ Sr, Presidente, pela
~n!ormado criam~ se essas -divergên- arestas de atritos que surgem entre TADO PAULo FREmE - V. S' ordem, No inicio dos nossos tr~ba.
oias de difícil solução e que nos pa- Estado e União nQ que diz respeito a acha, por conseguinte, que, mesmo lhos, V. Exa.., declarou que três fa~
Tecem mais de ordem educativa do essas áreas· da .região da faixa de em relação a. estas terras fora da lariam mas creio que poderia abril'
que propriamente econômica. Mesmo fronteira. 'Uma 'vez removIdas, pode- faixa de fronteira, .se a União· e 9 oportMidade' para que algum outro
os proprietários que chegam à região ria, então, o problema ser tratado nos Estadll entrarem em. acôrdo, o pro- interessado ou alguns outros interes
e encontram posseiros trabalhando as. devidos. têrmo~, porqUE;. o que ~xi;ste blema se resolve tambél1l? O SR. sados falassem. O SR. PRESIDENTE
~rras nunca procuram despejá-los~ de efetIVO aqUI na reglao é a dUVIda JOSi!: MAURíLIO pAULA - Resol- _ Perfeitamente. Estava apenas
desalojá-los. Sempre buscam o acêr- quanto ao domínio de certos imóveis. ve-se mais fàcil~ente do que o. da oonclúindo essa.. primeira fase das
W. Isto é ponto quase que pacifico; O SR. JOSl!: MAURíLIO P.AUl1A - faixa de front~lra. O SR. DEPU- três pessoas mencionadm;. Há. sôbre
Só recprrem a medidas de despejo em Norm~lmente, a proposta do tltull!'r TADo PAULO FRE~ - Então, a mesa. a solicitação de .um cidadão,
oaBo extremo. l!: não tem havido des- é aceita pelo colono que estã, em Cl- para. o Paraná, se a Umao e o Esta- cujo nome é Antônio padovani. O
:\lejo de colonos na regiãl>, a não 1Ill1' ma_da terra. Ocorrem e.lgumasex- do resolverem entrar num entendi- Sr. Padovanl teria manifestadõ o
no 'lninimo possivel e em número c.eço.es, em que .às vêzes se pede de- mento, o problema fica solucionado -deiejó de ser ouvido pela ComiSSão.
muito menor do que em outras regiões maSlado. Normahnente a proposta é em tôdas as áreas, de. companhias, Indago se êsse Sr. se encontra pre
oompletamente normalIzadas. De sor- aceita, mas' i.!?so não resolve o proble- INIC, SUPR,A e da Faixa de non- sente. (Pausa). Está presente o Sr.
te que essa parte social não é agu- ,ma, porque fIca na dúvida. Vem um teira? O SR. JOSi!: MAURíLIO Padovani, morador da Cidade, que
cada no sentido de o colono ficar sem e diz: "O que' vale ó isto", enquanto PAULA - Completamente. O SR. havia manifestado o desejo de fazer
propriedade, sem terra. Isso não há outro d!z: ~'O que, vale é r:qullo". DEPUTADO PAULO FREIRE - V. seu \ depoimento. Explicou-me, par
na região. Quanto aos imóveis das ~le,entao, fIca ~a dúvida e nao quer S' distinguiu dois tipos, da faixa de tlcularmente, que o seu filho é que
Emprêsas,' como já rel!ltamos, o pl'O- comprar o 'que nao tem valor. O SR. fronteira e daS companhias. Diz V. estaria,~em condições de prestar me~
blema é o da dupla transcrição; Di. PRESIlJENTE - Te!D a palavra, o S. que, quanto -ã faixa de fronteira, lhores esclarecimentos. No entanto,
zem: "Isto era' do Instituto Nacióllal Deputado Paulo Frerre, Relator. O hâ poucos casôs; 10 mais ou menos. seu filho não se acha presente. :ll:le
de Imigração e Colonização. As em-' SR.· DEPUTADO PAUL() FREIRE Agora, não entendi bem se êsses 10 está: então, enviando ao Presi,dente
prêsas hnviam alienado ao· Instituto - Sr, p~esidente, é 7y'idente que há casos das pessoas que moram aqul ou da Comissão um memorial por êle
e com a extinção do Instituto pas- um confllto de jUl'lsdlçao entre a au- se são de tOdas as pessoas, incluindo assinado. O SR. DEPUTADO OS
f1ÔU para a SUPRA"~- Outro àspec- toridade do Estado e a do Govêmo as que moram fora. O SR. JOSl!: CM CORlttA - Sr. Presidente,
to é que o colono do Norte normal~ Federal na faixa de fronteira. Veri- MAURíLIO PAULA - lllão. São pela ordem. Seria interessante, datei
mente compra posse e dai vairprocurar ficamos isso desde que começamos a cêrca de 10 elementos que requere- venia, que O depoimento do Sr.
terra. O colono do Sul normalnumte ouvir depoimentos 'no Paraná.' As- sam através do SPU e que realmente Padovani fôsse lido para que os pre
compra posse e clãi vai 'procurar ti- sim, l\' minha pergunta ao depoente ocupam a terra. Porque há áreas sentes inclusive, pudessem~ também
'bulo. ~ É uma posição inversa. E são seria a seguinte:· Entende V. S' que respeitadas como de fulano, de SOO avàliar da realidade do que nêle se .
Qrientados por elementos que cOmltn- se êsses dois podêres se harmonizas- a 1.000 alqueires, e acho que o clda- contém e, se necessário, apresentar
clam grupos que dominam regiões às sem estaria resolvido o :problema da dão nunca veio a Cascavel. ~sse é o alguma CÓrreção. - O Sª. PRESI•

.vêzes protegidos por alguns politicos faixa de fronteira? Se a União e o problema. O SR. DEPUTADo PAU- DENTE - Há aqui também uma car-
nác. vou :iizer no sentido malicio- Estado se harmonizassem. tracassem LO P'REmE - :ll:sses não moram ta do Sr. Esuel Fórtes. Vou pecUr., ~
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atl Br. E"crctárlo quc proceda Ao le1~ empregAdo de nome~ Ovídlo, prova. dJs.so, posa0 assegural'~1hes quelçi.o 1la 501ução cio proble-ma. de t,o,..I
tiUl''' do.:; c1o.s uilCWnenl(ls. que Sf.!l'~ o, qual 1'oJ prliso, cspw1cado e do qual êste.s serão os que estarão na presen- ras nesta. região de apresentar .. se
tm::orpol'frdos no llO~o proc\:'sso. _ O tlrlU'SUl !lo qua.nt1a de Cr$ 100.000 ça. de V. Exas. procurando não mos-. guinte exposição. - 1. Dia.nt~ de
eR SECRETARlo - <Ltl:) "Exm9 ,cem )nU cl'uzeiros). Dessa. escolta trar os fatos mas esconder n venda- de.<;liSes ac1Jninil,traLivos pot parte de
é';. Ptwul:l1le ela Comissão de Del).ü- fula. parte l, conhecido Sarg!:Dlo de. parque esta lhe é prejudirial. Por ad1nilústrações anterIores no Estado
t"dos Federais que se encontJam ne;;- AtUIUT tie Oliveha, famoso e temido confllU' uas lels fec!eraIs e pensar que do Paraná, da.ta. venia, veri11ca.ram~
tl1 CJc]o!le ce C;:'ocllvel, E3laclo do 1'.;1- j::elos h.:llnlcldioa que Ja. praUcou nes- o Dlreit~ e a Jllst.iç.a devem prcvale- lIe as mals tristes tragédJas neste e
.rauà.. Com O t.e1l1do respl)it~. 1.:1 ta. e na Comarca Je 'unrapuava, c.!- cer, venho, de há do!S anos a ~ta em outros munlclplos vlzinholl, com
(Ju:!Ltltwc cleo llma aas JnúmerL!& vEi- UlCS &.rics até IOje upunes, conlJr- ~rt8. to1'1'cndo nas. mãos dll Dlreto- O' desalojamento de famillas, mortes,
mJlS ti':! i'(~~'r:o. Em lll:Sllntos de tar- tnc é do l'011hec"lento gOl·aJ.. Al~m ria. do Banco do Estado do Paraná espancamentos e outros íatos, dos
;t.".:, Vf;,2Jl .:cp..".s;J1Íar a ueguime l'e- d~.:!:et fa.ps. é de consIderar outlO que tem como seu empregado ,o f3- quais ti. imprensa 1H~clonI11 deu a d~
clawrtçao: A.,Ú3 t<:r veliIicado no ".·upo lemlVel pclM suas faÇ:UÜln.:;, :noso ~sLolciro Marino Belo. que 11a vida publicidade. MlI3 essa. publ1c1
S!T,'lr:o elo rilt:hnún1o da União. que grupo- êl>"~ composto dos indlvídl10S asslmçáo Elo Govêrno Ney Braga, foi dade, ao invés de melhorar a sltun.~
1!5 t~ll'a.:; fduac1as uenuo ela P:1...'ts J1U<.éblo B!nl1onl e Augusto .•atardo, prezo nMta cidade, a titulo de ~cm-' çao, tornou-se sempre mais a5uda e
de l''Iontdra. ae .6 quilômetros per- reapcnsã\'cls diretos pelos tristes pIo contra ~ 05_ jagunços que Infesta- cruel. - 2; Que, como é do conho
t~.nrcrn n Ull1t.o Fedtral, apliqU~i tu- ':lcrp.,c..me."llos ven1!('o,l103 recente- Vanl a região. No entanto, llPÓS I~u, cimento de V. Exas., as tel'l'as sl
uo o que 1)O$u1a em uma detcrmhu- mente na. rCílllio denominada. Três passou a ser funcionário do 132noo do tuadas na FaIxa de Fronteira, de 63
éb área de t~ras. cujas posses !or.'m .G:<uns, .t11lJl;ClplO de oJ::tancluva til) Estano. tendo-lhe sido até l'ntreg'le qul1õmetros, segundo o Art. 84 da
mlqulridnó, de pnmeiros ocupantes e 3111, nesta Comarc,s de C.ascavel, l::s- policiais para suas incursões contra. CCJD.SUtu~o Federal e inúmeras de~
del o 11[(;/15",:11'Jo umlwneuto na sua tado do P,ll'anâ. Acantece, porém. que minha pessoa. meus empregados e cisões do supremo Tribuna.! rede:al,
JcgallZ",!:ho jtU)to ao SPU, estando êsses vrotegldos estão pll1' fora de meus familiares, tendo ê5!le em aua são de domlnlo absoluto da un1ão
('om as tllXa.'1 de ocupaçúo prev.lstns pr(lceu,o, quando, .11'. realidade, f.âo companhia os jagunços Antenor p,,~ Federal. e, dentro dessa Fa1xa, são
p2JU Decreto-Lei n~ 9, 760 dm'idnmen~ també'm crIminosos porque provoCJ- reira. D~.nt8S, "IU1go "Balano", Pellio milhares de colonos que ~tem em
te pagas e com trabalho de vulto ram o Jonfl1tG a.través de~ seus asse- Amantíno, -autor de homicídio nesta permanente sobressnJ.to dJaute das
Cj1>!:!r na Ilwaura, pi.'c\llÍrJa, sulnocl1l~ ela,;, ~tl' grupo "em de lo~ dnta, ComnTca, Piauí, Ooiano e .outros da permanentes llJ11eaças dos grl!eiros
tlJm e m'iústtia. c0J11orme se faz pu- lendo inlcHulo no lovêrno passJdo mesma espécie e profissão, não ,se po. que, através de subterfúgios e 1nfor~
l-,llco e notório. Não obstante essn S1- as suas falcatruAS, COJ1St"gulndo tUflo di!ndo excluir o individuo de nome mações faJsas em processos. conse~
tUlll;'ÜO de fato e de dlrt'ífo, o Banco nn. base do dlnhel o C! contlnuaudo Art.hur Bl'unO Junges, sócio e agrl- guiram fazer com' que o Estado do
U1 .Estndo elo Pnilmá S.A. em con- lmplClt"3 e despzcocupados. Enquantil mensor' da Oia. Bent.belm & Cb. Paraná lhes expedlsse titulo de do
lU)t! com l!. l~mlgerada Cla. Ben- isso, os Ilustres julgndores e legislllo- Ltdn. DI'Jltre êsses fllJ11osas, enMn- mInIo s6bre essas terras devidllJ11en"
UlE'Jm &, Cln. Lida. P3SS0U l) Invatllr ores ficam às voltas com informa- tra-se tamMm o Individuo Mlroslllu te ocupadas e legallzadas junto ao
e turbar n sua Meti ele terras que se (;Õ~S Inverldlcaz e falsas e que visam Lítvisld que. condjuvado pelo D!rc<: Serviço do patl'1m{m10 da Un1ãn. &1
]Dealiza Da teglão ele São Franciaco Il beneficJar· determinados grupos de toro Sr. Irineu Ara<tjo, constando are tuação essa que vem até impec1lncIo,

..Municiplo'"e Cmnarca de Toledo ne'!: vi!!,nrlstas da terra, dáta ~:enla. k;m serem sóc~os em compras de plnhpl-_ não só 11. tranqüilidade da região, mas
1~ Estado, rll2llo pl.'la qual, no' Julio 1963, o Banco do Para:nl' S.A., por ros, fol um dos individuas que tnm- até o seu progresso. - 3. Que ti
('UlJlpetente. que é o dos Feitos dr. seu diretor da Cal'teira PatrimOnial, bém perturbou grnndemente 11 mlnhl!. verdade que dentro dessa .Faixa de
FDzm!ln Públ'ca da Capital fiz com Sr. 1líneu Araújo. Jétt'lInlnou a m- "ida e n minha propriedade, euj~ Frontelra. encontrnm-.se portadores
quI' .f{jsre &.julzada Wl1a açüó de ma- vnslo de minha fazenda. por cem jll.- razões estão expostas. Era a amblçlW de titulas de domÚ'Úo do Estado do
)luten~üo de pose, cuja Ml'dicla foi :;unço:; ~ c!'m twiiciftlS, Í!Ul: espalh lIt' sem entrAnha:' contra os colonos. sr!1~ Paraná, mas estão Integrados às ter~
cieiericla JJmJna.rnlL'nte. No entanto }·a.1. o te.n'(jr, eSpaIlcarJdo. atílantlo DeI?uln.dos. ja corre o boato n1lLirci nlS} tornando·a produtiva. pelo seu
llPÕS o IlI1U cumprimento, os a..TÍ, e ferindo, p')is se encontr~ hoje wn da"c de que um grup::J de IQ'I e os, trao~o e da respectiva. famílla sen
'::jJ'a;r~!J ~e manobras escU54s. alegl1u- hD.nem de José Ovídio Ferreirs. mll- portadores de t1utlos do Estadt;' sôbre do que ézses portadores de titUlas
da donunlo do Edado, conseguu'am tUlzado em virtude .. e um Uro q11e terras situadas dentro da F~L'ta dll de dominlo e.'tpetlldo pelo Estado do
:fuzt'.l' com que o 1'o'IM. Juiz revO\;\'lt8~ lhe deram na cabeça, tc..ldo sido apa- FronteIra, já se Orgll.n1Z~ como Paraná ocupnntl's e!etl\'CIS da respee.
!'!; ll. medida. anteriormente concedi- nhado dentro de &Ull. casll.. Jeasfão ~m de outras feitas, para lm~ft";"donlU' o t1va área e estão perfeitamente 1lS~
Jl1, ctn ra2fto do que fui, com m:lls' llUl e.fetnaram até a prW\o do Sr. espírito de V. EsM" tml~' o que segura.dO-'l pelo Art.· 105 do Decrelo
Ilezesseic fLm11ias. desalojado c1us DepoS1tm:lo Público da Comarca de a. yerdade surja, tmpt!dlndo tl\te Ví Lei n9 9. '1eo, de 5 de setembro de
trrres, com enormes prejulzos. Dum-' Toledo. Sr. Júlio ..ichéfer, que t.:tl Exas. cheguem à verdadeira t; roa 194ü, que é, conto V. Elea. bem me
f.f' de tnl situação recorri ao Suprl!- comluzido prêso ã. Delegacia destl cl- conclusão, impedindo que a lel sejl\ lhor do que nós canhece o que' re

J:ll:> Tríbitnnl Fedêral e o EJl:m9 Sr. dade, num ver:b.uJt'lr.. furaclio, pols, cumprida, Impedindo que os C010;'103 gula o assunto de terràs situadaS
.Mll1Jstl'o Vilas :Boas, Relator do pro. a1í!m das violêncja.'j praticadas, 111'1/1- da re-;dão sejam tratados como seres dentro da Fl\lXa. de Fronteira. de G6
l'CSSU, lcslnurou a Posse, mflUdaUila dlram outra. Comarca. e ai! pratio:-a.- humanos, Impedindo que se fll.l:a jus- qullômel.ros. - 4. ~ Que, na. rea.l1dl1.
J't'lnteBCLll'-me nQ\'ameute, o que t'~'1 ratn (!sses atos de vandlÜlstnO. E ê tiçn. impedindo, enfim. o cumprlmen- de, não há nenhum problema. de ter~
(JO\·~dll.mcnte cumprido. Mas, dlante justo, 8rs. Deputados. que a verdade to da lei. data venla. ramo pelta q\llÚ

j
l'1\S, porque aqui!I05 que estão na.

clls~o, como o processo voltou l\ Se- surja, que a. verdade lhe<. cbegue !lO imploro e suplico que o as.sU11 o se 8 ocupaç!lo eletiva. da terra dentro da
~\.I.ndn VUl'.l da Fazenda Publica, C'lM conhcclmento e ql ~, se alguém de rl's~ esclarecido bilateralmente, para que Faixa. de. Fronteirn., ou lega.liz.ados
dt·:rf.:llt;nO para que o MM. Juiz r.on- poDrllbilldade no assunto estiver en todos possam mostrar a situação co- diretamente pela. União ou pelo J!)l
cluls.se as provns neceaírias, nova- volvido. é prec]s() que sufra. li!: con.'(,'- mo realmente ela é. e não como 4!sse tado do paraná, estão perfeita. f!' to~
menle o Banco do ElItado conseguiu qUênc1ns legais e que nquêles que U!m grupo pretende. Finalmente. _Senho- talmente assegurados pela lei, pois II
:f0::('1' C-'lJ"l quI" tz:-c ilustre Magjst,m. por lciblto prelllar informaçõe.,,'{ taJS1S 1'05 Deputados. na realidade nno exis- UnJão, na conformidade da reletldo
<lo detern'úUJJ5:.e tl. demarcação de lm!l seus superiores tif'jam tnmbém pu- te problema de terra nem s?clal na Decreto, depois de competente v1sf.o
1:1)1;), _Dl ell de, J58 PJq.ueJres. t.ransfor- nidos para completa mornll.znçáo UI) região. p,!)is os que eslão radlcadoo à rIa, homologàni a. ocupação Sf'Jl1 qual
mU11C!o n n~,jo, que e pooossorla, em assunto. que já (>~tá envE'lhecendo terra estao, por certo, garantidos pela. quer delonga, data venta. - 5.' Que
di'l11UrClJl.ó'rJa. /lata t'en1a fato -"sse junto com suas vitimas. $ de !le no~ lei, e os grileiros portadores de tHu- o pl'oblcma que se pretende CÍ'iar o
Q'le velo cn\W.3r novos prejuízos e no- tar que o Ilustre Juiz dE' Direito da los sem terras deverão ser responsa- apresentar I a.os Uustres legls1adoreg.
,'W' pr<:ocupaçõcs, poIs a referida Comares- de Toledo, diante de tanio bUlzados porque são os que desejam federais não exL<;te, data vellia, pois
:r:tntheilll & Cln. :LtdA" através de barb:1tlsmo, determinou 11 instauraeão e prll<'uram criar Um Imll.ginârlo pro- os que qUeJ'en:t a elClst~ncla dflssl' pro
,jt:pJnt;OS nrmlltlos, passou a nmeaçftr de competente Inqll~rJto policial. que blema com a finalidade de preocupar blema. são aqul!les portadores de t1
f' perturbnr n legJão, deolarando-se se aeba. em lUj!l\}' Incerto e não sani- o Governo. que tudo tem feito parti. t,ulos expedidos através de .fraudn
:pwpiJet.u-la dt' ";LÜS te.l'NUl, que nunca do, ° que niio deixa âe ser uma Ilba- soluc1onllr o assunto, que não é pro- sõbre terras da. Faixa. de F'rontelr'!'
jlouprJnm t.e'r sido /lU:lS. JI' llcôrdo ctlm mlnáveJ !njustlça, data lInda. Que blema. mss vem sendo imped1do pe- ocupadas e legalizadas de aedrdo eorn
t1 IpI que l'egula o assunto. Como é, podl.'remcs fazcr, Sra. Deputados? A los ínterêsses escusos. Se fOsse feita a. LeI. - pots basta umn vlstClril\
,),ubJlco e Jlo!drJo, o Estado do Pa.~ não ser recorrer la sábias decisões dt" uma sindicância em tõrno do ns.sun" 'i1t loco para Q. constatação d&ses
~:ml\. no GoYL!rno p:tSSl:'d~, expediu V. ~s .. para que haja uma 001'.1- to, muit.n. gente que, diz querer solu- fatos, P9rque êsscs elementos é que
'Ululas a pt's..SlJas até lriexlStentes, e r.lIo defInItiva no aasunto. Em dceOl'- monar o a~unto serIa por certo res- não deixam a região tl'anqUlJa. dlan
l'~,t('s Utu]os foram trllm1'el'idqs. l'êncfa désses acontecimentos. pro-- ponsabUiZ1lda pelas Inverdl1~es que te da pennnllente 8meftt:& de invado
nÜ;Ht{g dI' p:'IOCuração em ~eausa pro cl1re~:J D!rettlf da C:u-telra Patrlmo- encaminl1a ao Govêrno. O;; lavrado- e de despejo dos eolonos já integra
JJ~Ja' uo jA IUU1OSO ex-Deputado Joào mal com o flln de solucionar o as- Tas só querem paz e ~arantia para. d dos nas térras. Senhor De:lutadu e
E'.'l.llll'S que, para aeertar uma. situa- aunto, t~ndo u ,lesma me dito que !\Cu trabalho. pois nada mais a!q)l- Ilustres membros deMa Dôuta Co-
• - Q 110 BanC'), entreso\. tais terru. s6 mp l"enderlllo cJnco alqueires lJ<) ram a não ser poder crlar seus rl- missão, através de uma I11vesugaelia
1: I) Banco do Estado do Paraná. S. pr~ de CrS 100.000 por alqueire, o l11osLmesmo dentro dos rigores da bl1~teral na região. c1lel!ar-se-â sem
J\ , c,)nhl'Caldo 11 origem llicita e ol1- (fue -não lol possíl'f'l aceitar, pois te- lavoura e, nestas condições, conliam delongas. à verdadeira conC"!usão, qUI!
rüJno~a dl' tais ~('tras. re::ebeu-as e nha certeza de que a UI'ião Fedem"!. no alto esplrIto de V. Exas., espe- é pac.ifica e sem problemas, a não
lJoJl.' ia fôrça pretenda coouelitQl' 8.Qtl.e- depa/"t de rel:ul:lrlz::rr a mi11hll situa- ra.ndo que haja. lima. l11'ovidêneiR de- ser ésse único e exclusivo falo de
],1 "-ômblhe1ra contra os colono.s lia 940, depois de recrber as tl\X1\S p~e- fin1t1va SObre o assunto. - Cnscnvel, elemento& que Si'gllldamente crIam
ler:J:ll;1. rlentre 0$ 1uais me encontro, vistll.& em lei. de ac6rdo cam o regl- 31 de outubro (te 19!i~. aI .'\ntOn10 situa~ões alarmautes no região como
Jt:sj'!;'('luadoNlS de tUTas. .JStentando me enfitêutico. tem responsabílldacle. Padovant,.. O outro documento. a'J- foI o raso re::ente da l()('a1id~de ele
t"l~ titttlos que segundo recentes de· e 1110 deixal'lÍ qUtl seus atos sejllm slnado pelo Sr. "EzUl"] portes, é do Três .Barras, Munlc1p1o de C'atnndu
t.l~(les do Su])~emo Tribunal Federal, desmoralbaclos de tal maneira, coma sep;ulnte t<1or: ~Exmo. sr. Deputado \'8S do SuL onde os verdadeiros res
:rrrtcnde;n ~<:ar-se das terras pa:ll vem aoontt'cendo. Eu posso provar Cunha Bueno - Eminente Deputado ponsáveis ainda não apareceram por_
'!<''ê,'llUt-lM 11 preços exorbltn.nte.s. li que sempre fm wn grande agr!c1l1- Federal e DD. Presidente da Comfs~ que gQ~a\·a.t11 da mais absoluta prot••
colonos lncautos. Que sel'âo escravlzA- tor, desde o Estado de São Paulo, poiJl. são Que se encontra nesta cidade de (!lo. data vlmia. Al~m disso poderli
LOS. 1,,10 nltm de ptetenill'rt'tn des'~ com êste são 'luatra sertões que abro Oa.scavel, - Estado do Parnná. - O lle1' constntado que elementos' re"pon~
lí)j~l' os 'er;itlmos ocupantes da. União à. custa de trabalho meu e de m!nhl\ slgnat1\rto tia presente. advogado dl'~ s'.\...els, auleú. até uarJamt'ntnrt'!!: U('lS
TNrr..ll, oculuntes êstes. de acô:do numerosa t'amiUa, razio peID. qual $<lU vidam!'ute inscrito na ordem dos Ad· suemtituios dG Estado do PlU'lU1lÍ
com a lei. 1: tão lastimâvel a situa- de opinião. data '1!l1Ía. que se slntU· 'lo'!l\dor. do Brasil. seção do Paraná, em terras situadas dentro da Faixa
~ií.o. que, há poucos 411... ou seja., na que &5bre os ngl'lcuItores do Ufalf-o e llob nO 2.000. residente. nesta cidade, da Fronteira. ti lIÔbre terras devida
rlla se!.'! do cQtrente: mês, o Banco do sóbre os e!q)l:'culadoretl de ten&., pois à rua .Paraná. 3,109, tendo tomado mente ocupadas e lemülzadns no ser
Eotz.do do Paraná, pO!' seu procura- são llt'Ulpre ')S l>l'lmelros a. se apresen· conlll~clment6 de que uma' Douta Co· viço de Patrlll1ÕJ1ió da União J:IOl'
clur, encaminha uma petl,<âo à nuto- tar às autoridades. mostrando-se den- missão de _DE'putadO& Federa1!l dig~ colonos de há longos anC\S rad!cádc.<;
r.1dade pollolal Jêste Munfefp1o, lq. tro de uma pelt' de eordelro qUlludo. namente pr...sldida por V. Exa.,. to- na mesma' terra data flen.ia Outro
E.'Jb~lítuida, 'sa1iel~p uma. ueolta. na %'t'aUdade. li,o \'erdadc1l'1)~ lc.bll$ ma .. liberdade e eom a devida lt'nta fato que \:etn coàdjU\'ando e'colabo
pr~ prClee4er " ~ da _ ...~ e sem entran.hl.l;. llt$, como ~ acatllllle-nt-o e a ~tulo de e.()labora~ ranclo \3&1"& .. nito solUçàQ de proble.-
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hia que pretendem criar 6 a not-órialJá ot'ereOOuPal'tÍ acô~do, dent'1'o das titulo. G M. PR:d,,'IDENTE - E:itã ta :Município de Oasc8.vel, fazenda'
lnorosidadc do Serviço do paf-rlmônio bases, r.e não me engano. de Cr$ •• préSente um pAulista. antigo, que não sinceros votes para que Os prasilelros
nas conclusões dos processos de afo- 7.000.oo?' O SR. P.ADOVANI PILHO vejo há. muito tempo; o Sr. Antônio de todos os quadmntes que aqui co
trlJ,mentoa que por ali correm. Ar:' ~ _5 e. 10 alqueires para cada. i8ml- Mái1ho,ex-Pre!eitc de Ãdamantfna, laooram' para nossa grandeza sejam
gumentam, ainda., os portadores de lia. O SR. CORONEL FRANCISCO que deseja. prestar esclarecimentos a bastante felizes nos seus empreendl
titulos traudulentosrque des~jam dar JOBS LUDOúP'FI aóMES - 800 al- respeito do assunto. O SR. AlITO- mentos. A nOllSa Comissão, com a.
cinco oú dez alqueires aos verdade!- queires, cllsse-me 0_ Diretor da Car- NIO MARMO - SI'. Presidente:' que- ajUda de Deus, espera. cumprir o seu'
a'oo colonos e para êles milhares de telra do Patrimônio. O SR, PREaI- ria apenas esclarecer que a. união àá dever, sugerindo, .eneaminhnndo no
alqueires de ,terras, o que não deixa DENTE - Quero lembrar ao coronel protocolo para qunlquer, requerlm.en- Poder Executivo e ~ outras8.utorl
de ser, data 'Venia, um atentado, pois hancisco José Ludoolffi Gomes e ao to. Se V. Elm. requerer o Hotel dns danes as conclusões dos nossos trll
ac aquele que vive exclusivamente da Sr. Padóvat1Í aquelas palavras que Cataratas, eID;' daria. O protocolo. E balhos. lnIelIztuente, como' os se
telTa, não -tendo nenhuma outra aU- disse h~ ))ouco. Podemos tomar co- coiu êsse protocolo é que estão agtn- nhores sabem, o Poder Legislativo,
vidade, fÓl' -desalojádo da. terra e :Ci- nhecimento de casos concretos, por- do. O SR. .PRESIDENTE - Tem a. por .fOrça de expressão, é uni poder
caudo com uma área- tão d1minuta., que será através do casos concretos palavra o Engenheiro, Sr. AntoÕ111o de desarmado. Não temos a poss1billda
-- qual o fundamento para que os e da repeitção deles que poderemos OliveIra. O m. ANTONIO DE OLI- de de intervir diretamente na exe
que não vivem dela querem-na só- ter U11ln visão do conjunto, mas não VEIRA - Desejo esclarecer que, an': cUção e no cumprimento das leis.
mente para especulação e escraviza- temos êste poder que ~tá reservado tos, do .despacho do· requerimento, é Entretanto, estejatn certos de que to
ção do verdadeiro lavrador, - pa.ra ao Juclfciário. O BR. DEPUTADO preciso· fazer a medição dlU- terras das as observações, todos os depoi
pretenderem, milhares de alqueIres? PAULO FREIRE - sr. Presidente, para se' apurar alÚ'ea' dlsponivel. mentos, tôdas as cânversas que pu
Dal n césar o que é de César e a. perguntaria ao ilustre; Corone~. de Muitos ficavam no RIo de Janeiro, d~os- manter em Cascavel e no
Deus o que é de Deusl Ouvir-se, Se- quem é o Banco. "E'- do Estado oulé em São Paulo e em outros lugares e municípios vIzinhos serão tomadas por
Mores Deputados, também todos os particular? O CORONEL ,F.RA..~CIS- l'equerlam b vêzes 50.000 alqueires. n6s na maior consideração. porque
(lcupantes legais de terras situadas CO JOS~ -LUDOLF.Fl GOMES - E' :tl:stes requerimentos não poderiam em es~os compenetrndos de que en-,
na. Faixa. de Fronteira. parece, data do Estâdo. O SR. DEPUTADO PAU- absoluto ter uma solução porque era contrnrmos um J,'oteiro, de que ílur
'Venia, uma providência que muito LO FREIRE - Pel'gU!1taria. em se- necessArio, pr1meh-o, medIr as terras mos regras -para dirimir as dúvidas
ajudará as conc:lusões e os. esclareci- gundo lugar qual a inf~uêncIa dos e demarcá-las. O Estado do Paraná;, que existem sõbre as terras constitui
mentos necessários para que a splu- madedeiros nessas questões de terras. com todo o seu corpo funcional -de sem dúvida. um bom serviço 1)resta-

. ç/i.o seja _dentro dà lei é sejam bll.11l:- .tIes não têm um dedindo nessas 400 ou 500 homens. encontrava dtli- do ao' Brasil e à região. Porque os
dos os ,aventureiros e e.speculadores questões? O SR. 'CORONEL F'RAN·- culdades para medir as terras: 'os Srs. não ~esconJlecem, que. no dia
,de terras, que outra coisa. não fazem CISCO JO~ LUDOLFFI GOMES - seus pr6prloa fUncIonários me d1s.se- em que ilao houver mais nenhuma
a não ser infelicitnr a região e en- O madedelro se interessa principal- ram _que às vêzes se encontravam me- dúvida. quanto à. legitimidade dos ti
trn.VlU' o seu progresso. Essa provi;' mente pelo pinheiro. Agora, como o dindo 'terras em ctina de terras titu- tulos de domlnlo,. as ten'as que hoje
dêucla. de verificação itL loco pelos pinheiro está dentro· da. terra, tem ladas; Por êsses motivos é que não porventura valham'.x passarão a va
Srsi Parlamentares é das mais lou- que, se interessar por esta.. , O, SE- são dcspachadoa os requerimentos. O ler o dObro. Se çonseguirmos o nosso
'VAveis e digna de encômios, porque 1I."HOR DEPUTADO PA~ FREIRE SR. PRESIDENTE ...:.: Agrndeço os objétivo,' agradeceremos a Deus, por
:assim estão a demonstrar que dese- - Estou :informado que os madelre!- esclareclmentoo, -:famos encerrar a que temoa a certeza de que. o nosSo
:Iam a salução do assunto, fira ~ ros- usam a seguinte tática. As terras 1'euniãó, mas novamente apareceu esfôrço virá ajudar aqu~les. homens
quem ferir. Nestas condições, espera estão em litfgio', o colono está desa- uma solicitação, para algumas bre- do' interior do Brasil que, embora lu
a aigllliltúrio estar dando uma peque- nlmado porque não te,m o seu titulo vos considerações, de autoria do no- tando com tantas dificuldades s5.o os
no. e mOdesta; colaboração, mesmo e não pode oultIvar como, deseja a. bre Deputado Lirlo Dertolll, a quem \'erdadeiros - e grandes responsáveis
sem ser' solicitado, porque, sendo nus- sua, terra; c~ega, então, o madl!irei- dou a palavra. "-O SR~ -DEPUTADO pela. nossa grandeza. e, também,os P.$
cUltadas ambas as partes, ri verdade 1'0 -e oferece por uma. árvore Cr$ •• LtRIO BERTOLLI - Sr. Presiden~ teios de que o pais precisa para"qu2
surgirá poderosa. é invencivel - Cas- l.<lOO,OO. O colono,. naquela sttua_ção, te, srs. oeputados. temos ouvido aqui' possa continuar na sua caminha.da•

. (llJ,val, 30 de outubro de 1964. -,' a) vende. Mas se o colono !ôsse o dono diversos depoimentos, Queria, antes Encerrando. portanto, os nossos trtl,w
~ DENTE - Por uma. casualidade, o da. terra, venderia o pinheiro por Cl.'$ do encerramento desta reunião, reno- balhos, aqui fica o nosso muito obri

lEzuel Fortes". - O sn. PRSSI- 16.000,(10 ou .. Cr$ '15.CoOO,OO, O m-ll- va:r, em nome do povo ele Cascavel e gado. Que Deus· guarde êste peduçG
advogado do sr, Padoyani é o Dou- delreiro t6pa, ass1m; interêl::se em em nome do Oeste do ParanlÍ;' os de chão da pá~ia brasileiraI (Pal-'
tor Ezuel Fortes? - O ~R. PADo- manter a situação duvIdosa. Isso é agradecimenos pela. vinda de V.11:%as. mas prolongadas). Declaro encen'a
VANI FJLHO - Não, senhor, - O verdade? O SR, JOSÉ MAURíLIO à região e dizer que I!ste espirIto rei- dos os nos.sos trabalhos 'nesta Cidade
SR"PRESIDENTE - .Apenas perw PAULA - Respondo li, pergunta do nante aqui não é mais do que o co.- de Cascavel, que terão prosseguimen.
glUltct, porque ,os trabalhos foram :Cei- neput.ado 11 respeito dos madeireiros lar de todos os -homens do Oeste do tí?, ainda na dia c;le lloje,: no Muni-

-., tos. em. mltquinas iguais. Vamos re- nessa área duvidosa. V. Exa. abor-, Estado do Paraná possuem no seu clpio de Mateldndia. . ~
caber, como é óbvio, estas donúu- da um ponto interessantíssimo. N~:'c ,trabalho ativo, objetivando a prospe- Aos trinta. .e um dias ,do mês de

,CUul, relAtando graves .fatos. M'às de- Bll área duvidosa há. serrarias clan-, rldade desta :FtertIão. E o que povo outubro do ano de mil novecentos e
seJo lembrar que se tra.ta.-àe assunto destinas que E1ntram, aproveitando-se espera não é outra -coifa' lIenão um seesenta. c quatro, perante esta Co
que já está coní1ado ,à, jus~~, A da conI1!Sá0, ',para fazer a serragem dia poder dizer qu~ já não mais ex1s7' mlssã,o Parlamentar de Inquérito;
Comissão Parlamentar de InquérIto de madell'a, usando. de uma maneira. tem aqui problemas de terras.· (Pal"; compareceram oa Senhores Mário
evldenremente se dispõe a ouvir e bém barata,' Então; em vez de com- mas prolongadas). 'O SR. PR.ES!· Lima -e Padre" Rafael 'Piveta, que
:aceita.r qualquer depoimento. Entre- prarem~do proprletário, compram do DENTE'- Encerrando esta reunião' prestaram, o seguinte depoimento: Ç)
'lanto, a nossa missão evidentemente po.sshlro que está com a ,situação ir- de caráter especial ,da nossa Com1S- SR. PRESIDENTE:" Como Presiden
não podia: eolldír ou criar embaraços -regular• .NormaImºnte, compram fia- são Parlamentar' de Inquérito, quero te 'da .,cPI de agitação rural, vamos
ou seqUOl.' In,vadir uma área que está do para pagar quando ,vender a:ma- reoovar OS agradecimentos de todos dar prosseguimento nos nossos trnha
_privativnmenté, ~la.·· Constituição deixa.. Depois de serrarem ,uma gran- os seus membros 1)91a gentneza. da lhos do dia de hoje. Devemos nobres
Federal, reservada As autorldlláes do .d~ parte, comel(ll. nova ,'clemanda.. O amável acolhida que nos foi dJspen- colegas estar, lembrados dê que o in!
Judícl.ârio, a Judiciãrio de âmbito 1e- _proprietário da terra vem e procura sada pelas a.utorIdades estlliluais, 1'e- cio desta reunião foi no .municípIo vi-

...<taral e, de ãJnbito, estadual, em quem defend!r seus dfreioos. Inicia-se nova presenfadas pelo Cor~l11el; pelas !lU- sUado, anteriormente.' Para. fins de
;-<1 Parlamento reconhece a. maJor dig- conIusaó e, na l1pra de pagarem a.o. toridlldes judiciá1'1as, representandasata, todos os ~dePoimentos tomados
-nidade e a quem neste·instante pres- colono,' dizem; -"Vamos ter quc~pagar pelo 'Meretfssfmo Juiz' de ,Direito e dUTnnte o dia 31 de -outubr!)' serão

. -tamo3 as, nossas melhores homena- ao proprietário". Diante disso, ca ma- pelo ,Promotor da Comarca, e llelas enfeixados nUm Só trabalho para 1a.
gena. 'J:stcs depoimentos evidente.: térJa...,primlt sai-lhes por um preço autoridades locais, representadas por' cllftar a nOEsa secretaria, Temos ago-
~ente serão, como os demais, ,trll.l'J- 11JSign1fiennte. Não entra. impOsto em vereadores. - QUero neste 1í1stante, ra o, grande _prazer de visItar o MunI
dos I1nra os autos dn· Comissão Par- lugar ne~mn, porque ". serraria é saindo um pouco' talvez da mL'lha cfplo de_M'll.telAn!1ia. Antes de malg
lamentar de Inquérito. :Mas deseja- clandestina, e os cofres públicos es- lDissão de presIdir esta Comissão nada, em, nome· da Comlss5.o, quero
mos frlsar que a nossa missão não é, tadua!s, municipal:; e fed~raIs serâo Parlamentar de InquérIto, afirmar agradecer . ls autoridades locaÚl no

,nbsolut.am~te, a de tomar conheci- lesadol!,. jgllll.lmente, pron·oga-se· a que todos· os Deputados pertencentell Senhot Prefeito Municipnl, !lOS senho'
-mCJ1to de casos ooncretos, mns, sl1n, conIusao e engrossa-se o 'bOlso, por á êste setor -do Poder LegisJativo Fe- res Vbrelldol'es e As per,soas gradas, o
valendo-se 'dos cuos concretos que assim dl::er. O SR. DEPu'.rADo dera.! .11ollm profundamente satislei- carinho e a atanç;ád Com CJUe tomos
s.ão trazidos" ao nosso conhecimento, PAULO F.R.E1ltE- -' Muito --$ra1o. tos pela. oportunidade c:ue- tiveram recebido"s,nlio desmentindo, assim, O!J
proourar ter uma visão de conjunto 'Eram os esclarecimentos que deseja- de,-~embora :rã.pidamente._ verificar 0- brasllelrosde Maúllândln aquela velha.

- -de todos oa percalços e difiauldades va a respeito. Sr. Presidente, o re- grande progresso que reina ~esta. re- tradição de -hospitalidade (lue é uml\
,que existem no Pais ~o que diz ras- presentante do Serviço do patrimll- gi~ do Oeste do Pa.raná. Os Depu- das caracterlstlcas mais elogláveis do
,pelto ao direito de propriedade. As- mo da União, depondo ,em Brasllia, tados -que fazem parte desta_ comfs- povo de Que temos á. honra de' fnzer
,~lm. I:!~es·. dois depoimentos serão Interrogado por mim, negou que êsse são são todos homens públicos cria- parte. O D'.:l!Mp propósito -, quero
,juntOs aos autos e ali permanecerão. Sel"viço houvesse dado titulo a ,qual- dos -em oonvivêncla com o interior do deixá-lo bem claro - nllío é l'rôpria
_:Ne· ',pró;dma reunião da Comissão quer pessoa. Queria, 1Ulsim, iJergun- !Pa1.s. Por esta rnz.iW, com grande mente, o de esclarecer ou to:t11ar provl~
I quandO já tivermos retornado a Brasi: tar, perante o JUiz da Comarca e o alegria foi que sentimos o. ex~aordi- d'ênclnsquanto a. casos concretos. A
,.lia. poder{l qunlquer- wembro da Co- Prombtor, se a. UnIão tem ou não da.;;' nário' progresso que ,ostenta esta rew nossa· investlgaçlio é mafs profunda,'
'ilUiI;são sugerir que c6pias-dêstes de- do titulos.a posseiros e proprietários gillo, a extraordinária tibra, o espi- ra.zão pela qual, durnnte -a nossa jor-
poimen1os sejam 'enviada. às autorida- nessa Faixa de Fronteira,s. Porque o rito de dIsoip~, o desejo de pro- nada-de trabalho muitas Vê'Les tece- .
des cOlnpetentes. Tem a palavra" o representante do· serviç~- de Patri- gresso das -autoridades e também das bemoll soUcitaç6es para resolver a &i"'.
Coronel -Francfsro JoSé Ludolffi 00- méDio' da União negou;' em depoi- pessoas do povo que nos honram com tuação concreta desta. ou dl.'lquela g!e
mes, que a. f;ol1citou. O SR. OORO- mento ~do.em Brásillá, que 110u:ves~e a sua presença. Aoreditamos, habl- ba,-masquererttos lembrar que som03
NEL F.R.A.NCISCO JOSl':· LUDOLIí'FI dado qualquer titulo e. êGtes posseI- tantes de Cascavel, que a melhor for- do Poder ,LegIsla.tivo. N§.o temos llrbf:"
GOMFB - .ar. Presidente, queria 1'os' O SR. CORONEL '.ntANCISCO ma. de ajudannos Q Brasil é justa.- trli:J p~rn decidir questões que esfejl\lJt
ape,nas pedir ao Bignatário da. primei. JOEm LUDOLP.P'l GOMES - ~osso lDente .eesa.: defenaermos intransl- entregues ao Poder, Judtciãrio. No
_fa cllXta apenas dois' eselarecfmen- informar queenão houve expediÇão~ de' gentemente .os' n0880S Municipios, entanto,'é evidente que através do ,
t(),•• ' PrlnleIro: qual a área que pre- cartas' de aforaínénto. O SR~ PRE- porque o -futuro da nossa grandeza cQtlheclmento de casos conerc::tos é'
-tende ne5Sa Faixa: de Fronteira? O SIDENTE - Mas não houve em de- tem que repousar fatalmente e'ter a. que podemos aleanç# ~aqucla.~ehers-,
SR. P-ADQVAN:I FILHÔ - Somos te11I1!nAda época? O SR. JUlZ DÁ sua base nos .DOSSOI -municipios e no lidade indispensâvel parã. 'lue }lO!Sa-,
ll'l' famili2s, nuttla. área. de 2.268 al- COÀUROA~ Nunca houve. O SR, interior do Pa.fll• .Por wso, nesta opor- mos no dIa de amanhl. terminada. ..
~ueires. O SR.. CORONEL 'FRAN- mESIDEN'l'E - Y/lS não ha.via. uma. tun!dad.e, em noBte de tôda a. comIs- n~ tarefa.. su~ertr ao Poder 1':1te- .
QIBCO J~L'UDOLFFIOOMil9 - espécie de. ettpedi~ão de ·tJtulos? O 010, qUerent06 map1festar IL nous. cutivo t6dás attue1&1'l m8dldiul, sejam
Begundo: qual, a área qUe, o í'Jan4e !SR.~ :DA c<».~A - Só Cf. a1i.l&t'!la~ P1~rllSSl? que j~!-,Ina nes- deoretos. 011 meJ1.'!3genc m.ottiflcMdQ
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=ar, • nm ae que possamos pôr um riam sido trazidlUl por uma. companhia !.irio Bertol1l, se tiverem nlgum Pe~ tos do GBTSOP~ a colonl~
paradeiro a estas dtsputas àe terras de terras? O SR. DEPOl!lNTE - NAo. dldo de infcmnaçiío maior que o façam. e não se interessam pelas terras. ~
flue se verificam em todo (l p.,ts mas O SR. PRESIDENTE - Vieram es~ Acredito que para os Senhores ta.lvE'z que conhece V. Sa.- a respeito? O SR'I
com aspecto de maior gravidade aqui ponlâneamente? O SR. DEPOEN'rE seja surprêsa que nós, em tão pouco DEPOENTE - Ignoro eSsa parte. No
no Oeste do Paraná. Queremcs lem~ - Esponlâneamente e instigadas por tempo, já nos possamos declarar f'S~ entanto, posso aflançar~lhe, por expaw
brar aos _Senhores que, aJl:m das elementos que acredito queriam' '1l11- clarecidos. Mas queremos lembrar que riêncla própria e por conhecimento da
preocupaçoes que trazem as questões tragar o tl'abalho já efetuado por vimos trabalhando nesse processo há região, que em todos os lugares em
ile terra, elas também representam um uma firma consolidada na' região. mais de 5 meses. Já ouvimos de~ que houve colonização partlcu!ar esta
prejuizo, que pode ser contab:Ilzado :li:sses elementos que hoje se chamam polmentos em Brasilia das autoridades foi progressista; os lugares onde houve
para os cofres da Nação, de vez qué de jntru~os foram principalmente para e já realizamos 25 sessões. Tem a pa- colonização oficil\l não progrecllrum.,
uma pessoa que está ocupando um essa. regIão Eanhadão. Não são agri- lavra o Relator, Deputado Paulo Frei- O SR. RELATOR - A que V. Sa"
palmo de terra, se não tiver a se~uran- cultores, não são homens de terras. re. 'O SR. RELATOR - O depoente atribui Isso? O SR. DEPOENTE 
çn do seu titulo de dominio, se estiver Simplesmente devastam, digamos, melo talou dêsses elementos localizados no Acredito qU~ o elemento particular que
cxpo~ta a ver contestado o ~.211 direHo alqueire de terra e depois fazem o lugar denominado Banhadíio. O SR. coloniza tem incentivo prõplio, ao
pntnntonlaI evidentemente não podera que se cllamam aqui o mercado da DEPOENTE - Exatamente. O SR. passo que o elemento do órgão oliciaI
dnr n produr.iio que se serJa ele espe- posse. Vendem a posse. São t'lemen~ RELATOR - Ainda estão la. essas não tem incentivo, não tem aquêle
rnr nem pode fazer naquele palmo tos que não dão garantia nenhuma, !amlllas? O SR. DlWOENTE - Con- amor à terra, não se prende ao ele~
de terra as benfeitorias IndlilJjetJsnveis náo dão produtividade nenhuma, sao tlnuam lá em número cada vez maior, mento da terra. Matelãndla, por
:f;lflra o confôrto de sua. famllla. Por simples devastàdores. O SR. PRESI~ perturbando o -trabalho de quem já exemplo, foi colonizada há cêrca de
leste mot!vo, estamos vivamente em- DENTE - lí:sses elementos vieram estava lá consolidadg, produzindo. O 11 anos, quando aqui, não havia um
penhados E'm obter a colaboração de com os outros, do Rio Grande do Sul? SR. RELATOR - };;les têm algum só recurso. OS primeiros mcmdorclJ 
todos aquêles que nos podem trazer O SR. DEPOENTE - Não. Os do titulo ou alguma esperança. de obtê~lo? posso afirmá~lo tranqüilamente - CO~
informações. Quero. neste instante Rio Grande do Sul vieram Com com- O SR. DEPOENTE - Existem. ele~ meram inclusive carne de macaco.
~,rMentar•aos Senhores os lJ'Iembros pras efetuadas através de contratos, mentos que se dizem titulados def Es~ Não acredito que o elemento de um
(la Comissao Parlamentar de Inqué- trazendo lima mudança que é realmen- tado. O SR. RELATOR..., Na Faixa órgão oiiclaI tenha esse gabarito. O
rUo. Tenho l minha direita o nobre te uma mudança de família. com de Fronteira? O SR. DEPOENTE - SR. PRESIDENTE - 11:sse estôma..
Df'putJl.do Paulo Freire do Partido bens de famiUa, animais, móveis, ufen- Não. Do Estado. O SR. RELATOR go... O SR. DEPOENTE - l1:sse es..
Trnlllllhista Braslleiro ~ repre.~entante sillos, material agrlcola. E êsse ele- - Mas em terras da Faixa. I de Fron~ tômago. Acho que se eu fôsse pago
por Minas Gerais: à minha e~querda mento que chamo de intruso limita-se telra. O SR. DEPOENTE - Em pelo Estado ou pela União não estaria
o nobre Dl'iutado Oscar C01'1't1a, re- a trazer a mulher, filhos, dois ou três te1'1'as da Faixa de Fronteira. Há in~ em Matelândia. Lamento não ter no'
presentante também por \1:inns Ge~ cachorros e ulna arma. 1l: o que se divlduos que adquiriram de bo:t fé. momento um filme de 8 ml!lmetros
ruis e eleito pela Unliío Demncrátlca chama o posseiro por negóclb, Hoje, Mas a maior parte é constituida de que~flz. Se fÔ1' oportuno ou inte~
Nacional. Deixei proposltaüamente com o lltiglo, não sendo ns áreas l:es~ elementos que adquiriram· posses de ressante, poderei fornecê~10 aos
para citar por último o nome do no~ peitadas, está sendo criado um pro- Indlviduos que invadiram e depuis ne- Senhores. Tenho dois filmes de 8
bre colega Lirio Bertolli, representante blema entre o bom colono e o Intruso, gociaram a posse. 1l: um papel sem mllimetros sôbre os posseiros da re
pejo Paraná Da Câmara dos Deuutados um problema social que se agrllVa nenhum valor jurldlco. O SR. RE- glão. Nesses filmes, V. Exas. poderão
e uolltlco largamente estimado. res~ cada tlía ~ni!!, a tal ponto qUI:! cêrca LATOR - O Juiz de Foz do IguaÇU averiguar que os posseiros aqui se 11..
peitado. aplaudido e conh~cld(J nesta de 2/3 de área de Metalândia está em deixou o cargo? O SR. DEPOEN'1'E mitam a um casebre feito de palmito,
reuJão do E'stado. Dando inírl0 aos litigio. Isso repercute na arreclldnç.'ío - Acho que o Juiz que citei hoje já de barro e de palha e a um pequeno
nossos trabalhos, quero dizer. dI! acõr~ municipal. repercute no poder. aquisl. náo se encontra no exercicio do cargo. roçado ao redor da casa, sem nenhuma
do com a combinação espont.dt1eamen- tivo de cada um. Digo isso porque Já foi substituido. Cito êsse caso per- árvore frutífera, criação ou plantação.,
te nascida por ocasião do almôc;o que quando cheguei a Matelândia, há cêr- que numa gleba, chamada 001' uns de E essa a posse que é negociável. O
o Dl'. Mário Lima; médico aqui re~ ca de 4 anos e meio, pràtlc.'\mente Esnória E' 1'01' outros de Rio Gluarto. SR. RELATOR - Estou sut.!sfeito,
s!rJente, vai ser o porta-voz tia popula.~ não havIa -aqui pobreza. Hoje, " e~isUa seqUestro com guardas forne~ Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
('!lO local, fazendo uma exposll',ão que número de Indigentes subiu de ma~ cidos por ambos os lados, e parece - O Sr. 'Deputado Oscar Corrêa tem
cspe-rnmos seja bastante breve. O neira vertlglno~a. Nunca. vi indlgen- que se permitiu a, entrada de algumas alguma dúvida? O SR. DEPUTADO
Dl'. Mário Uma terâ 10 minutos para tes numa terra produtiva 'lomo estR. pessoas e de outrns não. De lá sairam OSCAR CORIU:A - Estou esclare..
faze" a sua. exposição. Encontra~se Os indigentes Fiío elementos que Iml~ madE'lras e palmitos. Houve, portanto, cido, Sr. presidente. O 8R. PRESI~
também presente um ilustre prelado. graram para cá sem direito nenhum. também devastação, com permissão do DENTE - Tem a palavra. o nobre
o Padre Piveta, que trouxe um de- São Simples posseiros. Isso cada dia. nessoal nue guardava as stlebas. O SR. Deputado Lirio Bertoll. O SENHOR
polmcnto por escrita. o que multo fa- se repete porque a regiáo litigiosa nÍ10 RELATOR - Que medidas V. 5a, DEPUTADO L:tRrO BERTOLI ....
cHita à. nossa tarefa. };;ste depolmen- foi respeitada. Houve uma área em sugeriria para im1Jedlr a vinda dêsses Dl'. Mário Lima; na hipótese de não
to, desde ,1á posso informar ao Minis- que o responsável na comarca não invasores? O SR. DEPOENI'E - ser 'solucionado êsse problema ou de
'tro de Deus. será incorporado aos cumpriu o seaue.'ltro. Durante o se" Succ"lril1 (lue as partes Inter2ssadas... a solução demorar por mutt.os anos,
trnbnlhos desta Comlsslío PLU'lamcm~ questro. entmdo que deve ser 1mpecU- O SR. RELATOR - No caso, o Es- é claro que vamos ter' mUltas entraM
tnr de rnouérito. Peço aos dois de~ da a entrada de qualquer elementu. tado p a União. O SR. DEPOENTE VC$ no nosso progresso, na nossa
poentes, o Dr. Mário Lima e o Padre seja de um lado ou de, outro. ~, A União ou a firma particular, no prosperidade. Mas pergunto o seguinte
Plveto, que prestem o juramE'nto de durante a (lcstiío do responsável na caso. Urge que a soluc;ão seja abrevia~ no caso de não haver solução Imedia..
]1rnxc. (Os dois depoentes menciona- Comarc;t de Foz de Iguaçu, foi perml- da. Quanto mais demorar, mais in~ ta e ::e hom'er intromissão. de clemen~
<'los prestam o compromls.'lo lE'~a1). tida a entrl'lda de pe.'lsons ui!Ilsas gle~ tensa será a invasão. O SR. RELA- tos qur 1l1'r~11ram agitar, o que, no
Tf'nl a palnvra o Dl'. Mário Lima bas. Surgiu, em canseqUêncla. um TOR - V. Sa, acha, portanto, que seu ent,l"lld,I', poderá ocorrer com re
O SR. DEPOENTE _ Senhor Pre~ problema econômico e social multo a Ilolucãn deve vir com l'ressa. O SR. ferll~cln ~ agitação rural? O SR.
sldente. Senhores Deputado'!. entendo mais grave do que o próprio problema DEPOENTE - Rànldamente .:.. a so~ DEPO~'IE - Podem ocorrer tumul~
f]UC! n colonização de Mate1ândll1 Clue da terra. O SR. PRESIDENTE - JUl1ão jurldlca. Nesse intervalo, os tos de conseqüências imprevJsivels.
Sf\ vInha efl't.ullndo num rltm~ ~elti- V. Sa.. q\le' é Um homem que conhece Interessados, seja o Estado, a. União Famlllas aqui estão aturando, há 5 ou
glnoso de 1JroQresso, teVe uma ~J)oca. tão bem o problema e é um' homllm ou a firma, devem colocar elementos 6 anos, desaforos, ofensas. Invnsões,·
em que estacionou. Foi. quando se E'.Eclarecido, um médico - evidente- Idõneos ali. O SR. RELATOR. - Es- depredações, e aturando sempre com
jl11(ljaram os lltrl\'los de terras, lItigolos mente, embora hoje esteja radicado tamas com iMia de sugerlr que se esperança que um govêrno - encaram
LJ~~cs que impediram aue o elemento na região, já teve, oportunidade de forme, com rapidez, uma comlsslío_ de como Govêmo aqui inclusive a Câma
(jllC! lmij!'rou do, Rio Grande do Sul morar em outros centros, ~m outras Jurista'! que tenham convivência; com ra dOll Deputados, acham :Iue 'DepU~
e SlInta Catarina. se consolldas.'le nesta. regiões do Pais - teria alguma suges~ n problema da terra. para. em 30 dias, tado é governo..• O SR. REL~TOR
rea:lJ1o. Houve o Impedimento pnr tão de ordem n.rátlca no '1enUdo de fazer um estudo e sugerir uma solução - E é. O SR. DEPOENTE - III um
parte de quem foi a responsável pelo que fôsse resolvIda essa sltuaçilo de tmindo o Estado e a "UnIão num s6 legislativo. Mas reúnem tudo; acham
sequestro. J{1 outras famfillls clue já dificuldades apontada? O SR. DEPO- órgão, numl1 s6 autoridade. Isso. a que é Govêrno o Deputado. o Judi
se destInavam ao Oeste 10 P:mmA ENTE - Não sei se tenho experiên~ seu ver, viria resolver, atenuar ou ciárlo. e esperam que í!sse,s, em rela..
tIveram to.mbém sUa. vinda. Impedida ela Iluflclent.e. O SR. PRESIDENTE - melhorar a situação? O SR. DEPOEN- ção nos quais, em dias de chuva e
devido a lIsse mesmo tlMUnstr:l fito!' Não Ulcnlra, mas sugestão do bom TE - Para lhe ser franco. não sou poeira. se preocupl1ram em largar o
se impediu que as famíllas VJf'~R!'m. senso. O SR. DEPOENTE - Poderia ol'Oprietárlo de pprte nenhuma aquI. seu voUnho, dêem a soludl.o para
nlio lmne<1ilt que l1ouve.'lse n. penetra- sugerir qUE', se a questão no aspecto Não tenho o mlnlmo inter~sse. Estou êles. l1:sse mesmo elemento que se
f'i'lr, r1e -l"~mentos estranhos..• ri SR..1uridlco não fOsse definida, houvesse completamente Isolado do problemn preocupou em votar, Que enfrentou
PR,ESIDENTE _ O Denoentefalou a um isolamento total das glebas emo 11~ dn terra. Falo como' cidadão aue veio aquêle problema tie discutir com o
:pnrt.lr de determinada ,spoea PodC!'ln tlgla, Impedindo que o pr/)blema se !«tnbar a vida. aqui honestamente. vizinho, espera que -seja dada uma
('~elnl'!'rer que ~t1oca? O SR, DE~ tornasse maior do que já. é. l1'sse seria Acho que' solução de uma. comissão solucíío. I1:le está aturando is~o. Mas
POENTE - Não posso nrcclsnr 9 o primeiro passo, digamo!! UUla pro~ de longe nunca será nara o prob1ema o colono, por melhor Que 'leta 11 sua
~DO('Il I'xntll. O e,R. PR,ESIDENl'E - fj1axJa ~a invasão da ~leba. lIti!l'loSll,. local. O SR. !lEi.ATOR -~ "tifas ~ formnrno. tem um limite. l1:1e se sa~
Mill>; ou menos, O SR. Dli'POl1:NTE Em se~undo lugar, acho <lue seria ne~ para atuar afluI. O AR,. ·Ow.POENTE tura. Vem. então, a. real'án popular,
- Ent,re os I1nos de 1!15R e 19110. tlhm- r.e~·árl0 uma comissão local para. es~ - Local. acredito. Al1;Ol'a. sl1!~lro qUI' que é imprevislvel, podencl:> chegar
mos, jnlclnram~se os lltlgios prlncl- tw~"" fi" ('''~os. POl'(lUe houvl', cfe haJa urp;êncla. na dec!f:ão da plU'te até a uma luta fratlcida. A:lh~ que
11018, lmppcUndo a vinda de colonos, ambos os lados, elementos de boa-fé judiclnl e, ao mesmo tempo. exista. de ls-~o poderia ser impedido - ressalto
crtm fr'llúllas. com "P,oS e com nni- flue Vl"l't1T"t' narn e:lta tl"rra. ~lío pão nmbas ns partes um P."Itendlmmto mais Uma vez - com II urqêncla na
tYJl1,ls. Na me~ma ~poca em- que r.e ~11"",," fe l"tru,:o" l1!X1.'lt'!111, e1emp.ntos n tlue interessa a n6s. mlJradores solucão jurltllca e' o isolamento dessas
1mnpr1111 n vinda r1c~s!'!l famnlns. foi ri"" .,.1r.·,;~II''1m tfIJ11f''l. !'le 111'"'1\ fírmn tll'1'<111, " filie n (1'l~qt;;O neS!!llll jl'lehl\fl pleb911. medlante acôrdo. das t'artes
}"!'rmltldn a entrl"c1n ele r,lemcT"tme ou do Estado, e vieram de boa~fê seja solucionada. Mas acho que se fa- lItll!~ntes e, inclusive __ VAmos ao
TlrilLIl'!!7"lt'nfe e~lrn.nho'l fi ·t!'ITll. '1~E'- n:ll11. Pfh rer,llio. Agora., a meu ver, o zendo a. 'lObert11rn da f\'leha nor amba~ m!l!,!m'l - uma cobertura ml1ltn!' ,na
'rlf'5 11m.. nfml. uma r~~l'ífl 'lonh!'clda pr1ncipal. para se evitar que o proble~ -as partes,'de comum lÍC!llrdo. ,erla áren. Do C'ontrnrfo. é possflfel ('(ue se
j]['10 nome Jl't popular de l?nnhal1l1o Il ma se agrave, é !'lUe essas treas lltJ~ evitado nue o orob1ema aumentf!l',!;(!, repU!! n C1\!e se deu Mt1 Pnto Branco,
(m? (lO (fl!e me -consta, 1'a7. na.rt,' da ~dosas seJam completamente proJeo;l- porque. no mompnt.o em que Q parte em Mt"!rrc~ns e recentemente Am Ca~
glpbn OrnL D~nol!l flUe m11'~rl1m o~ dos, seta por quem fOr. b SR.. PRE~ vrnceõora receber a terra. recebê-la.Hfl t.llnduya. Por Isso llch:wa 4n~erf'ssan~
lltlglos. f'(lrrn de 600 fll.Tl'lílll'l5 pene- SmENTF - A ComIssão considera em piores condlcões elo Que l''llll'esenta- te nue ,os !=lenhores DpTllltncl,,'l nos
trnrll.m em tMa a extensão, dela, senl perfeitamente saUsfat6rios os' escJl1re~ ria a pr6prla nl1esfáo. (;)\ler dizer: t111x1li2SSem no abrcwlam~nf() da de~
um pnuel. sem 11m documento, sem clment.os lJrestados pelo Dl'. Mário llrro"nciã etn tudfl. rHl I'nh21'tul'a de <,Isão. O SR.' PRF.':lTDF.NTE
t'l mlT1lmo I'llh o aspecto leanl. O S'ft. Lima e SUllere Que (I Denutsldo P.,e1nt01'. terr.ns e na. decisão 1udiclal. () SR. DescL!l!Je~me interromnê-l0, mas tan~
PI1ESIDENTE - Estas famílias te- o Deputado O~ear Corrl!a e o Deputado F!'f'T...ATO!t - Ouvi dl~er que clemen- to o Deputado Bertoll tem a consciên~
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ela disto que, de certa .forma, . esta presidente, que o titulado, de posse RELATOR - O que êle fêr: com êsses vem dentro da área em litigio? O SR.
Oomissão vem a Matelândia. por insiB- de um titulo de 10 alqueires. por colonos? O que _llconteceu a êstes. DEPUTADO L! R 10 BERTOLJ 
tência dêsse nobl'e colega•. A bem da exemplo. quando vai pretender criar Essa 'desapropriação impOl tou em, de- Dentro e fora da área em litígio. O
verdade, é preciso que se diga 1ss0. a imagem geográfica daquilo, encontra salojar êsses colonos? O SR. DE- SR. SANTOS ZANEHET'I' - Com
Não estamos aqui~ mais do que nesses 10 alqueires uma outra pessoa POENTE- parte dos colonos estava preendendo ,as redondezas e tlImbém
cumpripdo o nosso dever, mas po- que já mora aU há muito tempo. O morando ,lá e parte ainda' não. O que os distritos? O SR.' DEPUTADO Lí- \
deriamos estar em Matelândia, estar SR. PRESIDENTE - De qualquer impediu a vinda desta últimn parte RIO BERTOLl - Sim. O SR. SAN'-

_no Vale do Rio Doce ou estar nas jeito, mesmo que. se tirem ,de uma foram justamente essas queiltões. TOS ZANEHETT - Temos apl'oxi
usinas de Pernambuco na data de área de 20 alqueires, digamos, li alquel;. Para o colono vender tudo no Rio IUadameníe 3.000 famílias. O SR.
hoje. A primeira viagem qué' a Co- res para dar a outrem, a injustiça Grande do Sul - eram maIs do Rio DEPUTADO LíRIO BERTOLI 
missão faz de Brasilia é justamente ~stá praticada. Mas' o que'-.o Depll/;ado Grande' dó Sul e de Santa. Catarina Destas 3.000 familias, quantas pos
para esta região por- sugestão e 1n- Paulo Freire quer saber e o que gos- - e se transferir para terrl1'l dl1Vldo- suem escrituras. ou. tituios "eglst.rndos
slstência do Deputado Bertol!. Acre- tariamos de, saber é quais são êsses sas não 6 interessante. O SR. RELA- em cartório. já. completamente Jegll
dito, pois, que Sua .Exceiênclll_até grandes. Se' é um General do Exér- TPR - Mas êle não preiudlc'l11 os lizados? O SR.-SANTOa ZANEHETT
agora está cumprindo o seu dever, e cIto,' se 6, um Deputado, um De- que estavam lli. O SR. DEPOENTE - Dessas fammas. possuem escr1tu
irá cumpri-lo até o fim. O RENtiOR sembargador. O único, grande que - Um ou outro' ficou pl'eiudlcado. ras definitivas aproximadamente ...
DEPOENTE Deputado Cunha mencionou' foi o Sr. Moisés Lupion, Mas pouca gente. E as familias de 1.500 - a metade, O SR, DE.PUTADO
Bueno, todos reconhecemos ,o es- e êsse'todo 'mundo sabe que e grande. fora foram bastante - preinõicadali. LíRIO BERTOLI - lt 56, Sr. Presi
fôrça e o sacri!icio desta Oomissão Mas, além do Sr: Moisês Lupion;naa O SR. DEPUTADO URIo-BERTOLI dente. O SR. PRESIDENTE - Eu f.a
que deve ter, além dêsse compro- há outro? O SR. DEPOENTE - - Os preços de terre-Ç foram r.ohrndos via solicitado ao Sr. Delegado' de Po
misso, uma série de outros bem mais Lucidio Belder tem um grande título novamente? O SR. DEPOFl'TE - llcia. que convidasse para compareC:ll'
importantes. Mas falei como c,idadão sôbre a área de Palotiml.. OS Morei- Não posso concordar em que " 00- aqui duas pessoas. O SR. TEN EGí
local, como pensa o elemepto do-ln- ras também têm. O SR. PRESIDE.N· vêrno atual' queira' que {). colono DIO GODóI DE LIMA - Sr. Presl
terior. O SE. PRESlPENTE - E 1'a- TE - Mas Jlão há assim uma pessoa assine um contrato sem sah!'r lll'; obri- dente, estiv.e pessoalmente na casa de

'}au' muito bem. O SR. DEPOENTE conhecida. V. Revma. não C/e ]embra? gações dêsse contrato, pois dencnde uma das pessoas, ú Sr. Balzãú A 1'a
- ltle está nessa esperança de so- um General, um Almirante, Um De- da justiça a decIsão final sôhre o mília 'informou-me que êle havia vla-
lução. Quanto mais depressa vier essa sembargador?O SR. DEPORNTE - valor da terra, .0 Govêrno está 'com jado para Cascavel. A outra 1Jessoa
solução. inenores serão os problemas General parece que não chá. -enhum. pressa em acabar com o problema e não se encontra aqui O SR. E'RESl
no futUro. O' SR. PRESIDENTE - Sôbre a área de Palotina não me quer qU~ o coloJlo assine. MAl! aeho DENTI!: - Desejava saber do Delega
Dl'. Mário, queríamos três fotogl'E'.fias consta. O Sr. PRESIDENTE -: ü que é injusto. O SR. PRE"lfDENTE do de Polícia se conhece o Sr. Peuro
do rancho ,do intruso, como é .~hama- Deputado 'Oscar ,Corrêa _tem .~lguma - Quer que a.~lne de Co1h ' ""n1,!,,,!,,~~ Mello. O SR. TEN. EGíDIO GODóI
do aqui, ei se tiver, também três fo. pergunta a fazer\' O SR~ DEPUTADO O SR. DEPOENTE - Sim. ,Não noo;.oo DE LIMA - Sim. O SR PRESIDEN
,tograflas do 1'ãncho de um colono, OSCAR OORR1l:A - Sr. Presidet~te, concordar com isto. O SR. PRESI· TE -, Quero suber qUl\i~ são as in
,para 'estabelecermos o contraste. O estou satisfeito com as informações. DENTE - Acho que esta ,:>art<' e~M fornlnções,que V. Sa. podE' dar a res
SR. DEPOENTE - ~ois não. O SR. O SR. JOSÉ (do DOTC) - Senhor esclarecida: Para voltar a tll\tu'" de peito dessa pessoa se é cumlJrJdora
PRESIDE..1\lTE - O Dl'. Mário Lima Presidente,' trabalhei lá l1mànO e assuntos -relativos a' Matelii.nd1a. tem dos seus deveres se t{!m a sua fa.
nssumiu, agora, ,com a COmlE:SllO o pouco. Posso QJl.r um esclarecimento? a palavra o Sr. snnt.o'l 7(1·wl'-ett,. zenda. Do que ê!e vive? Qunl a fonte
comprbmlsso solene de providencia. a O SR. PRESIDENTE - Pois não. O SR. SANTOfl ZAN'fiJ'fF.TT de renda dêle. O SR.' TEN. EGIDIO
,remessa de fotografias. PedirIa, em O SR. JOS~ (do DGTC) -7 Grandes Sr. presidente. ncho Que_ todo .'oloTLQ GODóJ DE LIMA~_- Estou aqU' há
seguida, ao p~dre Rafael E'ívetl). que f.1 Pillotina -não existem: O que. que para clí velo de!!de- 19~1 p '!l!i2 multo pouco (,P.lIP(' - uns três me
passasse às muos da. Comissão o seu aconteceu foi o seg~inte. A Pinho e recf.'beu tudo. A partlr de 197}9 1059 ses, aproximadamente --e só ultima-_
depoimento. (Pausa). O Secretnrio da Terra deu ,contrato há multa gente no e 1960. houve es,'a nova t.itnlnr~a em mente com, dil!o. vim a conhecer o .
Comissão vai proceder à leItura do Sul. Mas havia um problema depois cima dessas I!'lebn~. prlnr ln nl1npnte Sr. Pedro Melo pessoalmente. Não sei
depoimento escrito do Padre Piveta. de o titulo sair do Estado: o choque das ~lebas Ocoi e Rapérla. "'''''0:111, ai como êle vive. Diz êle q:Je telTl a sua
O SR. SECRETARIO _ (Lê o dc- da companhia com os titulados .Veio. aouêle tlroblema que eqtii 1'l'l1Vl"l"tp de propljcdade, que trabalha P01' aI. O
poimento entregue à Comissão pelo então, a pedido da própria CâmllSa solurão p~10 Sumemo 'rl'ih\'TI'\l 1"e- SR. PRESIDENTE _ O Sr. Delega
Padre' Rafael Plveta). O SR. PRE- Municipal e do' Prefeito. a intervenção deral. Acl1ll.mo!\ en'Rdi'l'llrnfl. Por do é nõvo aquI. -O que o Sr. Vereador
SIDENTE _ Tem a palavra o nobre do Estado. 'A única. solução que - o eXl:'mplo. p-ssa. ret!tblndín p.m (lIma !'le mais antigo, do Municipio poderll di-.
Re1ator._O SR. RELATOR ~ Senhor Govêrno achou.,.. O SR. PRESI- propril:'áades com colônias ~ forma- zer-nos fi respeito do Sr. Pedro Melo".

- D~NTE - Foi desapropriar. O SR. das com cafezal!'! formll.do,~. Qner
Pl'esld~te, S. Revma. poderia até JOSÉ '(do DGTC) -= Era a 'solução dlz~r: _tttltlnva-!1l! !\pm f''jIher. sem r."e-, O SR. VEREADOR ,MAIS ANTIGO
citar o Profeta Isaias que d!sse que da época.~-Talvez depois' ela' se H. dicâo. 1"a7.là-se um 011tro I"ll'lPll.. em - O Sr. Pedro Melo -6 um guarda. O
ti. paz dw;adoura se alcança por meio vesse desviado um pouquinho. O SR. cima de!lsa mpsma área P "Ct'I'hn-Rf SR. PRESIDENTE - Guarda do-Es
da justlça.- Revmo., estamos Nl muito 'RELATOR __ Sr. Presidente, nU para o 81'; Fulano e nnra (1':;'" Slcra- Lado? O VEREADOR MAIS' ANTIGO
tempo ·atrás de uma coisa a que se devIa haver três coisas: Primeiro ê no. com nome de glrl)f1 r1~fPl'ent" ."10 - Gllarda dn firma. Há muito roubo

_l·eferiu. O nobre' Deputado Llr)o Ber- IaixlO de fronteira; a' Unfão devia ter daCluela com OI'!! se -h!tv'a vp.ndldo de palmito, de madeira. Não são es
tO}i' já pediq informações a respeita, dado um titulo. a companhia deu antes. tssel'l tItulados do 'EC/h/In M01'a peitados os bl.'ns de quem comprou e
nos também, e nada consaguimos. outro, e. o Estadd, outro. O SR. JOSÉ e.'ltão tentando. com o atlC'~:\ da pO-- pagou. O SR. PRESIDENTE - Mas
Suspeitamos - é mera susoeicâo - (do DGTC) - Não. lt o seguinte. litíCI\. tomar COl'ltn ~a tprra OI'" l'l'hr.m a. policia. deixa que~ se roube aqui
que uma das· dificuldades nessll.' faL",a Essa história para ser esplanada. pre- nue lhes pertence. () ~. D'ri'PO'r.'NT:fo francamf-nte e não toma providências.
de fmnteira 6 que há altas pp.lsonali- cisaria de um dia inteiro. A Com. (Mário Lima' _ po1fcla ..qtrn!'h;,. a O VEREADOR MAIS ANTIGO - A
dades envolvIdas. Chamamos a Bra- panhia Braviá, em troca. de uma cs- oolícia dê MateHlndill. p..f!(l1~!lmOS polic~a não pode 'colocar agentes em
aília o Diretor do Serviço do Patrl- trada de ferro que la constrl1ir. rece- res.'1a1ta.r êsse aspecto. -o S~ R'lli.lA- certa alturn. Assim, temos lá êsse tal
mõnio Jda 'Onião. @lle não sabe de beria essas terras. Mas parp.ce que aTOR _ Houve há pouco temno. em· de Pedro Melo. O SR PRESIDENTE
nada. Chamamos, também, o Conse~ companhia não terminou I!sse trecho Três Barras. uma conr:of'l'ênc1p, F,' o - Então, o SF. Pedro Melo é uma
lho NacIonal, de Segurança. através de de estrada de ferro. E. ao tempo do mesmô caso, ,com a tloilcia prennendo espécle, de pollci~ particular. O VE
um CorQl1el que o representou Igual. Interventor Manoel Ribas, foi decla- êsses colonos ant.igos. O Dt'Plltndo Lf- READOR MAIS ANTIGO - Sim. O
mente não sabe de nada. E êles nem rado que as terras dela serIam as que rio BertoU levou-nos :fotoqiafll\~. di- SR. PRESIDENTE - Tem-~armas e

,estão interessados em saber dos pro· Indicava naqUela época. Mas o fato é zendo que há 11 meses houve tiroteios tudo o mais? O VEREADOR MAIS
blemas dcssa Faixa. Assim, nossa que ela tinha documento~. contratos. em ':'rês Barras e foi prêsa multa gen- ANTIGO - Está sempre desarmado.
suspeição é de que ê1es não sabem de O SR. DEPC5ENTE - Sr. Presidente, te. E' o mesmo caso dI' antigo~ .::>s5ei- ~ SR. PRE.SIDENTE - Quando vão
nada porque· há. altas pe.'lsoas 'com permita-me uma ressalva. Só Queria ros Clue tinham titulos daUnino ou de la. roubar, ele grita e os ladrões 10
grandes ál'eas requeridas p'lr nql1i e esclarecer que ao depor hoje eu o fiz alguém. dados. pela União. e tiveram gem? O VEREADOR MAIS A~IGO
que nfw podem aparecer. Esta ~ uma como cidadão. Não apordei a parte titulas do Estado superpostns e 1\ po- ~ 1tle leva ao -nosso conheCimento.
suspeição, friso. Não estam"s fazendo juridica porque ,achei- que ela 1lão licla. velo tomar. 11: o mesmo caso? O O SR. PRESIDENTF.' - Gostaria de
juizo algum. Mas V. Revma. se re- éompetla a mim. Agora estão che- aR SANTOS ZANEHE'I'T _ Três saber o seguinte. Qual a lei atual sõ
feriu t]ue os pequenos foram preju<li- gando a êsse ponto. Penso que Isso Barras fica longe. Soubemos aqui dês- bfe a questão de recoihimento do im
cados pelos grandes. Podia dnr os se prende ao fato de o Sr. Manoel se conflito. Mas ignoro qual foi" a pôsto i.nter vivos? Há alguma lei a.
nomes dos grandes. porque tlssim fi-, Ribas, como' Interventor Federal.· ter, causa. que o ori"'inou. O SR. RELA- respeito votada recentemente pela Câ
cnremos com o fio da meada para através -de uma' lei, anulado êsses TOR.- A policii tem feito violên~ias mara Municipal? ._Fal·ía essa pergun
puxar. Queremos pegar o fio da titulos, ponto êsse que é hoje a dl1V1- por aqui nesse sentido, toman~o, lm- ta. ao Sr.•Márlo IJlma. O SR. DEPO
meada, porque em baixo dêsse angu da de tôda ação: se êle como federal, pondo: os titillos do Estado sobre os ENTE - O Sl:. Barcarollo poderia
há .carne. O SR. DEPOENTE (Padre no exercicio de um cargo estadual. it 1 'd U i- " O SR SANTOS responder a V Exa O SR PRESI

---Rafael PI'veta' _ SObre Palot,1na 'el' tinha ou não' essa atltorid"'de. Se t u os a n ao. .- '," '-,,, .. ZANEBE'IT - EU mesmo tenho pre- DENTE - Sr. Vereador Barcarollo.
i 'de alguns nomes. Por exemplo: os· partir para o lado jurídico. é possfvel senclado· casos em que a pôl1cia de há alguma. lei nova sôbre recolhimen-

Corossa1.' O SR.' PRESIDENTE - que -esta Comissão vá perder lT'uito nb .. to d . õ t d t I - . t
Mas que a'rens êles est"'rlam ~eivhldi- tempo em Mateldndia. Sugeriri'ã que Cascavel vem acompa anuo a mu- e unp 5 o e ransm ssao m er

.. , dança de um' titulado do Estado e en- vi.vos? O SR. VEREADOR BARCA
('ando?' Entendemos- que grande deve' -ela. abordasse o aspecto econômico e tra com a mudança naquelas 10cal1- ROLLO - Não conheço. O SR. PRE
ser uma coisa de 2.000 l1eclarcs. O soclal. O SR. DEPOENTE - O meu dades em que o Estado havia titulado. SIDENTE - A Câmara Municipal de
SR. DEPOENTE (O Sr. 'Padre Rafoel ponto de vista é o selm\nte. O Go- O SR. TENENTE EGíDIO GODóI Matelãndia, que está funcionando há
l'iV,eta) - Tem áreas de 30, 40 ou 50' vêrno - tanto o do Sr. Moisé~ . d 1" d" tê té h j ã t h
11'ectares. Uma coisa assim. Até áreas Lupion, pomo o do Sr. Ney Braga _ DE LIMA ,(Delegado e Mate an la) r li anos, a o e novo ou nen u·
inaiores devem ter. O SR. DEPU- n~o se~interessou de fato pela soluc;:ão - Devo esclarecer' que a policia de ma iei a êsse respeito? O SR. PRE

'TADO LíRrO BERTOLl _ Permita- em favor dos colonos. O SR. Plj,ESI., Cascavel 6 regional e não abrange FEITO DE MATELANDIA - Vota..
me, Sr. Presidente. O problema é o DENTE Quer.:t desapropriou? O SR', Matelàndla. O MunIcfpio de Matelân- ram agora uma lei para que não fôs-
S
e"ul·nte.- Os titulos dados talvez não DEPOENTE _ O Govêrno N.ey Braga, dia pertence à regional, -de Foz do se cobrado o impõsto inter vivos na..
" r ENT d Iguaçu. O SR. 'DEPUTAÜO LíRIO quela gleba. O SR. PRESIDENTE 

sejam de grandes .dimensões. 9 l'lue O SR. P!tES D E - FOl uma e- BERTOLI _ Poderia V. Sa., Sr. San- Pode V. Exa. explicar do que trata.
ocorre é que àS vezes a propriedade monstraqao de interêssé: O SR. 1
está sob diversos titulos e,' depo\F. DEPOENTE _ Interêsse social. Mas, tos Zanehett informar quantas faml- essa. ei? O SR, PREFEITO DE MA:'

SR PRESI quando a Câmara solicitou (Iue êle lias aproximádamente vivem em Ma- TELANDIA - lt' uma lei evitando que
~~~n~ ~~eX:>é ~Ilte um s6 ~ reflpeitasse todos os contratos feftes telândia fora da cidade? O SR. SAN- se cobre a cisa sem que estejam leg~~
Plllotin!t? O SR. DEPUTADO LíRIO entre os colonos e a companhia. nrio TOS ZANEHETI' - O nobre Depu- lizadas as terras ou lIem que estejq.

, EER1:'OLI' _ O problema é, senhor teve ela atendido iste pedido. o' 8ft. tado quer' saber q\\ll.ntas famílias vi- derinido a quem nerteneem. A Câma~
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ro pa'lU-!:le CIU~ não têl~!~~2 im:l-~~têl àa~~l'O 1,-'0 r nl~{) I:<U'Q. e\'ltsr que a dando uma idéia. O pagamento do D1tPOrniTE - smm:oEt AI:rJ..
l~e l1;'l1~;;llt~fil) inter flli'03 até que área !le'a••. O Sr:. Dll;FOTAlJO OS~ lmpôsto d.e tra.nsmissão não 1mporta., BEZ'BATTI
1'L\:!~ n~:oJlldo o Pl'Jbl"lll.1 da gleba. c.m C"Cf:I•.::A - Perfclto. 110 mo~ absolutamente... O SR. DEPOE1'~TE , ••
lO D.Fl. !-'F'::-$IDDU~ - Quer clll:er menta nu /lU:! bau"/e:..e na Paraná - Não lmporta Plllll. V. Eu. que tem Reunião de 31~lD·19g4
fl11!? hDJo po;:.zo p:lZsar unu -scriturll tJtult.ç5~ ihth's17e com nome rlJfert'n· nocão Jurídica. Mas, para um ele- Aos trinta e um dias do m~s de oUM
(,!'1 ..1.tha aqui no Mun1cíI:.io e a Pre- te, o h::~Lm elo c:l.l·tÓ:io. o ewrlv20 m~Jllo ela teHa, um p:ll1cl c::. jJl"!)!eiM lubro do ano de mil novecentos e
1'~,lurn nn.o ar:l.'ef1d:'l. o 1mpÔ&to. O pC;:';V:'L'f''::L.e nio e:t,nâ tr.1 comUM tura sCb:e pa:;lJmento de im,Pâsto é sessenta e quatro, perante e.;;ta Co~
SrL, p~rro DE M..'\.'I'ELA1m!A - ç5:.s C:l í~E"-,t!f:c:::.r à' úre:1 que e~~ pro;n:l!::lade. O eR, I'"ELATOR -:!!:le ml.ssão Parlamentar de lnqué1it~. o
À ~:;.j QU3 lUC:O, dizo, veio w. Câtnara scn,'o cê'!1l;~j'ad:l e Ye!1dlCll. lt'io é [J.M admlte que 11 :'.e'::cHura reccnl1cce a Er. AJ3EL BEZ'ÉATrI prestou o ~e
{;; ~2r-. n:n t:Vbl"tll' :tó CjDl' ;:1'j:l. eo- cU 'lO l:cu::n !lo cartJl'io, •• O sn. p,'cp"e:lll.de - cobrando o iI::lpj:clo êe g'uinte depohnen~:' O an. PRESI.·
lu('pj]~'~o o p,o')]21na ela ületa. O S~ DI:1'C:!:il)'J.~ - Ig~iJ:.o.nC:;l DitO e:~2 sli:a. O SR

r
PRl!.SID~rrg _ AcreM DElI."TE - Está re:lôerta a nc~n t~"M

::~:;"JlDE.;r.r.ia - Qual to ",'m::'::;::m nin!;l1~;:l ~~ c:Jlpa. O s:t. D:r~?u:rADO cno que a Ccmi:são está bem escla. 0150. lnlclatla hoje pela m:mhã lia
d~' .. 2, lei? O sn. PI'..raFIJl'IO DE II.!A- OSC'.'.R CL::,"~r.Ji..\ - O rm;Jbl;:l.'ltl nrko ree:cla., e vamcs encerra.' aqui os nos-- cjc1ade de Caséavel, que teve prOl!.
'!.zwJLJDJA - v~nt.:\gl!.l11 y;:..!'~ ll. I'l~ é de l"~oJJ:'11Cb. É que 8~ ~lfI:I ~;;t.i sos c1:::1Jl)lmllnt~. Em nome ~a Co. se3Utmento em outros Municípios e
L':'J1I':l. núa llá\ O B:fk PP.,5':JIDIJ.'4TE: em c:;;u]:' ~,:.,; l''! iúen:.iiicJ.r II óre~ (lue miSsão, Quero mo,ls uma vez a~at1éM que ..t~rá seu, término, agora, no l'AuM
- É Vjw<::~I;'cm. cnwo. para quun? O est.i t~~/do o1'·jctq de !lt.1f.ilo. mio sa~ cer às autoridades munlclpa:.s, no ..... nic1pio de ~ão Miguel de' lr;u!tQu.
sn. PREFrrrTO D:Jl MA'l'ELAJolD!A bc se é ou l:l<lO area llUgJoz:l. se ndo ~, QlIt'J'emos adiantar aos presentes e ao
- 0s 3lt'j'~~tJorcs IIp;mas Cjuerl:un evl~' está ela dêl.\1l~a, .. não está en~ preícJto Mun,clpnJ, aos STs_. Verea- Sr. PreIclto que esta Comisc!io Par.
1M cnCHJnefls. O 3n:- l'.ru:JSIDJiJN'I'E qU:'ld1":H!n úcntJ'o de certos llmites) O dores que tlqUi se en,contrl1ln, no Sr. lan1JmW de ~érJto por mim preM

, - JlÁns não ~611r imp6sto ~ cvíla SR. DE?O;',!:TE - Mas l\q~i tôdllS De1c~:ldo de Policill. ao sr. Vigário, sldida tem a prlncipal finEtlidade de
f"nr;nmrtl~, O e<R. DEFOEN'I"E - Per~ as gl!!!:l:,:s são nominadas. O SENHOR que teve de caminhar algmnas lé· estudar. sempre que lJosmvcl, in 7oco,
blmlo: l1]gu~rn tenl o clireUo de aen- DEPUJ.'ADO OSCAR. CORRÊA - Es. gU:Js pllra chegar até aqui e trazer os motivos que têm justiflrado inVl.\
tUJ'nr lUna 8.l'ea en1 lWgio? O SR.,lou 3lumas formulando um problema seu depoimento, que considernmos sões de terras em vnrios pontos elo
FnE8IDENTE - 'Não. O SR. D1l!PO~ de ordem jurídic3. 12: umA mnléria muito objetivo c muito interessante. Pais. Em atenção no Deputado IJ~o
ENTE - Entáo níio • a,(;l.'itável que que vni se; objeto da nossa investi. Por isso, estamos muito gratos ao Sr. Berto1l, membro da nossa Cmnlssao.
muna. área em lltiglo se pague o Í1J~ ll:llÇao posterior. para. uma concluM Vigário. Queremos dizer aos 81'S. que 11 primeira vIagem do nosso grupo foi
ter fiÍnlS e te er.erlture. Isso patUu são firia1. O :fato de ter pago ou uão :foi um prazer conhecer &;se })l1Jmo de realizada a esta regIão do Estado do
ele nlguêm. lníclli:mentc. foi esta COM ter pa:~o o implisto de ttansmissio tel'ra do Brasil. O nossa objetivo Ial paraná., onde ainda recentemente,
l:lllul5úncJe de gente sllnplcs. :zuase prl- nãó vlli alterar em nnda R situação. tomar um contato com os lnteressa.~ conforme a Imprensa. e o rádio nOM
mltivrI. que !êz uma lei, tentando evf- {) SR. PRESlDE1'é-rE - A minha dos, para. que pudéssemos ter uma tlciarRm com grande Alarde, se ver!.
1M o aumento do problema. Mas cabia pt:,~unta 101 porque, destie o miclo melhor orientação naquelas delibera.· Clcaram conruws entre~o.'l.Selrose terM

à justiça ev:lt.:lr que se eserltur:àSSe da minha eünelta. tenh?-lUe lnteres- ções que deveremos tomar dentro ''11 celros. detentores de titules expedit\os
uma úrca dessus. P:JJ'Uu. então, da lei sado multo pelo munldpio. Quero breve. Fllzemos sinceros votos para pelo Estado e aJguns, também, bt\Sell.
uma prot1laxla.. O SR. PRESIDENTE confestll.1· nos Srs. - e agora não es- que, dentro da precariedade da situaM dos cm protocolos _fornecidos pelo Pa.
- Pei'dãoJ .Mas se o Senhor t.ira os tou falando como membro da Comis~ ção jurldica em que se encontram" 'U'imónlo da Uniao. QUero, inicial·
lmpostos, é Um convite Ptlta Que se são. n1as como Deputada c como ho- tudo corra dentro da maior nannali~ mente. apresentar os meus compa..
e.(.crit~re. Drna !ler o Inverso. Foi o mem que conhece mais ou menos os dade mesmo porque invasões "lolenM nheiros de mba.!ho, que siío o Depu·
quo nao entendi. D~.'Dtl'o da Slla ~,ese, problemas municipais _ que acho um tas. tIroteios c outros expedientes des- tado osc~r.Clll'ria, da União Demo
o que se deveria. cfinl' no mun1clpio SllCl'll'ício lnil!Jl !Jara o Mtln:lclpio, deI. ta natureza, não vão trazer nennuma crática. .NaCIonal, de Minas Gerais, o
eram d1tIculdades para essas escrItu- undo de l1l'l'ccadar lmpésto que. uma tranqlU11dade. Apenaa Virão aumenM nosso companheiro Paulo Freire,
1'8.il. TIrando impostos, o Sr. erla uma vez arrecadado, poderia. -rcvcrter em tar as dificuldades já e:tisl.entes. SOM Deputado do Partido Traba11llsta Bt'&
varlta~ent. li: um õnus a menos. O SR. beneifc!o público, através do consêrto mos homens que não t~mos nada. a sit':~olroLírl"doe BMelnrt~i, GeraqaUls

em
, ejá,0mDee~:

DEPOENTE - l.lAs ll!lO deveria !la· de estrJldns. (le ccns1ruçiio de pontes. to diretamente a não ..u v,
ver escrIt;,11'3 de uma ares em llUrrlo. O 1",."'. DEl.O""'......... _ l'::e o pn.,ceh.o \'C1' cem ~ assun , . feri, alêm do secretário da Comill·
P I i 1m U á l .. ~", ....u"'" - .,.,., u ser cidadãos brasileiros que tm1 que são o Dr 1I'rossard e do nosso queM

o,r . e e pra c ve Uma ál·el.\ li· vier pnglU' o /;Cu lmpõsto, 11ão acha V. se preocupar wm os ?OSSOS próbleM rido romp'anhetro de Serviço de Ta.--
tlgl~Ul. .uno pode .ser etlcri!urnda. A Exa. que aumenta um direito que já mas. Fsxem?s um apêlo aos lideres quigrnflll. da CAml1ra dos Deputados.
tscrltura que está sendo telia ele uma nlio tinha? O SR. DEPUTADO OS- que a.quI estão_ reunIdos, porque. aIt· Quero agradecer a recepção que nos
área em llUgl0 é venal. O SR. DEpu. C,AR COP..."'ttA - Inlp6slo de trausM :nal de contas, os homens que COmQll~ foi oferecida. Vamos, a lIelJlUlr, ou.
TADO OSCA.R CORR1i:A. - A .Pr~ mls;;5.o? o SR, DEPOENTE - ImM d d tln d MuniciplO' se en •
felt~m náo cnbe lnd!lgtlt se está em "'osto~ mlun1rij ftj.. O st>. DEPU~ am os es os o • vlr o depoimento do Sr. Abel Bez·
11t1 o ni'í O SR. PRESIDENTE...." -~ <lo eonb'am nesta sala, para ,que tenham 13atU que deverá prestar o juratnen.

[lJO u o. TADO OSC.(.Tl CORRX,\ - Impostos o mãxímo de calma até que se possa to dê praxe. Co Sr. Abel Bez'Battt
Õ s1..Pf,~~~~da t~a~;met1~: munlc1prys jft são outra coi!=a. O SR. encontrar uma salda hannonizadora, pre5t~ o compromisso legal.) A CO.
crrnr lDais balbúrdIa. mais proble- D,EPOE~TE - se .. Prefeitura ~e na qual evldl.'ntemente alguém terá. mlssilo tem notlda 'de que o Sr. PteM

mas? O SR. :PRESIDENTE _ Qual c1~ ... o SE. PP.ES1DENTE - Então quú,nir preJudicado. porqus.nw LjuanM feito Municipal, dando uma demoDSM
toi n vantagenl de se tlrll.r o lmpóskJ1 11M se pag-am mais Impostos aqui.? O do -um mesmo palmo de terra :1nteM tração de sua atençlo e de seu esp1.M
O 1'1'r'l - DEPUTADO OSCAR COflR1l:A SR. DEPOEN't'E - Na área lltJglosa, ressa 11 duas pessoas 1!, às vêzes,.até rito de orga.ntzação, preparou um. deM

~D""" tl itu • não. O sn. PREFEITO DE }IATE· a tr~s essoas - e dizem que há casos poImento por escr1to para entregar.à-;;:::fl" C'40-ousae DS~pPOas~.;sc.r_ Sera~: Lf<""D",A - ~mnpre _foi cocrado o 1m- ....
~,,' ~ ""-'u"" ~w.u " ..~ ': em que, Inclusive, o prédio já tem Comissão. O SR. DEPOENTE - Nao
pf\~ü u i.lIftr 'Vl1,os nf/o .há se;::urança. pô!lto.II/!er 1',V0I1. Vdú ngbrll. uma re- quatro l.U1dares _ é evidente que alM referl;'nte a êsse assunto. O SR. ?RE
O -sn. DEPUTADO OSCAR COIlP.:il:A solur,t·o lmpddin~o que.. a Prefeitura. guém vJt1 ter aborrecImentos com isso. smENTE - Quer1nmos, entró, que o
'- 1\1:\s a segurança lJ n escritura, c1esM rc:01ha f:r:c lmp"sto d~~ta gleba até Mas B gente espera fl12Cr tudo com o Sr. l1revemente nos inform~~.8 st'lbre
ele que ela esteja tr:!D~cl'i:a em cal'. qu~ seja_",oluclonado o problema, O mâx1mo de justiça. Embora os nossos fl!f dados que julga oportun?S e úteis
MIlo. O SR. DEPOENTE _ O indlvi. SR: PRES1D~ - Â p;:eIeitura trabaThos estejam terminados, não para fornecer à Domissio Sobre o IlSM
duo hm lnLencionado, o btm colono, esl~l ~f,"-do pr~"ud!cadl1•. A m~tnrle da quero ~etxar de ouvir o sr. Rubino suto de invasão .de terras. O SR.
D .boú1.:ll1l Que "em exp:arar R terra, !)OPU-l1(;1lO r.ural na? esta pr,gnndo 1m: Ea~qu~te. O SR. RU:B11\O EASQ'IDl:· DEPOENTE - De manelra geral, een·
fJUfôl' -eomptsr, ll11l pedllt;O àe tem! postos; ~ o. sn. TEN. ~C:~DIO GO. TE _ ~r. P.residente sou apenas por~ sidero que algumas dessas inv~es
lutipo. O l'arnnâ' 110ja 'fcllnnent~ estâ DÇJl DE LJ'U. - Sr. p,e{.eIlte. per tadar de um docum~w. A indÍ1.Strl~ ~. ~~ioJu~~d:mo~~r:~ p~~~;
(Dm ~t1! r6l.ulo de "grllo". de }:Iosse. nlltll-me um esclareclmen~o. Elemen

M

e o comércio de Céu Azul, f'll.bendo dá não têm outra. mnnelra de con.segult
Ent5.o, tuc, ú.núo todcs O~ documentos to C~ITupto ,de ganto }.ntonio. s~n- cl1e~c1a da. ilustre e br~te Co· um terreno próprio'ps,m trabalhar.
bn DTCéJIl, adquire 11 tel'l'a, 'rem para do se comnntou, velo a 1't1edíllIlelre. missão,·flzerll.m "UlI1 Telat.ón~, que teM OU"'os, po."';m, não o fft~em por ne-
i'á e tr<Ul o pro::;l'c;m. Abora., faltanM com um leTanttllmmto de posses que h d às maos de'V ..." ....
üo () i1oC'umento, como no ~~o... O crl:\l'um na .Preleit~r~, 'f:sse c1e:men~ nho n. onrn e passar i cttsldade. }Tão até uma áiea, fazem
SR. DEPUTADO OSCAn CORRtA _ to. cnm n;!uUes tal02ll11lhos de levan M Exll. O SR. PI'lESIDENTE - va uma pIcada, com 10,15 ou 20 colonos,
Df. l'.!.l.rio, f~~o umÍt. 1'0n~!'r"1'.~O co- lamento õe pOSI:;es, pa:;ou o cndl1.Stro também stt junte aos autos. O SR. e depoIs comeeam a 'Vender. Consid~

..." '" d j A d c1éss do ~O DE ~ATELANDlA - ro nação dêsses l1cgltima. JoTã:! é,;,no IHIHJll,'1CÍD. E.ssa pondUaçào nada e pc~::(;' ro. 1'lo~n o-~e es • cvmo Prefeito, n~cleço a presença. justo o que pretendem. No entanto,
tem COUI o problenta ela terra. 1'-10 cumentos. foi ao RIO allm~c do Sul. de V. Exas. em nosso Munldpio. 11á Olltr"ft "'"e são pobres e a sslL'l1

Minomento em ~ue a Prefeitura dJs- assJm como ClUJ.roa já o fIzeram, e, í Im d VExas. .....,- u

]Ji.Jl:11 o imp6sto 'àe transmi&ão o aproveitando·se de pe.JSons pobres de Multo nos 11anrou n v se. se de Um pedaço de terro para trabaM

cartór10 que vai p:1StlU' a eserlta,:-;l não conhecimento. apres-"t)tou aCluilo como Eabemos, Inc,1usive.tJueoDeputadoLíM lhar. O SR. PRESIDENTE - ExfgM
rJot:1lJ Tn'lis exigir o impôsto de trans- d~euI?ento l>!lbll e "em1eu a pm:se que tio BE'lÍoll trouxe n Comissão de :Bra~ tem. llorhmttl, grupos para fazer tlllM

liJl':.":,Q, !s:[) f~cmtll. a compra, O.sn n:lO Imbn. Mas nfto fez só isso. Des- sllia com os maiores sacrificlos para sas picadas. 11:' sempre o mesmo gru·
DEPO-ClTI'l"n _ M!ls ' .•~e n~rt"-'o nlôo .co"!3l'l .ma1sJ ~le vendeu a posse em .toilt'S, somos, portanto, gratos a v.. po? E' uma equIpe l'rofiss.lonal que"""'....... - ,,= .... '-'J' ... i 'Eltn. O SR. PRESIDENTE - Não vive disso? O SR. DEPoFNTE - '1'e-!'sbr1n com tt oJ:<rJ"'nt::'J.o de ter conhe- meJ;.1l:.t'll·l1. mas ['!lua por al'ju. por 1; ala rll d'
clm~nl0 ~lc que CsS:l nrea tIlI1J. em li- ê,s::e Xll!!11Sd50. C:lrno chnmamcs, ti fei Wnto F!lcrlliclp.' Foi para nós um n.o 'f do COm ve:;;s ~"~es QUr
tig}a? O sn. DEPU'rADO OSCA.l:t mostra um ~ô.::lC'.u dI! sel'll'.o, d!l ter-- prcer. O SR. eEOREl'ARI0 DA estão. por exemplo, 1'1_.,4 gle~f oco,,
conn.tA _ Se l.an conhecimento, Ta (jue só S2.bc m.ostrar ooro o dedo., CA1\IAP.A DE 1\,UTELA1IDIA -- Sr. n~1 perto. que Pfrtencl! a ~ m~
nuo ÜêYi' dor .a escr!turn. O SR. DEM d~endo: "Você vai fjel'!.r aqui. Esta PTerlt!ente. desejo e.!1t.regar à Comls· nlclplo. Antes est veram em ar
POENTE _ Ao "ue me l:.:ln~ta, t6da é á 111111htl .pWSC" O po'"ciro se apro- são dolsl1ocume.'1tos. O SR. PRESI· serra, que ~bém era um tf'rreno

.. • ....:.- ""t r md "'""'TE P!s· o SR SECRE· nas mesmas eonrlloÕes. São quare lJ1\'lMim,a 5etltE:~ttn~la por lei nüo pode ser velts desse ca......sIoLU QUe em se a- D..."", - ~ 1U4).. 'fisslona1s Abrem posse vendem e
objeto ele chpedição ~e qualquer do· de de pnjZSJ' como (]ocll.!nentc pars. 'I'AY~IO DA CAMA1U DE MATE- depois vão para outro iuO'ar fazer á
CLm[-Dto. O 8n. DEPUTADO OSCAR ilal.'jue~ a boa II: dos oub'os. O SR. LA:-1DIA - (Entrega A CLlmissão~ mesmá coisa. Dêsses, tal~ez apenl1S
C(!r~Ril:A - Mas se 'o ~i)QjJestTO não DEPUTADO OSCAR CORiU:A - memorIa.is, sendo um firmado pel 30'"' pe"'uem a tem! para trabalhar'
e jurEelul, ou léíla.l. O SR, DEPOEN- Está. portanto. have.'ldo o seguinte. O Prefeito Municipal e vereadores). O 700/,. pegam para vender. O SR. PRE~
TE - Mas é 3udlclal. Se há gIlQ,rdas talão do imp5sto de transmisstio ll\ SR. PRJi:SIDENTlI: - OS documentos SIDENTE _ A Pre!eJturá tem re
col~Jc;J,rlús Pêlo :próprio juiZ é judl- fora. é considerado ('úfllO prova da que acabam de ser enb:egues farão" cabido impostos? O BR. DEPOENTE
c!nl. O SR. DEPUTADO OSCAR posse•. E' a j~ncrd.n(,'ia., e não se pode igunlml!nt~. parte integrante ds au· _ Até agora, não. EstamOs com um
cm-:H:iJ:A - O problema e (In) pouco 1mpedll' que ela ooo1'J'4. O SR. DEM tos. Renovando nossos ngradedmel1- projeto na Câmara, visando a cobral:
rlHJr,J p!JAejl1e tlepPfJl!1' de -cnclastl·a· t POENTE - Sr~ Df'}mtado. a 1ll'nol'{m- tos às autorldnrlclJ locais e aos pre· ImpOsto de todo mundo. será uma lei

~ manto. O SR. DEPOENTE - A V'I ela aqui 'grassa. O SR., D'EPUTApO sentes, declaro encerrados os nossos espadal para êtjses que DM tém lJfM
Ei:a., que é advogado, p<!I'gltntM Cl ela.·· OSCAR CORRÊA - Estou a.penas trabalhos. tulos ll"githnos. O SR. l'RESJDM.
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, - - '1'aIi1bém êsses via pagar. O vez do progresso, há inquietude, há palavras do Sr. Noé Nunes de Me- estivemo; Informados, na época eXls
• DEPOENTE - Vamos tentar, pe- intranqullldade. TenhO, Sr. Presi~ deiros, podendo estar certo S. Exa. tiam na Cld:\de, Mus quero crer que

,0 menos. o tato de êles não serem dente - permita-me V. Exa. desa- de que o seu depoimento, bastante eram de ambas as partes. ',ranto do
proprietários não dispensa a Prefei- batar - nesta ComlilOão e no ple-- interessante, preciso e oportlUlo,- sel'á Sindicato. que tinha maus elementos
wra de construir escolas, estradas, etc. oário da_ Câmara retra'nd\:! o proble- objeto da nossa melhelr conslíleraçio. capazes de enfrentar Os' ruralistas,
't1M SR. VEREADOR DE SAO MI- ma da-nossa região. E hole não que· Renovando, em nome da Comissão, como í!stes tln1,am em, alia d(.'!esa,
GUEr.. DE IGUAÇU - A Prefeitura 1'0 ser covarde. Quero repetir tiic!as os agradecimentos -;;elas <atenções a naturalmente, Ol! sru~ elE''l1-'' I , • 'l
n.ão arrecado. impôsto dessa gente. aquelas minhas ad";n~i'nC!(l!l :lt:ltas ola dispensadas, declsr::! encerrada a qualqu:?r eventualidade. O SR. RE-
Mas é gente que ocupa. a Prefeitura: na âmbito federal. A gostada ftue V. 1'eunifio. LATOH. - E dC,lJoJs de tuuo li., ,. :\_
~ pobre, precisa de hospital, de esco- Elca..- permitisse que fala=: ~ um bll,-. AMADC onde forum, ess;;:s pistoleiros? O Sf!,
tas, de estradas. O SR, PRESIDEN- talhador nesta área, o Sr. ,Noe Nu- DEPOENTE: Vel'eador I DEPOEN'rE - Essa ê uma pcrRuula
TE - Sr. prefeito, quantas tam1liaso nes de Medeiros.. Sua E.'l:a., qU!fê Vc- fiRlPE. ~ ,diflcll de responder. O SR, RELA-
Sr. acredita. que existam na. zona ru- reador diria, mesm oe mligeiras p:.:!a- REUNIAO: Em 17 de novembro TOR - Ficaram na Cidade? O sn.
tal? O SR.· DEPOENTE ~- A ::nalúr vras, o que.é a. lutEJ, (lue tivcmID que de 1964. - DEPOENTE -- Quota crer que piBto
parte da população .vlve na zona ru- enfrentar os nossos proprietârios, a . Aos dezessete dias da mês de no- leiro:! existem ai pela Cidade. O sn.
ralo A populW;.ão da cidade é ileque- fim de que ficasse para sempre con- venbro de mil novecentos e sessenta RELATQ,~ - Mas 'me -refiro à(!lll.'
na. O SR. PRESIDENTE - Mas si d t.. te'· e "'uatro na Cidade de Governador leso O SR. DE?OENTE - Aqueles
cluantas fam1lias, aprox11nadwnente? gna o nos au os...."lS a omlSSUO. Vai'adares comI:areceu perante esta não sei, porque' não me identifl(j\H'!
O SR. DEPOENTE - Devem ser pediria, assim, que permitIsse que a ComlSS'ão 'parlamentar de Inquérito o com n:nJmm dêles;- Sei lJue exlsl..ni

7 8 11 f n· - t Vereo.dor ,Noé Nunes d2 Medeiros, em E . t 1 .
umas ou U1 am las. Nao enho rápidas palavras, fizesse umo. esp~a: Senhor Vereador AMADO GRIP , p~ o ~1l'O!f na Cidl'\de. Podem te~ ou
dados ·exatõs. O SR. PRESIDENTE ~<l tôd 1 que Prestou o seguinte depoimento: O nao parUclpado daqueles ncon.ecl-
- Dessas 7.000 fainillas, quantas ~- na.....o, com a a coragem e co 0- SR.- PRESIDENTE _ Antes de ouvir- mentos nnrjucla ocasião, ou já podl:m
tão Instaladas e sem briga nas suas cando a verdade acima, de tudo. O mos o depoimento do Senhor Verea- ser outros. O SR. RELATOR - Mul
glebas, nos seus sitios? O SR. DEPU- SR. PRESIDENTE - Tem !t p:tlavl'll. dor Amado Gripe, Presidente da cã- to obrigado. Estou satisfeito, Senhor
'l'ADO LíRIO BERTOLI - Com el:- o·Sr. Noé Nunes de Madeiros. O f,R, mara dos Vereadores, convidamos S. Pre'Jldente. O, SR. PRESIDENTE _
crituras públicas.' O SR. PRESIDEN- NO:e NUNES DE :MEDEIROa - S:'. Ex\> a prestar, na forma do Reglmen- C? nobre Depu.ado Oscar CorreIa 1f'm'
TE - Mesmo sem, escritura, mas que Presidente, Senhores Deputados, p.... lO, o compromisso legal. (O Vereador alguma pel'g\1n~a fi fazer? O SR.
estão trabalhando normalmente; que Prefeito, é com satisfação que pt.sso- a Amado Gripe presta o compromisso DEPUTADO OSCAR CORREIA
não são bem donos mas que não es- abordar o problema da no.:;::>a regIão legal de dizer a verdade, sõmente a Estou c~e1arccldo, Sr. Pl'esldente. O
fao sendo molestadas por êsse grupo. - Desde 1953, quando qui cheguei, verdade sâbre 9 que souber e lhe tôr SR. PRESIDl!1NTE - Em nome des
6 SR. DEPOENTE - A percentagem ccme~amos a enfrentar i'-sse proble· perguntado.) O SR. PRESIDENTE ta. Comissão Parlamentar de Inoué
ti quase total. Se são 7 mil !amflias, ma. Os mais 'dotados de reCU1SOS _ Feito a compromisso, caso o d'cpo- rito C!escjo agradecer, sensibillzado, à
:(lão vamos ter menos de 1.000 tamf- conseguiram legitimar lUas compras ente tenha aiguma informação a ole-, atençuo elo Vereador Amado Gl'i))!',

. lias que estejam numa sItuação como de terras. - Mas, (la companhia da- recer 'expontãneamente perante esta presidente da Colmara Municipal des
essa. O SR. PRESIDENTE - 10~ queles que procederlUll ,do R í o Comissão Parlamentlu' de Inquérito, ta Comarca, pelo depoimento prezta
O SR, DEPOENTE - Sim. O SR. Grande do Sul, de Santa· Catarina, S. Ex~ tem intell'a, libel'dade de fa- do. ~c<amos muito gratos pelas infor
PRESIDENTE - E estão chegando de Minas Gerais e outrcs Es::.ado! zê~lo. Caso contrário, o nobre Rela- maçl?es' e esclarecimentos trazidos à
mais famílias? O SR. DEPOENTE -- veio muita' gente -sem recurso:.. ~Sll tor, Deputado Pàul0 Frcil'e,~!a:á as Conuslliia por S, Ex':' O SR. DEPO-

. .seguidamente. O SR. PRESIDENTE gente _veio atraída pelas noticias de perguntas que julgar neccssal'las ao ENTE - Muito obrIgado a V, Ex",
- Chegam com Utulas na mão? O facilidade na consecu~'t,o de terras. ao eeclarecimento dos fatos. O -SE- Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
SR:. DEPOENTE - Não. Vão até ?or <outro lado, por ignorância, não NHOR DEPOENTE --Sr. Presidente, - V. Ex'" está dispensndo, Dando
(fs.sas áreas, não encontram ninguém,- conseguiram essas -pe3soas ver rua si- estou à disposição do Sr. Relator pa- prossegulmebto aos nossos Jrabalhos,
fazem um acampamento <e tomam, tuação legitimada. _ Entram num~ ra raspondl.'l' às perguntas 'que Sua mdngo _se se encontra no recinto o
posse. O SR. PRESIDENTE - Essas área e começam ti, explOI'ar, Mas dlá Ex\} julgar conveniente formular. O Sr. Ermirlo Gomes dn Silva, a quem
tam1lias vêm de onde? O aR: DE- a. pouco essa terra. é de Manoili, clt"- SR. PRESIDENTE - Diante da de- convidaria a depor. (Pausa)
POENTE - Vêm de Capanema, do 'llOlS é de Maneco e, en. seguida, de liberação do depoente de não se -utill- DEPOENTE: DOUTOR F.IERM1R:!O
_Ria Gl'lÍIlde do Sul, de 'Santa oata- José. _ E assim comp.c;a o desassos- zar do direito ,que teria de prestar GOMES DA'SILVA
~~~-~üeP:~~,U:~~~e~t~~ sêgo.- A-lutadoS trabalhadores aqui seuodepolm~nta, p~ssnmo, à. parte da!! Reunião: em 17 de novembro de :964
&ia aquelas que vêm para abrir pi- é grande. - Muitas oe.,CQas são aven- pcrguntas.- Assim, tem a palavra o Aos dezessete dias do mês de no
cadas e depois vender a posse, ou vem turelras, como acaba d,~ dizer o no- Sr. Relator, o I}obre l?cputad~ Paulo vembro - do ano de mll novecentos e

i
querem ficar? O SR. DEPOENTE _ bre prefeito, não prof!g3ior.lUs que eo Freire, pn!a .fazer as mdagaçoes que sessenta e quatro, na clçlade de 00
uitas vêm para ·ficar. O SR. pnE- certos lugares abrem posses e COlDe~ entender utms ao esclarecImento da vernn,dor VaIadart~s, com~areceu Pl.'

IDENTE - Alguém vai lá buscá-Ias? çam a vender. Nós, aqui em allsolu- verdade. O S~. REliA.TOR - nou- ranLe esta.Comlssüo Pariamentnr de
SR, DEPOENTE _ Provàvelmente to, não somos contra :l!lllôles que en- to" Amado Gr:pe, houve, naturalmen- Int"lll'rHo o Scolhor Douto HERM!

. Im noticias da cxlstp~cia dessas tar- tram na terra para. t:'oua!bllr, para h~id~~!:~~:~g:~~[uai~ecie~~di~: RIO G.Ol\<1ES"D~ SIL~A, ;ue presto~
<fll.S e de que ninguém incomoda, Vêm produzir, mas somos_ contra. os aven- to dizia que a Assocln'lào Rumi tinha o segumle cl.1:01111ento. O SR. PRE
então, para cá e tomam posse. O GR. tureiros que querem comerciar a ter- . " SIDENTE - Dl'. lIermlrl0 .:lomes da
~RESmENTE - O Sr. tem sUl'les- Ta abirr uma posse e deDais lr armas e -. Associac;ao ,Rural.. por sua SI,lva, cemo prel:mlnar dos nossos tra-
t " I " • f t ' , . ,". ..ez, dizia que o Smdicato tmha ar- b Ih .
~o de a gum3 providmcia ao- Govêr- para ren e. Ped!l'la" ' as..Im. mas Pergunto fi V Ex\> qual das duas a os, convidnrJamos V. Sa, a pres-

1}0 Federal que pudesse regulal'lzar a ,:. Exas., que, v!'ltam suas entidades está fa18:nd~ a verdade, O tal' o cCl'1p:om!sso legal, de aéõrdo
!lltuacão definitivamente? O SR. DE- atençoes para e~ta "egintJ e que n.-'s SR. DEPOE.~TE _ Infol'mo à nobl,'e com o R('C:'lmento. (O Dl'. Hermll'io
POENTE - Sel'la o Covêmo clÍlU: honram hoje com 'estavisila, em que Comissão que es::as acuElações, efetiva- Gom~s -da ;Silva Pl'E'.sta o compromisso
possibilldade pal a a venda d/lsses procuram-conhecer os problemas Jo- mcntl.', existiram em Governador Va- de dIZer somente a verdade sôbre o'
@rrenos aos que estão 1~ dentro. O cals, que estudassem uma<, solução llidares veiculadas principalmente pe- que soubl.'r. e lhe fôr perguntado.) O
SR. PRESIDENTE :... .seria legal~ar para os lprobiemlJs de terras em ~;os- lo jornal Combate, que até então era SR. PRES1DENTE- ;pediria ao' de
~ situação dêles? 'O Sq.. DEPOENTE 50 município. Sabemos qt:f mutt<Js :llrlgido' aqui pelo comunista público poente que informasse a Comissão ~Il-.
elm., O SR. DEP'JTADQ OSCAR dêsses posseiros não 'lão propriC'tários e .notól'lo' Carlos Olnvo. De meu co- bre a Sua quallflcação, O DR, HER
c;:J0RRJl:A - V. Ex:l diz rer.ulal'izar legitimos.:. Mas cotno VlllllOS a1'l'l\nCllr nhecimento pellSolll não posso dar um M1RIO_ aO:\'1ES ,DA SILVA ..:.. Sou"ª posse. O SR. DEPOENTE, - Sim, da terra êsses homens que trl1lJalham, testemunbo de absàlutacertezasõbre Oirurgiao-Dentlstn, funcionário públi
~orque se deixarmos C"'T'O estã, .lo si- que lutam e que,. m'Ultnll vêzc;s, de se a Associação Ruml possuia armas co federal. O SR. PRESIDENTE
tl,lação se agraval:lÍ CiL.:{g vez mals, O manhã têm que passar a mão na foi- e também o Sindicato. O SR'. -RELA- De acõl'do_«;Oln a praxe adotada por

_ ~R. PRESIDENTE ~ "grndecemos ce para trabalhar, à. tarde têm que TOR - Mas, Dr. Amado- Gripe. hou- esta Comlssao Parlament,ar de Inqué
'~ Sr. as infQrmaçó{'s prestadas. passar a. mão na exadu, e, à noite, VI:! dois tiroteios e em ambos houve rito. Dr. Rerrnirio Qomes da Sllva,

em a palavra o Denura:1:> I.Jrio Be:- o. mão na espingarda p"tl'a dC'(endel' morte. Houve um tiroteio quando um V. Sa .• poderá.,tazer uma exposição.
. 111. O SR.. DEPUTADO LIRIO seus direitos? Este é. um problema grupo foi ao Sindicato e outro tiro- Caso nl\O' deseja fazê-lo, passaremos

:$J:RTOLI - Sr. Pre3identE', há. n1:'1:o que cada vez m:lÍll dtim:t: n I1ClSSa re- t1!iO C1epois, na rUa, Se houve dols ti- à -parte_ propriamente. investigatória
4e um ano e meio \lenho dentl'o dos gino. Para a solução d'!S5.~ llfoble-ma, l'oteios e se de ambos hom'e pessoas dos nossos trabalhos, quando V, Exa.
l!lOus ~ esforços e possibilidades, adver. sugeriríamos que o GOVt'rnn Fedul\l mortas e feridas é porque- havia .1"- deveria responder às perguntas que
tindo o Goyêrno, principalmente o fOsse até a indenizaçã~ aos donos drs:" mas. ~o ,prImeiro tiroteio, do Slndi- forem formuladas aQ depoente. O DR,
(lovênlo Federal, mas, Lil-o'llbém, o OQ- sas terras que estão c:obel'lll!t rle pos': cato, quem estava atirando? Eram os HERMíRIv GOl\.1ES DA. SILVA -

lêmo do Estado, de 'lU\: esta região seiras e estudasse uma maneIra, peJa de tora pa11t dentro ou os de dentro ApCl~as sol1eltarla da Pp'sldêncla. se
composta das- terras mws ricns do qual o 'Município, atravcs do seu, !'rt'- para fora? O SR. DEPOENTE posslvel, definisse para 11m as flna

nis, Há elementos ~ropensos ao tra- feito, normallz1l,sse a 'lltual,'llt' dCSbal> Também ê uma~pel'gunta para mIm lirbdes da ComIssão. O SR. PRESI
balho ao. progresso lnlU que, mfeI1z- terras. Porque precisamos, também, dl:ticli, porqul tJ.ye conhecimento d{!s- DENTE - Pois não, Esta ComIssão
mente, nao tiveram .:tOla acolhiCla por Sr. Presidente, dar as$tt:ncln, a tôda se tlroteto atraves ~o: :t:elalos popula~ foi inslalada ,nos primeiros dias de
~l1rte do Oovl-l'nO no sentido ela re- essa gente que -está 'Ul~ matas, e o res, após~a s~a reahzaçllo lá na porta. a~ril -e :tou, digo, e foi requerida à

, gUllU'lzação de sua <;itual(ão 'de terra, nosso Municlplo não tem recursos. E' do SIndicato. Segundg estou Informa- Camara Federal com o objetivo pre
<Nós, Sr. PrelJid~nte, fizemos n. n«~sa pobre. Não temos nnçla, precisnm:Js. do ,as a~as usadas f~ram armas. ca-, c!puo de invl.'s!igar as _causas .e as ra
campanha· polltll:a, mas, 1,.,'10 lego a tudo: O nosso -munlcíIlIQ~ll1('r, da\' al- muns, re~olverell, Niío houve efetiva- 2?e: de invasoes .que se estavam re,
passamos, esquecemos tudo para, nos guma cals:! a essa g~te, mio pro- mente metralhadoras~ como se propa- g_'1"il'and,? na RpgJRQ do Vale do Rio
lembrlU'mos dos probJi'mas da nossa curanda- arrancar 'dirihp.iro do OO;lêr- iava, que a Assoc1açao Rural ou o Doce, prmeipalmente 0;1 á1'ea da Co
~\.ra. GostllrJnmos C/ue V. Exns., o n"9 Federal, mas através de ~gla for- Sindlcato po!:su~a. Houve uso de ar- marel!- de Govell1ador, Yaladares! e.
nobre Deput.'\do Cunha Bueno, o no- mUla iegal pela qual llldcs.!!!!-adqui- ~all comuns, ,que qu~se .todo o eida- t~mbem outro qualqi.ler tipo de agIta-

te jurIsta. Dl' ...Osear Corrêa e o Dr. rir o dueHo da vender CSbOS ,t,erras duo da n~sa cidade utiliza. O SE- ç!10 ~ural eJ.11 qU111q\1er pedaço dÇl ter
a.ulo Freire nos auxJUassem.- juntrl e a quota minlma que recebeSse dcs NH~R. RELATOR - Per.fei~amente. l'1tór~o braS!Jeiro. Ja chegara~ a Co
m os demais mémllrus da OomIssão, posseiros aplicaria. na. aquisição ele MUlto obrIgado. Dr. Amado Gripe, ~íssao denuncias e esta CPI ja estêv~

f
im de que um dia p~dé5jlemOS di- implementas e máquinas ágl'lco~as, ai mO~l de ~uas ~qas, ocorrida em ldllvestigande pellSOlllmente nos Esta
que aqui no Oeste do Estado dn com o que seriam bp neflClafl03 os l) eno , a, JJ a rua, da a entender que os de Pernambuco e dt!' PaI·aná.

, raná. não temos mais problemas nossos municipios· Era o tjue Unl'ia ph~~la ,~Uitos jadltUnços na Cidade. lAgdOra encontramo-nos aqUI em Va-
terras OB lt I f' l' - i - t • ' -, ""e .....ormar e quem eram êsaes a ares, prosseguindo 1l.QS nossos ob-

~ . • _Cl\P a s se a as am, o a d zer, e mui o (l~l'!,~~clQ. O SR. iagunços?- O SR. DEPOENTE _ ~_ jeUvaa, O DR, HERMtRIo 00
- férço da nessa gent~ se esvai e, em .ffii!SJ.DENTE -" AgTaaecemC'.;, a3 ses jagunços, efetivamente, ao que DA SILVA _ Dl'Utl'b dessa prem~~
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IStou l d1spoklçlío da :::oml!l'~ plU'8 sE'nça de mov!llIImto reivindicntorio, DEPOJiNTE: :MeritisMmo Juiz JQA.- dade de veaoimentos. ExisMa me
responder às perguntas Jlf' fotE'm f'le se !limou dentro da Cidade e na QUIM: fiE ASSIS MARTINS nA Govêrno, que todos censuramos e

. formwsdas O SR, PRESID.I!lNTE ~- Fazenda nclera1. na Fazenda da .\.n- COSTA. todos DÓS dissemos que era um po
Tem a palavra o SI', Relator. o no- glo e na Fazenda da Grá-Duequl'UI 17 de novembro de que estava. levando o paIs para o caqy,
bre Deputado Paulo 1o'reire, O SR. de Luxemburgo. Em nosso entender, ReuniAo: Em uma deliberação que nos pareola. N'-
PAULO FREIRE - Dl' Hel'nLlrio Go- como V, Exa: teve ocasif.o de acen- 1964. ta, equânime e oportuna de su~-
mes da Sílva, V, Sa. morando aquí tuat'. tom Governador Valadares, o Aos dezessete dias do mês de no- mental' a verba do Pojer JUdiCiári'
a sendo Presidente 'ia i\ssociação Co- Sindicato da Lavourn tinha uma. es- vembro do ano de nuI novecentos e Entretanto, modificado o regíme
mercial, llaturalmente ~onhece bem • kutul'it jnti'!h'lImel1t~ 0'1'/1(1(',>'. T,,!:,!]'_ sessenta e quatro, na cidade de Go- vigorava até o dia 31 de março, o
CJdade e a vida de Governador Va- slve o seu lider era Presidente de um" vernador Valad~l'e;;, compareceu pe- dou-se apenas de atingir os juiaes, _
Jadares I' de sua sociedade, Que pro- SindIcato de Sap&tuJOs /lu: j,oUl'U l'ante ~sta Comls~o ,parlamentar de quecendo-se aquela pl."Ovidéncla jql..
vJdênclns tomou o GO'lêrno do E3tlullJ meses antes. sindicato É'sse que fa- Inquérito o Mel'ltisslmo Juiz JOA- ta. e oportuna que .J govêrno ante~
diante 1a ~ltllllÇão eríada com êssc lboll c que foí depoís transformado e QUlM DE ASSIS MARJI'IN,S DA C0E!- estava pretendendo, talvez como melo
conflito para l'vjt,p lo, para cinmns- rotulado pelo líder comunista que é TA, ~ue- prestou '?. segulllte depot- ilusório - não sabemos a intenção _
arevê-Io, para atenuá-lo. para. .,iio o Srenhor. digo, o Senhor Carlos Ola- mento, O SR, PRE~IDENTE - S01l- mas afinal de contas uma providê.l1
deixar chegar até onde foi? QUC1'O vo da Cunha Pereira, como líder ru- cl~al'ia ao no~re Deputnd? Oscar CO!- cia que o Govêmo da República d'
notar que aqut há. um Batalhão da rnllsta como lider da lavoura E lô- rela (IUe convidasse o Merlt~ssimo Jmz. veria adotar. Não obstante, até hate
P li! O D 1 d ' Ofl I 1 .' . d 1" d' Dl'.. Joaquim de Assis Martms da Cos- não se cuidou' disto, Feita esta _o c a, c e,ga o e um c a qua; glcan~~nte foi crzn .0 um (I una e m- ta a tomar assento á mesa desta reu-
líflcado: um Coronf'l, e Valadares o trnnqullldade e a leclproc~ b\1l1tiu na mão. Em nome da Comissão ParIa- gressão preliminar, elevo prestar o JU
um~ Ctdade que tem re.~lmen!~ ~,!'. reaçào da par~e dos ~urahstas. ,Paço mental' de Inquérito, temos o grato ramento ou o compromIsso, porque o
t'ccldo da Pll,.rte elo GO.VI.'I~~, "::~,~~lill essas ctec]araçoes mmto à ;'on.lld,e, prazer de contar com a presença en- que posso esclarecer é' justamente
multa 'ilRnç.UJ (I""::'" -ri' .'po:-que nno sou rU"~1l!;:3, SCl1l pro- tre nós do Dl', ,Joaquim de A:llllS aquil<, que sei e que POSdO afirmar
mento. Com l·I.'JaçllO a um fato dcs- ilssloual liberal. Lidero. presido uma Martins da Costa, um dos Mefltiesi- perante V, ExAs. sõbl'f' o que terlz
ses ,que provldt'lJ()l" '~:! .l'~ , ..."'. entidade que e u üs.,....:._...'U lclJmer- mos Juizes desta Comarca. Queria ocorrido em GovernaQor vala=
pemIlcl1s tomo\l o (,aVi'mo 1.10 Estado da!, que t.em suas ativldades espE'cí- esclarecer a S. Exa, que, de acõrdo naquele periodo angustioso que
para evitar quI:' (;1J~~,lsse a;)nde che- flellll. Mas cemo observador, vCI'llI- com o ~egimento da Comissão e o vivemos aqui. Asswno, então, o cOJn
[(ou? O DR. HERM1RIO GOMES DA quel que rzallnente 101 criudll om cl!- Regimento lntemo da Càmal'fl Fe- promiSSo solene de dizer a verdade,
SILVA - Que fato? O SR. DE.PU- ma de llglt" ..ão que mio tInha Iul1. deral, sCI.npre é de rotina que .a pes- sômente a verdade .,Gbre o que s4\l-
TADO PAULO FREIRE A t .... t d d t d ber e me fór perl;tuntado, Se o ~-- SI na- damentas mui os prolundos numa rea- soa conVI a a a razer seu epolme!Jto gimento da Câmara eXíl;e que se préa-
ção de morte, tirot.eios. O DR. HER- lldade de ordem ('con(,mica. nem so-' e suas Informações preste um jura~ te um compromisso em têrmos QlI\:1s
MiRIO GOMES DA SILVA - As clnl,"data verüa a<; minhas divagações mento de .dizer a verdade, sómente.a solenes eu me óubmeto. Sr. Pre.idEl11
mortes foram resultado de um clima em terreno que me parece talvez não verdade sobre o que couber e lh~ ~or te e 81'S. Deputados, O SR. PRl'i:SI
pr6l'x,lstentc, Governador Valadares multo adequado. Diante dessa expo- perguntad<? Entl'etanto, a COmlSJiaCl, DENTE _ AbsolutamelltL A palll:Vl'&
Já. ha multo vlnha sendo preparada slção inicial estou pronto a respOll- pela U11ammi4ade de seus membros, de V. Ex", Meritlsslmo Juiz. por W
para ser foco de eclosão de movimento der às perg~tntas que me sejam for- antes de .convldar V, Exa., eVldent~~ membro de outro Pod:!r, pelo oario
r.ubver~lllo no Pais e pam aqui to· muladas, O SR. PRESIDENTE _ mente dlspe~sou o ~.ferlt.issim(J ,lmz que ocupa e pela pOSlçÜO pessoal defl
ram destacados Ilustres membros do Agradt'l)o â longa e Interessante ex- desta lormabdade, nao so somo ho-
~artldo Comunista, a ~im di aquI se pllcação oferecida pelo depoente. En- ~:~Q~:~é~ ~~l~~stdt;~~~ãon~~~~:í r~~:ad~~~~~~~~~rnD~t'j:~ir:ab"u~;
mstlllarcm e foment~: ste cima. a- t~etnnto.. como Pl'esldente da Comis- a V. Exa. que. embora distante da V. Ex:) prefere fazer Umlt pequena ex
tura.lmente: a materla J?alpitant.e, o sao. p~du'ía a. S Exa. que respon- Capital da RepÍlb1ica, é um dos Jul- posição, qnem sabe, relatando a1
fator senslblUzantc na epool\ era. ~ desse a pergunta que lhe foi 'elta zes de Direíto de maior eonceito den~ gum episódio que entenda de ma.lqr
rcforma \\grária, e ~vmo tal e~a 1.01 pelo Senhor Relator, se não nle fa~ tro deste grande Estado de Minas Ge- Importância, ou se gostaria que !
eSColhida para ser o foco de agltaçao lha a memória, no sentido de que V. l'als. Quero esclarecer ao MerlUsslmo sássemos 'às perguntas O SR. IJ ,

ou. pelo menos, de lima tomada de Sn, informasse à Comissão sóbre quais Juiz de Direito da Comarca que a POENTE - Primeiramente. pod ~
conscléncla para um movimento de a~ provldtlncías que o Govêrno do Eg- nossa missão é captar algumas mIor- expor de forma geral e superfioial e
opolo 11 esta refOl·ma. que estava sen- tado. que é o responsável pela Fôrça mações. Considerando que V. Exa: posteriormente r('sponderla à. inda.
do agitada no Parlamento e que vl- Polícial Estado e que mantém aqui é pessoa. de prol e a autoridade mais gaçõcs que V. ElCll.S. re30lvessem fmo
nha recebendo cobertura dos tais gl'U- um Batalhão. tomou no senHdo de elevada aqui no Munlcipio, gostaria- mular, De inicio, devo dizer que em
pos de pressfio. entre os quais o In.als evlln:' que aumenLasse êsse clima de mos que ficasse ,inteiramente à VOll- Governador Valadares não t§ novidà
ngitndo, naturalmente. era o Part1do tensao entre o Sindlcato e os proprie- tade, com total llbe1'dade e, sendo'ho- de Invadir terrenos dos onl1'08, COI)'\O
Comunista Em Governador V:lJada- tárjos ele terras O DR. HERM1RIQ mem de grande cuItUl'a e grande ex- Juiz, tenho julgado UUla série ou do
res tomou Isso mais ênfase porque GOMES DA SILVA _ Embora estl- peri~nc!a, 'evidentemente que dirá, à zenas de processos :!In que existe lt
c;'(isilnrn comunistas atuantes c um VCSHI' nusente e só tivesse chegado li COml1lSlIO se porventura tem al!!'Uut tnvasão da propl'ledade particular por
órgão de lmprl'llSn para dar "ober- cIdade' no, dia Imediato, o Gavêmo fato 0t.!' quem sa~e, um relato ge- elementos est,rnnhos a ('S511 propriedll.
1ura Inclusive juridica, através de ad- de Minas mandou aquJ o seu Secre- 1'111 e nl\o pormenorizado, mas resumI- de. ltste que trouxe V. Exas. a Q(I
vogados também comunistas, De mo- tárlo do Trabalho e o Comandante do, dos ac.ol1t~ciment.os. Tel?l !\ pala- vel'nador Valadares é . m C1\50 que tI,
do que, sendo Governador Valadares da FÓI'ça Pública, JosP Geraldo de vra o .Mrrltisslmo JUIZ de DIreito, ~I, ve uma repercusl':iío multa grande em
uma região hnporlante e ainda. uma Oliveira. l\ fim dE' examinarem in .TonnUlm de, AS'lIS, Martins da, c~sm: todo o pais, Mas não corresponde
região virgem sem resistências. sem loco as Implicações que de imedIato O SR. DEPOENrE Pl'lmelra àquela grnvidade. àfjlwla Impres910

i d ri , t tiflclld~ ca""z de ' t· mente. devo explicar aos Senhores um ""'\ICO confrhn"ento 'l'e aq"á1esum.a. flOC e a e, es rn """~ pareciam provocar uma ~con eelme~~ Ilustres Deputados cómponcntes desta ..~ , u" < u ue
r,eslshr. eln f0,1 el,elta. queremos crer_o to de gravíssImas consequências, Nao Comissão Parlamcnt"'r .de Inquc'I'I't" a que estavam llqul t.erlam presumld~.
amo ponto plhlclpal para um movi 1 h A ti'" '" 1t posslvel que t.enha havido em tUl!oc _ se o que ouve. penas ome co- minha ausência do. digo, no AI'rapor- l'SSO Interês.'les suba.1t,ernos. Pode t~'rme}1to desse .tipo, Além ~a sua po- nhcclmento de drpolmentos de ter- to em data de hoje, apesar de ter 1'C-

siçao estratégica etc.. ~ambem ela ofe- ceiros. Mas êles convoc~ram o líder cebido um ofício comunicando a che- ha.vido também- interêsses comunist,
reda uma caracteristJca multo inte- do Sindicato ao Batalha0 e éle fêz gada da comissão e dever a este Po- porque' aqui em Govel'Uador Vala<Ul-
ressante, porque goza fuma ~I(' ser uma as suas declarações, No dia imediato der tõda a deIerência porque tam~ res e Inclusive aqui no Fôro exlstla!\1
região ele latifúndios -.e .aquI se loca- aqui chegou o Ministro do Trabalho bém me considero m'embro de um elementos comunistas militantes. ~o
lJzllrem alguns latlrundllírJos estran- acompanh(ldo do Secretârio do Go- Poder, Mas os Senhores Depu- tenho a segurança. mas informa0 s
gelros. o Que reforçava a pregação co- vêrno e parece que dlo Presidente da tados devem saber ou devem no- me chegaram de qne o próprio ào 
munJsfll e a cl'ipto-naclonnlíst.a Dlan- SUPRA. Também tiveram contatos tal' ou então muitas vezes Ignoram no Feder!!l da ocasião incentlVava.J:,
t.e dêste panorama favoràvcl, flCjui foi demorauos foram à. Fazenda do Mi- que realmente o Poder Judiciário., sas invasoes aqUj em Governa~~r d 11.
preparn para esta cobertura à refor- nJstério cúJdar da partilha e, lôgica- principalmente em MJnas, não dis- ~da~. tindod Vlz;..do. a Ifsta_~e ~n~~
ma rural. Mas ela chegou 11 \Im pon- mente diante do estado que existia põe daqueles recursos que efe- r. m s ,1'0 a gl'lCU ura pel
to mais efetivo, porque a SUPRA vi, na época, mc parece que, consutucio- tivamente lhe deviamjls, digo. deyiem e o Sr. pre~dtnte.da ~UP::do p:
digo. velo aqui, atravês do seu Pre- nalmcnte. o Govêrno não podia. im- caber. E; os Juizes em Minas vivem soas que se !!s:acaram e o r~
nldente, para dar cobertura a êsse mo- pedir nem tomar nenhuma. medida ou daqUIlo que percebem ou daquilo PT~i~ no ecna[lol do p~ls ~~o fns
vlmento e usou como pcdrn de toque, que pudesse agravar ou evitar a evo- que J)erce,~t.m e dispõem. Felizmente ~ 30 e ~a~u~el~ ~e'n~o coonesta ~
/llll'ialmente. a Fazenda Federal. Isso lução dos fatos, O SR. PRESIDEN- vJvo daql!llo que percebo e daquilo co~ 'essas invasões Acontece qj\e
tudo sem. nenhum espfrít.o ra?lor;al. TE _ Conflnua com a palavra o no- de que disponho. Mas acho que não . te a Fazend~ "'ederal aqui Mil
sem nenhuma preocupaçao técmca. bre Relator. O l'lENHOR DEPUTADO ~evo, despe~lde~ !Uais ~o que :r~ebJ~' =ern~or ValadarE:s na qual se eá
sem. nenhuma finalidade realmente PAULO FREIRE _ Sr. Presidente, 01' .ISSO nao UI ao eropor , o, contra grande númel'o de pessoas !H
sacilll. Devemos acrescentar que nes- era só o que desejava saber. Estou conslderando que uma vil.!geI!' da Cl- I t d Ih d que foram
ta. região, prillCiPalpen~ em Gover- satisfeltQ,. Multo obrigado, O DR, ~~d~l~~d~am~sfa.e ~~:t~giciadd: N::~ fnr::'3l~zi~as~oSe:~nâoeouvi dlzer,~
nador Valadares. naq h uma men~ HERMíRIO GOMES DA SILVA - d' S,.. t d P d torizadas pelo próprio Administra
talldade rur~llst~, porque é ~a ter~ Devo acrescentar, data vCJlia. que o L~zefs1:g~0 ."úec~m~n~~tã~ ~le ~5:~ do próprio tederal. Díto isto, estou
ra em que ha IImt!' anoto atrlll! ou 11m assunto esi.ava ,orIentado pelas auto- Po~er que o~ sen~ores Deputitdos re- disposição dos Senhores Deputad ..
]lOUCO mais entrou 11m madeireiro, ten- ridadE!$ federai,lt 'lue eram () Minis- presl'ntam deve lembrar-se um pouco para responder 11 qualquer perg a
do sido essa atividad~ substituída .in tro da Agricultura e o Presldmte da de. .Poder Judiciáríu, Entretant.'l. eD! tõrno daqueles fatos desagradA'
tot111n pela do pecuansta, O ruralts- SUPRA O SR, PRESIDENTE - In~ aquêle movimento que surgiu em 31 vels e ao mes!,%J0. tempo qU,e troW!.~·
mo aqui, aquela parte dedicada. ã agrl- dago do no}>re Deputado Oscar Cor- de março que vele. trazer um polll'O ram preocupaçao a nossa Cld~de, Jâ
cultura, que constitui o fator de pres- ria se deseja fazer alguma pergunta. de tranquilidade e de esperança e clusíve às autoridades ,iudIoiárias,
são reformista, porque o homem quer O SR. DEPUTADO OflCAR. COR- também um pouco de conIJança,- no porque Da época em que êsses 1M'õ:s
a terra para nela trabalhar, nio cons- R~ - Estou satisfeito, Sr, Presi- Poder Judiciário, para nós Juizes, se deram era muito mais dlfJcU cO»"
tltul um aspecto gritante de. nossa dent.e. O SR, PRESIDENTE - Con- trouxe um pouco de desencanto, por- seguir· e impor uma decisão JiU1C
economia, Pelo contl'árlo, a. reg,iAc,on- sl.derando que o Depu~do Oscar Cor- quanto êste poder que assumiu a di- ria. na Comarca. dado êsse ent 
de exlAte maior pressão demogrnfkla rea. se dá por satlsfetto, cumpre-me, reçfio do PaIs em virtude do movl- menro que existia entre determ 
• lJCluela onde predomina o maior nú- como Presidente da Comissão, agra- mento revolucionário ou daquele mo- dos elementos e aquéles que im
mero de pequenas proprl~dH, jus- decer ao depoente, Doutor Hermfrlo vimento de transposiçio se lembrou vam essa. situJ'lÇão. O SR., p . -!
tfllReitte BQ sul do :Rio DO{le, e uns Gomes 4a SUVA, P.restl!ell1te da. Avo- dos JUizes, apenas para extlngllir DJ!lNT1!l - 'A Presidência a«radJl9
distritos dIfltfcJt~, onde l!lO lIou.e 018010 ClMINtIoM! lIe Oovernftf18t' Ya- f/Quêle princfpio enquadrado desde a depo1Jnenl.o do MerlUrsimo JuJfi, ,
l'.l&M-UMa Nl*'euMM, ...... 'Ift- , N. ~o ele 19f1, de 1rreüut1})Y·~tm de ASllls Martins d&
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"'. indaga dos Srs. Membros da Co- Cordiais Saudações" etc. Dirigi tam- tiver bem caracterizado aquêle princ1, esia fazendo em Valadares. O SE

-missão e do Deputado Relator se por- bém ao Corregedor da Justiça Ofício pio da indépendéncia e do respeito NEOR DEPOENTE ~ _Muito obriga-
o ventura desejam fazer, alguma inda- de -n9 341-64, tendo recebido em res- dõs podêres entre si. Lamentamos que do a V. Exa, O SR, RELATOR 
iação, no sentido de- tornar ainda posta o seguinte Ofici(\,: "Ofício~CJ- não possamos, de uma maneira for- Aqui tenho grande alea. de amigos
mais amplo o csclárecimento presta- 2083-64. Belo Horizonte, 23 de outu- mal, tomar qualquer, providência no e as informações que tenho sõbre 11.
do por S. Exá. O SR. RELATOR - 'bro de 1964 - Senhor Juiz: Respon- sentido de que seja restabeleclda a administração do SI', Prefeito são as

., Sr. PI'esldente, tenho algumas per- dendo ao Ofício nl} 182, dêsoo Juiza- normalidade da. vida da Comarca que, melhores posslvels. Sinto-me satistei
lJ\1ntas a fazeI., O SR. PRE6IDEN- do, datado de 12 do corrente, tenho como diz V. Ex~, tem neste caso ex- to em ter S. Ex!.' aqui como infor
'!'1ll- Com II palavra o nobre Rela- o prazer de informar a V. Ex4 que () cepc\ollal um prmciplo de anOl'Ullllí- mante e cumprime'uto. S. - Ex!.' como

• tor, Deputado Paulo Freire. O SR. CeI. Comandante da ID-4 esclareceu dade. No entante, pessoalmente; co- Chefe do Executivo Munlmpal do 00-'
-RELATOR - Houve alguma intenção a. esto. Corregedoria que os autos do mo cldadno e como Deputado, enten- vernador Valadares. O SR. DEPOEN-

do se deformar vom o noticiário a inquérito 1'elaclonado com o homlci- do que V Ex", metn-,ro que é do Po- TE - -Agradeço aV. Ex", 31, Depu-
• gravidade da situação? Porque o no- dio em que figuran, eomo vitimas o der Judiciário, estA. _eoberto da mats tado. 0- SR. RELATOR - l:ir. Pre
, tlciário era realmente... O SR. DE- Sr. Otávio Soares e outros, aguardam legltimu razilO. !!J indIvidualmente, re- feito, nós sabe .tos que esta zona do
,POENTE - ... Alarmante. O SR, ordens do General Hugo Panasco AI· pito. não como Presidente desta Co- Vale do Rio Doce, e.speclalmente Va-
· RELATOR - , .. alarmante. O noU- vim. encarreglldo gerál dos inquéritos missão. Pal'lamental de Inquérito, mas Jadares, se tc:irmou com o plOnPll"çmo
· eiárlo que cru. mandado ia até.m da. policiais militares, para serem devol~ como simples representante do povo, multo acentuado de pessoas que vie
I renlldae, intenCIonalmente ou nao? O vidos 'a essa' 'Jomarca, uma vez quI' cu Jcvarel a quem de dlI'elto as ra- ranl para ca, que se l,,:H', ,,lI'"".m,
I SR. DEPOENTE - Se o noticiário àquela autoridade foi remetido ore- zões oferecidas publicamente por V. ocuparam terras. No entnnto, depois
· Unha _fugido da_ realidade é posslve!. lntórlo referente ao proeesso em ques- Exa.. Neste instante, quero aproveitaI' muita dessa gente foi expulsa na
Intencionlllmente JU não, não pOllSO tão. Atrnclosns saudações" De modo a 0l'0rtunldade" t~mbém. n{Lo como sua terra, TIros, carabmus, togo lla

· ntIrmar, 0, SR.- RELATOR - é)r. que ludo que ocorre\l e que aqui c;e Presldenie d:t Conl1ssao, lbllS nu qua,- casa, vaca na roça. l\OI;lVe muito dISSO
- Joaquim Assis Martins Ja Costa, !lOu- pas!oou em Governador Valadllrt's" lidade de- slmples representanto do por aI. li: um fato do meu conhecl-'
~ve duas mOl'tes~ parece-me, por oca· lamentável. No entanto, mnís lamen povo,.do povo de. Sao Paulo. parn te·' menta_e por ccrte do de V. Ex~.
· siác da revolucao e daqueles aconte- tável é a Justiça -Comum até hoje nàn ItcitnI a Inl!-glstlaiura do Estado de Pergunto: êsses homem, que se aO'lu~
,cimentos. 1];8SI' processo chegou até a ter podido dnr andamento el'imll1al a Min.ll.s Geral:;, porquanto V. ""x", na tmaram nesse !;;mdlClltll 'UhJ 1'l"~ll'n
· Justiça? O SR. DEPOENTE - Am- um processo que envolve c'l1l1\S 011 trêR relll':.c1ade ac~ba ,de dar uma demons- !Ilhos c1êssesanUgos posseiros expu1sos

boa vieram, Um está conosco e Olt- pessoas Pediria a V. ExlJ que s(' i-n. traç~o Inequ.lvo,ca do, seu~esejOn d~ que agora querlll 10mB, W,nll 11', 'i "lU!
· tro, j)Ol n!otlvos Inexplicáveis,' foi re- tende.sse com êsse Genernl.Presidl'n· que ,1 Jus~lça conte com todas que e retornar à terra que era déles? O
" quisitado pelo ;D./4. Mas. a.pesar te. éom l'-ssa Comlssão_ Geral de Tn: las ~arantzas indlspensavels para que SR~ ,Di'..'POENTE _ RcspOIltIen{\o a

cUssso, c:>tn entidade noa informou qllél'llos no qentido de examinar (>s~p E!feuvamente, possa. como um dos Po~ t t . ° ' •
que o PI'OCl'sqo depende- apenas de !lU- 1)rocesso, E uma veZ que veriflC1uei déres da Nação, prestar os serviços pergun a que m~ e CIta p~Jo nobre

._torizn<;ão do :'\eneral Hugo Panasco que o processo não tem moUvo narn fi1\(' todos nós ('spela.m05 ,ao 'osso Deputado-Relatol, CUl'!1pre-me escla-
· AlvlIn. en.ca.rregadc geral dos ftlquér!- seI' I'eqllisitado l>ela JustlCft Militar ou Pais. C0l110 Presidente da Comissão rec~l que. ao mudar~me parn aqUI em

to li UH p ra ser de P rlalllC Itar de fnquérito que ora VI- 195"" passe] a militar no comércio
s 'po <;l!llS-m ares. a • pela C'omis~i\o de Tnquéríto' Pl'lllclnl- sl~a GO~ernador Valadares, agradeço vll.lllOareuse igllOl'an,do o q~e te~lha

~ volvido a .Tu!ltiça. Estamos eslra.- MUifnr que seja devolvido 11 (1over- a' V E..... o dcp"Imento prestado c as l.avic~o ~aquela-data ,para tlús om
nhando o fato, P10rque é furtar un, nador. Valadares EstJlmos certo dI' .F v refereneIa a s eomponentes do Sllldi
processo da, .Just r.a Comum para, a que o pros!lea:uimcnto dêsse proceR~o mfOl'mações Isentas de _qualqller pai- o -
Justiça MI1Jtar. Tenho a impreS.>l\On será fntor de l\ormali;-n.-(in -da vida xão e, portanto. multo valiosas. Por cu~o dos RUl'll!istm" ljUCI'~ ('.lClaI cc~r
de que êsse proc~sso fo! para lã. nA

n
IUtll('I';"i:\, Iwin('lnlll..",~h "O I'" derradeIro, agradeço também a V. Ex" qu.. se pode ser qu~ IIllnm- IH~les 0l'1

que a. JUst!Çll MIlitaI tIvesse essa I - ca dI' Governflnn~' Valadnr('s o >;R pelo fato de hnve] cedlc10 com tão boa ten~css('n~ as f,amihas. de nn,t~gos ~s
tençáo, mas por pesosas me!,l0s in!nr~ RELATOR _ Dl'. ,JonquÍln dI" .As~IR \'0I1tnclc as insta.lllçõcs déste Fóro pa- sel1os, mas, n,t sua mUJOI,.l t'IllIll

,madns a respeito, _embo.a - tenha Mar!in<: ela Co<;tl'!, hOIIVp entrE' n ~hl- 1'1\, que pudéssemos realizar a presenU: elementos rad~cados em. Govertludol'
dado essa lnfonnaçao 11. ID-4, O cllc~to l' a • s"onlnc';o Rllrnl I'vldl'n- reuuiuo desta COluissão de rnquérito tva'badlahl·l.'ds, l1JUlto~ d<"les lIuerArl"S (\

· SR. RELATOR. - Acha V. gx"''' ,-' , ... " ., ~ Termlnnlldo. solicitaria ao nobre ra a a .ores en: serraria ou em ou-
· que êsse proc!'f,:;o poderá, volL,:? t<'lll<'nte um n.hito. Acha V. Ex" alIe Deputado Oscar Correin que teve a tros serVIços ,llrac:als I1~1 1101<50 I1lUl~I

O 8R DEPOENTE - Terã que vol- essas duas pntJrlnc'lps poderlalll tt'r ~i- bondade c a gentileza de -trazer V clplo. O S~. RELA'IOR. - E:ntao
: tai, pOrque, do contrário, gr~~d;S~~- ~I~,~V:;'~, ~~ tl~ 1~ld~:n~~n'pl~~I:r;}~ Ex~ l1.tê o recinto dos nossos trabn- V. Ex'I confll'ma que a ffilllOl parte
_ torfzar a Justiça Comum. . - (l'" r11'"'~'" Ptlnl1ci!Wl\T11."" 1'.." lhos. leve dc volta agora V. Ex'" cQm destes membro

1
s de Sindicato niío

SIDENTE - V. Ex", porventura, co- . ,_. , _ os nossos melhores agradecimentos eram, aventure ros, mas eram pessons
mo Juiz dn Comarca, já. teve oportu- ml.1l11s!:J. ~ nao SP (~In l1:nhum se, Prosseguindo nos nossos trabalhos. que ja estavam aqUI, opel'ul'los daqui
nIdade de sollcit.ar da autoridade re- gredo cllsto ::- e do outro \adp t.am- vamos ouvi!' o próximo depoente. (} e que já tinham uma Iigaçáo na~Ci-

, • d I ã d bl'm fi l'ençao, c.omo tpmo!\ foto!'.rn- d I dquisit6rlu do processo ~a evo uç o o fias especlaltnente de tlm Coronel Sr. Vel'eadOL' Amado Cripp, que e uma. ade com n l'egião, com " ~o"if'(" e
mesmo? O SR. DEPOENTE - Per- '. ''. 61 das pessoas de' prol na Cidade e re- Não .l1·l1m apenas 'aventureiros lIue

· mit:\-me Sr. Presidente, um Instante. Pedr~ Ferrelra. exlbjndo um rev v;r. presentante ,do povo, como ,n6s ou- ouviam fatur a la,gas distâncias que
t . d t t"nh com aml'nçns, Se 11M se rl'ltlstrass..m I d I P id 'n G d V 1 d 1 dque rarel os ocumen os que " o (>,<:;ses dois fMos:- de um lado, um ell'- tros. e, ma s o que sso, res en"" em overna 01' li a ares am ar

em meu poder, ~pausa.) Tenho ll.rqnlli menta "omunista insultando. provo- da Câmara dos Senhores Vereadores. te1'1'as e que para aquI viessem por
em mãos, Sr. Plesidente. primeI. - cando imencnndo. (' elo outro a pn- DEPOENTE: DOUTOR JOAQUIM. esse motivo. A lllaloria não era dêsse

__mente. o ?-f1CI? !:e~uisitório da ID-4, lavra de reacáo. V. Ex" acha. que !!S- PEDRO NASIMENTO. tipo. Era gente que morava aqUI. O
, de 4 de n,...osfo. l!:ste Comando, tel?- sas dltns ('ntldades poderiam talV't'2, Reunll'lo: Em 17 de nivembro de 1964 SR. DEPOENTE - Ilustre Relator.
- do em Vista. o item 19 que dispõe so- ter vivido em paZ? O SR. DEPO~ Aos dezessete dIns do mês de uutu- ~t~ pergunta, se me. pareic. uno e
~ ~ bre ,o al.'t 8, -lo Ato InstItucional, de _ -Talve7. tivesse havido da 'Pa.rte do bro de mil novecentos e sessenta: e loéntlea. à prlmeit'l\ iel(.n por V. e:x",

g, de abrIl de 1964, requisita o Inqué- Slndlcl1te um pouco de i~norll.ncllt, um quatro, na cidade de Governador Va- e quI' me leva então a responder que,
rito" policial em, que Ilão indici~dos pouco ele desconhecimento daquilo quI' ladares, compareceu perante esta Co- ao ~e reterlr ao~ elernCl}[I\S que nr?-

, Fulano, CICI'H110 I'tc. Na oportumda- um Finrlll'afo lJodl! ('1"~"e"nll'. na missão, Parlamentar de Inqucrlto o curayam se assocmr ao Sindicato nao
de aprcs~nlo mC~Is protestos de ~- parte dos ruralistas, 11m POUf:o de In- Senhor Doutor JoaquIm PedroNllS- deS~Jel mirml1r que l'le:. tossem cs
vada eSfllll!1 '. dlStmta. "onsftterll~J-O. translgênela. E ainda de tereeiros um cimento que prestou o seguinte depol- cluslvament residentes em Governa
- <assine ,,.) Coronel Comandante pouco de exploração. no caso. O SR mqento:' O SR. PRESIDENTE __ dor Vnladare&'. Citei que êles_ eram

, da ID-4". (':sse pl'oces.~o foi requisI- RELaTOR _ Estou satisfeIto, Sr. Vamos OUVIr em seguida o' depoimen- oper~los llraçllls e alguns empreg~
bulo Incl('\'j·lf'm~nte. Mas tenho, ll. Presidente, O SR. PRESIDENTE - t(l do ,Senhor Prefeito Municipal da dos em serra:ias, Dados os meus. -inu
imprs' ~n, e de modo nenhum .n- O Deputado Oscar Correia tem algu~ Comarca, DoutOr Joaquim Perro Nas- meros afa:~eles e mesmo desejando
ço acusal'1í"" 1', !D-4. de que ela fni ma. pergunta a fazer? O SR. OSCAR cimento, a que convIdaria que viesse manter equldistâ~cla de parte a par
mal inforIllncla a respeito dos têrmos CORRli:tA _ Não, Sr. Presidente, O tomar assento à mesa. Pediria a S. te, a fim de ter Isençáo a~soluta n~
dêSse procl'sso. Como não havia motI- SR PRESIDENTE _' Desejo, respon- Ex~ que, na. formo. legal, prestasse o acontecimentos ,e poder I.nte~ir, se
vo para a t·cquisil'ul. do processo, pas- dehdo no ,Meritíssimo Juiz de Direito ,COmpl'OllnSSO regimenta.1. O SR. DE- neeessário fõsse, com lsençao de
sado algum tl'mpo me dirigi '1\ duas desta Coma.rca. dizer que evidente- POENTE _ Faço, sob palavra de I\OU;, ânimo, não conheel aquêle gl'UpO l2es
autoridades: ao Corregedor. da Jus- mente a reclamação que S.. !!lx!.' faz l'll. a prome$sa de dizer sõmente 8 soahnente. Quando lá passei deLer
tlça e ao Pr"-ldente do Tribunal ele COm rl'speito â requisiclio de um pro- verdade' sóbre o que souber e me fõr minada tarde, preocupado que estava
Justiça do E<:flldo, porque não sou cesso que se eneontrava sob a guarda perguntado, O SR. PRESIDENTE _ com a noticia de .q.ue a fila era ex
Juiz q11e pO~SIl estar. numa Comarca dêste Fôro por uma· autoridade miU- Como o Doutor Joaquim Pedro Nas- tensa para a obtençao de terrenos que
em que indlvlduo& que cometem cri- tal' e.~capa no timblto das nossas In- cimento já teve oprtunidade de veri- seriam dlstribuidos, por 11\ passei li
mes possam ficar impunes. Ainda que vestlgações', Entretanto, pessoalmen~ ficar, os dapoentes poderAo fazer uma geiramente, a tlm de não manter
com o risco õn minha vida sÔbre o te. quero afirmar a S. Exl!o, o Dl', Joa- breve exposição; s o desejarem. Caso contato com êles, para não, tpmar
que estou' informando aos Senhore.'!5 quhn de Allsl" Martin~ cio r:o~tl' rm" contrário. os membros da Comissão partidarismo. E percebi que 'alguns
Deputados, nflo TlOS~O me conforlunr il1dJvld\la~monte. como Deputado. en- Iniciarão imediatamente as indagllçõeS dos' que se encontl'avam na fila eram
em que a m!l1hn '1utóridade esteja em fendo quI' S. Ex~ está <'om Inteira ra~ por ventura julgadas úteis ao esclare- operários residentes na Cidade e a
jOgo, Tomt'i ('nUlo n providência de záo. A l'évoluc:ão foLfeita neste Pais, cimento da verdade, O Sr. Prefeito maioria dêles deseonhecidos. digo. des
enviar cxpe{lIpnt" n ('ssas autol'idades. Mel'lUsslmo Juiz _de 'DIrelt{l. _justa- Municipal deseja 'fazer wna emposi- conhecida de mim. O SR. RELA
tendo reet'blc'lo em rl'-soosta o selnlln- mente ,trazendo no seu bojo vários ob- ção, ou podemos/passar àS rcrguntas' TOR - Sr. Prefeito, o Relator tem
te oficio: "~.l'nhor ,Juiz: Acusando o jetlvos e entra êles estava, e !l_credito O SR. DEPOENTE _ Estou â dispo- que ser o advogado do DiabO e tem
recebilnentó r11l ~ell Oficio n9 1Jl3. in- que cont.lnun inscrito com lt'trlls bas- slção da Comissão. para. responder às que perguntar muita coisa. De ma
formo i\ V Ex" não ser possivel reI- tante mnrcadns a necessidade Inndiâ- perguntas, Sr. Presidente. O SR. neira que desejo mats uma informa
.t4llra~ro pea:cln -te clevolUCãO dos (1utos vel do restllbelecimento do principio PRESIDENTE _ Diante da afirmação çAo. A I11inha função é tirlU' o maJs
criminal!: em (me flll:uram como indl- da a.utorida.dl'. Partante t'ntendo que do depoente convIdo o nobre Rela- que puder~ para o esclarecimento da.
clados Fulano " Ciorano, requisitado!' V. Ex". como JuIz de Dlrelt~ desta torDeputlld~ Paulo Freire a formu- Comissão. Mas as perguntas não são
pelo Com"nc'lo c'ln ID-4. pois .recebi Comarcn 0\1 mesmo que V. ExlJ_ fôlll'l' I ' . I ' ! lÍ'À tr 1 t ã - d
comunicodío cio respectivo Coman- Juiz 'de Dh'pito da menor Comarca m ar as perg~ntas que JU grx interes- e s sem ou a n enç o sena~ a o
dant'e, Coronel Dióscono Gonçalves Brasil. V 'Ex'? é 11m membro de m~\ santes e opr.tunalii. O SR. RELATOR dever de ~flcl0. Sr., Prefeito, ~á ou
do Vale. fi" r"'~ " c'IevolUofíl'l dos 11"- Poder da Re6ública. E todos nós sa- -: E?r. ~resldente, antes de dar 1n1- Vim9s ~qUl do -Meretisimo . enp.or
tQlI depende di" aut<ll'lz!\Qão do SI', bemos. Merltíssimo Juiz. que, é imno~' CIO as mmha~ perguntas, pe~mita-me uma afIrmação qu_e calo!,! profunda-
a 1 1 ,..," - • U ... síveI {êl'mo~ l11U regl'me democrático ('umprimelltaI o nosso quendo pre- mente, dada a sua autorIdade ,de 1'e-
~mera ro, '''l~'''' ,,1111;0" .-llnasco n " f it - 1 r ._' d .. t ã- 'Me t te d P d Jud' i'" Di ~AJortm, pe.rn lhe serem l'emellidOll. _ I em pleno funcionamento se não 66- e o pe a eX,ee- e11"" a IlllnlS raç o que pt n an o o er IC ano, I!I
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ll~ S. 84. que nào é a primeirz VI"! sôbrc o IfllC souber e lhe fôr pergun- Idlcato dos Ruralistas - Sindicato, lera coagido a contribuir com duzentos
que, se invade terras em Vnladl es. tndo. (LI DOl/tor José Tavares Percl- por sinal. formado por ruraliStas flll- cruzeiros mensals para o 6lndlcato,
Tem V. Ex~ cOIlheCllii~ti;O ao lue ra presta o cUfll]JTOmis80 reglltlenta••. SOIS - e que a pr.lmeira invasão se- sob ameaças, sendu que um deles tol
multll.S laer,nltas, luu.~a.. lh"kJ;~t la- O ER. PREblDE~"'IE - Acredit~ ll,ue IJa na J,oadntla Grá-Duquesa de Lu- espancado porque se recusou a llS81
dcs em Valadare~ 10ra'), 0>1'1111'1-"< o depoente sabe perfeitamente UllS x~nuurgo. em segUitla na Fazenda da nar na hora, dizendo que ass1na.r1a
como se diz nn Inria as&im na marra? rnZôes da Ins,aJacão desta CP!. Eg_ ~Slo e outras", O Senhor Ministro pnra ser do Sindicato pnra ganha.r
o SR. DEE'OENr.E - u.u.1<'lhO l>ll1' tamos pratfc{lmente concJulndo os e,sll.llll a.:)úrdando o assunto de Que terras. se f&se dentro da JeJ. Más
cemmente não poder responder eo npssos tl'abalho!f, sendo estn l1US~l\ VI~ \'clo n, \inladal'es para fazer a CUIiJSáO para lnvadir e tomar terras não AUl
llm,tJ:e Relator que. ao lnves tle qt. e ,sita ao MunJelp.o de Governador VII- .da l'"azenda Federal, ct?tno chamamos naria. ~ cldacUio foi espancado. J.l
perguntando por meu nd\'o~ndo d.1 Jadares B ultima diligencia que Hl- uma tazenda do MiD1stério que na na ocasião, segundo ouvi dizer, O seU
Diabo, é uma àa:J personnJidnde luel zemos no sentiuo de flclnmos OI:Jl1 'aqui perto. F-ormuiel então, a primei- patrão, o seu empregador era o ve
tem contribuiuu pc.ra f,Ue POSiiL1 o,l:SCII1.recidos~ fem sido praxe d~ía ra pergunta: "Senhor Ministro, 50- readar Wilson Vazo O SR. RELA
!::J!lsll eleU\'ll.lnemc d~,,"t'ut.tll' unQuelel Coml.!lSão sempl'e petmitit que (j .jn_ Imo! fa:>:endelros pacificos, ordelruj;. e TOR - Se hoje se fOsse organizar
cllmn democrático e mque vivemos. tlOel1te taça uma exposiçáo e paste;' ludnv;nria de Vossa EXCelência se, na em Valadares uin Slndicato Rural,
Repetindo, quero ahrmnr que nau riOlm1!nte seja Inqulfldo l1elos Seu})t:- 'l1J~otese de, 0. Govêrno Federai oro- d~ntro das n~ 'd}\ !ei, qual_ serta.
posso responder a pl'tRlInla que me l'CS Depuia:Jos. Entl'!'bmto, co1iloil'.l'- Ic;o..r n ÚIV~O de t~rras para OS a atitude da Asso~açao RW'a1. O SR.
fOI fella. porque, Ignoro quI' tel'tas "e· rando o grande IJUmero de dl'polmt'll- \"camponeses Que estao atualmente DEPOENTE - .Nuo posso falar oIl
ntam SIdo adqUlmlllli ~11;ulllli c.Juol- t{)S que deverão ser prestados, C'i'SO em LuH!IUudor Vaiad~res e que es- cialmente pela. R.ural. O SR. RELA
ções. Falei. de lnlclo, que pal'a aquI o Doutor Jo:;;é Tavnles Pereira f$te- tinlamu.. num ~umero apI'~xltI!ado de rOR - E na sua oplniáo pessoal? O
n,e mudei em 19õ2 e cle.>sa ('poea [lnm ja de acõrào, passaremos Imediata. tlUIlS nU fnmlluls, essa divisa0 .da SR. DEPOENTE - A minha opilliAo
t1wnte nào tenho conheclJ,le11to de mente à parte das perguutas. disp~n- P:1;.cndn Federal daria para quantas pessoai e que acredito seja a da Ru
(jue tenha havldu ocorrên"-as des::a Bando o depoImento oral O SR fllmlllru.'! o sennor MmlSl.1'o can· ral é a seguinte: se se formar um
XlutUl'e21l. O SR. ,RE.LA'I'ÕR. _ Se- D~;OEN'rE - Pl'l'feitame~ic, O si'Í Iculou que &:PI'oximlldamente duzen- Sindicato ~e auténticas ruralistas, ho
nhor Prefeito, V. Ex", como'Chefe do P",,J,SIDENTE - Estando o dej}L1<.ul- ltl\S 1anulias fIcariam abrigadas. Oon· m~ns tradlcionai.$ no ~anho da ~
Executivo e lias pessoas mals respon- te de acõrd,o, dou a palavra ao RI!- ,t1nutUlQO m~as ~:guntas. num ~e- ra, homens que sO vhem do servJ.Ço
(;In'eis pela Comuna c peja na:: .,oclltJ Inter, o nobre Deputado Paulo FreI. gunüo i(l'u;t dIsse:., Na hipótese de d~ lavoura e da pecuaria, a Associa
dn sua Cidade está trinqUilo qunn- re, para que faça ns perguntas, que issu ser feIto tecmcamente, abrigando çao RurlIl não criaria dificuldade.v,
L,' 110 lalO de linu ~~r II ", <, entender necessárias ao esclarecin.eu. du/l'uU!.s .amlilQh cum agua, co~ ca- porque ninguém melhor Q.ue la Asso
remota a posslbilidadt de novamente to da verdade. o SR. RELATOR _ sas. CGm ferra.s agricultáve~, e est~- clação RUl'al e que os ruraJlstas de
ocorrer a llgllaçao uu tipO l,U quo Vossa. digo, Doutor José Tavares Pe. do es~ns flUllllias bem alOJadas s ~ Valadares compreen~e que há neces
lJOuve? Está tranquHo quanlo a 'l~SO reira, Vot;:a Eenhoria mlllta em par- o m~}or atrop~lo, o que farIa o !'li sidade desta tonnnçao de 'Uma elas
ou na possibilidade de f'111 t1reve .,.,n- tido politlco? O SR. DEPOENTE _ nisleno da Agncultura com as ouuas ~ que venha viver em harmonia, mas
por vIr novamente a eclodlr um mo- Perfeitamente. O SR. RELATOR _ .ftumJ!as que ficarlam sem. terr~. e nao com o objetivo de ~vadir terras
vlmento desses? ) SR DEPOEN'TE Qual o partido a que pertence Vossa outl'l\S que viriam para, digo. v.nam e prejUdicar os proprietarios. O SR.
_ Espero "lue co~ as meltldns adota0 SCn!loria? O SR. DEPOENTE _ para Valadares em bUSCa. dO' se,! pe- RELATOR - Quanto ganha. por cU.
das ultimamente e ~om a firmeza dos tJnlao Democrát1c~ Nacional. O SR. Idnço de te,r~a?" A. e~a indagaçao '! um homeln que faz serviçp braçal ~~
nossos governante: em estabelecer '1111 ~~TOR - VOS12 SenhorIa é rum. "!ll~, d·"l >",l.lndeu. , ~ proble:.~Uim~ Fazenda, aqui em Valndares~ O SR.
govJ\rno enérgico ~ comiJatendo aquilo a. O SR. DEPOENTE - SOU J'U~ nacIonal, As conseqüências sa DEPOENTE - Esta ~ uma resposta
fJ\1e~ todo cidadã. de bOns princlpios l'alista. O e.R. RELATOR _ Vossapl<l"~tH.,,,., U que uevemos 1l1Z~ r e dUicll. se o fazendeiro é um homem.
eUl1llJatll: a. corrupção e o em'lqueci- ~enhoria está bem informado. !tatu- aeel lU a \'mlldade( deixarmos dI li~ ~ue tem a sua fazenda organJzada.
mento 11lcHo, isso Jamnis aconerA em tn1mente. dos ll.(:ontec.lmentos de Va~ as terras, porque o presid~te da ~e ~uja rent1a dê pnra pagar &:0 operã
Governador Valadares, especialmen- ladares. porque mora aqui, l' rw-alls- púbhcn c mteltamente p_1!l divJ:,UiJ lia o salarIo mtnlmo. que amda nia
te se as autoridades con<tituidas e t~ e membro da Ar,sociaç5.o Ruml. O :tias te1'r115. e os Senhore.~ nuo dc\em está.sendo impôsto no ~elo rural, o

? _. SR. DEPOENTE - Sim O SR RE- 'clr dirro crIar obstáculos . UMas. Se- patrao pode pagar o salarlo m1nimo
todos os pollUcos se mnnt.werem 1- L.ATOR _ Doutor José' ravareÍI pe.lnllor l.UnisU'o. como deveremOs pro- e, às \'êzes, mais. com as vántagens
gllnntes para qUt não df'ixem crescer rejra, o Ministro da Agricultura. es. ceuer!lo caso ue têrmos a nossa pr~- que da ao empregado dentro da pró
movimentos que possam perturbar e têve aqul naquela ocasião Que ctl«e IP,.j"oatle privada. ferindo a Coust!- pria renda da Fazenda, na participa
conturbnr a tranqullldlltle ela N!W?O. SUa ExcelêncIa para os senbJre;? tulç:io. invadida?" "1?e~r dividir a ção Cios lucros, como ocorre comigo.:
Espe~ ~er -resp~ndldo s~tlSiatb~a: Troux~. 1),'0. digo, uorventura, 1l011l terra e aceita~ o sacnficlo. porque eu O meu Admi~lstrador não tem ven
men . pergun a que o I us re E'~ palavra de tranqul1ldllde e esclareci- 12UU mais rndlcal que o Presidente. cimcntoll. Nao Cl'ler vencimentos,
lu10r ncubou de formular. O SR. RE '\1(,lllo':! Ll O,;f' "":; nu,-;" dJ2l't li le~ lO Pn:~jdel1te quer cem hectares e eu I Não quer ordenado Mns o Q.ue êIe
LATOR - Multo obrIgarlo, listrm "fI peito do que :l ex-Ministro· da A"'ri= sou por vinte e cinco, e sou fazendel- ,tila nao C01l;jfgUI1'~ l1W1ca com o
~sfei,to. Sr. Presidente, O SR. PRE- CU1tUll~ 1.1lJ\'UOU aqUI pUla os 8ell:~o- ro" _ respondeu o Ministro. -:- "Jil~ ordenado do salário IOmimo. Mas em
,",IDENTE -, remos UUVJÚO nquI lU. res? O SR. DEPOENTE _ A pl'lmei- E.enhor Ministro, o Senhor nno "elO compensação temos casos de proprle
Comissão lnumeros depoimentos e 1'0. pergunta de Vossa Excelência. _ é trar.-.er a llaladlU'es uma palavra :Je féria que êle mesmo não tira o salá
nc1'cdlto que o do sr. Prefeito de 00- sóble Ee o Ministro da AgrlCulLura trnnqüHidade'/ Isso não nos tranqül- rio minimo. O SR. RELATOR - De
ver~Jndor Valadares foi reaimente do~ trolLlCe uma palavra' de tranqu1lld:t- ·lll':n • Li "llIM';U'O IHlIllLuu-se, .IlZil'U- sejo formular s6 maIs uma pergunta:n: a1s Interessantes e dos mais hábeis. de. O E'tR. RI:LA'I'OR _ Exato O Ido oue estava CLm muita presSl} e te- há ainda. clima em Valadares para.
Em nome da ::omissão, meu caro pa- SR. DEPOENTE _ Ao contrario'· O ria que l'etornar a Belo HorizullW. A que 'nova situaçao ou uma situação
t1'lclo Sr. Joaquim Pedro Nnsclmen- SR. RELATOR _ Vossa SenhOria conveJ)Sll se generalizou. houve um pe- Idêntica àquela que parece já acabou
to. Prefeito Munlc!pal de.c;ta granel!:' faie sôbre o que souber e qu.l.Ser. O queno tumulto e eu formulei a se- venha a se criar? Há condições e cU
Cld~dc da Região cio Vaie do Rio SR. Dh.P0E..."i1.l); _ E!.1l.ava na ,Ave. \gunda pergunta: . usenbor MinIS.I;rO~ ma para ~so? O SR. DEPOENTE
~OCC, quero agradecer a V. Ex". nãlJ nida Minas nern!r.. !luando,ful cOll"I- Idiante dessa I'esposta pergunto a vos. De agitações? O SR. RELATOR _
so o depoimento prestado mas tam- dado a participar de uma mesa. rc- !!ll u:xcl'lência como procederia o Go Sim. O -SR. DEPOENTE - Sçm a
bem as atenções que. como Chefe do clolllJa jutltameme com o SCllllOl' &11- \''''mo em relação áS outras tamtUas lproteção oficial,' sem o apoio e o
Executivo MunIcipal. vem oferecendo nlstro da Agr1cullma. Compatl1el em 'q~e ,'lia ficar em Valadares. sem arri- lampa10 das nostes ofielais, acredito
à nossa Comissào desde o íll5tante compcnh.la de outros ruralistas e in:lls go, TJerambui1\ndo pelas ruas. c~~ 0:- que o camponês ou o falso campo
em que tivemds o prazer de pisar as outras pesSOAS, • casa. ela familia Bir- m" a Imprensa ''CID afirmando? Ble uês de Governador Valadares não te
terras de Governador Valadares, no 1'0. mn Jn chegando. encontrei.-ÍlC rC~Pimdeu Que o problema era nadc!o- nha a coragem nem o atrevimento
Aeroporto local. V. Ex" estn dispen- com o Mlnlsb-o da .4.gricultura Que nnl As conseqUências deveriam oer de entrar num movimento daqueles.
sado. O SR. DEPOENTF. - Agra- estava sentado ao laclo do Deputado em 'louOS os Drasileiros. c~da um pai 56 o fizeram apoi!cl<ls por poUticos e
deço a vIsUa flue tal ieita ao nosso José Aparecido, Que me iêz a aprc- 'gnHll o seu qUinhão. Nao consegu por pollticos do Govêrno. O SR'.
Municlpio, desejando um leliz l'etôrno sentação de Sua Excelência, cedendo- formular outra pergunta. Atrás de RELATOR - senhor presidente, es
a essa ilustre Comlssão'e tormulanuo me a sua cadeira ao lado do Minis- 'minha cadeira encontrava-se Ui cl- tou satiSfelto. Agraüeço àS informa
os mais sinceros votos de que esta tro. outros comp:J.receram li; reunião 'dadão tlue eu não conhecia e v m a çães do depoente, O SR. PREaI
C,P.l. e todos os governantes do e verUiquel -lue o assunto a ser deba- Isabel' mais tarde que se tratava de DENTE - Doutor José Varaes Perel
npsso Pais sejam" iluminados pelu tido t!ra a U'O,:lquliWade a Cidade cte IChlcão E ésse Clúcâo atraia ma~ li .a. a Comissão llgmdece o pronun
grande arquiteto do Onlve"so que ê Valadnres, ao Município e à Rt'l;ií10, atencü~ do Ministro do que o In r- ciamento de Vossa Senhoria. Vossa.
Deus, para que trllilem serri'pré o bom cpm l'clm:ão às invasó!lS de terras, E'n- Iprete dos ruralistas e os próprlo~ fU: Senl1Ol'la está dispensado.
caminho e para que POEEUIlJOS estabe- tuo o assunto domin8;ntc na Rc:.luo ,ra1.l5la", Vel'IIICl~lel; tm.tao. (jUt! Wa .~_ DEPOENTE' SENHOR MARIO MO-
lecer no Brasil o cUma de paz t de e 110 EstacJv. Fui dcsIgmulCJ por um 'darl's nno recebia a vlSita do . nll, .
comprcensc.o de que tanto necesslta- grupu de amll;Oi' rw-allsta.s ~ar~ ser tro plll'n uma tranqüilidade, mas ~:;. RElRA MURTA.
mos para o nosso prOl!rl'SSo. o lntél'pl'cte, dlIigindo ao !I1inlStro ai- ra. nos ameac;ar com a divisão n '_ Reunlào: Em 17 de novembro de 1964

," gunUIS perguntas, Solicilel do Minis- terras mCSI1l0 ferlndo a. "cons L U1
DEP,9ENTE: DOUTOR JOSlt TA- tro que começasse logo entrando no ção. O SR. RELATOR - _ Daut?r. Aos dezessete dias do mês de no-

VARES PEREIRA.. assunto, pOl'qUt EUll Excelência d~- Jaze l'avare.c; Pereira, võssa ::oenh01'la vembro de mil novecentos e sessenta)
Reunlfio' Em 1'1 de "b ' veda retornar , Bele. Horizonte na- lacha que, sc não houvesse essas 1I~- e quatro, na-t:idade de Governador Va-

. de 1904 no ,em. tOqueis tardc ainda, para participar de ,fluências estranhas e êsse b~ejo of!- ladares, compareceu perante esta Co-
Uto banquete. Formulei a primeira cial. pOderia haver a cpnvlvenciu l?a- missão Parlamentar de Inquérito o

Aos dezessete dlllS úo mês de 00- pergunta que .toi vasada nos se;nún- ciflca entre a'Associaçao Rural e cs- Senhor Mário Moreira Murta, que
vembro de mil e novecentos e se.s:>en- tas térmos: ·E,('l".hOf Ministro. somos se Sindicato? O SR. DEPOENTE - prestou o seguinte depoimento: O SE
in. c Q!;1atro compareceu peran~e esta ruralistas pacl~lco.s ordeiros, traba- A Associação Rur~ não era contr.11 a NH~R PRESIDENTE.- Vamos, em
CDlUISBUO Parlamentar de lnque11lo /) IhadoreE esst'ncla2mente democràtJros, f(ltUlarão do SindIcato. Mas precJZà- segwdc ouvir o depom1ento .do Se
Senhor Doutor 10sé Tavares Perelrn ti estarn(l$ Angustiados em Governs" vamos' net'ceber a autenticidade clésse nhor MárIo Morelra 'Murta. Inlclal
que prestou o sel:ullrte depolml!llto: dOI \fal!Jri~lt'~ pela faltD de tranQUI- Slndlcuto que se estava formando rom mente, convido o depolll. ~ a prestar
O SR. PRESIDEm'r'E - ':'ç'n1orme Udnd6 'l1df « tlJt'gr. em todo~ JS elE'mel.nos estranhos à. lavoura c as o compromisso regimenlai, na forma
havJamol' eombtnt\l'ln :1llmvl felnlclo cantOf':Io) :Oc\'J.S )5 trJCíOS pOI uma atividades agropecuárias. Eram r.ie- da lei. lO Sr. Mario Moreira Murta
aos nossos traba.lhos. Vam~ ,uvb ~1ImpreJls. ~QJlllmlSt.. ( por comícios mentos aventureiros aliciados - por presta o compromisso regimental de

primeiro .iepollntb, ~OlJfUI Jost ra· pl'1blico!\ • ll.\VIW:'.c j6 ·-erras, estan- maiores aventureiros, liderados pelo dizer sómente a verdade sóbre o qqe
vares Pereira. advogado OClUvido tua do ,tê rlesigr,fldl't! alguma! proprie- enhOl Chicáo. Qualquer cidadão de lhe fOr perguntado). O SR. PRESI
Senhoria a prelltar (I compromisso re· Idades para ~erem Invadidas, dizendo \PPl'1'1" 1'('('ursos. cidadão n.'l Vê7.eS 'tem DENTE - V. Ex. tem cinco minutos
gimentnl de dizer t1àmente a verdade O! invaGort's qu~ Jlt'rtenclam ao 51n- prt?flsfio e sem emprêgo na cidade. para. livremente fazer uma exposiç&o



-,95
:;- . , . ' " ~ . t o SR DEPÔ,mTE -Agradeço J)l'oiundamente e homena-

sôbre alguns dos Úpectos do nosso Mas êle tinha culpa. como o O1J:::O ~m~;:r; RELATOR _ Cnde estão geio os ilustres representantes desta
trnbalho que porventura: entenda que também tinha. Mas o~ ~aiores d - osmc'omurusias 'presos? Onde os pUSf'- ComIssno ,PlUlamentar de Inqu2rlto.'
não i'lcDU bem esclarecido. ti: uma Pcl:~oso'er·COa·mmoo·sDe2tr;,. ~edf:i:U ~al~~ ram? O SR. DEPOENTJ!:l ...... oForam

é
DEPOENTE:, SENHOR MUItILO

contribUição que a Com.isslta pade de, "', • tr 69 Batalha0 (1\18 ....""NDES'
V. ]t;'> •• O m. DEPOEnTE - Tal- então Secretário,do EStado, e o 8e- i~t egduí!~aa~ão é da: minl;n dcllbe-ta- .ll<UI. '
vez n Major PaUlo Alvim tenh:l in- nhor Simão da 011nlm Pereira. Estes ~ o E' atribuição dn P(ll1ci:l e dos ReunJão: r:m 17' de novembro l de li)!l-!
dle:ülo o meu· nome pm'8 depor por ti que alimentavam tôda a sanha à cao. d O 6R' RÉLATrJR élea' di - c eI '
.....'- "ir'''' .. ~, elemento moderador. A cill;posi""o dB Com1ss!io para Iespon- Coman os._ f' , O aro D"';OI''''l~ Aos clÚ:C':3ete as do ttl s e novellJ.
L... u '.Jv ..... .L_ .....~.. t '" fore for- C'llt!'.o soltos por 11 'J •.w. '"". "'. bro da.Jn1l J 1l0vecentoo e sessenta "ê
':"'il:J.r.~'o 1.'.11 Go.erzwc1or Va1auares Clf;ll""~ pe:guon~ q'i;r~';IDZN~ _ TE - creio qUe niío. ,0 S~. ~md~'~ qU:l.u.o, lJll;clrJn.cle de adve:natlol' \la
~~';, t~!~m;:::lda antes da vlmla do Mi- mu a...as. • .. "';. - ~ TOa. _ Nunca mais Vill nd~t!:,yl C· ln~res, COllJ.1Jl\I'eceu pertUlte e::Ul. t:o~
nl.s!;io C:maldo Llma Fllho' e deIlO$ Com a palavra ~ nobre R.la~or.pepu lCJ'J? 'O .aR: DEPOE;.iTE' - 1....u., O 1nU"ho P.u1'-llUellrox ele I11i:!UtJ'1.o" o
do B:;:nbOr Jo::'o pin.l1eiro Hato. Coro Lado '1;auJo F~Clre. OS~. 11.EJ.Jt10~ ,SR. 1UlL.';Tpn ~. 1} ,.QUl~ntG::;., n,~~' Sen2iOl' I 't",'1:0 1.1endcs. Cjli'.! pre~lP\l Ó
a vincln. (11':;:~J'l dois elementos renas- - .n!:)'l~torMurta, V~ Ex'J" é m d1co_ tnm?· O an.' DEFO.E.~Tl1 :: ~!~? :,..1. seguib!e cepoirrlcnto: U sn.. r;:':C31-,
ceu u lula- e !lau,a 'Verdtlõ:liro~Jln"or O SR. DEPOI:N'rE - &.m. O SE O SR.- RELA':(OF(, - 'N. L••~", !l em D.llJ~fl'll: _, UlllltlO pto:;l:a~Ul.:l1entO_a\Al
cnL:il 01 r1L"al::!:w .:10 Val.:! clo ruo ~>fE.OR Rt'L.l\TOR - E" também V1CI:!- CD'í:'. O.sR. ·DEPOEl'IT'J ;..... ~ln. O llO::':;US tr:lbnlhoJ, bJdn~o se lae Cllcon
D:JC9, cJfo71do à e:L8t!nc1n de UlI',Sjn- ?resJele-'lte da 1.sso~~çltl? Rur~J, Ó SR. fiELATOR - E11ttO ll\}Ul ",o'to- !Xa. prt:-"CII to' l Sr. Vicente 'UClJeJ1'a'.
dlcniú ilebl:luIo, m..utEhtlco funclr;do SR.. 'DF;?O:r:NTE,- ...,~. O SR. .P..E· tel? b ,3E. Dt:POplTE - (', tOlll1, u.í."J(;;1!!f I, Jilu:Ji;o ;se e:ltá. 'pl'esente ~,
llIJuí pOl' um agitador. Trl.'S vmidei~ L.ATO.R: '- A As~QCltll}l'!O RuraJ é o de m'l!\OS .l!tO seL'D1!::õo lJ;'l:11i. OUIn!3- S~'••JO.l:e , II;csquJía Filho. (J1,Ulicili'll
ro., tlD.:J p.,,;;hmldnüc:) da nJ1J.1l·ll" 1"a- Ó'l'gfro de cUl.sse q:uo cOD.gl'ega ~~ lu.- no:' [\1'/". O"SR. P.ELP_:rOn - CiJmo ,'Inüa.Il'Q, fia esta prelleJÍ.ta o El!'. Mmno
2cnuo, Il..:l 'l"r'u;Unm cZlC:lnDtl, r:-um 2::n~lliroS? O ~. DE?<?~~TE -: poDa c:::!cular em llll~b S::"!l~'J. t~O:lJ !'lt'lldb·J. O D1Jr,OEN1'E -'~I'u::;nte. ,
elcrnc,11os liE:lClos n i!;;se Eindica,to. SlUl,. O SR. R~ATOn -, Comq ( 1111ll1i'll'O dU,:,:;? (, 8.1/....J.L>~li~,d.d5 - ('I pR.Elj\.J,;:smm'frE, -oOilV~llill(.1S.
1'1"0 t~1:J InVIl\ctores. Com e:m o::;lta- (,lUIJ V. EJt<), t<!é1.í:1~ médico, llode S.Cf Aqui J,ornm preooll mais (lU .lJ1(".!Wn o Je·r.r,1:i1bt!iul c1'i l'.:n~~Jt11dl'O ,1}grúno~
!lio, CÜ~1l C..;se tULnultd (Lue houve, dllw Yj~!l"o;:~esl~;;nte deuma,A~~o~.In~~\ UlJ[; ?O ÍiltliVldUos tac"~wrj~'l>' l1e. C.Úl; mo t;" J;:rll:1Jn·~MC1Jdl:!:1. jI_amfllsb~,M ,
polll ['", F';o!~:r!k, o ~o~ ,f:~l_:.x· ~'\uro.l e c~u~cn~~ snJUl,tdro- pqtqc~ :nist~., O sn." REL/í'~'O:t -:- Jóllt,IÓ elo!,' du' J. 'r.·.('H.l~ .' do ,Mh1IsU.~:lb u:
Dilj~::'.l;;tJO de,' Po1JcJa' sollc1toa li. pltr~~ c Pn:1:!l:;nte ~o .. S!l?df:nto RuraílS,!, , .:itlC:Ja l,ll..er Ull1; cem ccm1.<1:.!1ias pu. L:,.l IC'1:-"';1~ .. I~l,;ttdit 1l.rnliIJ~:' Lo, :,1: l.q. I
ciPCt;:iD clt! .I'.l1Zplllnt:lo"Ruxal na CDP- O' Sn. .. PEPo...l.TIE. -:-;.7l:1 Dcpnta.,:l~ t,Cju1. o fJfL. oD.E1'v;..n?;E ;-:-o~ü~.!.' Cl)!.~ l,,:u~!(np:()c cle. lJof~In:l,dol' Vf\ifdl: .... (~,
tIDa tJiJ:.i con"ULllr tas aos qua!i.l 0.'0 I1l~ o "lmm. p~l f()l, fúZ_~b~.l'O .. OJ ~eu~ rQj.':mnislas. O SR. 'R.t.~".:.u:I" _ l!' ln.icutJl!1tnle, cCf1mdo Q dc~c!cn,e . a
raJj'~;:as" ~lDl1âm' ieninctE1ro, Vnl..JO;; 'dI~ l!"l~ f;o~tnr.ntám. ·$iii:l:~ll.. P~~.~9 ínzeIl- onde e:;!UY:l. ~ ,Po]jc~lI'l O ~JL D,L: l:fbt·l'. C! .c.. nl~l1'!Jlnj,··:") 1!l.:P"P,~, J:~ .
ZC.!' II -vç:rtl-='.tlc. Ódio, além i1e m~do e (,Oll ,he.l'ctl;lc1.M c111.'nH:lWjjlMl.V~.(l l!CjUi PO:E:l)TE _ A ptllJel1l, c~t:~-.;: -:"~',:Il,:l. r.c.,I'~O ;o::n n l[!j~, (O C,ej10~1l1tl, ,~h
}Jfl'\'O:. ['~J.J, f.nb'1o. a turmB de rUl'a- em €10verne.~ot.ga]n~~es aclqul.1'l !~. O l:::n•. IU'LNr'oR~ ,,:;1,:;)1' d1é.v.' clue .:Mut~jp .. /b1:r'1:'S prestá o C(tjI.'IJ~o""~lmlo
lll;t!J.~, Do Pl'Di'íl"l, d.:!.s~es comunistas 1!, ::;CD.h=(~.. ~[!~n clínhll',:;c,ue:um, me- os cen~1ÇIt'6B,~all1 o' hll:liaii)J ":<1 f..()~ /le (.1',,(;[ 11("·;/!'lIft.. Cf t1eHJúqc st.J1é o
jtu;Hea. seja ~elta. os rUl'e.llSt1l9 'pr~n~ tnm1;~m, u~ lfi?2IJdeito., 'Antes ~e' vir lH;jn: O ER: 'D~bE:N'lL.,-,?,,~~}tl1- fJ,l'~ ~OH~"j~ c l~~e)~,r rcrrt.711CI., fl.!:,o
dm'nrn mnl.;; de SG% dos entao cllama~ ptrra Gpvernaclór,.vaJ~dni'Clr erâ: 'fa- tio:. pC"á P01~J!I. O. Su. 1-:::'L..' -I.,J:~ l:.t. ..•)Oll .• ;,;LOn:. j ~E - Dl'. .l'::l,.i !:):
elos c01l1unU:Las de' Governador Vala- ::~nÕelio.· !'Tcu!!'!, C!l~tmi:tI~JJ' um mé- _ A POUcln aoUcHoU li es ~/;;':;'O.("'~ J'lr"'~ ü~o cJ:!i') \'. <:.l:l. CGl'ltlcce. O"'1ll;?9 '
\;..[11.'1, ô.s (1~é rOlam encont>ados, o d!(oQ sejn, ín:i:!ld:Jlro e pnrtlclpe, ~ ío.rll.m pr'lrder ess. [.tlfLil. O 'i::'R: t.rw~ l1:1. "PlC"Cll'jll. lbsia ~ l..:lO,

' ~1',:.P3EElDE1~TE - Posterlõmen- "'"C::n;',lilftc;fil1 d,o pDjs, ~ ,'f!2 tlUa UEPOENTE -, Slm. Perf(M:l::'l:..;t~. o p."rll-l\!~n:71; ~I;j In(J~~l'1t~d!U~\~~
,te iL ~ vitól'ln, da Re'lolu~ãp?, O Sr'. e Ufi14 Úll.$• .tontes :de prl'c!Uctío e de SR, Rl:L!l"rOR _ Dj,~e c,~1Jc '" V[ '::.1 1~:"'1'l ~l:\'J: .•,)l;UTM\çu/, e "tJ1 :, ~r:_ .;;
D"'·D.-,:.,,~'P'r.J - Sim. Posteriormente.' ~!lcerce de rlque;;Il., O SR." R:SLA-Wd'{,,,,jt:n('~a (lt1e os ruw'L.~;lJllJnLt,<::IJ CfJrtl H~lJ.fÜo.:I il'l\jl\SllO,<L (~:.:'j, ",~..
~""V ........ "" 'ó b •• .. 1; 8' 1" -, ""U' p01l'r" l,,~pr unla .".-. Foi r.l1r~:J":o r..':;[1:1') 1lli'u1Jsla, cUjOSUflM T .R,;-~ por que pro~ e ,wn'sapa- elos lridlvlduC' ,e OSlÜ"tlf:~·;>IO' \.:"l~ r",:,-~ '~"::ll J jfic:,~;~'onFIH'H' ·os.

, IIlCS DUO seI, enca.utrando. um jIpe teiro de ser ,presidente de um çln~ J;ll'oíe::;(.l1do: ê-?sCS crlmmçtJi"J·.O ,~.~... 1"1-.;.'-.,0 P;:" :;] 1 :.;' " C'I' ~
com algun3 elementos da.' alta 5OC1e~ dícato -RuraUilta? O SR. DEPOENTE JJEFOEN"l'E _ N<;<o t'~h~l:lL';; 'lWllé. npb,;:~ D-l"J~l.•'ldo", 1~~11l.11ü8 aa at ~~v~~
c1ndo cle aovrniaddr Velndates e re~ -, ee' êle, fêoSl:C l:urnlli:ta, Ee. pc~asse gcndo cr~ml:n(}',"os. ],' se ,V: ~J _,~..~i~~ '~1'.;) ; .... \~;~~~~':·'1?d~-;'(lt~~~fl~~:::,Sq'lJl l'~
conhecendo na vlfüW'a um elemento numa enxttüa ou ,numa foice,. estaria. "e~~:e 113 11o:..;u p!!lc. fE·" • ~ ',,', /.: r 'o sn ['1?POlm-l.ili,; _ ..... efil'll
comu:niBta entrando no jipe, atiraram muito bem.' Et1:11rlamos de 41CôrdQ, tel'l!L o. mr:.nnn rt;aç;i,o. ~.l;';J, tel de r~e" ri I' o~ )Nf'Untn~ O COR - ·"Pf1.'
resu1tnnad a mor:te de dois del~~ lJ llczde que êle tivesSe felt,o UIDn ~orta-, ItpelJllS, Ull'o !llzenJCc!1:o (lUa P:ct:çJ;i~.J, ~~~~fiTJ!J ~. I DinÍJt~ ~d!l .1;'rloi'nJ~(;~O
'senC~ Jôl'ido um qU;! era l"JC:;~"íP,<j\..ta- zinha, p1antn?0 .um.Pé de co~n\e 00 be 0ltlrcs w:o ..ei qucm,f.':',J' ~·,t~ nte o--D(' fJ();,l!e, te.tll a PIUfIi'l'a u:\1oor('
mente conmnlsta, A Afscciar;nc Rural, um pé de mil,l1o S~tla UUI rwallsta. ULJvt:Z ,nlodarnw .. é att.", e.;co:!, 11 p;enF~lttu~, DC;J1iti'du Paulo FJi?ll'e \)
npndrlnrlOU renlmente ('1;5e ato pot- :Mns S!l êle nunca plantoU, l1uneJ:J U.'lIW te PQl.;ql1t; poderia ,llavm' maIS n.urtes, UI? .i1ELA'lOR _ Doutor l\'l'lJfllo
que estuvu legItimamente legalizado oS~lltrumeDtos agrico~s.- ~Qmo po- Ç1 SR" REtAroa - Nao ·"ou, tnteJ'· M;nrles, M 'quanto tempo V. ,S" esta

, por mpa Iegu1G1!jao da . Polícia, e, derla ser? E ainda mais erB, um co- l'oznr V," 8;,9 1!.c:; ezlo' p"~~ll~at:ll;)n. "rJmini2tm:ldo fi !"u:::t'nda União? ,o
quando se·va! prender uma pcEtDll, que m'l!Dist~, o ,que ,não l1dmltiamos, O to chctl~do. O l.>'l1. DZPC........'I~ - 1. Dr:P01ill~TE ,.:. Administro a Fa}:enda
se encontra iugincto ou aparentemen- SU. RE4TO~-' 1'7ào quc·l'O estabe- cu estou' proiul1!lemente' cllocaclo COlll 'Uniáo' n ,pndir de 28 ele agôsto c1~s.
te fugIndo num jipe, a~·n-fle.~ &sse é lecer' polêmica, mas me par~ee pstrà- u Sr. :l::lpu:a40 ?l1ulo']'l'eu't, ü eE· (o Cl10. O SR: RELATOR _ POl'tap
um ato policial, legitimo ou nno lagi- n110 que os llehhores ill.çam tfl.'~tl) res· N'EOR RELi.TOR '- OU;'IT.10&. IU"ll to, c&!.::. 11:\ pouco temço. O SR. D.J:
tímobM vou ao caso. A Assoclnçâo trlçlio a. um sapateiro quo é Prt'slai!n~ mUlta gente e UUDM tlve;nc' 1lm, de- 'pOEnTE _ 'Sim. O SR. RELATOR.
Emal, entfio, requ.lzltou o proccsso-.-, te..de Sindicato, CJuan~o. P.U "~!111ec;o. polm('üto qUti se clloct"sse tanto quan~ _ Poderia V. Sn. nOS descrevel a sl~
êle foI lnSUlW'ado por dols ou três pejo Brasll.afora. méc1Jcos, e.~1g~hei- to éllte, em ,IUJ o VJce-Preslaenle aa 'A1".!<QI" &Ul :Ju,,". 'encunt-l'OU a '.;l?azenda.
mllll.nrcs, não me recordo:' Coronel ros' etc. que'nfio conneçem nll,tla. de 'Associação Rutel decllln (lU' n1l1tu- Unitlo'? O SR._DEPOENTE _ "E:.DI~on
Paulo Reis,' Coronel Júpiter e outros fazendas e- vão ser, Presidentes de -As- ram dois, 'lue ampllram l;;;eet:. q.ut. ma- tramol; a F'.r!'lllJI1 elo MiIúst.érlo comM

.. mais +lÚO sei - o desaforamento da soclnções nurals. Não' me pnrece ter Ull'úm elicba que Isto .oi a cLi~o m~ls ple4unen1e c1l1opldnda. Vinha ~ndo .
Just.1çri, sem qUe~er com 1sso ferir o e::~a importânc1a que V. Ex'> atrioul mturnl do Inundo. Fralicamente, os- lnnl 'aõmini~lmclt, por culpa t'Ji:t:1uslva
gl'nmle, o emérito JU1z que' temos na o fntó dé, um. sapateiro ser Prc~lden- tou tremelita.t1ment~,cl:ocíltlo, na ml- ào Go'r~rno, .,uo abandonou a Pazcn
Comarca, um Juiz que honra a. mll.- U' de "um Sindicato Rurallsa. ,Para nhn sensibl11dat1e. Estes sio Qil m~. da. Estava ejIJ subordlnadá a lnspet.o~
glsL1D.tlll'l1. ele qualquer pais, um Juiz mim pode ser perleltamente. V. Ex- todOS oomunistas, sllo os métodos da "m' Pedro Leopoldo 'e as verbas iam
a quem todos os ruralistas ,rendém A cc:f"!'Cln c1w ail1t'~ .c~m multa é!lIase, violencln são os tnétodlJ", lwzlstllS; para lé e jmllUJs chegavam aqm. 1'or
mais cl1lorosa homenagem, o Doutor que não lidmitem. que níl.Q pe~'mít!'ln nunca o; métodos éemocrátlcoil. Comu tnnto. eslll: Fm'.rnda, nilO tinha aulono
Joaquim de Assis Martins da Costa., cJue sapateiro!., caroceirôs ete.· IJnr~ deputado elo povo,' cleput,ul'! C!emow mia para Pl'otluz!r' e Úlverter êsse di
RerjuJsltlUnos para o IPM e a ]D~4 o tioipem de Sindicatos 'com l1nalidn- crát1co, !lco prolundllrJ' llc chocado nl1eiro dl\ produçao J.1ela próprIa. 1l:sse

. de~nfo1'l:m1Cnto pal'a o campo ,militar. de agrári.&.. V. EX' nâo acha que está com êzsCs métodos que em llnrla se dinhe'l1'o era rccolh~êIoe não voltava.
E ucslm 10i feito. NãcJ houve nenhum ~trnpolando o seu direito de clda.... rccomeUllam ou' se coadunam com os IIll.W alo Á .F'azehd~ ficou ,-completll..~
lesncuto' B nulm'l(jw'le jucllc1ária, n dão, em querer impedir que um cldB- democrliUcos. O SR. DEPOENTE" _ m~nte t:bnndon~d~. e foI d1lepi~ada.
-quem respeitamos, acatamos e delenM. dãn qualquer queira ser o que a lei Também condeno o Deplitndo pelo seu Úl~~e~te. n~ j.l~~~o ~o~~~
d'emos. G03t~ja. de ,~e~atur 'outros lhe permite? Se 11 lei ~e Ilennite sei: julgamento. 'raní.o que recolhi-genfe J:1n~ ~c;~r rto~wa1do Lima. °Filto g:e
fatos. _c:ucro ."~Cl'_ tal,.,' ul Que ~ As- Presl'!ente· de um SindlC:alo.:nI1o.bá que f,!i dormir. na' m.in11B casa pa1'n ~olve~aftlZer dela. a' cabeça de p'onte
soclat;'uo !Lucal .nao e'l'n c:mtrnl1a no cidl1dao no mundo que 'me llossa 1111- prolccao. Entrei :...qui como elemento \Jura inVIlS~O de terras no Vale do Rio
Sindicato nem tão pouco ~ r!fotma pedi-lo. Não acha V. Ex!) que se ~stá mocteÍ'adQl'_~_V.. ~, está c.séanda~- Doce.1í:le declarou abertamente que
agri\rln.· Tanto que a. Assoclaçao_ Ru- excedendo e cerceando um tilrel,tu que zado porque eu dlsse -a ,verdadé' :;o- essa. .Fazenda seria uma cabeça de
r~l de Governador Vala~llreE patro- a ConstituIrão r,arantc a,o cidadão? O ~ente a verdade. E a. verdnd~ para 'tlo!1te parf" o Ob\ciio Invadir as outras
em,ou, sob a m1nh~ direçao, um pro- SR. D~OENTE - Anteriormente V. Ex!) é chocánte. O SR. OSCAR .FazendaS. O SR. RELATOR V. Exce':
gl'amll na. Rádio Por um Mundo deveria ser um 'ruralistL. ante de fa-. CORREIA - Desejaria que o depoen- lêncla- ouviu Isso? O SR. DE~OENTE

I Melhor, p::2a re!orma. Foi um progra- zer um Sindicato Eu sou médico e te informasse qual o clima de Gover- Ouvi. Sr. Deputado. E li pa)-t!r dessa
ma, que dirigi com o JftuI°l u~omisp'os~e- médico de prolet~io Sou médico tO- nador ,Valadares atualmente: se .lfl há data. essa Fazenda. foi saqueada. Não
la Reforma." e iniCIria o pe 01 f B

O
0- dovlário e. a.j1.lue. a fundar os primeI- tranqq1lldade e paz. O SR. DE- encontramos pràticnmente nada na

cesano Dom Ermf o Ma son. ugo, , t a d 1 d POENTE - Há paz em Governador Fazenda Todo o gado bom que havia.
iato que comprova. que a Associaçã~ ~~:. s~~~~_o~si~t~~~:rn~a~~lra~ ap~; Valadares. sr.. Deput?do. Con.flamos fQ! rePait.l~~g _e_ repart!do p~Uticamen:
Rural não era contra a. reforma agrá isso alguém me disse que eu, era co- plenamente no 61'.'Mareclial Castelo te e Os bens .pertencentes ao esta FaM-ria. nem contra'o Sindicato. li:ramos '. . "- - i Ia t 'd" no
e somos contrários ao SIndicato ile- mU~lsta o filho de cçmunIsta. Nunca Branco., no gov."no mp. n:n .. zenda foram dilapidados. Foran~ rou
gitlmo de sapateiros de vendelros me, defendi nem me defendo, porql;le Pais. '.lemos segurança. ti: evidente badas peças de tratores, de canl1l'mões
carroceIros etc contra êsse ' somos sou o que sou. O SR. REL..~TOR - que essa segurança E: o ben;-estar não etc. Cada Uh1 chega.va com uma 01'
diametralmente' ostos Aqu'êles co- Não acha V. Ex'#' que essa intransi- podem chegar sem o deVIdo tempo, dem do Deputado Fula.no de Tal e do
lonos nossos ou iã'vrado~es a Assócla... gência dos Senhores causou êsse COli- mas esta.mos seguros e ,conrlant~. Deputado·Cicrltno e levava uma par-

á R I está pronta a auxiliar no flito .em Governador Valadares? O O SR: OSCAR CpRREIA - Estou te, inclusive um De:l!utado nosso. O
' çu~ fõ~~l·ecIso. outro fato querIa. re- SR. DEPOENTE - lntranslgêncla satls!~lto, Sr. PresIdente. Nada mais SR. PRESIDENTE - V. Exa. tem noti..tar em meu depoimento. Antes danossa.? Intransigência dêles, V. Ex- tenho li. perguntar. O. SR. PRESIM mes de. Deputados? O SR. DEPOEN

revolução a. agitação comunista aqui celênêia acha. que' seria prudente. !I- DENTE T Como, presldent,e da. co: _TE. SIm. senhor. Incluslv.e.. há um
era. tremenda Havia um jornal co- cássem~, passIvamente quando les missão. cumpre-me agradecer o de Deputado nosso. da Região" Consta

I t que 'era propalado aqui em queriam invadir a nossa !azendá? O poimenfa lUlUl prestado pelo Douto~ dos arquivos da Fazenda que ele levou
Q~~~':ador ValBdares e pelo pais, SR. RELATOR ,- V, Exa. diz qu'e :Má.rio Moreira :Murta, V, Ex.lIo'esta de lá. com o"C~Pltão Ar~n~esB\l:;:
dú'tgtdo pelo Benl10r carlos Olavo, os ruralistas prend~I'4m 80% dêsses dfspen.qado. O SR. DEPOENTE - qu.e foi ~Rssm l:lo ,aqui em p
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~~~Ul~~, ~~~~: /nG;a,C:b~Yn:av~o:~~I~;e~q~~el~;~E.a~ãOoés~;:;. ~:r:~ ~~~it;:m~ ~RI;obr;~smENTE - o depoente inform~sse s~ conhece o
l'<lç~. p.tl'a,:eparUr com os partidários formado, :r.!&S êle tem capacldadé. da informaç!io solicitada.el:~~. n~~~': ~iioii'S~:O~lta FIlho. O -SE·
~J~:;OqSU~~tole'v0"..SR. PIJ.tE~IDEN'rE ou melh'·r. tt'J'is C3pacldade se bou~ Deputado, gostaria também de eselare- nbol' Presidente O ãR C~~~~IDO'ESN

e
•

, • •=",a. uva la ,ste plan- vesse recureos e _tivesse o 'lpoio da cer um ponto aqui, se é que o depo- TE É ',' ..
I:l J (lI, gado f' de cavllJos? O SR. DE~ Inspetm la de Pedro Leopoldo A ente tem elementos para informar A' - - funcionárIo? O SR. DEPO-
~.OENTE - Não posso dizer o valor culpa dessa onda ;:da anterior cada. instante, quando se trata de Óo- ~d~al-Oli:s4un~~~rio do Govêrno
vxMo d&ste ,planteI de gado. Mas a êsse pcriodo pré.revoluc!onário cabe vernador· Valadares, ouço falar em t' • IDENTE - En
oual~uer nOVllho Nelore dêsses do Mi- à lnspeto:la ÕP, Pedro Leopoldo, à Fazendo. dI<. Anglo e Fazenda da Grã-' gon ra-se em Governador Valadares
histeria ai vaie cêrca de 500 mil cru- qual essa fazenda é suborpinada.ltles Duqueza de Lu."\:emburgo Em primei- sr1e?p~E~R. DEPOENTE - Sim. O
v-lros, qlla é um gado fino e um ga- abso1'Viom tudo que vinha para aqui. to lugar, gostaria tle saber se 'ambas êl' .... d

IDENTE
- É verdade que

~o bom. O ~R. n.ELATOR. _ Que O Sr. nelo.tor - Mas havia ou não são mna só. Ó SR. DEPOENTE _ ' e es"" oente? O SR. DEPOEN'l'E
beputn?os sal' esses\' O SR. DE- pessoas ilegalmente morando na: Fa- Não, senhor, O SR. PRESIDENTE -:- Está doente. Levei o Sr. Mesquita
FOEN'IE _ ti:sse Deputado que le. zenda? O, SfI, .LJEPOENTE _ Havia - Em segundo lugar gostaria que V a Juiz de Fora para consultar um
VDU essas 1fl1 cabeças de gado _ pelo pessoas, não iJegalml'nte pOI'que es- Exa. desse se fOsse :Jossivel mais oú especialista do coração e êstc reco·
rmmos está l'eglstrado e os empl'e"a- tavllm trabalhanüo de aéôrdo com os menos as éaracterist!~lls de éada utila mendou que tivéssemos multo cuid'l
dos da.. Fazenda estilo ai 'e agom. que admil1istr~dores da. "'azenda. que erAnl das duas Fazendas, Agradeceria que, do com o Sr. M~quita." porque êle
pl.'lClrr"m o mêdo de falar esUio dl- os admimstradorea de Pedro Leopol- prloritàriamente, fôsse respondida a está com o. coraçao mUlto abalado.
tPllào al.l::-rtamente qUflm levou e co~ do. O 8R .RELATOR - E essas pes~ minha pergunta, para me situar ele l!:le trabalha comigo. É meu subordi
mu levaram _ foi o Deputado Ladls- soas sllJrnm agora? O SR. DEPO- uma vez, porque em todos os dépOi- nado c quero evitar qualquer choque.
lnLl Sales O SR, RJ1LATOR _ gENTE - !';ãQ safram porque êlcs mentos surgem referências diretas ou Mas se V. Exa. quisl.'1', eu posso tra
l]11f' outros Deputados teriam levado agora se jUigUlD donos da Fazenda. indiretas a essas propriedades. E na zê-lo. ~ SR. PRESIDENTE - Dian
gado? O SR. DEPOENTE _ Há car- apoiados jusremente por l!sses Depll- realidade até .hoje não sei se elas são te das lnformações de V. Exa., po
bs do DepuladlJ FontelleIJe l:í do tados e por' '\ssc pessoal que vinha a mesma ou s!'! são duas fazendas e demos dispensar o Sr. Mesquita. O
l:'cfl1rlto Santo, e, de outros D(!Putados. com o Sr. Ministro Lima Fllho, o também qual a extensão territorial ~R. DEP~ENTE - Aliás, Sr. Pré·
O aR. RELATCR _ Quais são ésses Sr. João PinhwQ Neto e essa turma dessas propriedade-s. O SR. DEPO· sldente. veJo que êle está prl.'sente.
out,!os? _ O SR, DEPOENTE _ Os de comunlst.lls que vieram. aqui ln- ENTE - As duas Fazpndas são com- O SR. PRESIDENTE - Diante das
(mt.l'os? Há carros requisitando gado. centlvar ê$Ses homens. O SR. PllE~ pletamente ·indrpendentes uma da OU~ informações e o Dr. Murllo Mendes
C,!Il3JJ!"_tl llste out,ro g:ulo éu niío sel SIDENTlil - Qual Ilo parte da árila tra. A Anglo é uma companhia ne tendo respondido a tôdas as l'ergun~
l11ns [','las 161 cnbcças de (l,lldo foram da _Fazenda que está ocu)1ada atuul- produção de carnE'. Tem uma Fazcn:la tas, a. Comissão delibera dispensar o
r('p~lidl'l aqUI nesta Região. O SE- mente por IrJtru$Os? O SR. DEPO~ muito bem situada e multo bem ex~ depo!mento do Sr. José de Mesquita
NHOR R~ATOR _ E V. Exa. não ENTE - '!l uma pequena área. O pIorada. O SENHgR PRESIpENTE Filho, salvo que êle, espontAneamen
rll'Du!'clou esse f:lto J O SR DEPO- SR. PRESiDENTE· Quantos por - Com que extensao? O SR. DEPú- te, deseje depor. Agl'adecemos multo
ENTE _ N_~o p:>~so denunciar' alDl~a cento? O SR. DEPOENTE - Uns ENTE - Não sei qem a exte~ão. mas o depoimento prestado pelo Doutor
pÜffJue ylncla, estou ,na parte de rI.'. 20% da Fl1Z!'nda. O SR, PRE· é uma grande Fazenda. ,,"credito que Murllo Mendes; que fica dispensado.
cupemçao das terras ela Fazenda, SIDENTE - E do seu programa evi- vá a mais de 400 alqueires ~eométricos.
~/Hmrlo entrar na pnl'te ele recupern- dentemente faz parte a !'eUrada dês- O SENHOR RELATOR - A Anglo é DEPOENTE: DOUTOR RAIMUNDO
r,1l0 ele "lado, eu demmmllrf'1. O !iE- se p2sson.1. <.. SR. DEPOENTE - para c11ar, colocar o gado e ~l'anspor- RESENDE
NH?R RE!.NrOn _ Quando V. EXIl, ~õda a Faz!rnda .ai ser desocupada. tar. O SR. DEPOENTE - Essa Fazen- ,- .
prl'.rntle d!'nunclar? O SR. PEPO- PeJo menos o processo estíl correndo de. faz divisa com a do Mlnlsté- Reumao. em 17 de novembro de 196'1
'ENTE _ Depols que pudermos re- no Cartório Judicial daqui de ~- rio. E' muito bem equipada. Ela tan- Aos dezessete dias do mês de no
l'.upf'mr a ....llzendn. que I'stamos com vemlldor Valadares. O SR. RELA- to pode criar como receber gado para vembro do ano de 11111 novec<.ntos e
u~n pwC'!'ss- judiciário de rl'cuperl\- TOR - Qual a finalidade da Fa- exportação. Em geral, a Anglo adqUl- sessenta e quatro na cidade de 00
Ç'lO da Pazenda. O SR. RELATOR _ zenda? O SR..DEPOENTE - Ela. é re êsse gado. Compra e cria e traz vemador Valadares com areceu e 
Es:,!' "rlppols" serln dal'lui a quanto uma Fazenda regional de criação do para. dar o chute finai 'nesse gado. rante esta Comissã~ parÍamentar Pd;
lempo? O SR. DEFOENTE _ Espc- Vale do Rio Doce. A tinaliüade dela Embarca aquI em Govemndor Vala~ Inquérito o Senhor Doutor RAIMUN
rllmos, se não 'lOuver InterferêncIa sempre foi, e agora está sendo rea.- dares. E' uma. Fazenda muito bem DO RE8EN 
m.ol''!'11 nenhum't 0('''10 ('cqfomos :jl;e vidado isso com intensldade, a de pr:J- pa~tada e muito bem pl'eparada, . DE: que. prestou o seguin
nno haja, dentro de ao dias est.e. dução de animais, antigamente para Gra-Duqueza. não é propriamente uma te depoimento. O 8R. PRESIDENTE
jHlllüS ('um a paJ te de Invasores' sana- e~préstimos e atualmente para ven- fazenda. Orã-Duqueza tem vários -:- Dando prosseguimento aos nossos
do. na Fazenda. O SR" RELATOR _ das aos criadores; e ainda a parte de terrenos aqui em volta de Governador trabalhos, 1nda~o se se encontra pre
Então. dentro de Jessenta dias, nu farrnf"elrns que nós estamos desenvol~ Valadare-s, os quais ela anda venclen- sent.e o Sr. Vicente Ferreira Filho.
miÍXimo. V. Exa. vai denunciar essas do já. temos plano e verba, ':!st.amos do. E acho que.ela nunca fêz segrêdo <Ausente,) O SR. OSCAR CORREIA
irre~ularldades. O SR. DEPOENTE Ifaz~ndo esse plano ser ey.ecutaclo de que os possula nem faz questão de -. Sr. Presidente, como houve uin
_, Vou comunicar. \'ou fazer o Relu- atualmente. O Sr. Relator _ Essas vendê·los. Sempre que alguém preci- adiantamento nos nossos trabalhos.
ió:-Io e dizer onde êsse "'aelo foi dls- terras (la l"azenda prestam-se à so. de um pedaço, ela vende. As vê- sugeriria a V. Exa. que fOsse cha
f.ribuldo, para que o SI'. MInistro agricultul'll? O SR, DEPOENTE _ zes a Prefeitura requer um etc. O mado o depoente seguinte. Realmen
m1nde recuperá-lo ou m'lnde apu- Essas terras do Val~ do Rio Doce em SR. PRESIDE1'.'TE - Então não é te estamos antecipados em relação à
ror..• O SR. RELATOR _ V ,EX!l, geral, prestr.m-se à pecuária, prÍncl- ~a propriedade. vamos dizer, in~el- hora marcada para. o depoimento do
vHl mandar isso ao Sr. Ministro di- palm:mt~. E!o!a Fazl!nda de criação rl~a? O SR. DEPOENTE -, Nao. Sr. Vicente Ferreira Filho, O SR.
H~t!]mente, 011 11 quem? O FlR. DEPO- noS's01 tt'm pequena parte plana. 11: NIlO é uma Fazenda continua como fi PRESIDENTE - Indago se esta pre
E-qTE _ Mando para o meu Diretor mWt'J ac!dentada apesar de a terra Anglo. A Anglo, por exemplo, é um:!. sente o Dl'. Raimundo Resende O
o nl\'et~r'G!'rnl do n~l]:l~t"ln"nto fie I;;er bDa f1 multo própria para. cria~ão. Fazenda plantada, bem montada, bem SR. DEPOENTE - Presente. O ÊlR
Prómoçoes Agropecuárias; e lHe enca- O~ pasto" 1'5tiio sl'nd:l .ecuperados. equipada e pronta para re.ceber gado, PRESIDENTE - Convido o de •
minha ao Sr. Ministro. O SR. RliJ- r.~r""l f'''''-r1:>rilrn fIe s!'ls meses ou OltO Allãs, êles cultivam tombem, O SE- te Raimundo Resende a tomar ~:~
LATOH _ Dr. Murilo Mend~s, tenho tel'em05 lá consldões para Icceber no- NHOR PRESIDENTE - Contill.la,to à mesa. dos nossos trabalhos ;
informação de que -há muito3 anos \'.,:! c. _1~(J?:; e novo plantei de gado com a .,nlavra o nobre Relator, a prestar o compromiss . t e
esta Fazenda foi Invadida por possel- fino. O SR, RELATOR - Quero q~em pe~o desculplls pela intel'r!lp- acôrdo com fi, lei O ZRre~~~~~.:;
l'O5 e havia pessoas que moravam lã agora um dado técnIco do funclo- c:ao. O SR. RELATOR - Queria - Fa o a rom" '
.há.. multas anos. No entanto. V. E"s. nário qlle encontrou urila situação ju~tamente que o depoente discr\- a ver~ade ~ôbrees~a ~~e d;~~b sômente
nfll'l:na que f,:!1 agora. depois dêste caótica, do técnico. O SR. DEPOEN~ m
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movimento. Nao onhero a Fazenda, TE - ':'o's não. o SR, RELATOR, ng o e a Gra. Duqueza estavam tam~ - '.
mas, me deram essa Infol'mação. In- _ Trcn'C''''m''nt'''. PSS!I F,zenda se bém na ~lça de mira do Sindicato pa- queJ~/ud~ conhec~"fit<. do depoente
tcresse\-me multo por ela e chamei posta a. uma dlvis:io de giebas para. r~ invasao? O SR. DEPOENTE, - 'i ~ n o a prax_ a.dotada por esta
o. atenção do Presidente João Oou- da- a. êsse glll,JO? O SR. DEPOEN TE 8100. Senhor. Quando estêve aqui o Com ssao, S. _Sa. poderá fazer nna
lart. e do Ministro Oswaldo Lim'l _ \Já fazlamo!l parte de um grupo dI" Sr. João Pinheiro Neto. na qualtdlde breve ~xposiçao -ou, se entender que
FJ1ho que a Fazene;ll estava g,bandq- trabalho presidido pelo Dr. Wandcr- de funcionário do Govêrno, eu, como istf seja desnecessário, será inquirido
JJllda e que 11. noticia que eu tinha era bley Duarte de Barros, que era o Di- curioso. porque estava do lado de cá pe os Srs. membros desta Comissão
de que ela estava sendo invadida, qll~ retor Geral do Departamento de Pro- há muito wmpo, queria sab~r elos parl.amentar de Inquérito, S. Sa. tem
llaVll:' pessoas morando lá, criando ga- moçõ2s Agropecuárias. Era persona 'lconteclmentos e ~ acompanhet. êsse llbel dacle para. deliberar. O SR. DE·
c10 c que quem a dirigia era um velho grata do Ministro Oswaldo Lima FI- pessolll. Sai no meu <lllrrO com (I POENTE - Prefiro submeter-me às
lntelrampnte incapaz de fazer qual- lho. Nesse relatório 'do Dr. Wander- Dr. Lins. que era Chefe da SUPRA !'"ll perguntas, Sr. Presidente. O SR.
f]1!er coIsa, No entanto. V. Exa. me bley Duarte de Barros era condenada Belo Horizonte, alUis, h0!.Dem multo PR!JlSIDENTE - Diante da delJbe
dI. que ff'll rl'''''nt'' n SR. DEPOEN- tecnicamente a. divisão dessa Fazen- direito e muito correto. Nao sei como raçno do depoente indagaria.' qual a:'E _~o, Sr. Deputado. Essa Fa-' da, porque, dividida, ela. se tomaria entrou no meio daquele pessoal. O cla~slflcação de V.' Exa. Qual a po~
zenda n!m . ha sf'ndo invadida. Ela uma favela, Os homens que iriam 000- Dr. Antônio Lins me disse que li SU- slçao que ocupa na Cidade, O BR
vinha sendo mal usada. li:sse pessoal rar nessas pequenas glebas não con- PRA estava comple~amente errada. úEPOENTE - Sou médico O SR'
Que morava na FJl7.f'ndn e que conti- seguiriam sobreviver porque ela é uma Enquanto o Dl'. Joao PinheIro Neto PRESIDENTE V S é ir . -
~U!l. lá estaya na fazenda para trabaw Fazenda própria pa;a crlaçâo ou para ~.3h~ b~o ti Gro\~ dol~bÚ!JiOd eUAJe- Faz parte de algum d~~ pod~ree~~o~
mar. _ Foi colocado iA aos poucos. gro...ndes prodUÇÕes, e não para mini- . ns li a, azen a a n- SR. DEPOENTE - Sou V d
E',sn 1"azenda recebia ordens. 1l:sse 1úndlos. Qualquer cidadão que fizer glo. que êle havia pedIdo _para, ver. E SR PRESIDENTE V erea. oro ~
C/lefe da Fazenda a que V Eles se ml if' di Ia o Lins teve esta expressa0: "E' um d' \ - . Exll. é me
lPferiu não é um velho incapaz como SRn :EL~T~~ m~~e de fo~e. O pão esta Fazl'nda. Dá vontade de 11101'- Jc~ e ~ereatdoJ'. O SR. DEPOENTE
V. E':celéncla diz Elt tllmbim m tá - a quan o empo der mesmo. Mas, juridicamente, sere- - xa me,? e. O SR. PRESIDENTE
torna~Ia incapaz.. : O SR. "RELATOã ~ E~r:n~~~:~~~ O ;;~. D~~E~ mos derrotados em qualquer lugar do lt Dou enl.ão 11. palavra ao nobre Re
_ Não disse velho inca az com· d I 195 • a a an ona a mundo. mesmo neste Brasil desmora- a 01', Deputado Paulo Freire para
sentido. Quis dizer Inca~z de pro:~: d:S\~53. Só ~~s ~i:r.1~~erba ~fi llzado". _E~sa. f.ol a expressão do ~Oll- t'ormáUjlar as perguntas que julgar ne
ver o desenvolvimento. O SR. DE- então. inteiramente abandonada O' tor Antamo {,ms comil!o. ~orClue é cess r as. O SR. RELATOR - Dr. ~
POENTE _ Eu me tornaria incapl1z SR. DEPOENTE _ Com ~etam'en ilegal o sistema que o Mmlstro da Raimundo, é evidente que o Decreto
também se aceitasse pressões externas abandonada O SR RELl'TOR te Agricultura quer que se faça. O SR.jda SUPRA causou certo trauma na
O SR. RELATOR _ Quero que fI~ Dl'. Murilo' MendeS. havia també;; RELATOR - Não tenho 'llais pergutl- vida rural brasileira. especialmente
que bem claro que disse incapal!l de problemas com rei 'fio às renas d tas a fazer. O 6R. PRESIDENTE -Ina parte dos rural1.5tas, O problema.
promover o desenVOlvimento. Não Anglo. da Grã-nu'::{leza de Luxem~ Estou satisfeito, Agradeço '10 de~entJ! da terra já vem de muito tempo f! os

~ O SR. PRESIDENTE - GostarIa :tue ruralistas se sentiam chocados e traU~



matizados com aquno. Velo aqui a 'lI'edéral tenham vindo aql.04 '! aIinna- elite 'veiO arqul por sugestão 'do atual aquI e que houve essa -, conversa na
Valadares o Presidente da St!~RA. do a mesma coisa. HavIa ~idên- 'President~ da A'lSociaçá:>' Rural, a casa da ..Birro. Mas coino ,ruralistas
V. Exa. estêve presente à reuniao que cia entre aquilo que V.' Exa. ou'tiu a fún:de que fôsse ouvilio especialmen- que somos não tivemos conhecimen
hpqve na Associação Rural? ~ O SR. respeito do SI'. João 'PinheÍl;o Neto e te sÕbre a conversa que tivera com o to da vinda dêle nem sabíamos -o mo
DEPOENTE - Devo informar a V. o que ouviu do Sr. Ministro Oswaldo ex-Mmistro da Agricultura IDsvaldo Uva pelo qual veio nem a chamado
Exa.. que' com referência. aos aconte- Lima Filho? O SR. DEPOENTE ~ Lima Filho., - Desejaríamos. então, de quem. O Sr. MI,listro apareceu
,cimentos 'que se processaram em Go- Não posso afirmar coincidência, por- que o depoente relatllJlle a conversa aqui de' uma hora pala ouLta. Prij
_vernador Valadares;-- tendo eu perce- que na própria reunião com -o Presi- que manteve com o l'Yllnistro e os tê!'· meiro, correu tõdas as Fazendas e
bido radicalização das posições, pro- dente da SUPRA lIS acusações eram mos exatos em que 'lê pronunciou sO- depois houve" essa co~ver.sa.. O que
curei· colocar-me eqUidistante dêles, negadas por êle próprio. Eu não ouvI. bre o assunto. O SR. DEPOENTE _n houve antes nas outras I;euniões eU,não
apenas como expectador. Mas, por Apenas 'fo! lançada essa acusação de Não ,tive 'com o Ministro prôpriamen- presenciei, pois não e<otive presente.
ocasião da chegada aqui do Ministro que êle não m!'l'eela O respeito como te uma conversa. Fui intormado, pelo O SR. RELATOR _ Depois da vin
da Agricultura, tendo recebido um te- representante do Presidente da Repu- telefone 'que o Ministru Oswaldo Li- da do Ministro Osvaldo Lima Filho,
lefonema, no meu consultório pedindo blica porqt:e estava insuflando ao in- a. Filho se encontrava na Cidade e
o meu comparecimento, unIa vez que vés de tranijUflizar. O SR. RELATOR que iria haver reunião na Casa B11'ro, aslttIação se agravou ou ela .1\ esta-,

, 1· 't Vil. grave? O SR. DEPOENTE - Ela, o Sr. Ministro desejava a mInha pre- - E com re.nçao ao Mmis 1'9 da Agri- às três horas, para 1enater os assun- jã estava grave, mas s<\ agravou mui-
sença, lá. comparec!. No entanto, -com cultura? O SR. DEPOENTE - Com tos do movilnento rurallsta que esta- to mãis, porque encon!:.L'oll apoio dêle.
referência à chegada do Prosldénte da relaçã<r no Ministro da Agricultura,' o Vil. bavendo aqui no Município. A O SR. RELATOR _ O -MInIstro Os
SUPRA, não tomei conhecimento se'" Sr. Oswaldo Lima Filho, não houve essa hora compareci;~ mas quando waldo Lima Filho veio antes ou de
não posteriormente, já no instante da reunião publica. Houve apenas um cheguei já encontrei a reunião for- pois do Sr. João Pifu1eiro ,Neto? O
real~zação de ~ma reunião na Asso- cont.;to con: os {Urallstas nunIa resi- mada, cujo inicio 'ie-, adiantara' uni SR. DEPOENTE _ Não posso preci-
claçao ComerCIal, e- para lá me coU- dêntllll. particular. Pude verificar que pouco Encontrei o Mmistro Oswaldo b M h . d
duzi, a fim de, com.o expectador ape- o 'amblent.e nesta reunião, i.nformal, LI'ma 'Filho em p"l~tra com o Dl'. sar em. as ac o que VelO cpois •.

t h t d lá uni í ti diz .. O SR. RElâTOR - O ambiente,na!', omar co,? ec~en o o que uma 1'e .ao n ma, por aSSIm er, José Pereira Tavares t! êste fazia uma nessa casa onde se en~ontraram, era
se passava. Nao seI quai a pergunta ness~ resIdência, ~ era calmo. O Sr. exposição sObre a si~;uação do Vale de córdialidade? O SR. DEPOENTE

, que V. Exa, deseja faz!r. O l?R. ~- Milllstro apena...s e..'tJ;lôs o pe;nsamento do Rio. Doce entre JS ruralistas e o
LATOR. '- ,As lndagaçoes serao feitas dN? co~ ·relaçao às possibi1,idades de, pessoal do Chicão, que queria inva- To:~~io~g~~~~a~jin~lt~~e~E~:.
dai por. diante. V. Eu._ presenei.ou po!ltJca agrári~ do Govêrno. E, inclu- d1r a. Fazenda. Neste momento em cussão? O-SR. DEPOi1'NTE _ Ahso:'
a reunlao com o Dr. \T.oao Pinheiro Sl.l\ respondeu a algumas perguntas qué chegava o Dl' ]u~é-Pereira Ta- lutamente. Era até um Deputado
Ntto? O SR. DEPOENTE - S}m. O feitas pelçs ruralistas sObre essa po- vares 'perguDtou aó Ministro Osvaldo educado, mnito" fino. Só :firmou o
SR.. RELATOR - O Dl'. foao P!- m:ca agraria. Mas, em~ora se pu- Lima Filho, se, no caso de- a Fazen-

"n11e11'o Neto c0I;vidou ,o então PresI- c!r..se observar a apre.ensao por parte da dêle ser invadida, que _medidas pon_tp de vista dêle e aemonstrou que
dente da Assocmção Rural a tomar dos ruralist!ls, pelas mfor~nçoes da- êle sugeria que deveria tomar O estava inteiramente de acõrdo com

~~~~:N~~s~ g~voa1~~g:a;>a~~: g~~:lfoi~I;n~~~~:rl~a~e~l~~o~::; Ministro r~spond;u que aq}1ela • era ~~ile!O~~'od1:~~a,Qgit~:' ~Ef3~:.
Exa~ que quando cheguei ao recinto uma. situação tensa como aqu~la que uma .questão ;;ocIal e que ele era de DEPOENTE - Não. O SR. RELA
da reunião ela já estava iniciada se observou na reumão rom o 'Presi- opiniao que nao poderla'haver Fazen- TOR - O tumulto foI com o Sr.
Mas. consta, pelo que tome( conheci: dente, da SUPRA. Penso ter respon- das com área maior ~.l 100 alqueires; João PUlhelro Neto. O SR. D1i:PO-,
mento, que o Presidente dlV Assoeia- dido a V. l1lxa. O SR. RELATOR _ que erl!: o ponto d! vIsta ,tirmado ENTE -'Sim, lJorque (\ Sr.•João Pi
ção Rural afirmou, quando convida- MultO obrigado. Sr. P.residente, estou juntamente com o ::lr. Presidente da nheiro Neto insuflou mu~to mais.
do, que não particIparia daqurla me- satisfeito. O SR. PRESIDENTE _ República. Só admitia 100 alqYll>ir~· Também quanto ao Sr. Joao Pinhei
sa com o Sr. Joáo Pinheiro Neto por O nobre Vereador tanlt'ém é médico. Quando à Fazenda F'ederal, seria dI' 1'0 Neto tivemos a' noticia de um mo
ser êle comunista e participar de um O SR. DEPOENTE - Sim. 9 SR. vi~ida mesmo. Já .estava r~soh'do. me!Ito para outrp \Ia chegada ~êle.
Govêrno comunista. Mas isto é ape- PRESIDENTE - Conhece, por acaso, Disse mais que haVIa .neceSSIdade de FOI primeiramente com o r.bicao e
nas conhecimento que tive no recinto. o 51'; José de MesquIta Filho qúe foi haver grande plan:taçao de legunIcs com o Carlos Olavo li Fazenda Pe
Núo ouvi' e não presenciei, porque gerente da Fazenda. Federal? O 8R. e verduras etc. Levantei-me e disse deral e lá resolveu tudo e deu as 01'
quando chegUe! à reunião ela já ha- DEPOENTE - Não conheço. O SR. ao Ministro que aquI não era unIa dens ao ChIcão. E até o Prefeito de

. 'via começado. O 8R. REtATOR - PRESIDENTE - De nossa parte esta- zona agrico)4 e sim p~cuár1a. E êle Tabacuri assistiu ao Sr. João Pinhei
DIante rIa declaração do então Pre- mos satisfeitos e agradecemos ao Dr. argumentava .que não, q,ue aqui pre- 1'0 dando orden5 ao Cblcão., Quando
sidente da. Associação Rural, qual foi Raimundo Resende o seu compareci- cisava de plantação- de legunIes etc. houve a reunião, fui 'Mnvidado pelo
a' reação do- Presidente da SUPRA? mento'e as informnçÕfos. V. Exa. está Expliquei que aqui era o Municlpio Coronel Altino. Houv~ a reunião na
O SR. DEPOENTE - Informo a V. dispensado. do F8tado-de Minas grande exporta- .4.ssociaçâo. Quando cheguei lá, en-
Exa. que no momento em que pene- , dor de boi; que era uma zona pecuá- contrei a sessão tUmultuada. Cheguei
trei no recinto, acbei uma. reunião DEPOENTE:, SENHOR VICENTE ria e pa.ra verificar Isso o Ministro um pouco atrasado. O SR. RELA-
muito tumultuada. Mas não posso in-' FERREIRA FILHO. poderia ver as estatlGtlcas. Mas êle TOR - Devo dizer fl V. Exa. que
formar qual tenha sido a (eação do.. ,,' respondeu: "Não: E' -preciso plantar o Deputado Carlos Olavo é cristão,
Presidente da SUPRA. Acbei que o Reumao: Em 17 de novembro legumes etc e essas áreas têm que pessoa distinta, colega nosso. Não é

. ambiente estava bastante hostil- pàra de 1964 ser dividida~". Firmou no ponto de homem para êsses tmnultos. v SR.
êle. E h,avla oradores que alegavam Aos dezessete dias do mt\s 'de no- vista dêle. ~u não .wnhecia o chi- ,DEPONENTF. -:. Sob êsse ponto de

-.que aquela hostilidade ql;le êles mes- veinbro de mil 1lovec<!ntos e sessenta cão. O Chicao estava do lado. Nesse LvJsta, não, -- Nao é homem. de mal..,
mos contes,Savam existir era ca~sada e quatro, na cIdade de Governador momento, o Chicã~ levanto1,l;.se 'e .0 tratar. O SR. REL..o\TOR - Estou
pelo p~6pri!l P~esidente da reuniao, o Valadares, compareceu perante esta Coropel Altino alegilu que os amer1- sati~feito, Sr.' Presidente. Muito
Sr. Joao Plnhetro Neto, porque quan- Comissão Parlamentar de Inquérito canos tinham prestado grande servi- obrigado ao depoente. O SR. PRESI
d!> êle aqui chegou, segundo ,o que ou- o senhor Vicente Ferreira FIlho que ço aqui na ocasião da guerra, no 5a- DENTE - O Deputado Oscar Correia
Vl1no m?mento, ao Invés .e procurar pres~ou '\ seguinte depoimento: Ô SR. neamento etc., para o desenvolvi- deseja formular alguma pergunta ao
!ls autorIdades, havi~ tomaào contato PAESIDENTE: :Dando prosseguimento mento da região. O Cbicão, em tom depoente? (:) SR. OSCAR CORREIA
micialmente, já no Aeroporto, com aos' nossos trabalhos: passaremos a arrogante, _disse que os americanos -- ~ão, Sr. Presidente. O SR. PRE
elem~ntos pertencentes ao chamado ouvir o depoimento do Senhor Vicen- fizeram isso para levar a mica do SIOENTE :- Nada mai3 havendo a
SindICato dos Ruralistas. 'De for~a te Ferreira Filho, -que se encontra Brasil. Eu .protestei, alegando que a perguntar, cumpre-me agradecer, em
que, eu me lem~ro que nessa ocasiao. presente. Inicialmente, convido o de- mica tinha sido tirada 'do ,Brasil, na- nome da Comissão, depoimento que
em que a reuniao estava tumultuada poente.a prestar o compromisso regI- quela ocasião, ,com o consentimento acaba de ser prestado. O depoente
os oradores al!!gavam que o motivo mentai, como de pra.'te. (O Sr. Vi- e o apoio do· então Go\"ernador Vala- está dispensado .
daquela. rec~pçao era o _fato de o Sr. cente F-erreira Filho presta -o com- dares, que seria o maior culpado na _
João. Plnhe}l'O, Neto nao merecer o promisso regimental de dizer sômen- questão tôda. Depois veio aleglin~o ,P~~CER DA COl\lCSSAO
respeIto-que lhe pudesse s~r devido te a verdade sôbre o que souber e ao Ministro que a Belgo-Mineira nao A ComISSão Parlamentar de In-
como repr~sentante do PresIdente da lhe fór perguntado).' O SS. PAE- pagava os salários .lOS seus operários, quérito destinada a verific!lJl', "in
ReP?blica, de vez que !le ha,:Ia, In: SIDENTE _ Sr~ Vicentl~ Ferreira ocasião em que _eu retruquei dizendo loco", as origens, natUIl'Za e profun
~~~l:~à s;f~~c;~:~s~~niá.~~~i~~o Filho, pelo nosso ilis~eIUa de traba· que não. Se não era!D pagos os salá- didade ' da agitação reInante, nos
e elementos assessOres dêle em que lho, o depoente fica Iúteiramente ~à rios, a culpa não era da Belg?-Minei- meios rur~is de GovertIador Valada.
o Govêrno toleraria a invasão da Fa- vOlltade para· fazer uma exposíçaa ra, ,mas d'6s Institutos que nao {isca- r~s, em Minas ,Gerais,'(o em qualquer
zenda. da Anglo. Um dêsses oradores prévia. Entretanto, se o dep~ente não lizavam. Diante dIsso, o Ministro, que outro .p~nt) do território nacional, .
lá. declarou que havia ouvido isso do tiver nenhum assunto espeCIal a tra... estava acompanhado do Deputado em reumão realizada boje, presentes
Sr. 'João PinheIro Neto. O SR RE- tar, passariamos à 3egunc1a parte dos José Aparecido, disse, ,de pé: "Meu Oll Senhores Cunha B'.1enn Presiden-.
LATOR _ E êle não negou iS~O? O nossos trabalhos,. à 'daE .indagações ponto de vista é êste: 100 alqueires. te, Oscar Corrêa, Vice.P.residenie,
SR. DEPOENTE _ me negou . .Jisse dos Srs. Qeputados .desta comissão. A Fazenda Federal se'tÍl dividida. Já Paulo Freire, Relator, ~ustregésilo de \
que O,orador estava enganado. Mas o O SR. DEPOENTE - Quero fnfor:- está resolvif!0 o probiewll.". Suspen- Mendonça, .Burlamaqui de Mirat1da,'
fato foi veementemente afirmado na mar que já prestei \L'll depoimento deu a reunlao e saJu. O SR. RELA- Ben!o Gonçalves, Djaan~ ~arinho e
presença dêle de que realmente' êle no 69_ Batalha0. Logo llPÓS a revolu- TOR - O Ministro Osvaldo Lima Fi- Lyrlo ~erto1l1 resolveu opmar pela
ha,via: insinuado ou pelo menos adroI. ção fui intimado a prestar depoimen- lho apenas desclarou isso, mas não aprovaçao do Relatório e concl'lSões
tido a possibilidade da invasão de ter- t? naquele Batalhão, o qual eu con- houve nenhuma' medid'", efetiva para do .Relator, Senhor Deputado Paulo

, rus 'por parte de Chicão e seus ele- fIrmo -in tolum. - O SR. PREaI- dividir a Fazenda1 O SR DEPOEN- Frell'e, adotando o Projeta de Resolu
mentos. O SR. RELATOR - Dl'. DENTlil - Acredito, - então. que o TE -O Ministro osvaldo Lima Filho ção anexo, pelo' mesmo, apresentado.
Raimundo Resende, esta atitude atrl- melhor seria que o Deputado 'Relator veio aqui, pelo menos, sem oonlleci- Votou com retsrições_ o SeJthor Depu
bulda ao Presidente da SUPRA era a fizesse algumas perguntas ou o on- mento da Rural. Chegou aqui e ime- tado Djalma. Mar1nl1o.
mesma que V. Exa. notou no Minis- bre Deputado Oscar Corr~ia, uma vez dIatamente foi com o chIeAo. e com ' Sala das Retllti6es, em 20 de abrU
tro da Agricultura? lt preciso· saber que o depoente informa ja ~er pl'esta- o Carlos Olavo e uutros elementos de 1965
se os dois reàlmente afirmavam a do depoimento junto fiO 69 Batalhão companheiros dêle à- ~azenda Fede-' ..
mesma coisa, porque é muito grave e que o subscrev.e .in totum. O SR. ral, à. Anglo; ~andllratn. tudo. ~p(lis c..:~7tha Bueno, Presidente, ...:;;, ,Paulo
.,fue dois representantes da Govêrno RELATOR - sr. Presidente. o depo-é ',lua fic!l~oS sabendo que êle t.tava FreIre, Relator.
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oaca OOlUUilA. e do W'stl1do, 110 sentido de ser D<.lálea· pUà\ÚdIl.; no restante do pafs, 1 ~. __~_
da< uma Com1ssão de aiw $81J·, 11). lie .. agitação ;nsuflada, prova0. "'..-- PreeweatM,

'! - O nustre Deputado Pa.ulo tegrada por represeu'antes _ do1l- a fnsD.tlsfaoão em ,lata. do abande· _ _
FreÚ'e, após mmual0e0 relat6rio, apre· govêtnOll, a. f1m de eo!uolon-.r • 1l1'0- ao em que vive o homem do campo. Voto bom rectrições ao :Nr_ •
benta duas conclus6es como f1'Uto des- ble1l!a pela fixação de critêl'los ... e, era espee1al, o lavrador, Sém terra, Relator por entcmder fll1e fIllDto ..
ta CPI.: uma, de ~aráter geral, re- toa. _ ou sem meios de cultivar li que pos- Estado do ParaDA: nlo ew,te til) Re.
lativa à ~ecessldade de uapl:lcaçãll tI -~ 1oI'"ão hA. oco~o fugIr *,. es.tlU 8\d, situação a qu.e a. ~forma. agrfuia, lat6rlo uma soluoão~ pare 0·0
lLled1ata. e acelerada da relc.rma sgrA cone1w:õea. Af ttglta~cs por que pas- de certo modo, 6bvlou no seu texto. "1

1lâ.1 o melo %Ura! orasilelro estio ea- prou em&.1 I,
ria já votada pelo Congresso, como raeterlzadas nos seus motivos, tias III - nesta fonna, M cenclusões sala d :Re\lAllel ~ 118 ~.- 1*1_.
um fator de solUÇ~ de tio urgen~e mas cancas, naquelas proposig6f.s: no Ilio pfooedentes e mereceu aprovação, as , _
1'0 delicado problema'~ outra, I'specl- CASO do Paraná o mOêlvG real da tnII-- StJ& da Comissão, ·'lltl 20 d4! abrn de 1963.,
tlca pal'a a situD.oão <h Funná, prq- ne~lo ele titulas. a lu.tt.~ toM., .... Dm:Iuta40~ CfJf1'la. .iLfiIIU~
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