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RESUMO

O objetivo deste trabalho é discutir o processo de modernização do Ceará na segunda metade 

do século XX partindo das propostas defendidas e executadas por Virgílio Távora. A idéia 

central afirma que Virgílio Távora é o principal formulador do projeto de modernização 

executado no Ceará. Isso se opõe à posição que indica Virgílio como um político 

tradicional, um autêntico coroneX da política nordestina. O desenvolvimento desta tese 

requereu a análise de diversos elementos que influenciaram e compuseram a trajetória política 

de Virgílio, como a família, os militares, os partidos políticos e o contexto social e político do 

Ceará e Brasil pós-1930. São também discutidos conceitos importantes para a análise dos 

problemas propostos, tais como modernidade, desenvolvimento, coronelismo, clientelismo, 

mandonismo. A fonte de dados centrou-se sobretudo junto ao arquivo particular de Virgílio 

Távora, entrevistas com pessoas que conviveram com o personagem, informações da 

imprensa e pesquisa bibliográfica. O trabalho abordou aspectos da vida de Virgílio Távora, 

como a formação militar, o início da sua trajetória política nos anos 1950, como deputado 

federal, as suas campanhas eleitorais, o acordo político a União pelo Ceará, as experiências 

de Virgílio como governador do Ceará, e no Congresso Nacional, como deputado, senador, 

relator e propositor de importantes matérias, e sua atuação como constituinte em 1988, 

quando participou de importantes trabalhos de relatorias. Os resultados obtidos indicaram a 

ação modernizadora de Virgílio para o Ceará em relação: ao planejamento, à industrialização, 

ao sistema de comunicação do governo e políticas de modernização conservadora no campo. 

Todas estas políticas foram seguidas pelos governantes que o sucederam, em especial no caso 

dos autodenominados mudancistas.
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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to examine the process of Ceará’s modernization in the second 

half of the 20th. Century taking the ideas advocated and executed by Virgílio Távora 

(Virgílio) as the starting point. The fundamental idea is that Virgílio Távora is the main 

instigator of the modernization Project carried out in Ceará. This view opposes to the view of 

Virgílio as a traditional politician, as an authentic coronel of the Northeastern politics. The 

developmnet of this work required the analysis of several elements that influenced and 

constructed the political path of Virgílio, such as his family, the military influence, the 

political parties, and the social and political context in Ceará and in Brazil pos 1930's. 

Important concepts such as modernity, development, coronelismo, clientelism and 

mandonismo were studied too. The data source was mainly Virgílio Távora’s private archive, 

interviews with people who were his contemporaries, press information and bibliographic 

research. This work presents aspects of Virgílio Távora’s life, such as military background, 

the beginning of his political carreer in 1950's, his electoral campaigns, the political alliance 

União pelo Ceará, Virgílio’s experience as Ceará's Governor, his career in the National 

Congress as Deputy and Senator, his proposal for important subjects and his work as a 

member of the Constituent Assembly in 1988, when he participated in the distinctive work of 

Constitution Writings. The conclusion we drawn from this analysis is that the modernization 

politics of Virgílio for Ceará in many aspects such as, planning, industrialization, rural 

áreas’s modernization, were followed by the leaders that succeeded him, especially those who 

called themselves mudancistas.
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1 INTRODUÇÃO

O major-engenheiro do Exército Virgílio Moraes Fernandes Távora foi duas vezes 

governador do Estado do Ceará (1963-1966 e 1979-1982), exerceu dois mandatos de senador 

(1971-1978 e 1983-1988) e três de deputado federal (1950-1954, 1954-1958 e 1967-1970). 

Foi ainda Ministro da Viação e Obras Públicas do gabinete parlamentarista chefiado por 

Tancredo Neves (1961). Virgílio foi reformado no posto de coronel do Exército. Chefe e 

herdeiro de um dos principais grupos políticos cearenses, teve destacada atuação na vida 

brasileira por quase todo o século XX.

No Ceará, o nome de Virgílio Távora é associado a práticas políticas tradicionais. 

Virgílio é visto como um dos três coronéis comumente apontados como responsáveis pelo 

atraso do Ceará, Estado estigmatizado por baixos indicadores de condições de vida.

Nos embates políticos estaduais, em especial a partir dos anos 1970, preponderavam 

os discursos que apresentavam a figura do coronel como aquele que teria acesso ao poder 

através da compra de votos, do aliciamento eleitoral pela troca de favores, em especial pela 

concessão de empregos do setor público a afilhados políticos e do preenchimento de cargos 

públicos sem observância de critérios que valorizassem o mérito. Nessa percepção, os 

coronéis seriam políticos tradicionais, preocupados unicamente com seus espaços de 

influência direta e com o favorecimento de seus grupos familiares e de correligionários.

Na eleição para o governo estadual de 1986, essas noções foram realçadas pelo 

marketing político que apresentou o candidato Tasso Jereissati como representante das 

mudanças em confronto com as forças do atraso, representadas pelo candidato Adauto 

Bezerra, que tinha como aliados César Cais, candidato ao Senado Federal, e Virgílio Távora. 

Esses três políticos, coincidentemente, eram coronéis reformados do Exército.

A eleição foi ganha pelos autodenominados mudancistas, então filiados ao PMDB, 

que se apresentavam como portadores de um projeto de modernização do Estado. Tasso 

Jereissati tinha o apoio de empresários ligados ao comércio e indústria (organizados no CIC - 

Centro Industrial do Ceará), do então governador Gonzaga Mota (indicado quatro anos antes 

pelos três coronéis), de militantes comunistas, intelectuais de esquerda e lideranças de 
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funcionários públicos e de bancários aglomerados num movimento denominado Pró- 

Mudanças. Jereissati contou ainda com o apoio do presidente da República, José Sarney.

A coligação Muda Ceará elegeu, além do governador Jereissati, dois senadores, 

Mauro Benevides e Cid Carvalho. Assegurou ainda, a maioria da representação cearense na 

Câmara Federal e na Assembléia Legislativa. A maioria dos deputados eleitos nessa coligação 

tinha sido correligionária dos coronéis Virgílio, Adauto e César Cais e, boa parte dela, havia 

dado apoio à ditadura militar.

Apesar de Tasso Jereissati procurar se distinguir programaticamente de Virgílio, ao 

exercer o governo estadual não vacilou em adotar a política industrial formulada por Virgílio. 

Algumas mudanças nessa política foram promovidas por Tasso apenas em 2002, durante o 

seu terceiro mandato como governador.

Dos três coronéis apontados como promotores do atraso, Virgílio Távora foi o que 

teve a trajetória política mais longa. Além de exercer os mais importantes cargos executivos e 

legislativos, Virgílio vivenciou discussões decisivas sobre os rumos do Estado brasileiro. De 

fato, desde os anos trinta, na Escola Militar e na convivência familiar, Virgílio se introduzia 

no debate político (TÁVORA. 1988). O pai de Virgílio, o doutor Manoel Fernandes Távora, 

fora chefe político no Ceará a partir dos anos 1920, tendo liderado o movimento tenentista e 

exercido a interventoria no Estado após a Revolução de 1930. Seus tios Juarez e Joaquim 

Távora foram figuras de destaque na vida nacional.

A convivência de elementos modernos associados a práticas típicas de coronéis já foi 

assinalada em diversos trabalhos. Este é particularmente o caso dos três coronéis do Ceará, 

todos eles oficiais superiores do Exército. Adauto Bezerra era também importante banqueiro e 

industrial. A origem familiar e a história profissional do coronel César Cais não indicam nada 

que relembre o típico político interiorano. Esse político era filho do médico César Cais, 

prefeito nomeado de Fortaleza; sua família era composta sobretudo por proprietários urbanos, 

comerciantes e funcionários públicos. Engenheiro militar. César Cais dirigiu a construção da 

usina hidrelétrica de Boa Esperança e, sem dispor de bases eleitorais relevantes, foi nomeado 

governador do Ceará com o apoio do Comando do IV Exército.
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O propósito desta tese é o de estudar o político Virgílio Távora, suas idéias, propostas 

e práticas administrativas. Uma observação sobre a trajetória política de Virgílio basta para 

revelar que a imagem do coronel tradicional que lhe é atribuída não se sustenta. Os discursos 

de Virgílio desde o início da sua carreira política, no final dos anos 1940, tiveram como ponto 

comum a defesa da modernização do Brasil e do Ceará. Consideramos que o coronel Virgílio 

Távora foi o principal formulador e executor do projeto de modernização do Ceará na 

segunda metade do século XX e que suas proposições foram posteriormente adotadas com 

poucas alterações pelos governantes que o sucederam apresentando-se como mudancistas.

O estudo do político Virgílio Távora permite demonstrar que propósitos e práticas 

usualmente classificadas como modernas ou tradicionais estão estreitamente associados. A 

apropriação da política industrial de um coronel por Tasso Jereissati, um político que se 

define como moderno, é uma das questões que abordamos neste trabalho.

A imagem de político tradicional de Virgílio Távora, fomentada inclusive pela 

literatura acadêmica, deve-se, em boa parte, ao que poderia ser visto como ambiguidades 

presentes em sua trajetória política. Apesar de dirigente nacional da UDN, em vários 

momentos Virgílio defendeu teses e alianças contrárias à orientação partidária, sendo mesmo 

simpático ao capital nacional e favorável a uma intervenção maior do Estado na economia. Na 

política estadual, foi um dos protagonistas da aliança da UDN com o PTB no início dos anos 

1950, momento de grande tensão na política nacional por ocasião do segundo governo 

Vargas. Ao passo que a UDN fazia uma oposição sistemática, Virgílio mantinha relações de 

amizade com membros da direção nacional do PTB. como João Goulart e Ivete Vargas e 

firmou-se como um dos principais interlocutores nas negociações envolvendo UDN, PSD e 

PTB.

Em Virgílio, conviviam o político negociador e o militar corporativista. Ao mesmo 

tempo em que revelava habilidade em negociações complicadas, Virgílio conspirava contra a 

posse do presidente Juscelino em Jacareacanga, em 1956, sob o pretexto de que o presidente 

eleito não obtivera a maioria dos votos e, assim, carecería de legitimidade.

Candidato ao governo do Ceará em 1958 pela UDN, Virgílio foi derrotado por Parsifal 

Barroso, então filiado ao PTB e aliado ao PSD. Na eleição ao governo estadual em 1962, 
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Virgílio obtém o apoio de Parsifal, elegendo-se governador num pacto político que une os 

principais partidos conservadores, a chamada União pelo Ceará contra forças de esquerda.

Virgílio se envolveu em iniciativas estratégicas para o País. Defendeu a criação da 

PETROBRÁS, do CNPq, do Banco do Nordeste, do BNDES e a fundação de Brasília. 

Empenhou-se na formulação de políticas nacionais para o transporte, a energia, a tecnologia 

nuclear e a informática. Apoiou a criação da SUDENE e foi Ministro da Viação e Obras 

Públicas do governo parlamentarista de Tancredo Neves.

A partir da segunda metade dos anos sessenta, como deputado federal e depois 

senador, Virgílio foi um dos principais defensores da política econômica da ditadura militar. 

Exerceu a liderança do governo na Câmara e no Senado para assuntos econômicos e obteve 

destaque na defesa da política de desenvolvimento regional, energia nuclear e transportes.

Na Assembléia Constituinte de 1988, Virgílio impõe-se como político maduro e de 

ampla visão, foi um dos coordenadores do Grupo dos 32, responsável pelas propostas 

referenciais na elaboração da Constituição. 1 Suas intervenções sobre a exploração de riquezas 

naturais por parte de empresas brasileiras, as políticas nacionais de informática, do petróleo, 

de saúde, de educação e do desenvolvimento regional despertaram o respeito a sua figura. 

Acerca de seu papel, disse Fernando Henrique Cardoso:

1 A Constituinte, instalada em 1987, chegou ao impasse em temas como: reforma agrária, definição de empresa 
nacional, política regional, financeira e direitos sociais. A presidência da Constituinte articulou a criação de um 
grupo de constituintes filiados a vários partidos, para fazer um anteprojeto para ser discutido com os demais 
participantes do Congresso. Esta comissão pré-constituinte ficou conhecida como o Grupo dos 32.

Para quem sabia do Virgílio Távora, da lei da informática ou do petróleo, isso 
não era novidade. Mas vê-lo com zelo, com competência e com franqueza 
tentar uma solução para a reforma agrária, definir empresa nacional para 
defender os interesses do País e ser construtivo nas questões sociais, deu 
gosto (BRASIL, 1988).

Ao assumir o governo do Ceará, em 1963, Virgílio adotou uma proposta de 

planejamento conhecida como PLAMEG (Plano de Metas Governamentais) projetando 

superar o perfil agro-pecuarista da economia cearense. Almejando integrar o Ceará e o 

Nordeste na dinâmica da produção nacional, projetou e executou a construção da linha de 

transmissão de energia de Paulo Afonso para Fortaleza, formulou e adotou a política de
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incentivos à industrialização do Estado e as medidas de apoio à adoção de práticas 

empresariais no setor rural.2

Nesse mandato, Virgílio nomeou uma equipe para a Secretaria de Educação formada 

por educadores reconhecidos como de esquerda e recrutou economistas e engenheiros para a 

área de planejamento. Entregou a Secretaria da Fazenda a um oficial do Exército, inovando 

em relação às administrações anteriores. Contudo, não abandonou práticas tradicionais da 

política, como nomeações para cargos administrativos de afilhados ligados a políticos do seu 

grupo e apoio a lideranças locais.

No segundo mandato como governador (1979-1982), Virgílio, com o PLAMEG II, 

retomou as diretrizes do planejamento, firmando como principais propostas de política 

econômica o incentivo à irrigação nos vales do Jaguaribe e Acaraú e a criação do sistema de 

incentivos à industrialização. Virgílio instituiu o FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial), 

o principal instrumento de atração de empresas industriais em todos os governos que o 

sucederam. Assim, viabilizou a instalação de grandes empresas, em especial do setor têxtil, e 

planejou a implantação de um parque siderúrgico, de uma refinaria de petróleo e construção 

de um porto, objetivos perseguidos por seus sucessores. Apoiou, todavia, a nomeação de 

cerca de 18 mil funcionários por parte do seu vice-governador, Manoel de Castro Filho, 

quando este assumiu o governo, como parte do esforço para eleger Gonzaga Mota, o 

candidato a governador apoiado pelos coronéis, baseado no que ficou conhecido como o 

Acordo de Brasília3.

Que interesses levariam um coronel nordestino, em princípio preso a questões 

provincianas, a tomar a frente de debates estratégicos para o País? Quem foi Virgílio? Um 

oficial do Exército travestido de coronel nordestino? Um político tradicional, que, para 

sobreviver, procurou convenientemente adaptar-se às rápidas transformações políticas e 

sociais em curso? Ou um político moderno que, sem deixar de respeitar práticas estabelecidas 

e de usufruir a condição de herdeiro de importante grupo político cearense, defendeu 

obstinadamente transformações estruturais no País e em sua terra natal?

" A proposta de integração dos vários espaços regionais brasileiros em termos econômicos e políticos fez parte 
dos discursos e das ações militares brasileiros desde o final do século XIX. Virgílio, cuja formação militar se deu 
nos anos trinta, teve este discurso como um dos principais fundamentos da sua ação política.

O chamado Acordo de Brasília foi mediado pelo chefe da Casa Civil do governo Figueiredo, Leitão de Abreu, 
em que Virgílio Távora. Adauto Bezerra e César Cais dividiram os principais cargos políticos no Estado, 
ficando com Virgílio a indicação do candidato a governador.



A trajetória de Virgílio indica a complexidade do papel exercido por políticos de 

regiões brasileiras estigmatizadas como atrasadas. Esses políticos são condicionados a atuar 

com práticas e propósitos diversificados, mas não necessariamente contraditórios: são 

levados, na verdade, a respeitar as condições sociais existentes e, em vista disso, estão sempre 

vulneráveis a acusações naturais ao jogo políticos. Virgílio não foi apenas um político local, 

preocupado com o projeto do seu grupo na política cearense, ou mais um prócer chapa 

branca, interessado em concessões dos governos, um mero adesista, como afirma Benevides 

(1981).

Para compreender a trajetória política de Virgílio, é necessário analisar a sua formação 

profissional, suas origens familiares e práticas políticas e administrativas que estiveram 

relacionadas a um indivíduo, como visto, contraditório, moderno para alguns, que pensou a 

industrialização do Estado; ou para outros, mais um coronel da política, adepto de práticas 

clientelísticas.

Apesar de Virgílio Távora ter uma personalidade de grande destaque por quase quatro 

décadas, os estudos e ensaios sobre ele são relativamente escassos quando se compara, por 

exemplo, à literatura referente a Tasso Jereissati. Alguns estudos abordam os três coronéis 

deixando de captar o papel específico de Virgílio.

A primeira dificuldade no desenvolvimento deste estudo foi a de afastar os fortes 

estigmas impressos à imagem de Virgílio no correr dos confrontos políticos. Para efeito, o 

caminho que percorremos foi o do aprofundamento da discussão conceituai em torno das 

caracterizações de Virgílio Távora. Assim, na primeira seção apresentamos o objeto a ser 

estudado e na segunda seção estudamos a significação de termos como moderno, tradicional, 

coronelismo, clientelismo e mandonismo.

No desenvolvimento das pesquisas enfrentamos certas dificuldades quanto à 

documentação escrita. Uma prática comum entre os políticos é a de triagem da documentação 

de seus arquivos pessoais. Trata-se de uma espécie de autocensura visando proteger-se de 

ataques adversários e da tentativa de interferir antecipadamente na construção de suas 

biografias. Por exemplo, o fato de Virgílio não ter deixado documentos escritos que 

permitissem explicações sobre sua participação em conspirações militares indica sua intenção
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de ser retratado como democrata e legalista. Tomamos a ausência de documentos relativos a

> certos temas como um posicionamento a posteriori de Virgílio.

Na documentação pessoal de Virgílio e de seu pai, Manoel Fernandes Távora, 

depositada no Arquivo Público do Estado do Ceará, consultamos exemplares de 

correspondência pessoal, documentos oficiais, apontamentos de estatísticas eleitorais e 

recortes de jornal. Obtivemos informações estatísticas, econômicas e eleitorais no Tribunal 

Eleitoral, no IBGE e no 1PECE (Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará).

Recorremos ainda a arquivos parlamentares (arquivos da Assembléia Legislativa do

V

W’

Ceará, Câmara Federal e Senado Federal) para informações sobre o debate político e ações 

administrativas. No arquivo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e do NUDOC, da UFC, 

encontramos depoimentos de políticos que se relacionaram com Virgílio.4 No arquivo do 

Exército, no Rio de Janeiro, obtivemos dados sobre a vida militar de Virgílio. Para o 

noticiário político da época, buscamos, em especial 0 Povo, de Fortaleza.

Parte significativa das informações acerca da vida e da ação política de Virgílio é 

preservada apenas por fontes orais. Recorremos à história oral como recurso importante para 

elaboração deste trabalho. Obtivemos diversos depoimentos preciosos. No entanto, esse 

recurso apresentou uma certa dificuldade: diversas personalidades que se relacionaram com 

Virgílio ainda atuam no cenário político e se constrangem frente a questionamentos sobre 

coisas do passado. A figura e a obra de Virgílio ainda pesam na dinâmica política do Ceará. 

No caso de antigos correligionários, tem-se a omissão por comodidade ou a postura facciosa 

revelada através de enaltecimentos e glorificações. Mesmo os antigos adversários políticos de 

Virgílio são cuidadosos e evitam declarações que desabonem sua memória.

Um dos principais depoimentos obtidos foi com o jornalista Jorge Henrique Cartaxo, a 

quem Virgílio forneceu a mais completa entrevista acerca de sua vida e a quem confiou o seu 

arquivo particular (TÁVORA, 1988). Dado que a entrevista foi concedida a Cartaxo quando

Virgílio já estava com seus dias contados devido a um câncer avançado e que a mesma foi

4 No NUDOC foram pesquisadas as transcrições das entrevistas feitas com o ex-deputado e ex-senador Almir 
dos Santos Pinto, o ex-depulado Edval de Melo Távora. o ex-deputado e presidente da Assembléia Legislativa, 
Franklin Gondim Chaves, o ex-governador José Parsifal Barroso, o ex-deputado Liberato Moacir de Aguiar, o 
ex-senador Wilson Gonçalves e o ex-senador Plínio Pompeu de Saboya Magalhães.
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publicada com o político ainda em vida, não é descabido considerá-la como uma biografia 

política autorizada.

Outro depoimento relevante foi concedido pelo ex-deputado Marcelo Caracas 

Linhares, primo de Virgílio e autor de uma obra, Virgílio Távora e sua época, em que oferece 

muitos elementos sobre a trajetória política de Virgílio e de sua família. Aécio de Borba 

Vasconcelos, ex-vice-prefeito de Fortaleza, e ex-deputado federal, também concedeu 

informações importantes. Esse político foi um dos principais auxiliares de Virgílio, tendo 

atuado como seu Secretário do Planejamento no primeiro mandato e Assessor Especial no 

segundo.

Além dessas personalidades, também concederam entrevistas: Danísio Teixeira 

(Secretário de Educação no segundo mandato); Otamar de Carvalho (ex-técnico do IPEA e 

Secretário da Agricultura no segundo mandato); Etewaldo Guimarães (funcionário do Banco 

do Nordeste e primeiro presidente da CODECE - Companhia de Desenvolvimento do Ceará); 

Paulo Roberto Pinto (professor aposentado da Faculdade de Economia) e Airton Rocha 

(publicitário que trabalhou no primeiro mandato de Virgílio).

A terceira seção, trata das origens familiares de Virgílio e de sua inserção na sociedade 

cearense desde o final do século XIX, quando vários dos seus membros tiveram destaque nas 

carreiras jurídica, eclesiástica e militar. Pressupomos que um grupo familiar como os Távora, 

formado por várias gerações, constituiu um importante capital político para Virgílio. Saindo 

das fileiras do Exército para a vida política, Virgílio teve no nome da família um fator de 

distinção. Por um lado, procuramos verificar o quanto a preservação e uso desse capital 

interferiu em sua atuação; por outro, o quanto a própria busca de destaque pessoal incidiu na 

afirmação da identidade familiar.

A quarta seção analisa o início do percurso político de Virgílio Távora, dando ênfase 

à construção do seu núcleo familiar e à sua formação militar e partidária. As décadas de 1930 

e 1940, período da formação militar de Virgílio, foram de grandes transformações do Exército 

'j. brasileiro. Tanto a formação intelectual quanto as relações de amizade e companheirismo

experimentados na caserna acompanharam toda a trajetória de Virgílio. O estudo da carreira 

militar de Virgílio não poderia ser desvinculado das mudanças operadas no Exército desde a 

Primeira República.
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A análise do primeiro mandato de Virgílio como governador do Ceará (1963-1966) e 

de sua atuação política até a Constituinte de 1988 é desenvolvida na quinta seção. Os vários 

mandatos parlamentares e cargos administrativos que exerceu demandam exames às vezes 

complexos, dada a amplitude dos temas abordados e dos embates travados por Virgílio. 

Procuramos situar as alianças e acordos tecidos por Virgílio na dinâmica da vida nacional e 

nos confrontos registrados no ambiente estadual.

A sexta seção tem como foco a grande bandeira política de Virgílio no que diz 

respeito ao desenvolvimento regional: sua proposta de planejamento da ação governamental 

como principal instrumento de modernização do Estado. Virgílio empenhou-se pessoalmente 

nas discussões com a equipe de técnicos que concebeu e implementou o Plano de Metas 

Governamentais (PLAMEG I) em seu primeiro mandato. Como postura político- 

administrativa, tratava-se de algo inédito. Virgílio difundiu amplamente suas idéias no embate 

eleitoral de 1962. O PLAMEG II, concebido para o segundo mandato, contém as propostas de 

política industrial e rural adotadas pelos governantes que o sucederam.

A discussão sobre as grandes linhas perseguidas por Virgílio na modernização do 

Ceará é desenvolvida na sétima seção e pode ser resumida dessa forma: o esforço pela 

industrialização, a busca de apoio junto aos organismos multilaterais, a implementação de um 

sistema de comunicação de massa, a adoção de novas formas de intervenção no meio rural e a 

mudança de assistência social. É a análise detalhada da implementação desses propósitos 

modernizadores que possibilita, finalmente, estabelecer conclusões sobre o maior desafio 

desse trabalho, ou seja, compreender como um político voltado para a construção do Brasil 

moderno opera com base em práticas tidas como tradicionais.



26

2 PARA COMPREENDER VIRGÍLIO

2.1 Modernidade e tradição

Na discussão sobre a reprodução do poder no Nordeste, alguns conceitos de uso 

corrente nas Ciências Sociais emergem de forma irrecorrível. Em trabalhos acadêmicos e em 

discursos políticos, termos como moderno, tradicional, nacional, regional, atrasado e 

desenvolvido são naturalizados e tratados como se seus significados não comportassem 

múltiplas percepções.

O uso desses termos está associado às idéias de evolução, desenvolvimento e 

progresso que, a rigor, lastreiam o debate em torno do processo histórico brasileiro e da 

atividade política. A experiência européia, a partir do final do século XVIII, em direção à 

modernidade, serviu de suporte ao pensamento evolucionista absorvido na América Latina. 

No século XX, esse pensamento, inclusive, daria vez a noções segundo as quais as mudanças 

ocorreríam através de estágios sucessivos. A base de noções desse teor era a velha idéia de 

que o mundo ocidental, ou o capitalismo mais desenvolvido, poderia civilizar regiões mais 

distanciadas. A idéia de progresso, de percurso rumo ao moderno, era fundada na certeza de 

que o mundo deveria se aproximar da experiência européia ou do País que se tornou 

hegemônico após a Segunda Guerra, os Estados Unidos.

Weber (2000a) avalia a afirmação da modernidade como um processo de 

desencantamento ou de prevalência do racionai vivenciado a partir do Ocidente. Muitos, na 

esteira de Weber, consideram que o desenvolvimento das sociedades modernas se 

caracterizaria pela paulatina diferenciação de duas instituições poderosas: a empresa 

capitalista e o aparelho burocrático de Estado, ambos conduzidos por uma razão proposital- 

instrumental. Para Weber (1999a), nas sociedades tradicionais, o status estaria relacionado a 

crenças tradicionais e hereditárias, o sujeito agindo por afetividade, ao passo que, nas 

modernas, a aspectos de mérito e critérios gerais ou universais; nas sociedades tradicionais, a 

pessoa seria avaliada pelo que ela é, e, nas modernas, pelo que a pessoa seria capaz de fazer. 

O sujeito agiria com base na neutralidade afetiva, isto é, agiría limitado pela percepção 

daquilo que seria essencial à manutenção da eficiência do sistema. A concepção de 

modernidade em Weber consagra plenamente a distinção entre o domínio público e o domínio
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privado, antes teorizado pelo jusnaturalismo. O pensamento moderno é estruturado na 

convicção de que essa distinção pode ser estabelecida de forma absoluta.

Acompanhando Weber, Habermas (2000, p. 3-4) considera que a sociedade, “ao 

destruir imagens religiosas do mundo, criou uma cultura profana” e, criticando a percepção de 

modernidade apresentada pelo iluminismo, afirma que esta não seria determinada “apenas 

pelas estruturas da racionalidade com respeito a fins”. O mundo racionalizado se 

caracterizaria mais por um “relacionamento reflexivo”, com tradições fabricadas, que pela 

universalização de normas de ação e pela generalização de valores capazes de liberar a “ação 

comunicativa" em contextos limitados. Ao moderno estaria aberto “um leque de opções ou 

modelos de socialização” permitindo a formação de identidades individuais abstratas.
*

Segundo Habermas (2000), a abordagem funcionalista, de grande influência em 

meados do século XX, reformula o conceito de modernidade de Weber. O conceito 

weberiano, que naturalizara a condição moderna, é neutralizado no tempo e no espaço: Weber 

tinha em vista espaços do capitalismo mais desenvolvido, mas o funcionalismo passa a 

identificá-lo com as transformações capitalistas vivenciadas em outras partes do mundo.

Assim, a modernização, para Habermas (2000), teria como principais características a 

prevalência da empresa capitalista combinada com um aparelho burocrático-administrativo e 

com a centralização do poder político, processos que correspondem historicamente a 

urbanização acelerada e a formação das nacionalidades, ou dos sentimentos nacionais.

A modernização, segundo esse filósofo, seria “um conjunto de processos cumulativos 

e de reforço mútuo” envolvendo a formação de capital e mobilização de recursos, o 

desenvolvimento de forças produtivas e o aumento da produtividade do trabalho, o 

estabelecimento do poder político centralizado e a formação de identidades nacionais, a 

expansão dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação 

escolar formal e, finalmente, a secularização de valores e normas (HABERMAS, 2000, p.5).

V Em suas análises sobre o processo civilizador, Elias estabelece estreitas relações entre

o domínio político e os processos culturais; destaca como aspecto da modernidade já 

manifesto desde o século XVII, mas plenamente evidenciado com as grandes guerras do 

século XX, o reforço da capacidade de dominação do Estado através do monopólio da



28

violência. O processo civilizador teria implicado a estigmatização do uso privado da força 

como característico de incivilizados ou bárbaros. Elias (1994b) disserta apropriadamente 

sobre o disciplinamento da sociedade, que passou pelo crescente controle das pulsões 

individuais, incluindo as manifestações da vida afetiva. O que Elias (1994b) designa como 

procedimentos de autocontrole foram desenvolvidos na medida em que a vida urbana 

determinasse que o padrão de comportamento individual fosse estendido a toda a sociedade.

A divisão social do trabalho, outro aspecto fundamental do processo civilizador, 

enseja a presença de grupos sociais com mais poder que outros, implicando imposições de 

valores dos grupos mais fortes sobre os mais fracos5. O processo civilizador, na ótica de Elias 

(1994b), se traduz na consolidação de costumes, valores e modos de vida dos grupos 

estabelecidos que viriam a ser consagrados como “valores ocidentais”. Essa tendência se 

manifesta tanto em corpos sociais quanto nas relações mais amplas. Os valores ocidentais 

seriam impostos ao conjunto da humanidade.

No campo da política, a forma que mais tipificou o processo civilizador nos últimos 

duzentos anos foi o surgimento do Estado-nação, que, para Elias (1994a), tem como uma das 

características o “controle dos afetos”. Cabería lembrar que na formação dos Estados 

nacionais, nos séculos XIX e XX, as guerras permitiram, de forma direta ou indireta, moldar 

as noções de civilização e barbárie relacionando-as aos valores do capitalismo em plena 

afirmação. A superioridade da civilização ocidental foi sempre relacionada à capacidade 

produtiva estreitamente vinculada aos avanços da ciência e da técnica. A medida em que uma 

sociedade absorvesse os padrões capitalistas seria modernizada e civilizada.

Giddens (2001) indica a existência, no processo de modernização, de “complexos 

institucionais" como, por exemplo, o poder militar e o poder administrativo. O poder militar 

moderno, baseado na tecnologia, na indústria bélica e nos Exércitos compostos de cidadãos 

que prestam o serviço militar, permitiu a sustentação do Estado nacional. Os novos exércitos 

superaram as antigas forças baseadas em cativos e mercenários. No novo contexto histórico, 

os soldados foram motivados a lutar por amor à pátria e a guerra passou a ter o envolvimento 

de toda a nação, com todos os instrumentos econômicos, científicos e tecnológicos 

? Os grupos sociais com mais poder na sociedade são definidos por Elias como "estabelecidos" e os demais 
grupos os outsiders (ELIAS; SCOTSON. 2000).
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disponíveis. O aparelho militar foi levado a desenvolver técnicas de planejamento e gestão 

administrativa, pois a guerra não se restringiría apenas a movimentos de homens armados, 

mas envolvería a utilização de todos os recursos disponíveis pela nação. Princípios e práticas 

adotados pelo aparelho militar moderno findam penetrando no conjunto da sociedade, como 

apontou Domingos Neto (2004).

O “poder administrativo” foi fundamental ao crescimento e ao desenvolvimento do 

Estado-nação secular. Este novo formato de poder é baseado em formas burocráticas de 

administração dos negócios públicos assentadas na Lei e na manutenção da ordem. Tal 

“racionalização administrativa” permitiría o desenvolvimento de um Estado envolvido em sua 

própria sobrevivência e na de “populações até então desconhecidas” (GIDDENS, 2001, p. 

42).

O Estado-nação, como atualmente é conhecido, integra o desenvolvimento capitalista. 

Gellner (1981) sublinha o fato de esta entidade ter sido forjada em condições históricas de 

superação de padrões tecnológicos “estáveis”. O desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas é obstaculizado por resquícios do feudalismo ou do Estado Absolutista. Nas 

velhas ordens não haveria condições de responder a demandas de liberdade de movimento de 

mão-de-obra, de capital e de mercadorias; não haveria como assegurar investimentos 

capitalistas sem legislação e sem força capaz de garantir o cumprimento de contratos 

formalizados. O Estado-nação seria o novo arcabouço institucional que a burguesia 

necessitava para os seus negócios. Ao contrário das configurações políticas anteriores, a 

ordem correspondente ao Estado-nação requer a integração de todos ao mercado, dentro de 

regras preestabelecidas. Os membros da nação moderna devem ser cidadãos iguais perante a 

lei, mas sem capacidade para alterar as regras dos contratos.

O Estado-nação é uma comunidade histórica baseada não somente na existência de 

uma autoridade reconhecida pela população de um território delimitado, mas também em 

fatores culturais referenciados no que é apresentado à sociedade como seu passado comum. 

Apesar de ser uma criação da modernidade, o Estado-nação tem, na pretensa comunhão dos 

sentimentos dos indivíduos, um de seus principais fundamentos, conforme a análise de 

Anderson (1992).
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As noções de modernização e de modernidade surgem como valores positivos, 

associados à superioridade de conjuntos sociais e de indivíduos desprestigiados como 

arcaicos, antigos, atrasados ou tradicionais. A pretensa contradição entre modernidade e 

tradição firma-se no discurso acadêmico e político, impregnando o conjunto da sociedade. 

Nas últimas décadas, uma distinção clara entre modernidade e tradição torna-se cada vez mais 

difícil ou menos defensável.

A tradição não estaria ligada necessariamente a um passado, mas atendería a 

necessidades do presente. Sublinha Giddens (1991, p. 44): “a tradição não é inteiramente 

estática, porque ela tem que ser reinventada a cada nova geração conforme esta assume sua 

herança cultural dos precedentes”. A tradição é construída para ter influência no presente e de 

alguma maneira indicar caminhos à sociedade. Hobsbawm e Ranger (2000, p. 8) afirmam que 

“tradições que parecem ou são consideradas antigas, são bastante recentes, quando não são 

inventadas”. As tradições são continuamente recriadas no discurso político.

A dificuldade de separação entre o moderno e o tradicional é fortemente expressa nas 

limitações quanto a distinção entre o negócio público e o negócio privado. O pensamento 

liberal pretendeu que essa distinção caracterizasse as sociedades modernas. Mas em 

sociedades tidas como as mais modernas da atualidade, como a dos Estados Unidos, da 

Europa e do Japão, são corriqueiros os exemplos, sejam de favorecimentos governamentais a 

empresas privadas, sejam de influências de dinastias empresarias no gerenciamento de 

grandes corporações financeiras e industriais. A gestão de empresas tidas como paradigmas 

da modernidade não está isenta de favorecimentos pessoais em detrimento de critérios 

fundados em competências.

2.2 O Brasil à procura da modernização

A modernização foi caracterizada por surtos de desenvolvimento tecnológico e da 

persistente ampliação do consumo de massa. As possibilidades de comunicação e transporte 

alimentaram intercâmbios em âmbitos e intensidades antes não cogitadas.

No caso brasileiro, a demanda por iniciativas modernizadoras se manifestou com força 

crescente desde a segunda metade do século XIX. Exemplo disso foi a adoção da Lei de 

Terras, a proposta de supressão do regime escravista, os incentivos as atividades industriais, a
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proposta de instalação de escolas superiores e de reforma militar. Essas foram bandeiras 

exploradas pelos que defendiam o fim do regime monárquico. Ao longo de toda a chamada 

Primeira República, a vontade modernizadora manifestou-se intensivamente e de variadas 

formas, forjando um ambiente propício a uma intervenção mais efetiva e abrangente do 

Estado após a ruptura de 1930.

Desde então, formaram-se no Brasil duas grandes tendências acerca da forma de 

modernizar o País: os adeptos de uma maior presença do Estado, com visão protecionista, 

nacionalista e industrializante e os de postura liberal, favorável a não intervenção do Estado e 

a abertura para o mercado externo.

No plano teórico, o debate brasileiro refletia as proposições keynesianas que, para 

dinamizar a atividade econômica e ampliar a oferta de emprego, sustentavam a necessidade de 

uma maior intervenção do Estado através da redução das taxas de juros e de maiores 

investimentos públicos. O programa de recuperação da economia americana após a crise de 

1929, o New Deal, adotado pelo presidente norte-americano Roosevelt a partir de 1933, foi a 

primeira grande experiência de orientação keynesiana. Combinada com o esforço de guerra, 

essa orientação governamental contribuiu para a grande expansão da economia. O sucesso do 

New Deal representou, posteriormente, o grande argumento em favor da eficácia das políticas 

de intervencionistas.

O pensamento do americano Rostow (1974), que reproduzia, em linguagem 

econômica e de modelagem matemática, concepções evolucionistas firmadas desde o século 

XIX, era amplamente difundido e aceito, em particular na América Latina, entre economistas 

liberais e nos vinculados a organismos multilaterais, em particular a CEPAL.

Rostow (1974) definia cinco estágios sucessivos para a modernização de um país ou 

de uma região. A primeira fase correspondería à sociedade tradicional, em que predominava a 

atividade rural com pouco uso de recursos tecnológicos, uma baixa industrialização e o pouco 

peso das atividades urbanas. Esta sociedade estaria predisposta a um segundo estágio de 

desenvolvimento quando reunisse condições para uma arrancada (take-off), ou seja, quando 

dispusesse de infra-estrutura econômica e de capital passível de emprego no processo de 

crescimento econômico. Esse estágio seria acompanhado por outro no qual o crescimento 

econômico se tornaria processo assimilado pela sociedade.
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O quarto estágio seria o da maturidade, quando a economia já revela condições de 

utilizar todas as potencialidades do capital e a tecnologia disponíveis. Finalmente, o último 

estágio seria o do desenvolvimento pleno, quando se configuraria o consumo em massa. Nas 

formulações de Rostow (1974), os investimentos em infra-estrutura econômica combinados 

com a industrialização seriam as saídas para que o País ou a região tivesse condições de sair 

do primeiro para o terceiro estágio.

A percepção da sociedade brasileira da necessidade de industrializar o País, 

caracterizaria o desenvolvimentismo. Os defensores desta tese propunham mudanças que 

Bielschowsky (1988) sintetizou nos seguintes pontos:

a) a industrialização é o instrumento de superação do subdesenvolvimento brasileiro;
b) o processo de industrialização depende da intervenção do Estado; apenas as forças 

de mercado não são suficientes para tal;
c) para se atingir a industrialização, deve-se efetuar o planejamento de setores 

considerados chaves para o desenvolvimento do País;
d) o Estado deve promover investimentos diretos em setores em que a iniciativa 

privada não tenha condição ou interesse, assim como reorientar a poupança e o 
crédito do País.

Analisando o pensamento desenvolvimentista brasileiro manifestado a partir de 1930, 

Bielschowsky (1988) estabelece três agrupamentos distintos que designou como “privado- 

desenvolvimentista, público-desenvolvimentista não-nacionalista e a público- 

desenvolvimentista nacionalista”. Do ponto de vista político, o autor considera que os liberais 

estavam à direita do desenvolvimentismo e os socialistas, à esquerda.

Nas políticas desenvolvimentistas adotadas no Brasil a partir do segundo governo 

Vargas, continuadas por JK, foi inegável a influência da teoria cepalina, que teve como 

principal representante no País o economista Celso Furtado. No período, os desequilíbrios 

regionais eram alçados a condição de grande problema nacional: o Brasil, para ser moderno, 

necessitava da intervenção do Estado frente a esses desequilíbrios. Nesse ponto, de um lado, 

estavam as elites paulistas, defensoras de sua hegemonia em relação ao resto do País, com 

seus discursos de teor liberal-autoritário (SCHWARTZMAN. 1988), e do outro, os que 

defendiam a integração nacional, com forte presença do Estado, sem a satelitização do resto 

do País a São Paulo.
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O referencial teórico produzido pela CEPAL foi utilizado nas formulações de política 

de desenvolvimento regional, que, por sua vez, tiveram grande influência sobre Virgílio 

Távora em seus mandatos de governador do Ceará.

Uma apreciação sumaria dos principais pontos das formulações da CEPAL foi 

apresentada por Silva Filho (1997) da seguinte maneira:

a) o subdesenvolvimento seria uma condição de periferia: existiríam economias 
desenvolvidas, pertencentes ao centro capitalista, com níveis tecnológicos 
homogêneos em toda a economia e com grande produtividade em contraste com os 
países periféricos-, esses países apresentariam uma estrutura dual, onde coexistiram 
setores com tecnologias comparáveis aos países do centro com outros, atrasados 
tecnologicamente;

b) os países periféricos, tendo suas economias baseadas em bens primários, teriam 
perdas de renda em suas transações com os países de centro dado que o comércio 
internacional era controlado pelos que exportavam bens industriais;

c) a industrialização da periferia seria a única saída para superar o sub
desenvolvimento dos países periféricos, pois com a industrialização diminuiría 
suas perdas de renda;

d) o crescimento da economia dos paises periféricos poderia ser beneficiado com a 
substituição de importações, a proteção de suas indústrias e o incentivo à produção 
de bens de consumo, o que incentivaria a produção de bens intermediários e de 
capital;

e) o planejamento (processo de intervenção do Estado na economia) seria o 
instrumento viabilizador da industrialização e evitaria a ampliação dos 
desequilíbrios entre setores econômicos ou regiões.

O relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, conhecido 

como Relatório do GTDN, redigido por Celso Furtado, documento referencial para a criação 

da SUDENE, absorveu as formulações da CEPAL, indicando perdas de renda da região em 

relação ao Sul-sudeste do País. O Nordeste foi assimilado como uma região periférica em 

relação ao Centro-Sul, que cumpriría o papel de centro.

O Relatório do GTDN apontou, para o desenvolvimento do Nordeste, a necessidade 

investimentos infra-estruturais, de incentivos a industrialização e de ampliação do mercado 

consumidor local, idéias assimiladas por Virgílio Távora.

2.3 Sociedade e Estado no Brasil

Como referido anteriormente, o debate político cearense e a tendência geral da 

literatura acadêmica reservaram a Virgílio Távora a imagem de um político tradicional, ou 

seja, de um coronel nordestino habituado ao mandonismo e as procedimentos clientelistas.
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Diversos autores chamaram a atenção para a imprecisão dos termos coronelismo, 

mandonismo e clientelismo e reforçaram a noção de que as práticas políticas associadas aos 

mesmos não poderíam ser tomadas como específicas do Nordeste brasileiro, mas de todas as 

regiões brasileiras.6

6 Entre outros, poderíam ser citados autores como Leal (1976); Queiroz (1976); Carvalho (1999); Domingos 
Neto (1999a) e Dantas (1987).

O termo coronelismo tornou-se conhecido após o movimento de 1930 e, no meio 

acadêmico, pelo livro de Leal (1976), “Coronelismo, enxada e voto”. Esse autor situa o 

coronelismo como característico da Primeira República, fragilizando-se com a decadência dos 

potentados rurais. Em essência, Leal trata o coronelismo como resultado da tentativa de 

implantação do sistema democrático representativo num meio atrasado, onde se concentram 

os analfabetos e onde as determinações do Estado não poderíam de fato chegar senão de 

forma deturpada. O coronelismo se caracterizaria pela prática do “mandonismo, do filhotismo 

e do falseamento dos serviços públicos locais”, sendo predominante no meio rural. A noção 

de que o coronelismo seria típico do meio rural é preservada até hoje, inclusive por autores 

influentes e renovadores, como Carvalho (1999).

Vilaça e Albuquerque (2003), ao estudarem quatro casos de coronéis no Agreste e 

Sertão de Pernambuco nos anos sessenta, concordaram com as principais teses de Leal 

(1976), apesar de dois dos coronéis estudados por esses autores terem atividades basicamente 

urbanas.

Queiroz (1976) acompanha as formulações de Leal (1976) em relação ao coronelismo 

e o classifica como um caso específico do “mandonismo local brasileiro”: o coronelismo 

deveria ser entendido como uma forma específica de poder político que floresceu durante a 

Primeira República, mas com raízes que remontam ao Império.

O sergipano Dantas (1987), atento ao processo eleitoral efetivo, questiona a existência 

de forte correlação entre o coronelismo e o processo eleitoral na República, destacando a 

pequena representatividade do contingente eleitoral composto por analfabetos, em especial 

nas primeiras décadas da República. Apenas a partir da década de 1930, quando os coronéis 

perderam parcialmente o poder coercitivo exercido através de homens armados, o potentado
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utilizaria com mais força sua capacidade de controlar a vontade eleitoral. Dantas (1987) 

considera que, apenas depois da Primeira República o voto passou a ter papel primordial na 

configuração do poder do coronel.

Domingos Neto (1999, p. 58-71) assinala o fato de o termo coronelismo ser 

empregado livremente para designar formas de reprodução do poder envolvendo 

competências administrativas, espaços geoeconômicos e relações sociais diversificadas. 

Assinala a existência de coronéis em variadas atividades econômicas, com pequena ou grande 

parentela, com ou sem controle de força armada, com grande ou pequena formação 

intelectual, e não apenas rudes fazendeiros sem educação literária. Citando casos de coronéis 

que atuavam como empresários modernos, comerciantes, banqueiros e doutores, questiona a 

visão dualista de Leal (1976), que segmentou fortemente o mundo rural do mundo urbano e 

estabeleceu associações mecânicas entre a posse da terra e o exercício do poder. Esta 

associação, assinala o autor, é um traço marcante da produção literária dedicada ao estudo da 

reprodução do poder no País.

Em resumo, acreditamos que o coronelismo não pode ser tomado como uma prática 

política de período histórico rigidamente estabelecido nem pode ser tomado com algo 

específico ao meio rural e, muito menos, foi um fenômeno típico do Nordeste brasileiro. 

Consideramos também que, nas últimas décadas, o termo tem sido usado como pejorativo, 

servindo para estigmatizar determinadas figuras e que, na verdade, as práticas dos antigos 

coronéis ainda podem ser encontradas mesmo entre os que tentam se credenciar como 

políticos modernos. A substituição de personalidades no exercício da hegemonia política não 

basta para suprimir costumes e valores profundamente enraizados na sociedade.

O mandonismo, segundo Queiroz (1976), caracterizar-se-ia pela informalidade das 

relações políticas, ou seja, pela ausência de clara distinção entre o público e o privado. 

Segundo a autora, o mandonismo estaria presente na vida brasileira desde os tempos 

coloniais, particularmente nas práticas do poder local e, no decorrer da história, os mandões 

assumiríam variadas tipologias, como os senhores de engenhos, os fazendeiros do sertão 

nordestino e os coronéis das primeiras décadas da República. Os exemplos escolhidos pela 

autora revelam uma tendência freqüente na literatura sociológica de tomar as práticas políticas 

do mundo rural como atrasadas ou arcaicas.
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Entretanto, o mandonismo, percebido como o exercício informal (ou ilegal) da 

autoridade é corriqueiro no mundo urbano, não sendo sequer específico de ambientes 

refratários à autoridade pública ou ambientes de baixa renda. Nas grandes cidades brasileiras, 

é notável o peso político de mandões influentes como os banqueiros de bicho, chefes de redes 

de tráfico, dirigentes de clube de futebol e de corporações profissionais, inclusive as que 

aglomeram especialistas com educação superior e elevada qualificação intelectual. Há 

também casos de dirigentes partidários, sindicais e de instituições públicas que não primam 

por observar limites para suas esferas de decisão, não distinguindo entre o interesse privado e 

o interesse público. As recentes denúncias de nepotismo entre parlamentares e juizes refletem 

o grande poder auto-atribuído por autoridades públicas.

A maior presença do Estado a partir da década de 1930, com o aumento do seu poder 

discricionário, amenizou, mas não suprimiu, os efeitos do mandonismo. A nomeação através 

de concursos públicos de juizes, promotores, delegados, diretores de escola, permitiu uma 

maior autonomia destes funcionários com atuação local, inibindo muitas vezes a ação do 

mandão local.

O clientelismo, dentre os termos aqui abordados, é o de uso mais difundido nos 

discursos políticos dos opositores de Virgílio Távora. A intenção, no uso do termo, é a de 

caracterizar Virgílio como um político que atuava segundo as práticas tradicionais e arcaicas.

Autores como Leal (1976), Queiroz (1976), Faoro (1997) e Martins (1994), de 

variadas origens teóricas, tomam indistintamente o clientelismo como uma forma de 

corrupção: o clientelismo seria a utilização de mecanismos e instrumentos público em favor 

de interesses particulares. Tratar-se-ia, especificamente, de uma troca de favores entre 

indivíduos mais ricos e poderosos e aqueles mais pobres e incultos, que receberíam benesses 

econômicas ou empregos públicos em troca de apoio político-eleitoral.

Domingos Neto (1999) considera restritiva esta forma de conceituação do 

clientelismo. Afirma que a relação clientelista podería também ocorrer através do mútuo 

favorecimento entre ricos e poderosos e contesta a noção do clientelismo como característica 

do atraso econômico ou de relações do meio rural: "tomar as relações ditas pré-capitalistas 

como o ambiente no qual se desenvolvem as clientelas, é admitir o capitalismo como capaz de 

promover a distinção absoluta entre o interesse público e o privado”.
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As práticas clientelistas, de fato, podem ser encontradas nas mais diversas formações 

sociais, mesmo naquelas em que se teria a plena hegemonia dos princípios da racionalidade e 

em entidades apresentadas e ambientes tomadas como paradigmáticas no respeito aos critérios 

de qualidade e eficiência, como grandes instituições científicas e grandes empresas. Os 

exemplos em relação à existência de clientelismo em paises modernos são freqüentes 

correntes; as indicações de executivos de grandes corporações nem sempre seguem critérios 

objetivos e racionais e as relações entre o presidente dos Estados Unidos e grupos privados 

nem sempre são guiadas pela noção de interesse público.

O clientelismo não se restringiría apenas às sociedades tradicionais, segundo Carvalho 

(1999):

(...) de algum modo, como o mandonismo, o clientelismo perpassa toda a 
história política do País. Sua trajetória, no entanto, é diferente da do primeiro. 
Na medida em que o clientelismo pode mudar de parceiros, ele pode aumentar 
e diminuir ao longo da história, em vez de percorrer uma trajetória 
sistematicamente decrescente como o mandonismo. Os autores que vêem 
coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do País estão 
falando simplesmente de clientelismo.

As diversas formas de utilização dos termos coronel e clientelismo tiveram 

significativas alterações no tempo. No Ceará, o termo coronel, até os anos 1960 não tinha a 

carga negativa que passou a apresentar em função do debate político, quando as novas 

gerações de empresários pretenderam (e conseguiram) desbancar novas lideranças e, para 

isso, caracterizaram os mais antigos como responsáveis por todos os males. Os trabalhos 

acadêmicos acompanharam a tendência destes auto-designados paladinos da modernização e a 

propaganda eleitoral massificou a idéia de que os coronéis seriam perniciosos a sociedade. 

Essa tendência facilitou a associação das práticas clientelistas como inerente a sociedades 

arcaicas ou atrasadas.
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3 OS TÁVORA NA POLÍTICA LOCAL E NACIONAL

Legendas familiares, no campo político, podem representar importante capital 

simbólico; instrumento eficaz de base à carreiras políticas. Grupos familiares articulados e 

experientes têm representado no Brasil e em outros países suportes fundamentais de 

personalidades influentes.

Virgílio entrou na política levando um referencial nada desprezível: era o filho do 

doutor Manoel do Nascimento Fernandes Távora, líder político com atuação local e nacional, 

e sobrinho do marechal Juarez Távora, renomado líder tenentista. Virgílio dispunha ainda de 

uma vasta e notória parentela situada em cargos-chave da administração pública e de uma 

rede de amizades familiares tecida ao longo de gerações. A família Távora representou, na 

trajetória de Virgílio, uma instância de poder, de reprodução da dominação política, utilizada 

por ele em grande parte das suas ações na política.

Virgílio chefiou um grupo político com grande poder mobilizador de votos para 

eleição de cargos proporcionais e majoritários. A análise das ações políticas individuais de 

Virgílio deve ser precedida pela compreensão do papel da família Távora. Esta seção analisa a 

constituição das tradições familiares, a estruturação da carreira política e profissional do 

doutor Fernandes Távora, e os contextos políticos e sociais em que os membros familiares 

construíram o nome da família.

3.1 As origens da família

As genealogias produzidas notadamente por membros da família para explicar a 

origem dos Távora, como para outras famílias tradicionais, realçam a origem nobre e as 

glórias militares; constroem passados míticos7.

7 O mais extenso trabalho genealógico produzido sobre a família Távora foi publicado na Revista do Instituto do 
Ceará, em 1971. por Manoel Pinheiro Távora, onde cita a ascendência do pai de Virgílio até o primeiro Távora 
que se radicou no Ceará, Manoel Peixoto. Indicou ligações entre as famílias Távora, Cunha, Pinheiro e 
Fernandes. Outra obra que tratou das origens familiares foram os três volumes das memórias de Juarez Távora. 
Ainda, o trabalho de Marcelo Caracas Linhares, “Virgílio Távora e sua época”, faz a descrição da trajetória 
política e familiar de Virgílio, repetindo muitas informações das duas fontes anteriores (TÁVORA. 1971).
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O caráter mítico da origem dos Távora foi destacado por Távora (1971) e Linhares 

(1996), que citaram dois nobres portugueses, Rauzemundo de Hermingues e seu irmão dom 

Thedão como os fundadores da família. Depois de vencerem, no ano de 1037, a batalha contra 

os Mouros às margens do rio Távora, fundaram ali um feudo, pertencente ao reino de 

Portugal. No século XVI, o 13° Senhor de Távora teve atuação destacada nas conquistas 

ultramarinas portuguesas. No século seguinte, o 21° Senhor de Távora conquistaria a posição 

de vice-rei da índia. Entretanto, um fato político, em 1759, teria causado a diáspora dos 

Távora em Portugal. Um conflito com o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, teria 

levado à morte dom Luiz Alvares de Távora e sua esposa, dona Leonor. Fugindo das 

perseguições da corte portuguesa, a família veio para o Brasil, adotando os sobrenomes de 

Silva e Fernandes, e teria fixado residência nos sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Ceará.

A origem dos Távora no Ceará, contudo, contradizendo a versão acima descrita, seria 

anterior à luta da família com Pombal, pois, no ano de 1723, o sargento-mor Manoel Peixoto 

da Silva Távora requereu a concessão de uma sesmaria à margem do Jaguaribe (LINHARES, 

1996). Esta foi dividida nas gerações seguintes entre seus descendentes, uma das quais, Clara 

Nascimento Távora, avó de Virgílio, casou-se com seu primo Joaquim Antônio do 

Nascimento Guedes Rolim e herdou uma gleba de terra, a Fazenda Embargo. Conforme 

Távora (1973a, p. 7), tio de Virgílio:

(...) uma pequena fazenda mista de criação e lavoura, com área de meia légua 
quadrada (cerca de 900 hectares) situada a uma légua a oeste do ponto mais 
próximo da margem esquerda do rio Jaguaribe e aproximadamente 
eqüidistante de Aracati na sua foz, e do Crato.

Do casamento entre Joaquim Antônio e Clara em 1874 nasceram dezessete filhos. 

Manuel do Nascimento Fernandes Távora, o segundo dos filhos, que seria médico e político 

de projeção no Ceará, foi o pai de Virgílio.

O tamanho da propriedade, cerca de novecentos hectares (TÁVORA, 1973a), e o 

número de filhos indicavam o avô de Virgílio como médio proprietário rural, ao tomar como 

referência a classificação efetuada pelo INCRA para o semi-árido nordestino, que configura 

como latifúndio a propriedade acima de 1.200 hectares.
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Dado o nível de exploração econômica do sertão no final do século XIX, com a 

pecuária extensiva e exploração de algodão de baixa produtividade, a renda da fazenda não 

era suficiente para manter grande número de filhos e agregados. Se observadas apenas do lado 

patrimonial, o avô paterno de Virgílio não poderia ser considerado um chefe político local de 

grande influência. Juarez Távora afirmou nas suas memórias:

(...) embora ajudado na educação do filho mais velho, Manoel (pai de 
Virgílio), por alguns de seus tios, inicialmente no Crato e, depois, no Rio, os 
gastos com a educação dos que se lhe seguiam foram consumindo, 
rapidamente, todas as disponibilidades da pequena fazenda, tempo em que os 
mais novos começaram os seus estudos, em Fortaleza, ou no Rio, quando já 
quase não havia mais gado para vender (TÁVORA, 1973a, p. 15).

A rede de relações familiares e ajuda mútua entre os parentes permitiram o acesso de 

membros da família à educação, e as estruturas de poder que apenas a renda da terra não 

permitiría.

O prestígio político não necessariamente estaria ligado à posse da terra. Conforme 

Domingos Neto (1999, p.60), “o viés jurídico, aliado ao economicismo, estabeleceu 

associações mecânicas entre posse de bens e o exercício do poder”. Cita exemplos de chefes 

políticos de grande poder no sertão que não eram grandes proprietários de terra, como o 

médico baiano Floro Bartolomeu, o industrial cearense Delmiro Gouveia, o comerciante 

piauiense Pedro de Freitas, e o Padre Cícero.

A influência dos Távora era assentada em forte solidariedade familiar. Mesmo como 

médios proprietários de terra, forjaram seu poder em outros campos, especialmente no 

eclesiástico, militar, jurídico, na engenharia e medicina. Na carreira eclesiástica destacaram- 

se: dom Lourenço Távora, fundador do Ginásio do Caraça em Minas Gerais; dom Carloto 

Fernandes da Silva Távora, bispo em Caratinga, Minas Gerais; dom José Távora, Bispo de 

Aracaju; e monsenhor Antônio Fernandes da Silva Távora; seguindo-se vinte e seis padres e 

freiras, parentes diretos de Fernandes Távora, pai de Virgílio (TÁVORA, 1971).

Na carreira militar, os destaques foram os tios de Virgílio, Juarez, Fernando e 

Joaquim, e ainda, durante a primeira metade do século XX, dezoito oficiais superiores, 

sobretudo do Exército. Joaquim Távora. morto no movimento militar de 1924. herói dos 

tenentistas, ajudou na formação de Juarez, Fernando e de outros primos. Na carreira jurídica,
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destacou-se Belisário Fernandes da Silva Távora8, advogado, tio-avô de Virgílio, deputado, 

apoiador de Rui Barbosa contra Hermes da Fonseca em 1910, e organizador do grupo 

tavorista na política cearense. Outro membro familiar que teve destaque na carreira jurídica 

foi o tio de Virgílio, Ademar Távora, desembargador no Ceará.

8 Em 1920. Belisário Távora foi derrotado na candidatura ao governo do Estado, teve apoio do presidente da 
República Epitácio Pessoa e a oposição do governador do Ceará.
9 Segundo o Censo de 1872, os sertões nordestinos tinham uma população de 1.2 milhão de habitantes.
10 A divisão das terras entre os descendentes dos sesmeiros. especialmente em algumas regiões do Estado, como 
o Cariri e o médio e baixo Jaguaribe, implicou uma diminuição do tamanho da propriedade. É o caso da família 
do avô de Virgílio, que era composta por 15 filhos, dos quais nove do sexo masculino, em uma fazenda de 900 
hectares. Caso fosse dividir a terra entre apenas os filhos homens, caberíam somente 100 hectares para cada um, 
tornando inviável a sua exploração, do ponto de vista econômico.
"Três dos tios paternos de Virgílio casaram-se com primas, fazendo com que se fortalecessem os laços 
familiares não apenas entre irmãos, mas se estendendo a sobrinhos e tios (BOTÃO, 1999).

O fato de Fernandes Távora e seus irmãos terem seguido carreiras tipicamente urbanas 

decorre do contexto de mudanças na segunda metade do século XIX, no sertão nordestino. A 

Lei de Terras em 1850, a expansão da produção de algodão no sertão nordestino, a melhoria 

dos transportes e comunicação, e um período de duas décadas de chuvas regulares até 1876, 

foram fatores que contribuíram para um aumento populacional dos sertões nordestinos.9 O 

problema climático de 1877, combinado com o esgotamento das terras devolutas10, ocasionou 

colapso na produção de alimentos e levou o sistema a entrar em crise.

Os deslocamentos de parte dos filhos homens para outras profissões e para outros 

espaços foram as formas encontradas pelas famílias para a superação do problema de 

sucessivas divisões de terras decorrentes do processo de herança. A formação da rede de 

solidariedade entre os membros familiares foi a principal saída encontrada para manutenção 

da integridade dos bens. Nesse sentido, são observados casamentos entre parentes, como no 

caso dos avós paternos de Virgílio, que eram primos.11

O aumento da urbanização também afetou a vida sertaneja. A cidade é um dos 

símbolos da modernidade, com todos os instrumentos que simbolizariam o progresso. O 

acesso aos serviços culturais, educação, saúde e maior disponibilidade de bens, de novas 

tecnologias e melhorias dos instrumentos de comunicação, constituíram, desde o final do 

século XIX, importante fator de migração das famílias do meio rural para o urbano.
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A hegemonia exercida por Fortaleza sobre grande parte sertão do Ceará e áreas do 

Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba influenciou alterações no campo político cearense a 

partir da segunda metade do século XIX. Concorreram para esta hegemonia as linhas de 

navegação a vapor entre Fortaleza, Europa e o restante do País, implantadas em 1849, que 

alteraram a relação da Capital com o restante do Ceará. A localização de Fortaleza, com tipos 

de ventos prejudiciais à navegação a vela, inviabilizava a operação do porto, em grande parte 

do ano. Assim, expressiva parte do comércio se dava por via terrestre ou pelos portos de 

Aracati e Camocim. A navegação a vapor não dependia de tais condições. A capital cearense 

passou a deter vantagem pela condição de principal porto e se tornou o principal centro 

econômico do Ceará. O Governo Provincial viabilizou a construção de ferrovias entre 

Fortaleza e os principais centros produtores de algodão e gado. A cidade ganhou, a partir dos 

anos 1870, melhoramentos da estrutura urbana, como iluminação pública, abastecimento de 

gás, transporte público de bondes, sistema de abastecimento d’água e iniciou o processo de 

modernização da malha urbana. O censo demográfico de 1940 indicou que a população de 

Fortaleza tinha mais que dobrado em relação ao censo anterior, de 1920.

Os chefes políticos estaduais passaram a dar maior importância aos grupos que tinham 

influência na Capital. Concorreu para isso a emergência de novos atores, como movimentos 

sindicais de operários urbanos, e aumento do número de profissionais liberais, o que 

representou fator de alteração no campo político, desde então.

As famílias da elite cearense se adaptaram ao novo contexto de crescimento de 

Fortaleza, com o incremento do intercâmbio com Estados Unidos e Europa, e vários dos seus 

membros passaram a integrar profissões importantes nesses processos de mudanças.

Manoel Fernandes Távora, pai de Virgílio, foi um desses membros da elite que teve 

educação superior. Depois dos estudos iniciais no Crato e em Fortaleza, ingressou, no Recife, 

no Curso Anexo da Faculdade de Direito, optando pelo curso de Medicina e sendo admitido 

na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1897. Passou, no ano seguinte, para a Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, obtendo duas formaturas, Farmácia e Medicina (BRASIL, 2000). 

As Faculdades de Medicina eram os principais centros de propagação de idéias 

evolucionistas. da psicologia social, da medicina legal e de princípios da eugenia, teorias estas 

importadas da Europa, que exerceram grande influência sobre o pensamento brasileiro até os 

anos trinta do século XX.
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O monsenhor Antônio Fernandes da Silva Távora, tio de Fernandes Távora, custeou 

seus estudos até a Faculdade de Medicina na Bahia. Deve-se destacar a rede de solidariedade 

familiar, pois sem esta dificilmente Fernandes Távora seria médico e teria condição de 

participar como protagonista dos embates políticos, acontecendo da mesma forma em relação 

a outros membros familiares de destaque, como Juarez e Joaquim.

Fernandes Távora exerceu a medicina de 1903 a 1904, na cidade do Crato, e 

transferindo-se em seguida para o Amazonas, onde trabalhou por oito anos. Naquela região, 

travou conhecimento com seringueiros cearenses, criando fama de médico milagreiro. Nesse 

período, fez uma viagem à França e à Bélgica para cursos de especialização. Retornou ao 

Ceará de forma definitiva em 1912, dedicando-se à medicina e a política. Assumiu a chefia do 

grupo tavorista, com a ausência do tio Belisário, que tinha se transferido para o Rio de 

Janeiro, a fim de assumir o cargo de promotor (TÁVORA, 1961).

A partir do final do século XIX, o saber médico se tornou importante componente de 

explicação do social, ajudado pelas teorias evolucionistas, eugênicas e da psicologia social. 

Este saber passou a ser utilizado na ação política. O exercício da medicina representou um 

considerável valor no capital político do doutor Fernandes Távora, que passou a integrar a 

frente de oposição aos Acioly.

Em 1912, a oligarquia chefiada por Antonio Pinto Nogueira Accioly foi derrotada na 

eleição para governador por Franco Rabelo, oficial do Exército; porém, este teve problemas 

no reconhecimento " da sua eleição. Esse fato provocou manifestações de rua em Fortaleza. O 

apoio do presidente da República, Hermes da Fonseca, através do chamado Salvacionismo, 

forçou a renúncia do governador. A eleição de Franco Rabelo foi confirmada pela Assembléia 

Legislativa. Os Távora passaram a integrar o governo estadual. Fernandes Távora foi eleito 

deputado estadual e Belisário, deputado federal.

No sistema eleitoral da Primeira República, todos os candidatos eleitos teriam que passar por uma Comissão 
de Reconhecimento para terem os mandatos validados. Essa comissão, em geral, era formada por elementos 
governistas, sendo, portanto, fato usual a não-validação de mandatos de membros da oposição. Fernandes Távora 
e seus tios Belisário e Monsenhor Távora. em vários momentos, tiveram suas eleições não validadas. A 
implantação de uma Justiça Eleitoral foi uma das bandeiras da Campanha Civilista. sob a liderança de Rui 
Barbosa. A Constituição de 1934 adotou a Justiça Eleitoral como substituto da Comissão de Reconhecimento.
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Apesar do apoio da burguesia comercial e da pequena classe média de Fortaleza no 

governo de Franco Rabelo, a força dos chefes locais permaneceu. A substituição de algumas 

chefias alinhadas à antiga oligarquia fez voltar a tensão no Estado.11 Os rabelistas atacaram 

Juazeiro do Norte. Acabaram rechaçados e derrotados por forças lideradas por Floro 

Bartolomeu, aliado do Padre Cícero. Em março de 1914, foi decretada a intervenção federal 

no Estado. Deposto Franco Rabelo, o general Setembrino de Carvalho foi nomeado como 

interventor. O grupo tavorista retornou à oposição.14

Em 1917, Fernandes Távora, então deputado estadual, casou-se com Carlota Caracas 

de Moraes, filha de Virgílio Augusto de Moraes, advogado, juiz, professor do Liceu do Ceará 

e da Faculdade de Direito do Ceará, um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do 

Ceará, chegando a ser vice-presidente do Estado, e de Cândida Felícia Caracas, filha de 

proprietários de terra da região de Baturité15 (TÁVORA, 1961).

Cândida Felícia Caracas era filha do coronel José Pacífico da Costa Caracas, 

proprietário rural, enriquecido na segunda metade do século XIX com a produção de café na 

região de Baturité. A condição financeira da família, da elite cearense, permitiu à filha Carlota 

cursar parte dos seus estudos na Europa, como também acumular um importante patrimônio.

O casamento representou o acesso a uma família estabelecida há algumas décadas em 

Fortaleza, com peso econômico e inserção na sociedade da capital cearense do início do 

século XX. Teve implicações na carreira política do doutor Távora, como também no 

fortalecimento do grupo tavorista, pois os familiares de Virgílio por parte materna, os Moraes 

e os Caracas, eram originários de Sobral, Baturité e Parnaíba, e tinham grande influência 

política e econômica.

L’ Em uma dessas trocas de chefes locais, as forças de Franco Rabelo invadiram o Crato e depuseram o 
intendente Antonio Luiz Alves Pequeno, primo de Accioly, um dos signatários do Pacto dos Coronéis (acordo 
feito entre os chefes locais, com o patrocínio de Accioly e do Padre Cícero). Assumiu como intendente do Crato 
o coronel José André, um rabelista inimigo do Padre Cícero (RAMOS, 2000).
14 Depois da interventoria do general Setembrino de Carvalho, em 1914. foi eleito presidente do Estado 
Benjamim Barroso, sucedido por João Thomé de Sabóia, em 1916. Esses governadores foram eleitos numa 
composição entre os chefes vencedores, liderados por Floro Bartolomeu e apoiadores da antiga oligarquia 
Accioly (MONTENEGRO. 1980).
11 Na família de dona Carlota, mãe de Virgílio, destacou-se o seu primo José Linhares, ministro do Supremo 
Tribunal Federal, que assumiu a Presidência da República em 1945, por conta da deposição de Getúlio Vargas.
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De 1915 a 1919, o doutor Távora participou dos movimentos políticos apoiados pela 

Igreja no Ceará, como o Círculo Católico de Fortaleza, o Centro de Trabalhadores Católicos 

São José, as Conferências Vicentinas e a Confederação das Sociedades Católicas da 

Arquidiocese, juntamente com Edgar de Arruda e Menezes Pimentel, futuros adversários de 

Távora, a partir dos anos 30, e intelectuais e profissionais liberais. Esse movimento assumiu 

nas décadas seguintes importância na política do Estado, sendo a principal base de formação 

da Liga Eleitoral Católica - LEC, grupo político que se bateria com os Távora nos anos 1930.

A partir da criação do bispado de Fortaleza e do Seminário da Prainha, dentro das 

novas orientações da cúpula romana da Igreja Católica, após o Concilio Vaticano I em 1870, 

os seminaristas foram formados com um maior volume de conhecimentos e a Cúria Romana 

passou a fazer maior controle da ação dos padres, dos bens da Igreja e da evangelização. 

Dentro desta orientação, a Igreja combateu as doutrinas liberais, o positivismo, o darwinismo 

e as teorias evolucionistas.

No Ceará, essa polêmica entre a Igreja e as outras correntes de pensamento aconteceu 

entre 1872 e 1883 envolvendo os membros da Academia Francesa, por meio do jornal 

Fraternidade, e os católicos tradicionalistas, liderados por Manoel Soares da Silva Bezerra, 

por intermédio do jornal Tribuna.

A Igreja também combateu as manifestações religiosas populares, como o Padre 

Cícero, que, a partir das últimas décadas do século XIX, se tornou líder de um grande número 

de seguidores, do ponto de vista político e religioso, fazendo com que Juazeiro do Norte 

passasse de um vilarejo para um dos maiores núcleos urbanos do sertão nordestino.

Nos anos 1920 foram fundados a Confederação das Sociedades Católicas da 

Arquidiocese e o jornal O Nordeste, duas entidades importantes na difusão das idéias da 

Igreja no Ceará. O Círculo Católico de Fortaleza foi importante no auxílio à Igreja no campo 

político e assistencial e se tornou referencia, para formação de uma elite local ligada à Igreja e 

exemplo para outras ações do gênero no País: “(...) o Círculo Católico de Fortaleza foi a 

escola política que posteriormente seria seguida por dom Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, 

quando criou o Centro D. Vital, em 1922” (PARENTE, 2000, p. 87).
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Em 1919. o deputado federal Belisário Távora foi indicado pelo presidente da 

República, Epitácio Pessoa, para sucessão no governo estadual. O Partido Democrata não 

aceitou a indicação, propondo o desembargador Moreira da Rocha. Como solução para o 

impasse, foi indicado Justiniano de Serpa (MONTENEGRO, 1982).

A consolidação e efetiva entrada em cena do grupo tavorista na política cearense e 

nacional se deu com a liderança do doutor Fernandes Távora, pai de Virgílio e que articulou 

o maior partido de oposição ao governo estadual, com ligações ao movimento tenentista, que 

tinha entre seus principais líderes o então tenente Juarez Távora, tio paterno de Virgílio.

3.2 A atuação do Grupo Tavorista

Fernandes Távora assumiu a chefia do grupo tavorista em uma época de grandes 

mudanças no Ceará. Nos primeiros anos do século XX, a burguesia comercial da Capital, uma 

incipiente burguesia industrial16, juntamente com profissionais liberais, funcionários públicos 

e sindicatos participaram do jogo político de modo mais efetivo, aliando-se a chefes políticos 

do sertão, como mostraram a ascensão e queda de Franco Rabelo, em 1914.

A instalação de indústrias processadoras de algodão, óleos vegetais, têxteis e a 

implantação de ferrovias impulsionou o surgimento de um operariado urbano, que nos 

primeiros anos do século XX estava organizado em sindicatos, vários de origem socialista e 

anarquista e outros sob a orientação da Igreja Católica. Os primeiros promoveram um 

conjunto de movimentos grevistas, a partir dos anos 1910, com forte reação do governo 

estadual. Os movimentos operário e socialista tiveram origem na fundação, em 1891, do 

Partido Operário do Ceará, que, a partir daí, teve dissidências que formaram no início do 

século XX entidades beneficentes, como o Centro Artístico Cearense.

Em 1919, foi fundado o Partido Socialista Cearense, que tentou uma política 

conciliatória com o governador João Thomé. O partido promoveu uma série de greves de 

setores, como de alfaiates, motoristas e ferroviários, tendo rompido com o governo. Os 

embates entre integrantes do Centro Artístico Cearense e dos Círculos Operários, que queriam 

16 Fazendo parte destes movimentos de organização dos principais grupos sociais do Ceará das primeiras décadas 
do século XX. em 1919, foi fundado o Centro Industrial do Ceará - CIC. pioneiro como órgão de representação 
dos industriais cearenses. O CIC teve como principais fundadores Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, industrial 
do ramo têxtil, e Álvaro da Cunha Mendes, proprietário da principal gráfica do Estado e do jornal Correio do 
Ceará, que foi o principal instrumento de divulgação das idéias da burguesia industrial.
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uma ação mais assistencialista e menos politizada, como também a repressão do governo e de 

entidades patronais, concorreram para a dissolução do Partido Socialista em 1923. Nos anos 

seguintes, o Partido Comunista teve a liderança dos movimentos de esquerda, e, com suas 

atividades, alcançou outras cidades do Estado, como Camocim, Iguatu e as da Região do 

Cariri, especialmente atuando junto aos operários ligados ao setor ferroviário.

Em 1920, o doutor Fernandes Távora fundou o jornal A Tribuna, instrumento para 

divulgação das idéias do Partido Democrata. Os seus escritos, nesse período, indicavam 

influências das teorias evolucionistas e da psicologia social17 18 19 e de nomes que representavam 

outras linhas de pensamento, como Alberto Torres, um dos precursores do nacionalismo 

autoritário, Rui Barbosa, liberal, e Jackson de Figueiredo, pensador católico.

17 João Alfredo Montenegro cita uma passagem de um artigo de Fernandes Távora sobre o Padre Cícero, a quem 
conheceu pessoalmente, em que diagnosticou a atuação política do Padre, muito mais como efeito de uma 
doença psicológica, um tipo de paranóia, questionando o estado mental do sacerdote. Deve-se lembrar que 
Fernandes Távora defendeu tese sobre telepatia na Faculdade de Medicina (MONTENEGRO, 1982. p. 133).
18 Nome dado à frente de oposição ao governo Artur Bernardes.
19 Como previa a Constituição de 1891. os candidatos eleitos tinham que ter seus mandatos validados por uma 
Comissão Eleitoral, dominada em geral por governistas; portanto, não foram raros, no período, os candidatos de 
oposição que tiveram seus mandatos não validados, como Fernandes Távora.
20 Távora exerceu a presidência desse partido até a sua extinção, em 1937. O PSD. de origem getulista. fundado 
após 1945, tinha pouca relação com o PSD dos anos 1920/30, pois os grupos que formavam esse partido 
aderiram à UDN. de posição antigetulista.
■' O Jornal O Povo, fundado no mesmo ano do PSD. se tornaria o principal instrumento de comunicação do 
partido.

Fernandes Távora apoiou no Ceará a Reação Republicana™, liderado por Rui Barbosa 

e Nilo Peçanha, as revoltas do Forte de Copacabana, em 1922, o movimento militar de 1924, 

em São Paulo. Este último teve a participação ativa do seu irmão Joaquim, morto nessa 

revolta, como já foi mencionado. Suas relações familiares, militares e políticas fizeram-no o 

principal simpatizante do movimento tenentista no Estado do Ceará.

Em 1925, quando A Tribuna foi fechado, Fernandes Távora foi denunciado pelo 

governo de Arthur Bernardes e exilou-se na Europa. De volta ao Brasil, em 1927, o doutor 

foi eleito deputado federal; contudo não teve o mandato referendado pela Comissão de 

Reconhecimento.'9 No ano seguinte, participou da fundação do Partido Democrático 

Cearense, reestruturado em 1929 com o nome de Partido Social Democrático-PSD20 

(MONTENEGRO, 1980). Entre os principais fundadores do partido estavam o advogado José 

de Borba Vasconcelos, o jornalista Demócrito Rocha, proprietário do jornal O Povo2', 

juntamente com o seu genro Paulo Sarasate, que anos depois viria a ser governador do Ceará.



48

O PSD se tornou o principal partido de oposição e o maior instrumento para divulgação das 

idéias tenentistas no Ceará.

Na campanha presidencial de 1930, o pai de Virgílio foi o principal chefe da Aliança 

Liberal no Estado. Com a derrota de Getúlio Vargas, participou das articulações do 

movimento armado que depôs Washington Luís e assumiu a interventoria do Estado. Em duas 

décadas, os Távora ascenderam à posição de destaque na política estadual e nacional.

As explicações para o rápido crescimento do grupo tavorista e sua importância na 

política do Ceará, um Estado dominado por políticos oligárquicos, podem ser encontradas na 

crise do sistema oligárquico, com a entrada em cena de novos atores, como militares, 

industriais, profissionais liberais e operários urbanos. Não se deve esquecer o trabalho de 

alianças do doutor Fernandes Távora no restante do Estado em Fortaleza. Para isso, buscou 

apoio em antigos correligionários do seu tio Belisário, além de novos, advindos do seu 

exercício na medicina, e alianças familiares decorrentes do seu casamento.

O movimento de 1930 possibilitou a ascensão política de grupos sociais urbanos, no 

caso, a burguesia industrial e comercial, operários e segmentos da classe média, e a perda de 

parte do poder dos chefes políticos locais. Em relação ao Ceará, nenhum grupo teve uma 

hegemonia na política local, dada a fragmentação do campo político.

O doutor Fernandes Távora teve contradições na sua trajetória política: foi opositor à 

oligarquia Acioly, integrante de grupos católicos e do movimento tenentista. Apoiou Rui 

Barbosa, defensor do liberalismo no Brasil, contudo, defendeu as decisões de Arthur 

Bernardes (adversário de Rui) em relação à política intervencionista no setor de mineração. 

Bernardes era um dos principais inimigos dos tenentistas, que o doutor Távora apoiava e dos 

quais era representante no Ceará.

O movimento tenentista possuía um programa complexo: além da insatisfação com a 

República Velha, por suas avaliações de que o regime não tinha condição de industrializar e 

de universalizar a educação, defendeu o voto secreto e maior centralismo político, na idéia de 

que uma população mal preparada de conhecimento e força econômica se tornaria um 

obstáculo à defesa do País, dentro da concepção de guerra total que orientava os Exércitos 

modernos desde o século XIX.
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Contudo, quando os tenentes tiveram acesso ao poder, o movimento dividiu-se em 

diversas tendências. Alguns se tornaram comunistas, outros nazi-fascistas; uns adeptos de 

maior intervenção do Estado na economia e outros próximos às idéias liberais, como o caso 

de Juarez Távora. Cumpre realçar que a maior parte do movimento era composta por capitães 

e tenentes que tinham sido treinados, a partir de 1919, dentro das orientações da Missão 

Militar Francesa, que influenciou diretamente as mudanças dos cursos ministrados na Escola 

Militar, com maior conteúdo de técnicas militares e entendimento da realidade do País. 

Virgílio teve contato direto com essas mudanças por ter sido estudante do Colégio Militar e 

cadete naquele momento, e pelo envolvimento direto de familiares seus no movimento 

tenentista.

Em outubro de 1930, o doutor Fernandes Távora foi nomeado interventor do Ceará, 

tomando um conjunto de medidas de mudanças da estrutura administrativa do Estado, como: 

a extinção de secretarias e municípios; a nomeação de juizes, promotores e interventores dos 

municípios estranhos aos grupos políticos locais; obrigatoriedade dos interventores 

municipais enviarem aos interventores estaduais os balancetes das receitas e despesas mensais 

e os balanços anuais; e a proibição de nomear parentes para cargos públicos. Ele promoveu 

intensa campanha de desarmamento na sua interventoria.

Como seus principais auxiliares, o doutor Fernandes Távora escolheu, em especial, 

políticos ligados ao seu partido, como José de Borba Vasconcelos, secretário de polícia; César 

Cais, prefeito de Fortaleza; Luiz Moraes Corrêa, secretário do Interior; políticos que 

militaram com Fernandes Távora e com bases eleitorais notadamente em Fortaleza e poucas 

ligações com os chefes locais do interior do Estado. Cais era médico e os outros dois 

advogados e amigos pessoais do doutor Fernandes Távora. Eram políticos que tinham 

militado na oposição ao governo deposto; todavia, com pouca experiência administrativa.

As medidas tomadas por Fernandes Távora implicaram pressões de várias origens 

sobre o interventor, por parte dos chefes locais, em decorrência da maior interferência do 

governo nos seus espaços. Pelo lado do movimento tenentista, foi exigida uma série de 

medidas discricionárias, como o caso do decreto de baixa dos aluguéis, reclamado pela 

imprensa de Fortaleza. A oposição o acusou de não querer alterar os aluguéis, por ser sua



50

família proprietária de um grande número de imóveis alugados. Então, o doutor Távora se 

defendeu através de nota na imprensa local, como a seguir transcrita:

(...) continuando a campanha, e sendo minha família possuidora de regular 
número de casas em Fortaleza, um natural escrúpulo levou-me a consultar o 
Senhor Ministro da Justiça, então em Poços de Caldas, respondendo-me este 
que excedia realmente às minhas atribuições o que desejavam o povo e a 
imprensa de Fortaleza; mas aconselhava-me a procurar um entendimento com 
os proprietários, de modo a contentar os inquilinos pobres, sem ferir os 
direitos do senhorio. Foi exatamente o que fiz. Depois de ouvir duas vezes a 
diretoria do Centro dos Proprietários, resolvi, de pleno acordo com os 
mesmos, expedir o decreto de abatimento dos aluguéis (TÁVORA, 1961, p. 
31-32).

Esse foi um dos episódios que mais desgastou Fernandes Távora na interventoria, pois 

foi interpretado pelos tenentes como uma possível composição do governo revolucionário 

com partidos e grupos políticos ligados à situação de antes de 1930.

A interventoria de Fernandes Távora durou sete meses, concorrendo para sua saída, 

além do problema do aumento dos aluguéis, a divergência com outros integrantes do 

movimento tenentista, por estes o acusarem de não apurar supostos crimes que ocorreram no 

regime anterior, como também dos políticos dos municípios extintos pelo interventor, e dos 

políticos ligados ao regime de antes de 1930. Por pressão da guarnição militar sediada em 

Fortaleza, renunciou em julho de 1931, e assumiu a Interventoria o tenente Roberto Carneiro 

de Mendonça (MOTA, 1989).

Carneiro de Mendonça, participante das revoltas tenentistas desde o início dos anos 

1920, tomou posse anunciando um governo que teria como referência política Juarez Távora. 

Foram iniciadas investigações em relação aos possíveis desmandos do regime anterior a 1930, 

que não tinham sido feitas por Fernandes Távora. O Estado foi dividido em seis regiões e 

houve nomeação de comissões de sindicância para cada região, chefiada cada uma por um 

tenente e assessorada por um fiscal da fazenda. A ação dessas comissões de sindicância seria 

trabalhar acima dos partidos e das querelas locais. Como resultado, foram seqüestrados os 

bens do ex-presidente do Estado deposto em 1930, e punidos alguns ex-prefeitos e coletores 

municipais.

Uma circular de 31 de março de 1931, expedida por Juarez Távora para os 

interventores do Norte aconselhava:
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(...) o confisco dos bens dos políticos decaídos, considerando que todos os 
Estados do Norte se debatem atualmente em crise econômica e financeira sem 
precedentes; considerando que, em grande parte, essa crise é o fruto da 
desonestidade dos governos e dos afilhados políticos do regime decaído (...), 
resolvo, como delegado federal do Norte aconselhar a todos os interventores 
desta zona do País a, seguindo o exemplo do interventor do Pará, obrigar 
pelos meios mais eficazes os defraudadores provados da fortuna pública a 
entrarem com as quantias desviadas dos cofres dos Estados ou dos respectivos 
municípios (CARONE, 1975, p. 499).

O Clube 3 de Outubro, Seção do Ceará, foi fundado como grupo de apoio às medidas 

do interventor, inserindo-se no movimento nacional de formação de uma estrutura não 

partidária de apoio à Revolução. A proposta nacional do clube consistia em:

(...) propagar a grandeza da brasilidade; combater sistematicamente as 
preocupações do regionalismo; pugnar pela uniformização das leis, justiça e 
ensino; obrigatoriedade do ensino primário; ensino secundário e profissional 
gratuito; cultura física; só comprar o que for de produção nacional, salvo 
quando não existir similar no País; fazer intensa propaganda contra as 
companhias estrangeiras que exploram oscilações cambiais para aumento do 
preço; combater sistematicamente o luxo (CARONE, 1975, p. 381).

Entre os integrantes do Clube Três de Outubro no Ceará, além do interventor Carneiro 

de Mendonça, estavam os tenentes Jeovah Mota e Severino Sombra, que foram os principais 

líderes do movimento integralista no Ceará. O Clube 3 de Outubro foi dissolvido por 

diferenças ideológicas entre seus membros. Severino Sombra se desligou do Clube e fundou a 

Legião Cearense do Trabalho, agrupamento fascista, que fez oposição à interventoria, atuando 

como a principal base para a criação do partido Ação Integralista no Ceará.

Os procedimentos de moralização da coisa pública, apesar do pequeno número de 

municípios, significaram uma novidade. A maior intervenção do Estado diminuiu o poder dos 

chefes locais. Contudo, durante o ano de 1932, o governo Vargas fragilizou-se. Contribuíram 

para isso a revolta liderada pela elite paulista, a Revolução Constitucionalista, o 

distanciamento político dos tenentes e uma perspectiva de eleição, fazendo com que Vargas se 

rearticulasse com os chefes políticos locais.

A pouca percepção de Carneiro de Mendonça em relação ao contexto nacional e local 

concorrería para a inviabilidade do seu governo, pois suas propostas significariam uma 

anulação do poder dos chefes políticos locais. Numa proposta acima do poder dos tenentes, os 
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fatos posteriores indicariam que, mesmo com hegemonia de grupos urbanos, os chefes locais 

continuariam a participar do pacto de governo.

Em 1933, organizaram-se as duas principais forças políticas, o PSD e a LEC. O 

primeiro, sob a liderança de Fernandes Távora, agregava filiados do antigo Partido Democrata 

e auxiliares seus da época da interventoria, como José de Borba Vasconcelos, professor da 

Faculdade de Direito, Pedro Filomeno Gomes, industrial, Demócrito Rocha, jornalista, 

proprietário do jornal O Povo, José Torres de Melo, comerciante. O PSD formou diretórios 

em todos os municípios.

A outra força política - a LEC -, uma coalizão formada por políticos ligados à Igreja 

Católica, acrescida dos filiados à Legião Cearense do Trabalho, de orientação integralista, 

chefiada por Severino Sombra e políticos do sistema de poder anterior a 1930, tornou-se o 

grupo político de maior força eleitoral, por reunir setores de origem urbana e a maior parte 

dos chefes políticos locais e também representar uma novidade na política cearense com a 

efetiva participação da Igreja. A LEC ainda se aliou a outros pequenos partidos, isolando 

politicamente o PSD, chefiado pelo doutor Távora.

Por não concordar com as eleições marcadas para 1934, que teriam por objetivo a 

eleição de deputados para a Assembléia Nacional Constituinte e deputados para a Assembléia 

Estadual, o interventor Carneiro de Mendonça renunciou ao cargo, sendo nomeado como 

substituto seu, por Getúlio Vargas, em 5 de setembro de 1934, o capitão Felipe Moreira Lima. 

Esse oficial revelou posições confusas, como muitos tenentes da época acerca do processo 

eleitoral. Assim se manifestou:

(...) nunca votei e penso que continuarei assim. Não acredito muito na 
democracia. Sou até partidário de um regime que vá suprimindo gradualmente 
o governo até conservá-lo em um aparelhamento mais simples (...) inclino- 
me, pessoalmente, por um socialismo bem compreendido, que solucione o 
paradoxo da atual situação mundial (MOTA, 1989, p. 109-113).

A declaração de Moreira Lima indica idéias confusa sobre a realidade política do País. 

Ao mesmo tempo que defendeu a “supressão gradual do governo”, que poderia ser 

interpretada como a menor intervenção do Estado na sociedade, apoiava posições autoritárias 

que contradiziam a idéia anterior.
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A posição de Moreira Lima não era uma manifestação isolada, mas refletia uma linha 

de pensamento defendida por uma parcela do movimento tenentista, mesclando propostas 

autoritárias, nacionalistas e socialistas e antecipando as correntes ideológicas que dividiríam 

os militares nas décadas seguintes. Em 1931 a “Legião Revolucionária’’ de São Paulo, em 

manifesto dirigido ao povo, citando Alberto Torres, pregava a luta “contra todos os 

imperialismos”, o “fortalecimento do poder central” e a necessidade de “uma revolução 

nacional” (CARONE, 1975). No ano seguinte, no Maranhão, o Partido Socialista Radical, 

apoiado pelo movimento tenentista, pregava o socialismo (CARONE, 1975).

A reação de grupos conservadores ligados ao integralismo e à Igreja Católica foi de 

aberta oposição ao interventor, acusando-o de ter posições esquerdistas. As declarações de 

Moreira Lima foram tidas como uma provocação, pois o Ceará tinha uma posição singular em 

relação aos outros Estados no que se relaciona à força da Igreja Católica, que contava com um 

partido e este se tornaria vencedor nas eleições para Constituinte de 1934.

A LEC venceu as eleições proporcionais, para deputado federal e estadual, destinadas 

à formação das Assembléias Constituintes Federal e Estadual; venceu as eleições indiretas22 

para governador, com Francisco de Menezes Pimentel, professor da Faculdade de Direito, 

antigo companheiro do doutor Fernandes Távora na diretoria do Círculo Católico de 

Fortaleza, nos anos 1920, até então sem filiação partidária, com fortes ligações com a cúpula 

do Arcebispado. Foi eleito para o Senado Edgar Arruda, professor da Faculdade de Direito, 

presidente da LEC, e Valdemar Falcão, advogado, que depois seria Ministro do Trabalho do 

Estado Novo.

22 A eleição para o cargo de governador, conforme a Constituição Federal, deveria ser feita pelos deputados 
estaduais e representantes classistas.

José Accioly Pompeu era filho de Nogueira Accioly, chefe da oligarquia que governou o Ceará de 1896 a 
1912. que foi combatida pelos Távora.

O PSD. chefiado por Fernandes Távora, eleito deputado, lançou inicialmente, como 

candidato ao governo estadual, seu irmão Juarez Távora, que desistiu da candidatura, sendo 

feita uma composição com José Accioly Pompeu.2’ no lugar de Juarez. Vitorioso e assumindo 

o governo, Menezes Pimentel demitiu todos os prefeitos ligados ao PSD e nomeou 

correligionários.
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As causas para a derrota do PSD têm relação com as medidas tomadas na época da 

interventoria por Fernandes Távora, que afetaram interesses de grupos locais, como a 

campanha de desarmamento no sertão, falta de diálogo com grupos políticos do governo 

anterior a 1930 e a aliança destes com a Liga Eleitoral Católica, isolando politicamente o 

PSD, e ainda indefinição nos candidatos do partido aos cargos majoritários, com a renúncia de 

Juarez Távora.

Fernandes Távora fez parte da mesa diretora da Constituinte de 1934 como segundo 

secretário. Teve como principal emenda uma proposta de reforma tributária, que implicava 

ganhos de recursos para a União Federal e os municípios em detrimento dos Estados. As 

bancadas paulista e mineira opuseram-se ao projeto por considerarem-no uma perda de poder 

para os Estados e centralização no governo federal. Foram apresentados substitutivos às 

emendas que recuperaram parte das rendas dos Estados. Este foi um dos temas que 

dominaram os debates, tendo a proposta aprovada se aproximado mais daquela defendida por 

Fernandes Távora, que contava com apoio de integrantes do movimento tenentista e do 

governo Vargas.

3.3 Os Távora em oposição a Getúlio Vargas

Juarez e Manoel Fernandes Távora romperam com Getúlio Vargas em 1935. 

Concorreu para tal fato o contexto da política nacional e cearense. Nesse último, Menezes 

Pimentel, político ligado à Liga Eleitoral Católica e adversário dos Távora na política 

cearense, foi eleito governador mediante um processo de votação indireta na Assembléia 

Legislativa Estadual, tendo-se aproximado de Vargas no plano federal e sendo 

posteriormente, após 1937, indicado interventor do Estado por ocasião do golpe do Estado 

Novo.

As razões apresentadas por Vargas para o golpe de Estado em 1937 seriam: a 

democracia de partidos estaria ameaçando a unidade da pátria; o congresso era uma 

instituição cara e inoperante e as necessidades do País reclamariam um regime forte, de paz, 

justiça e trabalho. Foi instaurado o chamado Estado Novo, suprimidos os partidos políticos, 

nomeados interventores nos Estados e municípios, restringidos os princípios federalistas, 

sendo promovido um processo de centralização em torno do governo federal (CARONE. 

1975).
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Em termos nacionais, os irmãos Távora apoiaram Armando Salles, governador de São 

Paulo, na sua candidatura à Presidência da República, representante das forças antigetulistas, 

que tinham como principal base de apoio o Estado de São Paulo. Esse fato marcou de forma 

definitiva a cisão dos Távora com Getúlio. Foram nomeados interventores em todos os 

municípios do Ceará, sendo substituídos os prefeitos eleitos pelo PSD, do grupo tavorista, e 

confirmados os demais prefeitos ligados a Pimentel como interventores.

Outros motivos concorreram também para o rompimento dos Távora com o getulismo. 

No plano nacional, Juarez Távora, liderança do tenentismo, era um possível postulante à 

Presidência da República, contrário às pretensões continuístas de Getúlio, e um 

distanciamento entre as idéias dos Távora e de Vargas; os primeiros, cada vez mais se 

aproximando do liberalismo, em contraposição ao intervencionismo do segundo.

Em 1938, o doutor Fernandes Távora, residindo novamente em Fortaleza, dedicou-se à 

medicina e à articulação política com seus correligionários, e continuou na oposição à 

ditadura varguista. O doutor Távora não sofreu sérios constrangimentos, pois, nesse período, 

exerceu livremente sua profissão médica. Da mesma forma Juarez Távora, de volta à carreira 

militar, teve, por um curto período, comando de tropa, e por mais de quatro anos exerceu as 

funções de adido militar na Argentina e no Chile, uma forma encontrada por Getúlio para 

afastá-lo da cena política.

A partir de 1940, após o inicio da Segunda Grande Guerra, formaram-se vários grupos 

antifascistas no País. Tinham por objetivo imediato o apoio do Brasil aos países aliados em 

luta contra os países do Eixo.

Em 1943, grupos de intelectuais24, empresários e funcionários públicos de Minas 

Gerais lançaram um documento, conhecido como o Manifesto dos Mineiros, contra a ditadura 

e a favor da volta do regime democrático, exigindo também uma Constituinte. Propunha uma 

conclamação ao País, exigindo a redemocratização do Brasil dentro de um regime liberal e 

federativo. Desde a instauração do Estado Novo, essa foi a maior manifestação pública da 

24 Esse documento, lançado em 24 de outubro de 1943, tinha como principais signatários políticos mineiros 
liberais rompidos com Getúlio e políticos filiados ao situacionismo antes de 1930, destacando-se Milton 
Campos, Pedro Aleixo. Virgílio de Mello Franco. Afonso Arinos de Mello Franco. Dario de Almeida Magalhães 
e Odilon Braga, que participaram nos anos seguintes com destaque na política nacional, filiados à UDN.
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oposição em que não ocorreram prisões nem exílio dos participantes25, indicando alterações 

na estrutura de poder do getulismo. A declaração de guerra do Brasil às potências do Eixo em 

1942, aliando-se aos Estados Unidos e à Inglaterra representou o principal motivo para esta 

mudança.

2' A reação do regime getulista se processou através da demissão e exoneração de servidores públicos e 
dirigentes de instituições estatais envolvidos no manifesto.
26 Juarez Távora se filiaria ao PDC.

Em 1944, foi lançado o manifesto de criação da União Democrática Nacional - UDN, 

que congregou, no seu início, agrupamentos de várias origens e ideologias diferentes, que 

tinham como um dos poucos pontos comuns o antigetulismo e o apoio ao regime democrático 

representativo. Compunham a UDN, na sua fase inicial, socialistas agrupados na chamada 

Esquerda Democrática (que posteriormente, em 1946, desligar-se-iam da UDN para formar o 

Partido Socialista Brasileiro - PSB) e militantes católicos, parte dos quais formou o Partido 

Democrata Cristão - PDC26. Outro grupo, liderado por Raul Pilla, de orientação 

parlamentarista, formaria o Partido Libertador. E ainda, Ademar de Barros, antigo interventor 

em São Paulo, e seus apoiadores saíram da UDN para formar o Partido Social Progressista - 

PSP.

Ficaram na UDN, após a saída desses grupos, os políticos filiados a correntes 

governistas anteriores a 1930, como os ligados ao Partido Republicano Paulista, políticos 

vinculados ao movimento tenentista, que após 1936 passaram à oposição a Getúlio em apoio à 

candidatura de Armando Salles. Nesse grupo, incluem-se Fernandes Távora, pai de Virgílio 

Távora, e políticos liberais contrários à política econômica intervencionista de Getúlio 

(BENEVIDES, 1981).

No contexto da chamada guerra fria entre Estados Unidos e a União Soviética foram 

divididos os países em duas áreas de influência: a capitalista e a socialista. Esses fatos tiveram 

efeitos sobre a política nacional. Nesse período reorganizaram-se os movimentos sociais 

urbanos (em especial o sindicalismo), divididos entre a influência do PCB e do PTB, de 

orientação getulista.

O aumento da influência americana refletiu-se no campo militar, como no treinamento 

de militares brasileiros e no fornecimento de material bélico. No campo cultural, o estilo de 
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vida americana passou a ser tomado como a principal referência, tendo reflexos na seara 

política, com o fortalecimento de grupos liberais simpatizantes dos Estados Unidos.

A criação de instituições culturais nos principais núcleos urbanos brasileiros, para 

fomentar as relações de brasileiros com americanos, foi um dos instrumentos utilizados para 

disseminação da cultura americana como também o fortalecimento de grupos pró-americanos. 

O Instituto Brasil Estados Unidos - IBEU, fundado em 1943, em Fortaleza, teve entre seus 

principais fundadores integrantes da oposição getulista no Ceará.

A queda de Getúlio em 1945 deu vez a um reagrupamento das forças políticas. Dois 

grandes partidos, o PSD e o PTB, surgiram apoiando Getúlio, firmando-se como herdeiros do 

legado do Estado Novo; o PSD tendo como base chefes locais e políticos com maior 

militância no meio urbano ligados aos interventores do Estado Novo, e no caso do PTB, um 

partido de natureza mais urbana, tendo como referência maior a estrutura sindical herdada do 

getulismo.

A força da aliança PSD-PTB se manteria pelos próximos anos e pode ser avaliada 

pelos resultados nas eleições para presidente de República, pois elegeu sucessivamente três 

presidentes - Dutra, Getúlio e Juscelino. Isso seria um dos principais pontos de tensionamento 

político no pós-1945, pois a UDN e seus aliados não aceitavam as derrotas, tendo acontecido 

diversas articulações golpistas contra os dois últimos. Virgílio participou de alguns desses 

movimentos contestatórios aos presidentes eleitos sendo também, posteriormente, um dos 

principais articuladores do diálogo da UDN com o bloco PSD-PTB.

No contexto político do Ceará do pós-guerra, inicialmente, organizaram-se duas 

grandes forças políticas: a UDN, sob a chefia de Fernandes Távora, congregando políticos 

antivarguistas, e o PSD, composto por políticos que em sua maioria deram apoio ao governo 

do Estado Novo. No caso da UDN, o grupo político que forneceu maior número de filiados à 

fundação do partido no Ceará foi o antigo Partido Social Democrático, que, nos anos 1930, foi 

chefiado por Fernandes Távora, de oposição ao esquema político getulista no Ceará, e que, 

em 1937, apoiava o então candidato à Presidência da República José Américo contra 

Armando Salies.
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Os fundadores e principais chefes políticos da UDN cearense tinham um perfil social 

predominantemente urbano. Como exemplo, entre as profissões dos líderes municipais, 

destacam-se comerciantes, industriais, advogados, médicos e agropecuaristas (LIMA, 1987, p. 

28).27

27 Além de Fernandes Távora, médico, formavam a Comissão Política da UDN cearense27: José Sabóia de 
Albuquerque, juiz de direito; Franklin Monteiro Gondim, empresário; Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães, 
engenheiro; Joaquim Fernandes Telles, médico; Alfredo Barreira Filho, comerciante; e os seguintes eram 
advogados: José de Borba Vasconcelos, Paulo Sarasate Ferreira Lopes, Agapito dos Santos Sátiro; Antonio de 
Alencar Araripe: Edgar Cavalcante de Arruda; Gentil Barreira e Irineu Pinheiro. Outros cinqüenta nomes 
formavam as demais comissões (Judiciária. Propaganda e de Finanças). Cerca de dois terços eram formados por 
profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos, e os demais por proprietários rurais, indicando a 
prevalência nos cargos de direção de indivíduos com influências mais urbanas (MONTENEGRO, 1982).

Os principais líderes da UDN cearense tinham origens políticas diferentes, formadas 

por pessoas que antes do Estado Novo militavam em diversos partidos, como: o grupo 

tavorista, e Paulo Sarasate, filiados ao antigo Partido Social Democrático nos anos trinta; o 

grupo do juiz José Sabóia, originário do antigo Partido Republicano Conservador, governo 

antes de 1930; e Edgar Cartaxo de Arruda, um dos líderes da Liga Eleitoral Católica, 

vencedor da eleição de 1934.

Como entidade de apoio à UDN, foi fundada em 1945 a União Democrática 

Universitária, que teve nos anos seguintes importante papel eleitoral, organizando e formando 

quadros, como Aquiles Peres Mota, um dos principais correligionários políticos de Virgílio e 

deputado estadual por várias legislaturas (MOTA, 2001).

No manifesto de lançamento do partido no Ceará, em abril de 1945, redigido por 

Fernandes Távora, destacam-se a promessa de uma nova era de moralidade e civismo; de 

reorganização do País; de novo rumo ao problema do operariado; autonomia sindical; seguro 

social ao trabalhador; amparo à velhice; saneamento do meio circulante; autonomia do Poder 

Judiciário; anistia irrestrita; reformulação do parque ferroviário; prosseguimento das obras 

contra as secas, em especial irrigação; e instrução pública (LIMA, 1987, p. 24-25). Eram 

propostas simpáticas a parcelas médias da população, a quem esses dirigentes também 

pertenciam, como a moralização do serviço público, liberalização no campo econômico e o 

antiesquerdismo. Contudo, estas propostas, pelo caráter vago e de pouca objetividade, tiveram 

pouco impacto do ponto de vista eleitoral nas populações mais pobres.
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As posições da UDN em relação ao movimento sindical eram contrárias à proposta 

varguista, e dos sindicatos tutelados pela máquina do Estado, que foi a base política do PTB.

A UDN cearense, quando da fundação em 1945, tinha na composição três grupos 

políticos: o tavorista, chefiado por Fernandes Távora, originário do antigo PSD dos anos 

trinta; o saboísta, chefiado pelo doutor José Sabóia, juiz de direito, ligado ao Partido 

Republicano, situacionista antes de 1930, agropecuarista e industrial, com base política em 

Sobral; e o terceiro, chefiado por Paulo Sarasate Ferreira Lopes, proprietário do jornal O Povo 

e genro de Demócrito Rocha, jornalista aliado de Fernandes Távora nos anos 1920/30.

3.4 Contendas políticas do pós-guerra

O perfil do PSD, em termos nacionais, era de um partido formado notadamente por 

políticos, interventores estaduais e municipais, e chefes políticos locais, ligados ao regime 

getulista deposto em 1945. O PSD foi fundado no Ceará por Olavo Oliveira28; contudo, sua 

liderança foi contestada por partidários de Menezes Pimentel, ex-interventor, e, por 

deliberação do Diretório Nacional do Partido. Este assumiu a direção do partido no Ceará. 

Perdendo a presidência do PSD, Olavo Oliveira fundou no Ceará o PSP, cuja liderança 

nacional era exercida por Ademar de Barros, ex-interventor de São Paulo.

28Olavo Oliveira foi um político que teve participação mais efetiva na política cearense de 1945 até o início dos 
anos 1960: antigo secretário de Menezes Pimentel. promotor, professor da Faculdade de Direito do Ceará e 
senador.
29 A cada eleição, o PSP negociava com a UDN ou PSD: em 1947, se aliou à UDN: em 1950. ao PSD: em 1954, 
à UDN; em 1958, ao PTB e PSD. e em 1962. esteve presente na União pelo Ceará, aliado à UDN e ao PSD. 
Como se constata, o PSP sempre esteve aliado à coligação vencedora.

O PSP se tornou então a terceira força depois do PSD e UDN, atuando até as eleições 

de 1958 em vários momentos, de forma decisiva, aliando-se ou à UDN ou ao PSD.29 A quarta 

força política, formada a partir do início dos anos 1950, foi o PTB, chefiada por Carlos 

Jereissati, comerciante e depois industrial. No início dos anos 1960 esse agrupamento já se 

firmava como terceiro grupo político, desbancando o PSP e ameaçando os dois maiores 

partidos.

No caso do PSD, Menezes Pimentel, Martins Rodrigues e Raul Barbosa controlavam a 

máquina partidária e a burocracia do Estado e tinham inserção nacional, contudo, sem força 

econômica. Quanto a Waldemar de Alcântara, com pouco peso eleitoral e econômico, 
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contudo, tinha poder de negociação e conhecimento da burocracia do partido. Nos outros 

partidos, Olavo Oliveira, advogado e professor da Faculdade de Direito do Ceará, seguia o 

mesmo padrão de políticos como Martins Rodrigues, mas, em relação a Carlos Jereissati, este 

era um empresário com articulação nacional e com votos.

O perfil dos líderes políticos pós-1945 tinha como principais características: a 

capacidade de negociação em um quadro partidário fragmentado, a articulação nacional, a 

inserção no meio urbano, o controle da máquina partidária, e, alternativamente, o poder 

econômico, pois, a exemplo de outros Estados, a cada eleição aumentava a força daqueles 

candidatos com recursos para comprar votos, os chamados pára-quedistas, diminuindo o 

poder dos chefes locais, já que negociavam muitas vezes diretamente com os “cabos 

eleitorais” (VILAÇA; ALBUQUERQUE, 2003).

A UDN estava menos estruturada no Estado que o PSD, pois os chefes políticos 

pessedistas, em geral antigos interventores municipais, tinham o domínio das estruturas 

administrativas nos municípios. Os programas e propostas da UDN e PSD não apresentavam 

grandes diferenças estruturais; no caso do primeiro, de cunho mais liberal e aberto ao capital 

estrangeiro. No caso do PSD, observava-se uma proposta de maior participação do Estado e 

presença dos sindicatos. Ambos davam ênfase à defesa da propriedade privada e contra 

ideologias externas, uma alusão às propostas do PCB.

Em 1946, o general Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD, foi eleito presidente da 

República, com o apoio do PTB. No Ceará, em 1947, o desembargador Faustino de 

Albuquerque elegeu-se governador pela UDN, coligada ao PSP, derrotando o general Onofre 

Muniz Gomes de Lima, candidato do PSD. A articulação da candidatura vitoriosa de Faustino 

teve participação de Fernandes Távora, que indicou membros do grupo tavorista para 

composição do novo governo: Edival Távora, para diretor da Imprensa Oficial; Ademar 

Távora, para secretário de Segurança; e Miguel Gurgel, para a presidência do Instituto de 

Previdência do Ceará - IPEC.30

30 Desses três integrantes do grupo tavorista. dois têm ligações familiares com Fernandes Távora: Ademar, 
irmão, e Edival. enteado de José Pinheiro Távora. primo legítimo do doutor Távora e um dos chefes políticos de 
sua confiança.
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Na eleição indireta do vice-governador de Faustino Albuquerque, venceu o ex- 

interventor Menezes Pimentel, em uma aliança que envolveu o PSP, de Olavo Oliveira31, que 

tinha rompido com a UDN. Esta prática seria utilizada pelo PSP e pelo PTB, que alternaria 

alianças com os dois maiores partidos. Essas coligações partidárias não respeitavam, muitas 

vezes, as alianças nacionais ou posições ideológicas, pois as questões locais, frequentemente, 

tinham maior peso do que a conjuntura nacional.

31 A política cearense, do pós-guerra até 1962, teve como uma das características a competição entre os dois 
maiores partidos - UDN e PSD - que se revezaram no poder, elegendo também bancadas de semelhante porte na 
Assembléia Legislativa e no Congresso Nacional.

A partir da metade do mandato de Faustino, contudo, houve tensões entre o 

governador e Fernandes Távora, em decorrência, sobretudo, das indicações dos candidatos da 

UDN para cargos majoritários para a eleição de 1950. Ocorreu o rompimento e o governador 

perdeu o controle da maior parte dos chefes políticos udenistas, divididos entre Fernandes 

Távora e José Saboya de Albuquerque, líder da região Norte do Estado, e Paulo Sarasate, 

proprietário do jornal O Povo.

Dos grupos existentes na UDN cearense, nenhum de forma isolada tinha hegemonia 

no partido, refletindo o processo de fragmentação política entre o Norte, o Cariri, o Sertão 

Central e Fortaleza. No caso dos tavoristas, tinham fortes participações eleitorais na Capital, 

no Sertão e no Cariri, e eram relativamente fracos no Norte do Estado.

Segundo Parente (2000b), a falta de hegemonia de determinado grupo sobre a política 

do Estado sinalizaria um processo de fragilidade da elite cearense presente em grande parte da 

sua história, pela baixa articulação econômica entre as várias regiões do Estado. Por outro 

lado, a presença de secas no semi-árido teria efeitos deletérios sobre elites econômicas do 

sertão nordestino, que tinham, em especial, suporte no setor primário. Como o Ceará tem mais 

de 90% do território situado no semi-árido, o maior peso relativo dentre os Estados 

nordestinos, esse efeito é mais sentido.
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3.5 A sucessão no Grupo Tavorista: Virgílio assume a chefia

Fernandes Távora era um político cumpridor de acordos, qualitativo atribuído, por 

inimigos e aliados. Todavia, apesar deste importante atributo na política, os novos tempos 

exigiam dos políticos atitudes mais abertas ao diálogo com outros grupos em um contexto de 

fragmentação do quadro partidário nacional e local. Fernandes Távora, com mais de setenta 

anos, não tinha mais o vigor físico para as freqüentes viagens ao Estado e as cansativas 

reuniões de negociações, tendo sido este o principal fator para a decisão de entregar a chefia 

do seu grupo político ao filho Virgílio.

A política cearense do pós-guerra, pelo fato de nenhum grupo político dispor de 

hegemonia, necessitava de um processo constante de negociações entre os chefes partidários 

relacionadas a composições eleitorais e ao preenchimento de cargos administrativos estaduais 

e federais. Virgílio participou, ao lado do pai, de várias negociações. Como exemplos, podem 

ser citadas as suas conversas com o general Machado Lopes, interventor no Estado em 1945 e 

que era amigo de Virgílio desde os tempos da Escola Militar:

Quando soube da minha presença em Fortaleza, Machado Lopes me convidou 
para um uísque-amigo em Palácio. Não me foi possível negar os laços de 
amizade que me prendiam ao Interventor, para o desespero e decepção do 
PSD e do PR, aos quais dava ele pouca atenção. Assim, involuntariamente, 
me transformei no condutor de todas as reclamações da UDN junto ao Palácio 
da Luz, quanto às arbitrariedades e abuso de autoridade praticados no Interior 
do Estado. A bem da verdade, é preciso que se diga que Machado Lopes 
nunca compactuou com qualquer espécie de violência. Desempenhando essa 
função, passei a ter um contato freqüente com os líderes Tavoristas e 
Saboystas - as duas correntes em que se dividia a UDN no Ceará (TÁVORA, 
1988).

Apesar do interventor ter sido indicação política do PSD, a sua condição de militar 

superou a questão de partidária quando do processo de negociação com Virgílio. Em diversos 

momentos, como afirmou Virgílio, as relações da corporação militar prevaleceram em relação 

aos interesses políticos locais. O coleguismo dos tempos de cadete de Machado Lopes32 

superou os compromissos políticos. Este exemplo indica a vantagem com que Virgílio 

utilizava suas amizades militares em suas relações políticas.

O General Machado Lopes, posteriormente, em 1961, na condição de comandante do III Exército no Rio 
Grande do Sul, desempenharia um importante papel na garantia da posse de João Goulart na Presidência da 
República, aliado a Leonel Brizola.
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Em 1946, Fernandes Távora foi eleito deputado constituinte pela União Democrática 

Nacional - UDN. Virgílio, naquele momento, capitão do Exército, também residindo no Rio 

de Janeiro, passou a ter contatos com políticos de vários partidos, auxiliando o seu pai nas 

atividades parlamentares, em assessoria técnica e participando de negociações da política 

cearense, mormente em relação à formação de chapas para o governo do estadual e 

prefeituras. Essas atividades permitiram o acesso de Virgílio aos detalhes das negociações 

políticas.

Machado Lopes foi importante em outra negociação que teve a participação de 

Virgílio, acontecida em 1946, envolvendo UDN cearense, em que foram importantes suas 

relações militares:

Então, mais uma vez, sou chamado a interferir na política do Ceará. Ainda 
que eleito pela coligação UDN-PR-PSP, o desembargador Faustino de 
Albuquerque nunca se entendeu bem com o senador Távora, meu pai. O 
governador sofria uma forte influência do senador Olavo Oliveira, eleito pelo 
PSP, que, embora chefiando um partido minoritário na coligação, havia feito 
presidente da Assembléia Legislativa do Ceará um dos seus correligionários 
da mais estrita confiança, o deputado Joaquim Bastos Gonçalves. Naquele 
tempo ainda não havia na Constituição Estadual a figura do vice-governador. 
Quem substituía o chefe do Executivo era o presidente da Assembléia. 
Faustino viaja para o Rio de Janeiro. Joaquim Bastos assume e, com a 
conivência ou vista grossa de Faustino - não quero fazer juízo temerário - faz 
uma derrubada em regra dos Tavoristas, a começar pelo Secretário de Polícia, 
irmão do meu pai, o deputado Ademar Távora. Já no Rio, em companhia do 
senador Olavo Oliveira - de quem Dutra tinha um verdadeiro horror por 
motivos que desconheço - Faustino pede uma audiência ao presidente da 
República. Foi quando eu entrei em cena. Um dos ajudantes de ordem do 
presidente, o capitão José da Cunha Ribeiro, afilhado e protegido de dona 
Santinha, a primeira Dama do País, e com enorme ascendência sobre o 
marido, além de meu colega de turma de Engenharia, era muitíssimo meu 
amigo. Através desse contato, fui recebido pelo presidente Dutra, às 6 horas 
da manhã (Dutra era madrugador), no mesmo dia em que Faustino foi ao 
Catete. Havia conseguido também, para essa audiência, a recomendação de 
Machado Lopes, que, mesmo no Rio, não se desligava da política do Ceará. 
Contei ao presidente, pormenorizadamente, tudo que estava acontecendo. 
Lembro-me bem: calado desde o início do encontro, o General, ao fim da 
minha exposição, apenas disse: "Ah! Foi assim, hein? Hum, Hum... Vem ele 
me visitar hoje..." A saída, Cunha Ribeiro parabenizou-me. "Conseguiste um 
tento, o velho falou...". O Ajudante de Ordens, trabalhando com ele há muitos 
anos, sabia do que estava falando (TÁVORA, 1988).

A forma como Virgílio teve acesso ao presidente da República, mostrou aspectos das 

negociações políticas em que se misturam aspectos racionais e emocionais. Virgílio teve 

acesso a Dutra através de um colega dos tempos da Escola Militar, da arma de engenharia, seu
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amigo particular, e que era ajudante-de-ordem do presidente da República, por ser um 

protegido da primeira-dama que tinha grande ascendência sobre o marido33, como também 

utilizou para viabilizar a audiência a recomendação de outro colega seu, Machado Lopes. 

Como se constata, a condição de militar, as amizades e o conhecimento do contexto fariam 

parte do seu capital político.

Mathias (2003) mostra que a influência dos militares nos processos políticos e na 

burocracia, com forte presença desde os anos 1930, permaneceu nos governos eleitos pós- 

1945. O conhecimento do habitas militar se torna importante para o exercício da política e 

foi utilizado por Virgílio em sua trajetória política. Políticos anfíbios34 como Virgílio 

levariam vantagens nas negociações, seja nos governos constitucionais até 1964, seja 

posteriormente, na ditadura militar.

A escolha de Virgílio como herdeiro político, por parte de seu pai, não teve 

contestações nem no grupo familiar nem nos aliados políticos. A análise de Weber (1999) em 

relação aos tipos de domínio fornece pistas para analisar o processo da aceitação de Virgílio 

como líder do grupo tavorista.

Weber (1999) trabalhou com três tipos de domínio legítimo: o primeiro, o legal, de 

caráter racional, que tem por fundamento a crença na validade dos regulamentos estabelecidos 

racionalmente e na legitimidade dos chefes designados legalmente; o tradicional é o segundo 

tipo e tem por referência a crença na santidade das tradições em vigor e na legitimidade dos 

que são chamados ao poder em virtude de costume; o terceiro, o carismático, se apóia no 

valor pessoal do indivíduo que se destaca “na revelação atual ou na graça concedida a 

determinada pessoa - em redentores, profetas e heroísmo de qualquer espécie” (WEBER, 

1999, p. 198).

No caso de Virgílio, dada a condição de filho mais velho, seria uma prerrogativa 

dentro do tipo tradicional. A experiência de negociação política revelada quando da sua 

participação como auxiliar do pai nas negociações da política local e nacional, a partir de

As memórias de Cordeiro de Farias. Juarez Távora e biografias de militares brasileiros citam diversos casos de 
mulheres influentes, como os casos mais notórios de dona Santinha, mulher do general Dutra, e dona Yolanda, 
mulher do general Costa e Silva.
34 O termo "anfíbio” utilizado no discurso político e jornalístico designa militares que seguiram posteriormente a 
carreira política ou passaram a exercer funções civis na burocracia estatal ou privada.
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1945, revelaria o carisma que Virgílio passou a exercer sobre o grupo liderado por seu pai. 

Estes aspectos forneceram legitimidade para que Virgílio exercesse a chefia sem contestações 

internas.

As diversas negociações que tiveram a participação de Virgílio credenciaram-no como 

um interlocutor respeitado, por correligionários do seu pai e pelos adversários. De acordo com 

informações contidas no Núcleo de Documentação Cultural - NUDOC. da UFC, referentes a 

entrevistas com lideranças políticas, comunitárias, sindicais e empresariais, envolvendo 

apoiadores e opositores de Virgílio, a referência mais constante a Virgílio Távora era o seu 

respeito aos acordos políticos.

A escolha por parte de Fernandes Távora do seu herdeiro político teria que recair nos 

seus dois filhos, Virgílio ou Amílcar. Do ponto de vista familiar, existia o risco da perda de 

comando do grupo político tavorista por parte do doutor Távora, pois outros membros 

poderíam ascender à posição, como o caso dos irmãos Edval e Edilson Távora. enteados de 

um primo do doutor Távora. Em relação à UDN, dividida em três alas, a falta de um herdeiro 

do grupo tavorista implicaria a perda de correligionários para outras alas, enfraquecendo, por 

conseguinte, o grupo no embate dentro do partido.

O perfil profissional de Virgílio se adequava aos novos tempos, pois o rápido processo 

de urbanização acontecido no País e o menor controle das bases rurais por parte dos chefes 

políticos indicavam um novo tipo de chefe político, como expressa Leal:

(...) um chefe político que exerça ao limite a arte de tecer acordos políticos 
entre grupos concorrentes a partir da administração de interesses convergentes 
e que compreenda os meandros de um período social mais complexo (LEAL 
apud PARENTE; ARRUDA, 2002, p. 16).

A conjuntura política e social requeria que o chefe do grupo tavorista percebesse as 

mudanças políticas e sociais. Virgílio, por sua vivência no mundo político e militar do Rio de 

Janeiro, compreendia essas novas configurações.

Em 1948 Virgílio foi indicado para uma missão internacional como oficial das Forças 

de Paz, no conflito entre a índia e o Paquistão, fato este importante para sua carreira militar. 

Contudo, por meio de negociações envolvendo amigos e familiares, foi transferido para servir
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no Estado-maior do comando da 10a. Região Militar. Naquele momento, tinha sido feita a 

opção pela carreira política. O processo de transferência de Virgílio mostrava a contradição 

entre o discurso militar e a realidade. O Exército era tido pelos militares como uma instituição 

que se regeria por normas impessoais, contudo, neste ato, a rede de amizades e as relações 

familiares foram determinantes para atender a uma demanda externa à corporação.

Como oficial de Estado-maior da 10a. Região Militar, Virgílio voltou a residir em 

Fortaleza no ano de 1949, o que viabilizou um contato mais estreito com as bases políticas 

que seguiram a liderança do seu pai, como também um conhecimento mais estreito da elite da 

cidade:

(...) servindo no Estado-maior da 10a Região Militar, aproveitava os sábados, 
domingos e feriados para incursões no Interior, a bordo de um velho avião 
Aeronça comprado em Recife, com parte dos recursos em espécie deixados 
como herança por Carlota, minha mãe. Isto para excursões mais longas, 
baixando em campos de pouso mais parecidos com campos de futebol, tal era 
a sua precariedade. Para as viagens mais curtas, fiz a introdução nos usos da 
terra do Jeep, então pouco conhecido (TÁVORA. 1988).

Neste momento, Virgílio demonstrou, para os integrantes do grupo tavorista e para o 

próprio pai, condições de assumir a chefia do grupo no Estado, pois passou a conhecer os 

chefes locais, seus interesses, a força eleitoral de cada um. Estava, assim, habilitado para 

viabilizar acordos de pacificação dentro do grupo tavorista.

Fernandes Távora, eleito para a Constituinte de 1946, alinhou-se com as propostas da 

UDN. Contudo, defendeu posições de maior intervenção do Estado em aspectos tributários, 

como no caso em que retoma maior participação das verbas para os municípios e o governo 

federal, de forma semelhante ao defendido na Constituinte de 1934. Foi eleito, em 1947, para 

o Senado Federal. No Senado, foi membro das Comissões de Trabalho e Previdência Social e 

Forças Armadas.

O falecimento em 1948 de Carlota, mãe de Virgílio, trouxe abatimento ao seu pai 

(LINHARES, 1996), refletido na sua saída da chefia política em favor do filho, processo esse 

iniciado no final dos anos 1940 e complementado na eleição de 1950, quando Virgílio passou 

a ter pleno domínio do grupo tavorista, inclusive participando efetivamente dos processos de 

negociação com outros chefes da UDN, como também dos outros partidos.
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Em 1950, faleceu José Saboya, o chefe de um dos grupos udenistas. Uma parte dos 

saboystas, liderada por Gentil Barreira, incorporou-se ao grupo tavorista, e a outra, liderada 

por Plínio Pompeu, genro de José Saboya, aproximou-se do grupo chefiado por Paulo 

Sarasate. Assim, o grupo tavorista conseguia ter correligionários com força eleitoral em todas 

as regiões do Ceará, vantagem esta inexistente nos outros grupos e que seria importante em 

futuras negociações. Nos anos seguintes passou-se a ter uma maior polarização entre o grupo 

tavorista e o sarasatista.

Virgílio Távora, em 1950, tentou pela primeira vez negociar uma chapa de consenso, 

com o PSD, contudo não teve sucesso. As tensões decorrentes da política nacional e nos 

municípios inviabilizaram o acordo. A UDN fez coligação com o PDC e com o PTB, sendo 

lançados Edgar de Arruda, como candidato a governador, Fernandes Távora, para o Senado e 

Fausto Cabral, filiado ao PDC, para vice-governador (MOTA, 1989).

Menezes Pimentel, pelo PSD, negociou coligação com o PSP, chefiado por Olavo 

Oliveira, e o Partido Republicano, de pouca expressividade eleitoral. Foram lançados, como 

candidatos a governador, Raul Barbosa, advogado, ex-procurador na interventoria Menezes 

Pimentel, filiado ao PSD; a vice-governador, Stênio Gomes da Silva, do PSP, e para o 

Senado, o general Onofre Gomes de Muniz, do PSD. A Coligação PSD-PSP-PR venceu35 as 

eleições para o governo e obteve maioria nas representações na Câmara Federal e 

Assembléia Legislativa.

35 Em 1950, Getúlio Vargas voltou à Presidência da República filiado ao PTB e numa aliança informal com o 
PSD. tendo várias seções estaduais deste partido abandonado o candidato pessedista Cristiano Machado em favor 
de Vargas. A UDN foi derrotada pela segunda vez com o candidato à Presidência da República, brigadeiro 
Eduardo Gomes.

O doutor Távora foi eleito em 1955 para mais um mandato no Senado Federal, e se 

tornou membro, nesse período, das Comissões de Finanças, de Economia e de Saúde. Deixou 

a política em 1963, dedicando-se a atividades intelectuais, como membro do Instituto 

Histórico e Geográfico do Ceará e da Academia Cearense de Letras. Faleceu em Fortaleza, no 

dia 23 de outubro de 1973.

A sisudez e inflexibilidade do doutor Fernandes Távora para negociar com outros 

grupos políticos caracterizou sua trajetória política, imagem esta em grande parte construída
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quando da sua passagem como interventor no governo do Ceará, ocasião em que tomou 

medidas contrárias aos interesses de adversários, mas também de alguns aliados.

Como visto nesta seção, a família representou um importante capital político para 

Virgílio, que lhe permitiu iniciar a carreira política em uma condição de superioridade sobre 

seus contemporâneos. Além do apoio de correligionários e da estrutura do grupo político 

formado por seu pai e seus parentes, deve-se destacar o capital simbólico incorporado por 

diversos integrantes da família que serão disponibilizados para Virgílio. Os Távora 

representavam então uma família com força política e seriam um dos importantes 

componentes na trajetória política de Virgílio, como será a seguir analisado.
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4 A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE VIRGÍLIO TÁVORA

Esta seção discorre acerca da formação familiar, política e militar de Virgílio Távora, 

bem como das interrelações e influências que estes aspectos tiveram em sua vida. As 

diversas atividades exercidas por Virgílio indicaram, desde o início, a complexidade da sua 

trajetória política.

As análises sobre a trajetória política de Virgílio abordam a constituição do núcleo 

familiar, as suas experiências profissionais na área militar, a consolidação da sua chefia no 

grupo tavorista, abrangendo sua atuação como parlamentar, como dirigente nacional da 

UDN, as primeiras experiências executivas no governo federal e sua eleição para o governo 

do Ceará em 1962.

4.1 O núcleo familiar

Virgílio de Moraes Fernandes Távora’6 nasceu em 29 de setembro de 1919, um ano 

depois de encerrada a Primeira Grande Guerra Mundial, e faleceu em 3 de junho de 1988. 

Essa época de 1914 a 1989, de incertezas, tensões e grandes mudanças, no contexto nacional e 

mundial foi bem definida como o “breve século XX” por Hobsbawm (2001).

Virgílio era o segundo dos três filhos do casal Manoel Fernandes Távora e dona 

Carlota. A mais velha foi Moema, e o mais novo, Amílcar, engenheiro civil e professor da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará. Ambos tiveram pouca 

expressividade política.

Virgílio foi casado com Luiza Moraes Corrêa, sua parenta por parte de mãe. Em 

entrevista a Jorge Henrique Cartaxo, ele narrou a aproximação com sua futura mulher, 

destacando aspectos da personalidade dela, tais como determinação e autonomia:

36 O nome foi uma homenagem ao avô materno, o advogado Virgílio Augusto de Moraes, nascido em Sobral. 
Formado pela Faculdade de Direito do Recife, exerceu importantes funções na burocracia do Império e 
República, foi promotor de justiça, procurador da Fazenda Provincial, diretor da Instrução Pública, um dos 
fundadores do Instituto Histórico e Geosráfico do Ceará e da Faculdade de Direito do Ceará.
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Conheci Luíza ainda muito criança, após a morte de seu pai, doutor Luiz 
Moraes Correia, em 1934. Passados 15 anos de distanciamento, o destino fez 
encontrá-la de novo, já moça, quando de minha volta ao Ceará, em 1948. Em 
meio a tanta gente desconhecida em Fortaleza, as conversas com Luíza eram 
como um refúgio para mim, então capitão e depois major do Exército. Linda, 
arredia, com a visão crítica que as órfãs prematuras possuem acerca das coisas 
e das pessoas, persuadí-la a casamento levou quatro anos (TÁVORA. 1988).

O casamento de Virgílio com Luiza, em 1953, foi um acontecimento político 

nacional, que demonstrou o poder de articulação do então deputado federal, chefe da UDN. A 

lista de padrinhos incluía nomes representativos da política brasileira da época, tais como: o 

Ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha; o Ministro da Agricultura João Cleofas; o então 

presidente do Banco Nacional, Magalhães Pinto; o senador Olavo Oliveira, presidente do 

PSP. no Ceará; e o chefe do gabinete civil do governo Vargas, Lourival Fontes, além do 

general Juarez Távora.

A união de Virgílio com Luiza, da mesma forma que a de seus pais, permitiu uma 

aliança familiar, trazendo ganhos políticos, pois os Moraes Correia tinham influência na 

economia, na política e na burocracia judiciária cearense e piauiense37, o que facilitou, em 

vários momentos, o projeto político de Virgílio.

37 Uma das irmãs de Luiza, Nícia, casou-se com Flávio Portela Marcílio, eleito vice-governador na chapa de 
Paulo Sarasate. em 1954. e que assumiu o governo do Ceará, quando da desincompatibilização de Sarasate. 
Flávio Marcílio foi ainda deputado federal, e nesta condição, por três vezes, presidente da Câmara dos 
Deputados nos anos 1970, além de candidato a vice-presidente da República, nos anos 1980. Milton Moraes 
Correia, seu cunhado, era proprietário de cartório de Fortaleza.

Luiza Távora, como passou a ser conhecida, teve notória participação política. No 

início, atuou de forma discreta. Contudo, a partir das candidaturas majoritárias de Virgílio, em 

1958 e 1962, passou a influir de modo mais ostensivo, numa ação voltada para obras 

assistenciais. Sua personalidade, extrovertida, e o foco político em um campo no qual o 

marido tinha relativamente pouco domínio, proporcionaram uma divisão de tarefas políticas. 

Virgílio ficou encarregado das negociações políticas e da administração dos aspectos mais 

públicos da carreira, e a mulher, da assistência à pobreza. Contudo, em diversos momentos a 

opinião de t/ozia Luiza foi importante em decisões políticas, como na indicação de Luiz de 

Gonzaga Fonseca Mota, em 1982, como candidato ao governo do Estado.
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A participação feminina não era novidade na política pós-Segunda Guerra Mundial. 

No início dos anos 1930, além do maior acesso ao sistema educacional, tinha sido facultado 

às mulheres o direito de voto. Podemos citar os casos de Eva Perón e Eleanor Roosevelt, no 

plano internacional; de Darcy e Alzira Vargas, no contexto nacional; e de Olga Barroso, filha 

do coronel Chico Monte e esposa de Parsifal Barroso, deputado e governador, no âmbito 

estadual.

Avelar (2001), ao analisar a presença feminina na política brasileira na segunda 

metade do século XX, expressa que. apenas a partir do pós-guerra, o maior acesso da mulher à 

educação superior e ao mercado de trabalho alterou sua participação no grupo familiar, e 

também na política. Isto se processou de formas diferentes. Nos partidos tidos como mais à 

esquerda, e em regiões mais desenvolvidas, observou-se maior autonomia política da 

participação feminina. No período de redemocratização pós-45, a participação feminina na 

política também se processou como uma linha auxiliar das carreiras do marido ou pai.

Virgílio e Luiza tiveram dois filhos: Carlos Virgílio, nascido em 1955, e Maria Tereza, 

em 1961. O filho cursou engenharia civil na Universidade de Brasília, contudo não exerceu a 

carreira. Casou-se com Juliana, filha do ex-governador e senador pelo Piauí, Alberto Silva, 

parente de sua mãe. Foi eleito deputado federal na eleição de 1982 e reeleito nas eleições de 

1986 e 1990, com o apoio ostensivo da sua mãe, e foi derrotado nas eleições de 1996. 

Abandonou a carreira política e passou a residir em Teresina, terra da sua esposa Juliana, onde 

faleceu em 2001. Maria Tereza cursou engenharia civil na Universidade Federal do Ceará, 

casou-se com Jorge Ximenes, filho de um dos principais empresários de Fortaleza, onde 

passou a residir (LINHARES, 1996).

As relações familiares de Virgílio com a mulher e filhos, desde o início do seu 

casamento, tiveram influência na sua atividade política. A sua casa particular em Fortaleza, 

ou, quando na condição de governador, o palácio, em grande parte dos dias, tinha a presença 

de correligionários ou de eleitores em busca de favores, neste último caso, principalmente 

com dona Luiza. O privado do lar se encontrava com o privado da política em um espaço 

emblemático que era a residência, de forma similar às relações dos chefes locais com seus 

eleitores. Nesses momentos se apresentava nitidamente a relação clientelística de Virgílio 

com os seus apoiadores e eleitores.
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De forma seletiva, os finais de semana de Virgílio com a família na sua casa em 

Brasília, quando na condição de deputado ou senador, eram divididos com a presença de 

políticos, jornalistas, membros da burocracia e empresários, que faziam articulações políticas 

e de negócios. As pessoas presentes nesses encontros semanais tinham várias origens 

partidárias e diferentes posições ideológicas. Parte das negociações da Constituinte de 1988 

foi feita na casa de Virgílio (TÁVORA, 1988). Essas negociações mais complexas do que as 

acontecidas na residência de Fortaleza envolviam decisões estratégicas para o 

desenvolvimento nacional e do Ceará, e outras de interesses de correligionários, indicando a 

convivência de práticas modernas com relações clientelísticas, consideradas tradicionais.

Para Virgílio, os assuntos que tinham participação mais direta de seus familiares eram 

motivo de seu acompanhamento junto aos profissionais de imprensa. Algum comentário que 

ele considerasse desabonador poderia ser objeto de retaliações, contra o jornalista. 

(VASCONCELOS, 2003; ROCHA, 2004). Então, nessas situações se apresentava o aspecto 

mandão da trajetória política de Virgílio. Nesta mesma linha, o tratamento da área de 

comunicação dada à figura de Luiza Távora e do filho Carlos Virgílio são exemplos deste 

dirigismo. Deve-se ressaltar que tais práticas como o mandonismo e dirigismo, apesar de 

contradizerem os ditames da modernidade, são adotadas nas sociedades mais modernas por 

seus dirigentes políticos.

4.2 A formação escolar e profissional

Os primeiros estudos de Virgílio Távora foram feitos nos colégios Santa Cecília e 

Nossa Senhora das Vitórias, em Fortaleza. O estudante morou na casa dos avós maternos, em 

decorrência do exílio na Europa do seu pai, doutor Fernandes Távora, por este ter dado apoio 

ao movimento tenentista durante os anos 1920. No início de 1930, Virgílio matriculou-se no 

Colégio Militar de Fortaleza38, estudando em regime de internato. Ainda nesse ano, seu pai 

foi preso e libertado por ocasião do movimento de 1930, assumindo a seguir a interventoria 

do Estado.

38 O Colégio Militar de Fortaleza tinha sido fundado em 1892, com o nome de Escola Preparatória de Cadetes do 
Ceará, e foi um dos dois mais importantes estabelecimentos, ao lado da Escola de Porto Alegre, na preparação de 
alunos para entrar na Escola de Realengo. No Colégio Militar de Fortaleza, em geral, estudavam os alunos do 
Norte.
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Virgílio iniciou seus estudos no Colégio Militar com doze anos e foi um aluno de bom 

desempenho, tendo médias acima de oito. A carreira militar fazia parte do ambiente familiar: 

três tios paternos haviam feito essa opção. Alguns primos, da mesma forma, foram seus 

contemporâneos de colégio em Fortaleza.

Virgílio cursou o Colégio Militar de Fortaleza até 1934, quando se transferiu para o 

Rio de Janeiro em decorrência da eleição de seu pai como deputado constituinte, pelo PSD. 

No Colégio Militar do Rio de Janeiro, encontrou um ambiente mais tenso, pois os embates 

entre estudantes integralistas e comunistas eram freqüentes. Virgílio se alinhou a um terceiro 

grupo, denominado turma da planície e tentava uma posição eqüidistante (LINHARES, 

1996).

Em 1935, Virgílio estava concluindo o último ano do Colégio Militar e se preparava 

para o exame de acesso à Escola Militar de Realengo. Nesse ano, dois acontecimentos 

políticos tiveram relevância na sua formação. O primeiro foi o rompimento do seu pai e seu 

tio Juarez Távora com Getúlio Vargas, com efeitos sobre as décadas seguintes, no 

antigetulismo dos Távora. O segundo foram as revoltas comunistas nas guarnições militares 

do Rio de Janeiro, Recife e Natal. Vitorioso, o governo promoveu uma busca de simpatizantes 

comunistas junto aos militares. Vários alunos da turma e contemporâneos de Virgílio no 

Colégio Militar do Rio de Janeiro foram repreendidos ou expulsos por suposta participação no 

movimento. O sentimento anticomunista nas forças militares foi amplificado e o episódio foi 

utilizado, nas décadas seguintes, para justificar medidas de repressão a movimentos sociais, 

como também às tentativas de golpe por parte dos militares. A proximidade dos 

acontecimentos surtiu efeito posterior sobre o militar e o político Virgílio, para avaliar a força 

dos comunistas, superestimada na propaganda anticomunista, e desenvolver sua capacidade 

de diálogo com a esquerda.

O acesso à Escola Militar de Realengo, em 1936, foi tumultuado, seja por 

consequência da revolta comunista do ano anterior, que afetou diretamente a alunos e 

professores; seja por problemas com o processo seletivo. As divergências pessoais, 

envolvendo o general João Gomes, Ministro da Guerra, e o general Pantaleão Pessoa, chefe 

do Estado-maior do Exército, provocaram a suspensão do concurso. Na indefinição de seguir 

a carreira militar, Virgílio prestou exames para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi 

aprovado e iniciou o curso de Engenharia Civil, interrompido em decorrência da resolução



74

dos problemas de acesso à Escola Militar, mediante medida judicial que obrigava a realização 

das provas. Virgílio foi matriculado como cadete da arma de engenharia (LINHARES, 1996).

A compreensão do papel da Escola Militar naquele momento político é fundamental 

para a análise da trajetória política de Virgílio. Centro de formação de oficiais desde o 

Império teve um histórico de revoltas no início da República. Sua localização no Rio de 

Janeiro permitia o envolvimento dos alunos em atos políticos. Este aspecto e a necessidade de 

maior capacitação técnica para os oficiais foram os principais fatores para, em 1913, ocorrer a 

mudança da Escola para o subúrbio de Realengo, local mais propício para treinamentos 

militares do que a Praia Vermelha.

Duas missões militares foram de fundamental importância para a modernização do 

Exército brasileiro. A chamada Missão Indígena, originada de um movimento constituído por 

oficiais que haviam estagiado no Exército alemão, denominados de jovens turcos39, que teve 

influência direta sobre os cursos técnicos da Escola Militar, e a Missão Militar Francesa, 

mais influente e duradoura, iniciada em 1919 e encerrada no final dos anos 1930, chefiada 

pelo general Maurice Gamelin, e que teve influência direta na formação de oficiais de Estado- 

maior e nas escolas de aperfeiçoamento de oficiais (DOMINGOS. 2001; FARIAS; 

CAMARGO, 1981, p. 66).

39 A denominação jovens turcos dada àqueles oficiais brasileiros que foram influenciados pelas idéias militares 
alemãs é uma referência aos oficiais do exército turco, que participaram da derrubada do antigo regime na 
Turquia e de reformas modernizantes no país nos anos vinte.
40 O conceito de nação armada tinha se formado a partir dos conflitos napoleônicos e franco-prussianos, de que 
a guerra não significava apenas o enfrentamento de Exércitos, mas também a mobilização de todos os recursos 
dos países. Segundo Domingos Neto (2002), o saber profissional dos quadros militares compreendería a 
capacidade de coordenar ações visando ao emprego de todos os recursos do Estado e da sociedade nas 
confrontações. Assim, as preocupações dos comandantes militares não se restringiríam apenas aos treinamentos 
militares da tropa, mas à pesquisa científica, obras de infra-estrutura e estruturação de um setor industrial que 
tornasse o País menos dependente de bens importados.

A geração de oficiais do Exército formados após 1919 adquiriu conhecimentos de 

táticas militares modernas e absorveu o conceito de nação armada40. Isso levou à 

constatação, pela oficialidade, de que a existência de um Exército com um corpo de soldados 

aptos para lutar na guerra moderna só seria possível caso ocorresse uma série de mudanças no 

País, como reformas no ensino educacional, erradicação do analfabetismo, reformas no 

sistema de saúde, aumento e diversificação da produção industrial e planejamento das 

intervenções do Estado na economia.
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Os militares, que se consideravam os legítimos defensores da pátria, desde a Guerra 

do Paraguai, passaram a encarnar a missão de mudar as instituições políticas do País, tidas 

como viciadas e dominadas por interesses de oligarquias locais (DOMINGOS NETO, 2002). 

Para os militares, superar esta realidade era uma das condições necessárias para a construção e 

afirmação do Estado nacional perante as outras nações. Os tenentes dos anos 1920, ao se 

posicionarem contra as oligarquias da “Primeira República”, ao apoiarem Getúlio em 1930, e 

também na implantação do Estado Novo em 1937, e, ao promoverem o golpe em 1964, 

indicavam a necessidade de governos autoritários tutelados ou diretamente dirigidos pelas 

Forças Armadas, para efetuar as mudanças pensadas desde os anos 1920. Da geração de 

oficiais formados nessa nova ordem, participaram os tios paternos de Virgílio, Joaquim, 

Juarez e Fernando, o primeiro morto na Revolta de 192441 42, em São Paulo; o segundo, um dos 

principais comandantes da Coluna Prestes e um dos líderes militares em 1930 e o terceiro, que 

chegou ao generalato.

41 O movimento de 1924, ocorrido em São Paulo, foi liderado por Miguel Costa, comandante de Regimento da 
Força Pública de São Paulo e Joaquim Távora. tio de Virgílio, capitão do Exército, que escolheram como chefe o 
General Isidoro Dias Lopes. Participaram revoltosos de 1922 (Forte de Copacabana) e adversários do presidente 
Arthur Bernardes. Derrotados por forças leais ao governo, morto Joaquim Távora, o general Isidoro e Miguel 
Costa fogem e se unem a Juarez Távora e Luís Carlos Prestes, formando a Coluna Prestes-Miguel Costa.
42 Segundo Mota (2001), foram efetuadas as seguintes reformas do currículo da Escola de Realengo: a primeira 
em 1905: a segunda em 1913, que inclui o maior tempo em matérias como física, topografia militar, pontes e 
estradas; a terceira e quarta, em 1918 e 1919, aumentavam o ensino técnico em mecânica, eletrotécnica e na 
parte de estratégia militar e tiveram a influencia direta da Missão Indígena. As reformas de 1924 e 1929 
refletiam as mudanças propostas pela Missão Francesa de maior preparo técnico dos oficiais e visão mais ampla 
da realidade nacional. O currículo de 1929 estava vigente na época em que Virgílio cursou a Escola de Realengo. 
A reforma do currículo em 1940, a última da Escola Militar em Realengo, absorveu parte da influência da 
doutrina militar americana.

Essas gerações de militares acreditavam também na necessidade do Estado planejar 

não apenas as suas ações, mas intervenções em áreas críticas da economia, especialmente a de 

produção de bens industriais destinados à máquina de guerra, com o objetivo de mobilizar o 

País de forma eficiente para eventuais conflitos.

No período da Escola Militar de Realengo, de 1913 a 1944, as reformas destinadas a 

preparar a força militar para a guerra moderna levaram a cinco modificações em seu 

regulamento, sempre com o foco voltado para o treinamento militar especializado. '
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O currículo de 1929 da Escola Militar de Realengo, que vigorou até 1940 manteve as 

mesmas características da reforma de 1924, diferenciando-se desta pela criação de órgãos 

específicos de planejamento, coordenação e controle de ensino (MOTA, 2001). Isto 

significaria, nos anos seguintes, uma melhoria significativa na formação dos oficiais do 

Exército brasileiro, como será comprovado posteriormente na participação na campanha da 

Segunda Guerra Mundial.

Em 15 de janeiro de 1931, o coronel José Pessoa4, assumiu o comando da Escola 

Militar de Realengo. Este promoveu em sua gestão uma ampla reforma e plena aplicação do 

currículo de 1929, consoante os seguintes trechos da ordem do dia:

(...) reuni a necessária documentação para fundamentar a remodelação 
integral por que passará a Escola Militar: West-Point, Saint-Cyr, Sandhurst 
serão os moldes de onde sairão as linhas gerais da reforma dos processos de 
vossa formação militar. A formação do oficial brasileiro, em seu primeiro 
lance na Escola Militar, terá como base a educação física, como meio a 
cultura geral científica, e como fim a mais rigorosa preparação profissional 
(MOTTA, 2001, p. 283).

Apesar de Pessoa citar como modelo escolas militares dos Estados Unidos e 

Inglaterra, o modelo adotado foi o de Saint-Cyr. A Missão Militar Francesa tinha na época 

mais de dez anos de atuação e foi a principal responsável pelas duas mudanças curriculares na 

escola militar, pois os instrutores da Escola ou pertenciam à missão ou tinham sido formados 

sob sua influência.

No caso das disciplinas cursadas em Realengo, no período de 1936 a 1938, Virgílio 

teve curso básico de um ano, que consistia em três módulos, ensino fundamental, ensino 

militar-teórico e ensino militar-prático, destacando-se como novidade do currículo de 1929 a 

cadeira Missão do Exército e Missão social do oficial. O curso básico era comum aos cadetes 

das armas de Infataria, Cavalaria, Artilharia e Engenharia. Os cadetes eram instruídos no 

sentido de que o objetivo do Exército não seria apenas enfrentar inimigos externos, mas 

também que promover a construção da nacionalidade, portanto, conhecer a realidade nacional

43 O coronel José Pessoa era sobrinho do candidato a vice-presidente e governador da Paraíba. João Pessoa, 
assassinado no ano anterior. Teve sua formação militar dentro das normas da Missão Francesa e desempenhou 
importante papel na modernização do ensino militar, alterando o currículo e iniciando o processo de 
transferência da Academia Militar para Resende, interior do Estado do Rio de Janeiro.
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(MOTA, 2001). Os dois anos seguintes do curso da Escola Militar eram dedicados ao ensino 

especializado, no caso de Virgílio a arma de engenharia.44

44 No 17 está detalhado o currículo de 1929 da Escola Militar, com as cadeiras cursadas por Virgílio.
4' Diversos políticos de origem militar foram governadores no pós-guerra, além de Virgílio Távora, como: 
Adauto Bezerra e César Cais, no Ceará. Ney Braga, no Paraná, Cordeiro de Farias, em Pernambuco, Mauro 
Borges, em Goiás, Jarbas Passarinho e Alacid Nunes, no Pará, Juracy Magalhães, na Bahia. Apenas Cordeiro de 
Farias e Juracy Magalhães eram de uma geração anterior a Virgílio. Militares participaram da criação e 
administração de conselhos técnicos nos anos 1930, como a Comissão Técnica de Rádio - CTR, Conselho 
Nacional do Petróleo - CNP, Conselho Nacional de pesquisa - CNPq, no DASP, e outros órgãos, conforme 
Fausto (1996) e Ianni (1971).

Essa preocupação com a formação mais ampla dos cadetes no estudo sistematizado 

dos problemas brasileiros foi realçado também pelo marechal Cordeiro de Farias, aspirante 

oficial da turma de 1919, em depoimento a Aspásia Camargo:

(...) para entender o Brasil precisávamos fazer leituras livres espontâneas, pois 
naquela época não existia ainda um programa regular de estudos brasileiros na 
Escola Militar. Somente a partir de 1930 começamos a ter nas escolas estudos 
mais sistemáticos e organizados sobre os problemas do País e mesmo 
geopolítica. Antes disso, o tom da polêmica era sempre regional (FARIAS; 
CAMARGO, 1981, p. 69).

As reformas dos anos 1930 no ensino militar brasileiro enfatizaram, além do aspecto 

do melhor treinamento militar, o estudo de outras áreas civis com implicações diretas na 

estratégia de guerra moderna, e formaram oficiais com uma visão de mundo diferente 

daquela que havia até a década de 1920. Virgílio Távora foi um desses oficiais que 

desempenhariam funções não militares nos executivos estaduais, ou em órgãos da 

administração federal, e que foram co-responsáveis no processo de industrialização e 

modernização do País nas décadas seguintes, como analisou Mathias (2003) no seu estudo 

sobre a participação militar na administração federal45.

4.3 A carreira militar

Em 1938, no Estado Novo, Virgílio foi declarado aspirante-a-oficial da Arma de 

Engenharia, obtendo o primeiro lugar da turma, recebeu a espada das mãos do então 

presidente, Getúlio Vargas, saindo diretamente segundo-tenente, pela sua colocação e tendo a 

prerrogativa de prestar serviço em locais mais bem situados.
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As reformas do regulamento do Exército, feitas após os anos 1910, contribuíram para 

criar a tradição de que o cadete classificado em primeiro lugar obteria vantagens nas 

promoções e cursos, estando assim em melhor condição de atingir o generalato. Sinalizaria 

maior capacidade de comando em um Exército tecnologicamente mais avançado, em que o 

mérito se torna primordial para a carreira, ao contrário das normas vigentes até o século XIX, 

em que os comandantes militares eram escolhidos entre os membros da aristocracia. Virgílio 

Távora, por tudo que foi mencionado, era um dos potenciais candidatos ao generalato.

Virgílio serviu como oficial da arma de Engenharia no Io. Batalhão de Pantoneiros, 

em Itajubá, Minas Gerais, tendo exercido as funções de chefe do escritório técnico da rodovia 

Itajubá-Piquete, instrutor do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e instrutor e 

comandante da Companhia de Equipamentos e Pontes.46

46 Anotações constantes no Almanaque do Exército, existente no arquivo militar no Rio de Janeiro.
47 A EsAO é uma instituição de ensino do Exército que se destina a aperfeiçoar oficiais, formados pelas Escolas 
de Formação de Oficiais, capacitando-os para o exercício do comando e chefia das unidades de suas armas, 
quadros e serviços e habilitando-os para exercerem funções de Estado-maior de unidades e demais funções dc 
oficiais superiores. E um dos pré-requisitos para a promoção ao posto de major, no caso da ECEM. e o ponto de 
partida obrigatório para todo oficial, cujo objetivo maior fosse o generalato.
48 As informações sobre a vida militar de Virgílio foram pesquisadas no arquivo do Exército, no Rio de Janeiro.
49 Os estudos de Taylor e Fayol e as experiências de Ford sobre técnicas administrativas que fundamentaram a 
moderna teoria da Administração foram efetuados nos anos 1910 e tiveram grandes aplicações tanto na indústria 
civil como militar, nas duas Grandes Guerras.

A engenharia militar, do ponto de vista tecnológico, era o que existia de mais 

avançado no Exército. Os militares foram pioneiros no ensino de várias especializações da 

engenharia no Brasil, como civil, elétrica, mecânica e comunicações. Mathias (2004) destacou 

a participação dos militares na administração federal dos setores de comunicação e educação, 

tendo como um dos principais fatores a condição técnica, que contribuiu para a presença de 

militares na administração de obras de infra-estrutura de transportes, como foi o caso de 

Virgílio.

Em 1942, Virgílio cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo 

promovido a capitão, e ingressou, em 1944 na Escola de Comando e Estado-maior do 

Exército (ECEME).47 Obteve o primeiro lugar nesses cursos e tornou-se, em 1947, instrutor 

da EsAO. onde ministrou aulas de Tática Geral e de Emprego Tático de Engenharia.48 49 Assim, 

Virgílio adquiriu conhecimentos de modernos processos administrativos, como o 

planejamento. Conforme Domingos Neto (2002), o Exército brasileiro, até a primeira
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década do século XX, na prática, desconhecia o funcionamento de um Estado-maior, o que 

viria com o processo de modernização, implementado, em especial, pela Missão Francesa.

O candidato à ECEME era avaliado do ponto de vista de conteúdo técnico, anotações 

do Almanaque, como também respondia a um inquérito sobre sua vida extramilitar, 

notadamente sobre o envolvimento político de esquerda. O primeiro lugar obtido por Virgílio 

naquele curso e a sua nomeação como instrutor da EsAO indicavam o caminho do 

generalato50.

50 O Almanaque do Exército representou um importante sistema de administração das carreiras dos oficiais. 
Criado no início do século XX. a partir de sugestões das missões militares indígena e francesa, significou uma 
ação de profissionalização do Exército. Consiste em um livro de anotações em que todos os fatos da carreira do 
oficial são registrados, sejam as promoções, cursos, atos referentes a punições ou de merecimento. Estas 
informações são importantes subsídios para o sistema de concorrência entre os oficiais para as promoções a 
patentes superiores, cursos e cargos a serem exercidos dentro do Exército. Informações constantes no Almanaque 
do Exército, no Departamento de Administração do Exército. Palácio Duque de Caxias. Rio de Janeiro.

Apesar das mudanças curriculares na formação dos oficiais, não cessaram as 

influências políticas externas à Corporação, nem o poder de grupos dentro da força militar, 

que, em vários momentos, alteraram as promoções de oficiais. No caso de Virgílio, a 

investigação sobre a sua vida extramilitar, em decorrência dos posicionamentos antigetulistas 

do seu pai e do seu tio, poderia ter gerado problemas para seu ingresso na ECEME. O fato de 

não ter ocorrido veto pode ser explicado por algumas hipóteses: o desempenho profissional, a 

ausência de repreensão no Almanaque, o livre trânsito junto aos superiores e o apoio de 

militares ligados ao tio Juarez Távora.

Virgílio, em 1945, era um jovem capitão do Exército, engenheiro militar, que tinha 

exercido comando de tropa e feito com destaque os principais cursos técnicos e de Estado- 

maior, portanto, com pleno conhecimento de engenharia, planejamento e administração. 

Além destes aspectos, mantinha abertos canais de diálogo na política, através do seu pai, 

tendo acesso a informações sobre a política nacional e regional. Tais qualidades seriam 

importantes para sua condução à chefia do grupo liderado por seu pai.

Complementando a sua formação na área militar, em 1953, Virgílio, então deputado 

federal, por indicação da Câmara Federal, cursou a Escola Superior de Guerra - ESG,
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juntamente com políticos civis e militares que teriam atuação destacada nas décadas 

seguintes51.

?l Podem-se citar: Ernesto Geisel (general, chefe do Gabinete Militar no governo Castelo Branco, presidente da 
PETROBRAS e presidente da República). Henrique Lott (marechal, ministro do Exército, candidato a presidente 
da República). Márcio de Sousa Mello (brigadeiro, ministro da Aeronáutica), Ranieri Mazilli (presidente da 
Câmara e presidente interino da República). Vasco Leitão da Cunha (ministro das Relações Exteriores ).
5_ Golbery do Couto e Silva, instrutor da ESG nos primeiros anos da Escola e um dos principais formuladores da 
teoria de segurança nacional, conspirador antigetulistas, no seu livro Geopolítica e Poder, sistematiza o 
pensamento da ESG dos anos cinqüenta. Ele destacou a formulação do Conceito Estratégico Nacional (CEN) 
como a premissa básica para definição dos objetivos nacionais atuais, para os quais o poder nacional será 
dirigido. Para Golbery. o poder militar é parte do poder nacional que tem maior visibilidade, sendo influenciado 
diretamente por fatores econômicos, políticos e psicossociais, incluindo-se, nestes últimos, os campos cultural e 
religioso. A idéia era de que a guerra moderna não significava apenas embates de forças militares, mas, antes, o 
envolvimento de toda a Nação, como tinham indicado as grandes guerras e os embates da chamada Guerra 
Fria".

A ESG, criada em 1949, foi a principal propagadora da concepção de segurança 

nacional. A sua organização teve como referência a War College dos Estados Unidos, no 

contexto da guerra fria. Seu primeiro comandante foi o general Cordeiro de Farias, um dos 

líderes tenentistas e participante da Coluna Prestes, oficial da FEB e conspirador em 1964. Foi 

sucedido pelo general Juarez Távora, que era o comandante durante o período em que Virgílio 

foi aluno.

As diretrizes da ESG em 1953, segundo Juarez Távora, eram organizadas em dois 

blocos. O primeiro tinha como referência maior as explanações doutrinária e o conhecimento 

da conjuntura, necessários a uma compreensão razoável do Conceito Estratégico Nacional - 

CEN:'2 No segundo bloco, a partir da definição do CEN, eram examinadas as conjunturas 

nacional e internacional e a “técnica de planejamento e sua aplicação para obtenção de 

soluções de alguns problemas nacionais e regionais, já satisfatoriamente debatidos” 

(TÁVORA, 1973a, p. 227).

A ESG também foi importante na formação de quadros para burocracia federal, 

mesmo antes de 1964. Ex-alunos da ESG, no governo Café Filho e nos seguintes, passaram a 

ocupar cargos de direção, especialmente nas áreas de infra-estrutura, comunicações, estradas e 

energia. Cerca da metade dos ministros nos governos Castello Branco. Costa e Silva e Médici 

foram alunos da ESG. Isto teve implicações de ordem política, com um maior alinhamento
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dos principais auxiliares do governo em relação às propostas dos militares, como a construção 

do Brasil-potência (MATHIAS, 2004)53.

A principal preocupação da ESG no campo político ligava-se ao conceito de segurança nacional, que 
envolvería a construção de um Brasil-potência, forte econômica e militarmente. A construção deste projeto 
passaria pelo planejamento como instrumento para viabilizar a industrialização, que possibilitaria ao País a 
independência, de suprimentos de produtos industrializados, e permitiría maior capacidade para possíveis 
enfrentamentos externo, dado pelo conceito de guerra moderna considerada pela ESG, não envolvia apenas a 
mobilização de tropas, mas de todo o País.
'4 Informações constantes no arquivo particular de Virgílio Távora.

A turma de 1953 elaborou trabalhos de levantamento de informações dos produtos 

exportáveis do Brasil, da estrutura administrativa federal, dos sistemas orçamentário e 

tributário da União e dos Estados, e ainda de dados relativos à preservação e regeneração do 

patrimônio natural e dos recursos energéticos do País. Foram realizados quatro trabalhos de 

grupo: dois envolvendo problemas militares da América do Sul; o terceiro a formulação do 

Conceito Estratégico Nacional', e o quarto, com participação de Virgílio Távora, tinha como 

tema a Concentração industrial de São Paulo e viabilidade de sua descentralização.

Foram feitas quatro viagens de estudo: a primeira, à Bahia, Pernambuco e Ceará, com 

visitas à hidrelétrica de Paulo Afonso, obras de açudagem e irrigação e ao centro industrial do 

Recife; a segunda, ao complexo industrial de São Paulo; a terceira, ao complexo siderúrgico 

de Volta Redonda, no Rio de Janeiro; a última, ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Parana, para observações em relação à economia desses Estados.'

Essas viagens de estudo da ESG contribuíram para maior conteúdo técnico e prático 

de Virgílio em relação a projetos estratégicos para o desenvolvimento nacional. As visitas aos 

complexos siderúrgicos, hidroelétricos e obras de irrigação reforçaram as convicções de 

Virgílio quanto às posições industrializantes e intervencionistas do Estado e à necessidade de 

um planejamento para integrar as diversas regiões. Neste ponto, fecharia por outros caminhos, 

com as propostas cepalinas de Celso Furtado de industrialização e desenvolvimento regional. 

Se, para os militares, a necessidade de industrialização deveria, antes de tudo, permitir ao País 

a capacidade de defesa na guerra moderna, a existência de regiões menos desenvolvidas 

poderia afetar a integridade nacional. Os militares e Furtado consideravam as leis de mercado 

como insuficientes para viabilizar essas propostas, que necessitavam da intervenção do Estado
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na economia.55 Assim, se opuseram aos liberais adeptos do laissez-faire, ligados em particular 

àUDN.

No que se relacionou ao Nordeste, os debates promovidos pela ESG, em 1953, 

situavam como uma das questões fundamentais para a segurança nacional a superação dos 

desníveis regionais de desenvolvimento econômico em relação às outras regiões do País, em 

especial o Sudeste-Sul, pois a persistência de tais desigualdades poderia significar problemas 

futuros para a estabilidade nacional, em especial numa região tão importante para o País como 

o Nordeste, em decorrência da sua maior proximidade com a África, relevante para a defesa 

do Atlântico Sul (SILVA, 2003).

O planejamento era tido pela ESG como um dos principais instrumentos da política de 

segurança nacional, como colocou Silva:

(...) nas questões relativas a segurança nacional, onde riscos muito maiores 
devem ser considerados, envolvendo a vida ou morte da nação, a 
independência ou subjugação de um povo, o futuro de gerações e gerações, o 
planejamento a cargo do Estado é, sem contestação, imprescindível (SILVA 
2003, p. 431).

Existia, na época, uma hegemonia de pensamento favorável ao planejamento, à direita 

e à esquerda. O economista Octávio Ianni afirmou que, “pouco a pouco, planejamento e 

desenvolvimento econômico passaram a ser conceitos associados, tanto para governantes, 

empresários e técnicos como para boa parte da opinião pública” (IANNI, 1971, p. 146).

Dentre os principais políticos cearenses, Virgílio era o que melhor compreendia a 

necessidade de planejar as ações de governo. Faustino de Albuquerque, Paulo Sarasate. Raul 

Barbosa e Parsifal Barroso, que exerceram o governo do Estado nos anos 1950, apesar da 

formação jurídica, tinham pouco conhecimento teórico e prático das modernas técnicas de 

planejamento e gestão pública.

A ESG, por meio da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - 

ADESG. criada um ano após a fundação da Escola, promovia conferências e cursos em todos

O diagnóstico da CEPAL era diferente. Baseado no conceito centro-periferia. colocava a industrialização 
como uma condição necessária para o País quebrar a dependência do centro capitalista desenvolvido. O mesmo 
raciocínio se aplicava às regiões menos desenvolvidas no País, como o Nordeste. As leis de mercado não seriam 
suficientes, necessitando a intervenção do Estado.
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os Estados do País. Foi um instrumento especial para disseminação de idéias que fomentaram 

o golpe de 1964. Virgílio foi participante ativo das reuniões da ADESG durante os anos 1950, 

conforme documentos existentes no seu arquivo particular. Na ocasião, travou conhecimento 

com militares e civis que tiveram posição de destaque no regime militar após 1964.

Assim como a família foi importante para a trajetória política de Virgílio, a condição 

de militar representou, além do capital simbólico56 de ser membro de uma corporação com 

peso na política nacional, o acesso a informações tecnológicas e capacitação superiores às 

existentes nos centros de formação civis. Deve-se ainda lembrar que os militares, no período 

getulista, participaram diretamente de iniciativas pioneiras na área de planejamento, ciência e 

tecnologia e indústria, participando de vários colegiados que conceberam e executaram 

políticas de integração nacional, condição necessária para militares, para construir o Brasil- 

potência (IANNI, 1971).

56 O capital simbólico não constitui uma espécie particular de capital, "mas justamente aquilo em que se 
transforma qualquer espécie de capital, quando é desconhecida enquanto capital, ou seja, enquanto força, poder 
ou capacidade de exploração (atual ou potencial), portanto reconhecida como legítima” (BOURDIEU, 2001, p. 
296).

Virgílio acompanhou, a partir do final dos anos 1930 e 1940, nas escolas militares e 

nos quartéis, os processos de uma maior participação dos militares na burocracia federal, 

sendo ele próprio um dos militares que exerceu cargos civis e que recorrería sempre aos seus 

camaradas de farda para ocupar funções de confiança, fosse no governo do Ceará, no 

Ministério da Viação e Obras Públicas, ou na diretoria da NOVACAP durante a construção de 

Brasília.

4.4 A estréia no Parlamento

As negociações políticas para a eleição de 1950 foram o primeiro grande momento 

na atuação de Virgílio na liderança do grupo tavorista. Seu pai. presidente da seção estadual 

da UDN, estava rompido com o então governador Faustino de Albuquerque, também filiado 

ao partido. Este tinha promovido uma série de exonerações do governo, que incluíam o tio de 

Virgílio, Ademar Távora, e indicado correligionários udenistas ligados às correntes do 

partido, chefiadas por José Sabóia e Paulo Sarasate.
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O filho do governador, Valmick de Albuquerque, filiado ao PDC, um dos partidos 

auxiliares da UDN (BENEVIDES, 1981), fundou o Movimento de União do Ceará - MUC, 

que tinha como objetivo a formação de coligação entre os principais partidos, UDN, PSD e 

PSP. O desgaste do governador, seu pouco controle sobre as bases partidárias da UDN e a 

grande rivalidade dos chefes locais, especialmente da UDN e do PSD, inviabilizaram esta 

proposta, renovada em todas as eleições posteriores, de uma união dos partidos 

conservadores.57

77 As bases locais da UDN e do PSD e as respectivas facções refletiam diferenças entre os chefes locais e 
famílias que se originavam desde os tempos do Império e do início da República.
^Informações constantes no arquivo particular de Virgílio existente no Arquivo Público do Estado do Ceará.
59 Id.

Virgílio afastou-se do Exército e assumiu a liderança do grupo tavorista. Nessa 

condição, negociou a coligação pelo lado situacionista, com o PTB e o PDC: “em junho de 

1950 entrei em gozo de licença-prêmio a que fazia jus, consciente de que essa atitude significava um 

adeus às Armas. Foram seis meses de uma atividade febricitante” (TÁVORA, 1988).

No processo de negociação, procurou-se, a exemplo da eleição de 1946, uma chapa de 

união dos principais partidos. Virgílio elaborou uma proposta nos seguintes termos: 

Fernandes Távora, da UDN, seria o candidato a governador; Antônio Gentil, do PSD, a vice- 

governador; Menezes Pimentel, do PSD, a senador; o prefeito de Fortaleza seria indicado pelo 

PSP; as cadeiras da Câmara Federal, Assembléia Legislativa e secretarias do governo 

estadual seriam e previamente distribuídas entre os quatro partidos. Na proposta, foi incluída 

a participação dos pequenos partidos, pois eram previstas legendas para o candidato do 

Partido Comunista, então na ilegalidade, uma vez que “os comunistas tentariam legenda em 

outro pequeno partido, como por exemplo, o PSB”.58 Virgílio, apesar de anticomunista, 

aceitava a participação do PCB nos acordos políticos, indicando o seu entendimento da 

importância dos comunistas, incapazes de ganhar eleição majoritária, contudo com condições 

de decidir o pleito em Fortaleza e algumas cidades do interior cearense. Pelo lado do PCB, a 

proposta interessava pela possibilidade de acesso a cargos e por sua estratégia de aliança 

com a burguesia nacional.

Seria ainda criado, na prefeitura de Fortaleza um tribunal de contas com cinco 

ministros e vencimentos mensais de Cr$ 6.000,00, “para contemplar os descontentes ou 

prejudicados com o acordo”.59
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As tensões entre os chefes nos municípios e no plano nacional tornaram sem efeito os 

acordos das cúpulas partidárias estaduais. A chapa da coligação UDN-PDC-PTB teve como 

candidato a governador o professor da Faculdade de Direito, Edgar Arruda, udenista do grupo 

saboístcr, a senador, Fernandes Távora e a vice-governador, Fausto Cabral, do PDC. Na difícil 

negociação, Virgílio revelou sua habilidade política, tratando de convencer seus 

correligionários a aceitar Arruda como candidato majoritário.

Virgílio negociou com o Diretório Nacional da UDN uma aliança com o PTB, que 

tinha como candidato a presidente da República Getúlio Vargas, a quem a UDN fazia uma 

oposição ferrenha. Virgílio ajustou com o deputado Carlos Jereissati, dirigente do PTB 

cearense, o acesso do partido a secretarias e a cargos na burocracia do futuro governo. A 

partir daquele momento, o PTB se tornaria a terceira força política no Ceará, em substituição 

ao PSP, chefiado pelo senador Olavo Oliveira (MONTENEGRO, 1982).

Carlos Jereissati e Olavo Oliveira foram dirigentes políticos de partidos de médio 

porte60 61’ que exerceram o papel de fiel da balança do poder no Ceará durante o segundo pós- 

guerra, aliando-se ou não à UDN e PSD. Jereissati, comerciante, industrial e banqueiro, 

descendente de imigrantes sírio-libaneses aproximou-se de Getúlio Vargas quando este, em 

campanha na cidade de Fortaleza, hospedou-se em sua residência. Antes, outros chefes 

políticos locais ligados a Vargas desde o Estado Novo, como Menezes Pimentel, interventor 

estadual no período, e Olavo Oliveira, procurador na mesma época, esquivaram-se de uma 

aproximação com Vargas, alegando que seus partidos tinham candidatos próprios à eleição de 

1950.

60 Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, nas eleições de 1954. o PSD e a UDN elegeram, cada partido, 
quinze deputados estaduais, enquanto o PSP elegeu oito e o PTB seis. Nas eleições de 1958, o PSD elegeu 
dezessete deputados estaduais, a UDN quinze, o PSP e o PTB elegeram, cada partido, oito. Estes dados indicam 
um equilíbrio da UDN com o PSD. e do PSP com o PTB. os maiores partidos (UDN e PSD). elegendo o dobro 
dos deputados estaduais do PSP e PTB.
61 Armando Falcão publicou uma síntese dos principais discursos feitos na Câmara Federal em que atacava 
Jereissati como pretenso beneficiário de importações irregulares, em associação com funcionários da alfândega e

Eleito Vargas, Jereissati conseguiu concessões e facilidades de importação do governo 

federal para tecidos e trigo, com abrangência nos Estados do Nordeste, possibilitando a 

formação de um dos maiores grupos econômicos do Ceará, fato este denunciado por Armando 

Falcão61, deputado federal do PSD, como consequência de possíveis favorecimentos ilícitos
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do governo Vargas para o aliado. A aproximação entre Virgílio e Jereissati foi viabilizada 

pelo distanciamento do PTB local com o PSD e facilitada pela amizade de Virgílio com 

membros da direção nacional do PTB, como os deputados Ivete Vargas e João Goulart. Em 

uma de suas entrevista ele afirma: “datam daí minhas ligações de amizade com o ex- 

presidente João Goulart e com os deputados Milton Brandão, Bias Fortes, Ivete Vargas. 

Formávamos o grupo dos solteiros na Câmara” (TÁVORA, 1988).

A coligação concorrente da UDN era formada pelo PSD e PSP. Foi indicado o 

deputado federal Raul Barbosa, ex-procurador do Estado no tempo da interventoria de 

Menezes Pimentel, para candidato a governador, Stênio Gomes da Silva, do PSP, a vice 

governador, e o general Onofre Gomes Muniz, do PSD, ao senado. Os candidatos da UDN ao 

governo foram derrotados pelos do PSD-PSP, contudo, a UDN venceu, com Paulo Cabral a 

Prefeitura de Fortaleza e elegeu as maiores bancadas na Assembléia Legislativa e na Câmara 

Federal.

Virgílio, eleito deputado federal, liderou a UDN cearense na oposição ao governo 

estadual e promoveu uma reestruturação dos diretórios do partido. A ascensão de Virgílio à 

chefia da UDN cearense aconteceu em um período de grandes transformações na política 

nacional e na sociedade brasileira. O processo de redemocratização, o crescimento da 

população urbana, os novos instrumentos de comunicação, as melhorias no sistema de 

transporte, implicavam que a chefia política não tivesse apenas o controle sobre parcelas do 

eleitorado, uma grande parentela, mas que demonstrasse força e coragem, garantindo a eleição 

dos seus candidatos. Os votos certos dos tempos dos coronéis da Primeira República seriam 

modificados em decorrência da maior disseminação do processo de compra de votos. Através 

desse expediente, deputados sem tradição política foram eleitos.

Neste contexto, de domínio de novas tecnologias, assumiram maior importância a 

capacidade de negociar do chefe político em um quadro partidário fragmentados a 

compreensão das modernas tecnologias e técnicas de gestão e das mudanças nos centros de 

decisão do País e no Exterior. Tinha Virgílio essas atribuições. Sua condição de engenheiro 

militar lhe facultou entender as novas técnicas, especialmente o planejamento, um

do Banco do Brasil, que tinha na ocasião o controle do mercado cambial. Esta polêmica teve repercussão 
nacional, sendo objeto de diversas reportagens do jornalista David Nasser na revista “Cruzeiro”, pertencente a 
Assis Chateaubriand.
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instrumento de gestão plenamente aceito62. Também demonstrou capacidade de diálogo com 

importantes atores urbanos, como estudantes6' e profissionais liberais, ao mesmo tempo em 

que exerceu a chefia sobre correligionários do Estado que antes seguiam o seu pai.

6_ Deve-se atentar para o fato de que os sistemas de planejamento eram tidos na época como os grandes 
responsáveis pelos sucessos da industrialização e a condição de segunda potência mundial da União Soviética, 
como também a política de recuperação econômica dos Estados Unidos após a crise de 1929 e nos esforços 
militares durante a Segunda Grande Guerra.
63 Entre o final dos anos 1940 e início dos 1950, foi reestruturado o setor estudantil da UDN, sob a liderança de 
Aquiles Peres Mota, que foi presidente do Centro Estudantil Cearense, que se tornaria nos anos seguintes um dos 
principais liderados de Virgílio.

Na condição de deputado federal, Virgílio desempenhou um papel de destaque, 

mesmo na sua condição de estreante. Não era um simples deputado em primeiro mandato, 

pois pertencia a uma família com relevantes inserções na política nacional, aliada à sua 

condição de chefe de importante grupo político no Ceará, suas amizades militares e as 

relações políticas que mantinha com a direção do seu partido a UDN, e membros dos 

partidos adversários.

Virgílio foi nomeado sub-relator de um dos principais projetos do segundo governo 

Vargas, a lei de criação da PETROBRAS, posicionando-se a favor do monopólio da 

exploração e refino do petróleo, contrária à posição de maior liberdade para o capital 

estrangeiro defendida pela UDN, desde a discussão do Estatuto do Petróleo, durante o 

governo Dutra. Seu tio, o general Juarez Távora. era um dos principais críticos do projeto da 

criação da PETROBRAS. Virgílio se alinhou ao grupo da UDN favorável ao monopólio do 

petróleo, apresentando a Emenda 63, que depois foi incorporada na lei de criação da 

PETROBRÁS. Maria Victória Benevides considera que a manobra do grupo foi mais de 

natureza oportunista, com o objetivo de tirar do PTB e do PSD uma bandeira de grande apelo 

eleitoral (BENEVIDES, 1981, p. 203).

Virgílio que tinha acompanhado o processo de treinamento dos militares que 

participaram da Segunda Guerra Mundial, compreendia o significado da guerra moderna e a 

necessidade do controle de um insumo tão importante para o País, como o petróleo. Ademais, 

a sua posição envolvia riscos políticos, pois poderia perder apoio de empresas estrangeiras 

tradicionais financiadores da UDN, e não ser compensado com votos de um eleitorado 

comprometido com o PSD e o PTB. Virgílio guardaria coerência, na sua trajetória política, * 63
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como em 1960, quando exerceu o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas; nos anos 

1970. em relação à defesa de política nuclear e de energia; e na Constituinte de 1988.

A explicação do apoio de parte da UDN ao monopólio do petróleo não pode ser 

unicamente considerada como “esperteza política”, mas devem ser levados em conta outros 

componentes, como a posição nacionalista de alguns membros do partido, que. no final dos 

anos 1950, participariam da frente nacionalista com uma forte bancada no Congresso 

Nacional. Assim, também é preciso considerar as posições do grupo Bossa NovaM, existente 

na UDN no início dos anos 1960, com posições próximas de deputados e senadores que 

apoiaram o governo João Goulart.

O tema nacionalismo versus entreguismo gerou um dos maiores debates políticos no 

período de 1945 a 1964. No primeiro grupo se alinhavam os políticos ligados ao getulismo e 

aos partidos de esquerda, como entreguistas, políticos de orientação liberal, udenistas e seus 

aliados. Das propostas, pelo lado nacionalista, destacavam-se: o monopólio estatal do 

petróleo, a lei de remessa de lucros, a estatização das empresas de energia elétrica e 

telecomunicações e uma política externa independente dos Estados Unidos, que se confundia, 

em muitos aspectos, com a maior intervenção do Estado na economia, que era combatida 

pelos liberais que propugnavam a volta das políticas de laissez-faire.

Contudo, a partir do final do governo JK, formou-se uma frente nacionalista 

suprapartidária no Congresso Nacional, inclusive com participação de filiados da UDN, 

mudando a idéia de que ser udenista era ter posição “entreguista” e “liberal”. No Exército, 

existia uma ala nacionalista, que tinha participação de militares simpatizantes de esquerda e 

de direita.

Ademais, a UDN não era um grupo político homogêneo, mas, antes de tudo, um 

partido formado por várias alas com interesses conflitantes, unidos em especial pela oposição 

ao getulismo. As ambigüidades das posições não eram privativas de Virgílio, também 

estavam presentes em outros integrantes da UDN. Os udenistas tinham discursos liberais e de

64 Os fundadores do grupo “Bossa Nova” foram José Aparecido. José Sarney, Clóvis Ferro e Costa e João Seixas 
Dória e tinham origem no “movimento renovador” formado no final de 1959 para apoiar Jânio Quadros 
(BENEVIDES, 1981. p. 1 15).



89

oposição sistemática ao getulismo, simbolizada na Banda de Música65, formado na tradição 

dos bacharéis liberais da Primeira República, se aproximavam dos militares e participavam de 

articulações golpistas contra o regime representativo que defendiam em discurso. O outro, a 

corrente denominada de realista, também dita “legalista”66, e chamada de forma pejorativa 

pelos adversários de “chapa branca”, formada por políticos com maior densidade eleitoral nos 

seus Estados, fez composições com os governos do PTB e PSD, participando até mesmo de 

ministérios.

67 A chamada “Banda de Música" tinha entre seus principais integrantes Adauto Lúcio Cardoso. Aiiomar 
Baleeiro, Bilac Pinto, Mário Martins, e tinha em comum a oposição “sem tréguas” ao getulismo, utilizando a 
capacidade oratória em discursos na Câmara Federal e artigos em jornais de orientação udenista, como O Estado 
de São Paulo, Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, e os jornais que compunham os Diários Associados, 
pertencentes a Assis Chateaubriand.
66 Integravam o bloco realista, segundo Virgílio, Gabriel Passos e Magalhães Pinto, de Minas Gerais: Juracy 
Magalhães, da Bahia: Ruy Palmeira, de Alagoas; Leandro Maciel, de Sergipe; Dinarte Mariz, do Rio Grande 
do Norte: Dulcídio Monteiro, do Espírito Santo; Ireneu Bornhausen, de Santa Catarina; Vilas Boas, de Mato 
Grosso; João Cleofas, de Pernambuco; José Cândido Ferraz, do Piauí; Artur Santos, do Paraná: e eu, do 
Ceará, este grupo representava 80% do eleitorado da UDN (TÁVORA. 1988).
67 Jorge Henrique Cartaxo, jornalista do jornal O Povo de Fortaleza, era filho de um ex-auxiliar de Virgílio no 
primeiro mandato de governador. A entrevista concedida por Virgílio, segundo Cartaxo, foi feita em várias 
reuniões na casa de Virgílio em Brasília e tinha sido sugerida por Virgílio a Cartaxo alguns meses antes. Foi a 
principal entrevista fornecida por Virgílio, que, naquele momento, sabia da doença que o levaria à morte.

Virgílio definiu-se, em entrevista a Jorge Henrique Cartaxo, como filiado à corrente 

realista, que tinha uma visão mais pragmática61 da política no que se referia a composições 

com PSD e PTB no governo federal, ou seja, esta parte da UDN era mais preocupada com as 

eleições e alianças, como se constata nas coligações deste grupo com o PTB em vários 

Estados. Como exemplo, a aliança com o PTB cearense que Virgílio articulou para a eleição 

estadual de 1954. Benevides (1981), contudo, considerou Virgílio, como o baiano Antônio 

Carlos Magalhães, o pernambucano João Cleofas e o político do Rio Grande do Norte. 

Aluísio Alves, integrante do chamado grupo chapa branca, de adesistas preocupados com 

resultados eleitorais nos seus Estados de origem. Existia outro aspecto relevante para a 

posição desses políticos, pois faziam parte de grupos políticos que disputavam o poder nos 

seus Estados desde os anos 1930. Portanto, tinham necessidade de procurar alianças, ao 

contrário da Bossa Nova interessada mais nos debates parlamentares.

Em 1953, Virgílio assumiu a Secretaria Geral da UDN, o segundo cargo mais 

importante da direção partidária, em um momento de grandes tensões no País. O cargo era 

estratégico, por ser a UDN o maior partido de oposição, e requeria grande capacidade de 

negociação. O partido era dividido em várias correntes, com muitas contradições, desde
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filiados que participavam do governo Vargas, como João Cleofas, Ministro da Agricultura, a 

agrupamentos como a "Banda de Música” e os lacerdistas, que promoviam uma violenta 

oposição no Congresso Nacional a Vargas, em constante articulação com a parte dos militares 

que conspiravam contra o governo, além do bloco “legalista” ou “chapa branca” que Virgílio 

integrava (BENEVIDES, 1981).

Virgílio participou de negociações de acordo entre setores militares e políticos da 

UDN com o PTB. De um lado o major da Aeronáutica Fidias Távora, lacerdista, seu primo, 

de outro, o Ministro do Trabalho, João Goulart, alvo de acusações de udenistas e militares em 

pretensos casos de corrupção e alianças com os comunistas. A negociação tinha por objetivo 

um acordo para dar condições de Vargas governar o País (TÁVORA. 1988), todavia o 

atentado a Carlos Lacerda inviabilizou a continuação das conversações.

As relações de Virgílio com Vargas foram ambíguas, alternando-se atos de apoio a 

medidas nacionalistas do governo no campo econômico com momentos de crítica, aliando-se 

aos udenistas da eterna vigilância, quando de sua intervenção em reunião da Comissão 

Executiva do Partido, em 17 de junho de 1953. Naquela ocasião propôs a criação de uma 

comissão de parlamentares udenistas “para reforçar a vigilância sobre atuação do governo no 

fomento das greves” (BENEVIDES, 1981, p. 184).

O estilo de fazer política de Virgílio Távora, de alternância de atos de apoio e 

oposição aos governos federais do PSD e PTB. é uma questão instigante. Segundo seus 

adversários, seria oportunismo político, visando obter privilégios para seu grupo político. Para 

Virgílio e seus correligionários, seria a adoção de uma política de cunho estratégico, pensando 

em interesses maiores do Estado e do País.

A reserva quanto à argumentação de Virgílio é de que se tratava de um discurso 

oficial, e que o apoio ao governo teve contrapartida. No entanto, Virgílio, ao apoiar o 

monopólio do petróleo, as medidas favoráveis ao planejamento, a política regional e a maior 

intervenção do Estado na economia durante o governo Getúlio, não demonstrou uma decisão 

conjuntural, mas a visão de um militar que pensava no Brasil-potência e na necessidade de 

integração nacional.
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Virgílio trabalhava nas dimensões acima colocadas, existindo momentos de 

negociações clientelistas, e outros em que Virgílio pensava o estratégico. A decisão de como 

agir era privativa do próprio Virgílio. A capacidade de negociar demonstrada por ele 

contradizia a tradição familiar de políticos com pouca flexibilidade, desde o tio do seu pai, 

Belisário Távora, que abandonou a carreira política por ter sido preterido na sua intenção de 

candidatar-se ao governo do Estado em 1921; passando por seu pai, Fernandes Távora, que 

renunciou ao cargo de interventor em 1931, por incompatibilidades com vários grupos, como 

os tenentes, os políticos apoiados pela Igreja e aqueles chefes prejudicados com a extinção de 

municípios, durante o período de interventoria; e Juarez Távora, um dos principais líderes 

tenentistas, tido, após 1930, como um dos principais chefes revolucionários, chamado de 

vice-rei do Norte.

Nos embates políticos do Ceará nos anos 1950 ficaram gravados nos discursos dos 

inimigos políticos dos Távora a frase “meu bisavô já dizia: havendo outro candidato, não vote 

em Távora”68, como indicadora da intransigência política. Os reveses políticos sofridos pela 

família após 1930, acompanhados de perto por Virgílio, em decorrência, sobretudo, do 

isolamento político do grupo, mostraram a necessidade de negociação para alcançar o poder.

6S Frase atribuída ao jornalista Themístocles de Castro e Silva, pelo jornalista Lúcio Brasileiro (pseudônimo de
Francisco Newton Quezado Cavalcante) por ocasião da eleição de 1958 ao governo do Estado (PINHEIRO.
2005).

Virgílio teve participação direta na discussão sobre a eletrificação do Nordeste, como 

sub-relator do projeto de lei sobre a área de atuação da CHESF. A proposta do governo 

indicava que apenas o Cariri cearense poderia ser atendido com energia. Contra pareceres 

técnicos da companhia e do governo federal, Virgílio negociou a extensão da área de atuação 

da CHESF para o Nordeste oriental. Naquele momento, apresentou-se o político que dialogou 

com outras bancadas regionais, trabalhou dados técnicos e ao mesmo tempo teve canais de 

comunicação com a burocracia federal, discutindo um tema estratégico.

Em 18 de agosto de 1954, mediante ato assinado pelo presidente Getúlio Vargas, 

Virgílio foi promovido a tenente-coronel. Esta promoção teve importante valor político, 

apesar de Virgílio ter pedido licença do Exército, para interesse particular, quatro anos antes. 

Mesmo assim, foi promovido por Vargas, prolongando a sua carreira militar. 6 * *
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Por que Vargas não puniu Virgílio, um adversário político, pertencente à direção 

nacional da UDN, é uma questão que merece reflexão. Uma explicação seria que, assim 

fazendo, Vargas criaria mais um fato político em um momento tão tenso. Outra, o acesso de 

Virgílio a alguns dirigentes do PTB e as influências sobre parte da cúpula militar que seu tio 

Juarez Távora tinha na época. Vargas, como um político experiente, sabia que o trato da 

política exigiría permitir espaços aos adversários para futuras negociações.

Em 1954, por ocasião do suicídio do presidente Getúlio Vargas, provocado pela crise 

política, Virgílio foi um dos poucos políticos da UDN em condições de interlocução com a 

cúpula do PTB, em razão da sua amizade com João Goulart e Ivete Vargas, tendo viabilizado 

uma aliança no Ceará com a seção estadual do PTB presidida por Carlos Jereissati, apesar da 

aparente contradição dessa aliança, no plano federal, posto que estes dois partidos eram 

ferrenhos adversários. Contudo, em alguns Estados como Bahia, Ceará e Pernambuco, as 

questões locais tiveram maior peso do que os embates nacionais.

Virgílio participou diretamente das articulações visando à eleição de 1954, a exemplo 

dos pleitos anteriores, quando, desde 1946, tentou-se uma “fórmula de pacificação” sugerida 

pelo senador Olavo Oliveira do PSP69, à UDN e ao PSD, com Chico Pontes e Stênio Gomes 

para, respectivamente, governador e vice. Os candidatos a senador seriam indicados 

proporcionalmente à representação estadual, e as nomeações federais coordenadas pelo 

governador e distribuídas conforme o peso de cada partido nas eleições proporcionais. Todos 

os partidos apoiariam o candidato da UDN à Prefeitura de Fortaleza, e, caso a UDN viesse a 

apoiar a candidatura de Ademar de Barros a presidente da República, o PSP se comprometería 

a levar o deputado Virgílio Távora ao Ministério da Viação e Obras Públicas. Contudo, caso a 

coligação PSD-PTB vencesse a eleição a presidente da República, estes partidos 

patrocinariam a mesma postulação.

69 Conforme anotações existentes no arquivo Virgílio Távora.

As causas para a não-aceitação da proposta do senador Olavo Oliveira poderíam estar 

relacionadas às tensões no contexto federal, como também aos embates acontecidos durante o 

governo Raul Barbosa entre a UDN e o PSD na Assembléia Legislativa e entre os chefes 

locais. Assim, nenhum dos líderes partidários tinha condição, naquele momento, de conduzir 

o processo de forma isolada.
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Formaram-se duas coligações, o bloco UDN-PTB de um lado, e do outro, PSD-PSP. 

No primeiro, os dois principais negociadores, Virgílio pela UDN e Carlos Jereissati pelo PTB, 

indicaram como candidato a governador o deputado udenista Paulo Sarasate e, vice- 

governador, o petebista Flávio Marcílio70; como candidato ao Senado, Parsifal Barroso.71 72 O 

acordo entre os dois partidos foi oficializado em documento publicado nos principais jornais, 

indicando os candidatos e a forma de divisão dos cargos da administração estadual.77 Os 

partidos tornavam públicas as negociações dos cargos da administração como meio de validar 

a negociação e fornecer uma segurança, para os chefes partidários, de que os compromissos 

seriam cumpridos.

70 Flávio Marcílio era concunhado de Virgílio, professor da Faculdade de Direito, advogado de Jereissati.
1 Tinha aderido ao PTB. oriundo do PSD. e era genro do coronel Chico Monte, chefe político em Sobral.

72 A íntegra do documento está no Anexo 4.
73 Armando Falcão, deputado federal em primeiro mandato, eleito em 1950, embora do PSD foi um opositor do
governo Vargas, contra orientação do partido. A causa para tal posição de Falcão pode ser buscada na sua
posição conservadora, nas suas ligações com grupos militares contrários ao varguismo. datando deste tempo a
sua amizade com Ernesto Geisel, oficial do Exército ligado ao coronel Golbery do Couto e Silva, que
participaram das conspirações contra o governo. Contudo, os adversários o acusavam de seu ressentimento com 
Vargas decorrer do não-atendimento de demandas de seu interesse. O interesse contrariado teria sido o pleito de 
Falcão em relação à concessão de um cartório no Rio de Janeiro. O jornalista Jader de Carvalho, em vários 
editoriais no seu jornal O Democrata, sustentou esta versão.

O bloco PSD-PSP, em conjunto com uma parte da UDN, fez uma tentativa de indicar 

o senador udenista Plínio Pompeu, numa manobra de divisão do bloco UDN-PTB; contudo, o 

apoio de Ernesto Sabóia, familiar de Plínio Pompeu. à candidatura Sarasate fez com que o 

PSD-PSP retirasse o apoio a Pompeu e promovesse a candidatura de Armando Falcão73 * * * a 

governador e de Raimundo Ivan Barroso de Oliveira, filho de Olavo de Oliveira, a vice- 

governador; e para as cadeiras do Senado, Raul Barbosa, ex-governador, e Olavo Oliveira.

No decorrer da campanha, Armando Falcão denunciou o favorecimento do governo 

federal ao deputado federal Carlos Jereissati, do PTB, aliado da UDN, próximo a Virgílio. As 

acusações diziam respeito a possíveis negócios escusos envolvendo contrabando de 

mercadorias, bem como o acesso a linhas de crédito para importação, originárias do Banco do 

Brasil, e o monopólio, por parte de Jereissati, do comércio de linho, tecido de grande 

demanda na época, na região norte do País.

Os ataques ao político do PTB foram feitos na imprensa local e em grandes jornais, 

rádio e televisão do Rio de Janeiro, os pertencentes aos Diários Associados, do jornalista
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Assis Chateaubriand. a maior cadeia de comunicação da época, e o jornal Tribuna da 

Imprensa, pertencente a Carlos Lacerda, da UDN e opositor radical do governo Vargas. As 

relações entre Virgílio e Falcão foram, a partir da campanha de 1954, tensas em diversos 

momentos, como por ocasião do golpe de 1964, quando Falcão se alinhou com setores 

militares mais conservadores que queriam destituir Virgílio e, em 1978, no governo Geisel, 

quando Armando Falcão, Ministro da Justiça, vetou a indicação de Virgílio ao governo do 

Estado (FALCÃO, 1954).

Em 1954, Virgílio Távora reelegeu-se deputado federal, com a maior votação do 

Estado para a Câmara Federal, dividindo o comando da UDN no Ceará com o governador 

eleito Paulo Sarasate, que teve com Virgílio uma relação ambígua, de desconfiança em vários 

momentos. No governo anterior, de Raul Barbosa, filiado ao PSD, Sarasate foi a principal 

liderança udenista que apoiou a participação dos chamados anjos rebeldes14, o grupo de 

deputados estaduais da UDN que apoiavam o governo do PSD, contrário à orientação do 

presidente do partido, o doutor Távora.

As relações entre Sarasate e os Távora dentro da UDN foram de distanciamento 

político: no episódio envolvendo o rompimento do governador Faustino e o doutor Fernandes 

Távora, Sarasate ficou com o governador (LINHARES, 2003). A atuação de Sarasate no 

plano nacional guardava similaridades com Virgílio, especialmente no que se relacionava aos 

temas de desenvolvimento regional, e no poder de articulação com lideranças políticas 

nacionais e nas relações com os militares. Na época, Sarasate era um político mais experiente 

do que Virgílio e tinha o apoio do jornal O Povo para sua promoção. Virgílio entendeu que 

não era o seu momento. Apresentou-se mais uma vez o negociador, que fez os seus 

correligionários aceitarem o nome de Sarasate, em detrimento dele, ao mesmo tempo em que 

negociou com a Direção Nacional da UDN aliança com o PTB no campo estadual.

Virgílio e o governador Sarasate continuaram disputando espaços na UDN e no 

governo, aumentando as tensões entre ambos. As nomeações feitas pelo governador, para os 

cargos de secretários, delegados, coletores, professores e diretores de grupos escolares de 

adversários do grupo tavorista e a pouca influência de Virgílio nestas nomeações indicavam o

74 No governo Raul Barbosa, parte dos deputados da UDN, antigos saboístas que seguiam a liderança de Plínio 
Pompeu e que aderiram à base de apoio de Raul Barbosa, do PSD, os chamados anjos rebeldes, rompidos com 
Virgílio, tinham um relacionamento próximo com Sarasate.
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tipo de relação entre os dois políticos. Um exemplo disso foi o episódio envolvendo Edilson 

Távora, então secretário de Agricultura, que invadiu a Assembléia Legislativa e atirou no 

deputado Wilson Roriz, do PSD, como revide por uma agressão deste ao deputado Edval 

Távora* 75, da UDN, seu irmão. Edilson, após o incidente, se refugiou no palácio do governo, 

que ficava em frente ao prédio da Assembléia. O governador demitiu o secretário. Virgílio 

não aceitou a demissão e teve uma reunião tensa com o governador, que ameaçou renunciar. 

Flávio Marcílio, vice-governador, negociou com o governador a substituição de Edilson por 

seu irmão Edval Távora, na Secretaria de Agricultura.76

77 Edval e Edilson Távora usam o nome da família a partir da adoção por seu padrasto, primo do doutor
Fernandes Távora. pai de Virgílio Távora.
76 Conforme depoimento de Denísio Teixeira, oficial de gabinete do governador. O pai de Teixeira, o capitão 
Edson da Mota Correia, deputado, chefe político em Caucaia, foi correligionário de Fernandes Távora em 1930.
77 Informações constantes em apontamentos no arquivo pessoal de Virgílio confirmadas também nas memórias 
de Juarez Távora (TÁVORA. 197.3b).

Em 1955, Virgílio participou de entendimentos com João Goulart, visando ao 

lançamento de uma candidatura de consenso entre UDN, PTB e PSD à Presidência da 

República.77 As negociações implicariam a retirada da candidatura de Juscelino Kubitscheck, 

então governador de Minas Gerais, e a indicação de outro candidato civil, fracassando, no 

entanto, pois a proposta era de uma candidatura de consenso.

Juarez Távora, seu tio, desautorizou as conversações mantidas por Virgílio em nota à 

imprensa carioca: “(...) nenhuma relação, direta ou indireta, teve esse encontro (dele Juarez e 

Goulart) com entendimentos, porventura havidos anteriormente entre o doutor João Goulart e 

o Deputado Virgílio Távora” (TÁVORA, 1973c, p.35).

No lançamento da candidatura de Juarez à Presidência da República pelo PDC, porém, 

Virgílio cooperou com o tio, conforme relato deste, apesar de estar apoiando formalmente a 

candidatura de Etelvino Lins, do seu partido, a UDN. Assim, informou ao tio, de forma 

reservada e antecipada, as condições de adesão do PTB à chapa do PSD, com aliança entre 

Juscelino e Goulart, como também disponibilizou a infra-estrutura necessária para o primeiro 

comício de Juarez em Jaguaribe, local de nascimento dos familiares paternos (TÁVORA, 

1973a).

Naquele momento, apresentaram-se, de forma conflitante, aspectos da sua trajetória 

política, as relações familiares, as amizades e os compromissos políticos. O apoio à
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candidatura de Juarez, neste caso, mostrou a prevalência das relações familiares sobre as 

demais, pois, naquele momento, existia a candidatura de Etelvino Lins pela UDN.

Em 11 de novembro de 1955, o general Lott78, Ministro da Guerra, liderou um 

movimento militar que depôs o presidente da Câmara. Carlos Luz, aliado da UDN, do 

exercício da Presidência da República, como também evitou o retorno de Café Filho, afastado 

por motivo de saúde, assegurando a posse do presidente eleito.

78 O general Lott foi nomeado ministro da Guerra pelo presidente Café Filho, logo após a sua posse. A escolha 
deveu-se a sua posição tida como neutra e legalista frente aos grupos getulistas e antigetulistas que dividiam o 
Exército. Assumiu posição favorável à posse do presidente eleito JK. assumiu posições nacionalistas e contrária 
àUDN (WILLIAM. 2005).
79 Outros parentes de Virgílio exerceram importantes funções políticas, militares e eclesiásticas, como o seu tio 
Joaquim Távora, um dos líderes da Revolta de 1924. em São Paulo. Outro seu tio. o marechal Fernando Távora. 
e o seu primo, major-aviador Fídias Távora, participaram de movimentos militares contra Getúlio e Juscelino.

O tio Juarez, além do pai, foi o mais notório parente com quem Virgílio teve 

relacionamento político79, muitas vezes conflitante. O apoio de Juarez, através das suas redes 

de relacionamento no meio militar e civil, foi importante para a sobrevivência política do 

sobrinho. Juarez Távora, na condição de ministro da Viação e Obras Públicas do governo 

Castello Branco, participou de negociações para a manutenção de Virgílio no governo do 

Estado, ameaçado por adversários civis e militares (ROCHA, 2004). Em outros momentos, 

estiveram em campos opostos, como no caso da defesa do monopólio do petróleo no governo 

Vargas e quando Virgílio foi ministro do governo parlamentarista, contudo, sem prejuízo das 

relações familiares. A trajetória política de Juarez ficou marcada pela pouca capacidade de 

negociação, como ele próprio reconheceu (TÁVORA, 1973), ao passo que Virgílio era um 

negociador.

O sobrinho e o tio ainda divergiram quando Juarez, na sua passagem pelo Gabinete 

Militar do governo Café Filho, se mostrou favorável à adesão brasileira à posição americana 

de confrontação extrema com a União Soviética. Virgílio, nos anos 1970, na condição de 

senador, posicionou-se contra este tipo de política, que significaria, conforme sua posição, em 

uma incômoda dependência do Brasil aos EUA. Virgílio discordou também do tio quando, no 

governo Castello Branco, em 1965, foi favorável à extinção dos partidos políticos fundados 

após 1945 e à substituição destes por dois partidos, um de apoio ao governo e outro da 

oposição.
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Juarez Távora foi diretor da ESG, na época em que Virgílio era aluno. Juarez foi um 

dos principais articuladores do movimento que contestava a posse de Juscelino, alegando a 

falta de legitimidade deste em decorrência de o candidato vencedor não ter atingido a maioria 

absoluta.80

80 O movimento militar de 11 de novembro de 1955, chefiado pelo general Henrique Dulfles Teixeira Lott 
viabilizou a posse do presidente eleito Juscelino.

Nas declarações prestadas por Virgílio na imprensa, como ao jornalista Jorge Henrique Cartaxo, na entrevista 
ao Jornal O Povo, ou em conversas privadas, como citaram Aécio de Borba e Marcelo Linhares, todos afirmaram 
que Aragarças e Jacareacanga eram temas que Virgílio em nenhum momento abordava e nunca foi explicado 
por ele o porquê da sua participação (TÁVORA. 1988).

Virgílio e Juarez apoiaram o movimento militar de Jacareacanga em 1956, dias antes 

da posse de Juscelino na Presidência da República. A guarnição da Base Aérea de 

Jacareacanga, sob o comando do major Haroldo Veloso, revoltou-se contra o governo federal, 

visando evitar a posse do presidente eleito. O movimento foi vencido por forças do Exército 

em fevereiro, quando Juscelino tinha assumido o cargo, concorrendo para isso a 

desorganização e a falta de articulação dos revoltosos com outras unidades militares e com 

elementos civis, ligados diretamente à UDN, no caso, Carlos Lacerda e Virgílio 

(MARANHÃO, 1996). A participação de Virgílio na revolta foi um episódio pouco explicado 

da sua trajetória política.81 Existem indícios da proximidade de Virgílio nessas articulações, 

pois era membro do Diretório Nacional da UDN e colega de turma da ESG de grande parte 

dos signatários do manifesto dos coronéis, estes com claras influências udenistas, como anota 

Benevides (1981).

As suas relações de parentesco com Juarez e Fídias Távora, notórios conspiradores, 

poderiam justificar a participação de Virgílio nas conspirações. Por outro lado, havia relações 

de amizade de Virgílio com integrantes da direção nacional do PTB e PSD e existia ainda a 

aliança da UDN com o PTB cearense. Ademais, as ligações de Virgílio eram mais fortes com 

os integrantes da UDN com posições conciliatórias com o governo, do que com o grupo 

chefiado por Carlos Lacerda, da oposição sem tréguas. A forma obscura como Virgílio tratou 

o episódio de Jacareacanga é um forte indicador de que ele considerava esse fato como um 

dos seus fracassos políticos, decorrente de erro de avaliação da correlação de forças, e 

também de falhas de planejamento, o que era vexatório para um oficial militar e um 

indivíduo com grandes conhecimentos e informações do mundo da política.
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O presidente Juscelino, depois de vencida a rebelião militar, enviou um projeto de lei 

concedendo anistia ampla e irrestrita a todos os participantes das revoltas militares até Io de 

março de 1956. ‘ Este tema foi um dos destaques da imprensa da época. O jornal O Povo, de 

orientação udenista, na sua edição de 13 de março de 1956, elogiava a proposta de JK e 

transcrevia artigos publicados nos grandes jornais do Rio de Janeiro e São Paulo com a 

mesma opinião. Contudo, não foi feita nenhuma alusão ao nome de Virgílio ou de qualquer 

outro udenista nos movimentos armados. Assim, Virgílio ficou livre de processos que 

pudessem inviabilizar a sua carreira militar e política. Virgílio, no segundo mandato de 

deputado federal (1954-58), continuou como membro do Diretório Nacional da UDN.

Em 1960, Juarez apoiou, de forma ostensiva, a candidatura de Jânio Quadros, no então 

Estado da Guanabara ', e foi um dos principais articuladores do golpe de Estado de 1964, 

tendo feito forte oposição a João Goulart. No governo Castello Branco, Juarez Távora 

assumiu o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas, sua última função pública.

O governo JK continuou o projeto econômico de modernização do Brasil iniciado nos 

anos 1930. O Plano de Metas, com o lema de 50 anos em cinco, foi o instrumento de 

planejamento adotado por Juscelino, com a proposta de desenvolvimento em um regime 

democrático. A industrialização seria a principal ação da modernização econômica do País, 

agregada à idéia de um tempo de mais oportunidades e esperanças de mudanças no campo 

cultural; o movimento musical da Bossa Nova simbolizava o clima existente no País 

(GOMES, 2002).

Virgílio continuou a defesa da eletrificação do Ceará, iniciada no primeiro mandato de 

deputado federal. Um dos obstáculos à proposta foi de ordem técnica; os engenheiros da 

CHESF alegavam a impossibilidade de construir uma linha de transmissão de energia elétrica, 

pois a perda de energia seria em tal quantidade que inviabilizaria o projeto do ponto de vista 

econômico. Virgílio participou do debate, nas comissões da Câmara e com os engenheiros,

82 JK iniciou o governo de forma instável do ponto de vista político, com revolta e manifestos militares 
e políticos da oposição (notadamente udenistas) contestando a legitimidade da eleição. Nos primeiros 
meses do mandato, JK diminuiu as tensões militares e políticas, com ajuda do ministro da Guerra, o 
General Lott, apresentando estabilidade até próximo do final do mandato, quando novamente as 
oposições se rearticulam em torno da candidatura de Jânio Quadros.
83 Juarez. nesta eleição de 1960. foi eleito deputado federal pelo Estado da Guanabara, pela legenda do Partido 
Democrata Cristão - PDC. e Virgílio era um dos chefes de campanha nacional de Jânio Quadros, representando 
a UDN.
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mostrando a viabilidade do empreendimento. A oposição ao projeto também vinha de parte 

das bancadas dos Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, beneficiários da energia 

gerada em Paulo Afonso, que temiam a escassez em decorrência da expansão da transmissão 

para outros Estados. Virgílio articulou o apoio das bancadas estaduais do Rio Grande do 

Norte, Piauí e Paraíba.

No entanto, uma das principais objeções ao projeto era liderada pelo deputado do PSD 

Wilson Roriz, do Cariri cearense. Defendendo a autonomia da região, situava o projeto como 

mais um instrumento de seu esvaziamento em relação à capital do Estado. Roriz foi durante 

os anos seguintes, o opositor de Virgílio Távora de maior visibilidade, promovendo ataques 

pessoais, denunciando pretensos atos de corrupção e ineficiência administrativa.

A forte oposição de Roriz pode ser imputada a diversos fatores, não apenas à sua 

filiação ao PSD, destacando-se: disputas entre as famílias Roriz e Távora, desde os anos 1920, 

e os ganhos eleitorais por ser porta-voz dos interesses da região do Cariri, onde parte da sua 

elite se considerava prejudicada economicamente pelo governo estadual, em detrimento de 

outras regiões do Estado.

O Cariri teve sua colonização influenciada por Pernambuco e pela Bahia. As melhores 

vias de acesso da região a Recife do que a Fortaleza acentuavam a menor influência da 

Capital. As suas condições fisiográficas e localização geográfica viabilizaram a implantação 

de uma agricultura e comércio mais diversificados do que a das demais regiões do Estado, 

superando, em termos econômicos, a própria Capital e tendo ainda uma tradição de autonomia 

política da elite local.84

84 Diversos movimentos armados aconteceram envolvendo a elite política caririense. como o de 1817, contra a 
Coroa Portuguesa; o de 1824 e 1831. contra o Império; em 1904, o conflito pela deposição do coronel Belém de 
Figueiredo, saindo vencedor o governador Accioly; e em 1913 e 1914, o movimento de deposição de Franco 
Rabelo, liderado por Floro Bartolomeu. aliado do Padre Cícero.

Virgílio Távora não tinha ligações políticas importantes no Cariri cearense e a forte 

oposição de Roriz foi, naquele momento, um dos principais entraves ao seu projeto. Deve-se 

ressaltar que a elite política cearense era frágil e fragmentada. Bonfim (1993) alega que a 

colonização tardia, a situação geográfica e as condições econômicas do consórcio gado- 

algodão contribuíram para esta fragilidade e desarticulação entre as elites das diversas regiões
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do Ceará. Por sua vez, Parente (2000) lembra com propriedade as secas como elemento 

desorganizador da atividade econômica e das elites locais.

A proposta de eletrificação de Virgílio para o Ceará ultrapassava a dimensão 

estritamente econômica: era uma iniciativa de modernização do Estado e um instrumento para 

fortalecer uma elite que não podia depender de atividades suscetíveis a variações climáticas. 

A criação do IFOCS, (depois DNOCS), do BNB e da UFC representou, também, esforços 

para modernizar e consolidar a elite cearense. Virgílio compreendia a necessidade da 

eletrificação, da industrialização e do planejamento como instrumentos para a expansão do 

seu grupo político no Estado.

* As articulações envolvendo a composição da chapa ao governo do Estado e à vaga de

senador para a eleição de 1958 foram conduzidas por Virgílio. Inicialmente, tentou a 

continuidade da coligação com o PTB, tendo fechado um pré-acordo com os chefes petebistas 

Carlos Jereissati, Chico Monte e o vice-governador Flávio Marcílio, que atraiu ainda para a 

coligação o PSP de Olavo Oliveira, aliado do PSD na eleição anterior.

A chapa tinha Virgílio como candidato a governador; o vice-governador seria 

novamente do PTB e a senatória caberia a Olavo Oliveira. Tal situação significava o 

isolamento do PSD. Contudo, o deputado José Martins Rodrigues do PSD, que tinha acesso a 

JK, por influência do presidente negociou acordo com o PTB, no qual este partido indicaria o 

candidato a governador, cabendo o vice e a senatória ao PSD. O candidato escolhido foi o 

Ministro do Trabalho do governo Juscelino, Parsifal Barroso, filiado ao PTB, que tinha o 

controle dos recursos destinados pelo governo federal para combater os efeitos da seca, 

centralizados no DNOCS, como também dos Institutos de Previdência no Estado.

Em 19 de setembro de 1957, foi lançada a candidatura de Virgílio Távora, que teve o 

apoio do governador Flávio Marcílio. Segundo narrou Virgílio:

Foi uma campanha tremenda. Orgia de recursos e uma terrível pressão do governo 
federal, então nas mãos do PSD e do PTB. Por outro lado, Sarasate, já com a saúde 
precária, não tinha muita disposição para responder na mesma moeda. O vice da 
minha chapa era o então Prefeito de Fortaleza, Acrísio Moreira da Rocha, e o vice- 
governador que assumiría com a desincompatibilização do Sarasate, Flávio Marcílio, 
se candidataram a Prefeito de Fortaleza. De um lado, um mundo de recursos e de 
dinheiro, vindo das mais diferentes fontes. O prestígio do ex-Ministro do Trabalho, a 
quem os empresários eram devedores de favores e atenção (TÁVORA, 1988).
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Virgílio foi o primeiro candidato a governador no Ceará a apresentar um programa de 

governo, e este antecipou diversas ações que seriam implementadas no Plano de Metas 

Governamentais - PLAMEG, quatro anos depois. A sua proposta de governo - O Programa 

da Vitória ' - indicava como as principais prioridades: a industrialização e obras de infra- 

estrutura como prioridades de governo, especialmente a eletrificação, com energia de Paulo 

Afonso para Fortaleza, a reforma do Porto do Mucuripe e a construção de uma fábrica de 

asfalto, que poderia ser a base para uma futura refinaria de petróleo. No caso da 

industrialização, previa-se a concessão de incentivos fiscais por parte do Estado.

Em termos nacionais, tal proposta não constituía novidade. O presidente JK. quando 

em campanha, antecipou seu programa de governo, 50 anos em cinco. A apresentação do 

plano de governo foi ressaltada por Virgílio na campanha como indicador de modernidade e 

preparo para o governo, contrapondo-se ao improviso das propostas do adversário Parsifal 

Barroso. Contudo, deve-se ressaltar que independente de interesses eleitorais, o Programa da 

Vitória e o PLAMEG possuíam a mesma linha programática. influenciada pelos trabalhos 

desenvolvidos por Virgílio no curso da ESG. Ele estava convencido de que a industrialização 

seria o único caminho para o desenvolvimento do Estado.

No início da campanha, buscou-se mais uma vez uma coligação com os partidos 

adversários. Neste acordo:

O candidato ao Governo seria o doutor Waldemar de Alcântara, a UDN 
ficaria com a vice e a senatória do doutor Olavo Oliveira seria respeitada. Mas 
os entendimentos não frutificaram porque o PSD não abria mão da sua 
senatória (TÁVORA, 1988).

Virgílio não conseguiu agrupar as forças conservadoras da política cearense. As 

causas para o fracasso da aliança PSD e UDN poderiam ser buscadas no clima de tensão 

ocorrido no governo Paulo Sarasate; seja nos embates na Assembléia Legislativa, seja nos 

conflitos entre chefes locais. O governador promoveu retaliações contra correligionários do 

PSD, como a prisão de cabos eleitorais e demissões de funcionários públicos.

s>Cópia do Programa da Vitória consta no Arquivo Virgílio Távora existente no Arquivo Público do Ceará. 
Conforme síntese publicada no Jornal O Povo do dia 15 de julhó de 1958. O Programa da Vitória previa ações 
na área de eletrificação (energia de Paulo Afonso), industrialização e infra-estrutura de transportes, que em 
linhas gerais correspondia ao Plano de Metas de JK (IANNI, 1971).
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Parsifal Barroso86, candidato ao governo do Ceará, era um político de projeção 

nacional, senador eleito pelo PTB, em 1954. Com a posse de Juscelino, em 1956, foi para o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, um dos mais importante, exerceu uma política 

de controle dos sindicatos e anulou eleições ganhas por candidatos apoiados pelo PCB, como 

forma de evitar o crescimento da esquerda no meio sindical. Em decorrência da seca de 

1958, Juscelino o nomeou para coordenar a distribuição de recursos federais no Ceará.

86 Parsifal Barroso foi professor da Faculdade de Direito, deputado classista à Assembléia Legislativa em 1936, 
correligionário de Menezes Pimentel, foi eleito deputado constituinte em 1946 pelo Ceará, na legenda do PSD.
87 Informações do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE - CE.
88 O PSD ocupava os s principais postos da administração federal ligadas a ferrovias, delegacias de ministérios e 
DNOCS; o PTB indicava os dirigentes dos institutos de previdência e do Ministério do Trabalho no Estado.
89 Relatório elaborado pelo ETENE estima em US$ 77 milhões da época, cerca de 10% da arrecadação do 
governo federal, os gastos com obras emergenciais. O DNOCS ficou com 60% destes recursos, o DNER com 
25%, 5% para o Io. Grupamento de Engenharia do Exército, e os demais recursos distribuídos por várias 
entidades, como LBA. DNOS. Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços (COFAP) (DUARTE. 2002).

Na eleição, Parsifal Barroso, da coligação PTB-PSD, venceu com 279.449 votos 

(49,04%l), ao passo que Virgílio obteve 248.241 votos (43,58%1)87, sendo derrotado 

notadamente na região metropolitana de Fortaleza com uma diferença de mais de 25.000 

votos. No restante do Estado esta diferença foi menor, em torno de 6.000 votos. Virgílio 

venceu na Zona Norte, perdeu no Sertão Central e Cariri.

Na campanha de 1958, a exemplo das anteriores, foi utilizada a violência contra 

adversários, como também a estrutura do governo e o poder econômico. Como o PSD e o 

PTB ocupavam os principais cargos federais no Estado88 89, em ano de seca com 

disponibilidade de recursos federais, em especial do DNOCS que empregava grande número 

de trabalhadores em frentes de serviços, tiveram vantagem em relação a UDN, que dispunha 

de recursos do governo estadual.

O gasto do governo federal com obras emergenciais foi o maior valor absoluto até 

então. Relatório elaborado pelo BNB-ETENE estimou em US$ 77 milhões, cerca de 10% da 

arrecadação do governo federal, os gastos com obras emergenciais. O DNOCS ficou com 

60% destes recursos, o DNER com 25%, 5% para o Io. Grupamento de Engenharia do 

Exército, e os demais recursos distribuídos para LBA e DNOS (DUARTE, 2002). O 

significado destes valores em termos relativos pode ser avaliado por representar cinco vezes 
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mais do que o governo federal transfere anualmente para o FNE, operado pelo BNB desde 

1989. Como as liberações dos recursos eram feitos de forma emergencial, portanto facilitando 

a utilização por cabos eleitorais. O controle destes recursos pelo PSD, tornou ainda mais 

tenso a disputa dos governos estaduais com a UDN.

Virgílio criticava o uso de verbas governamentais e a força econômica dos candidatos 

do PSD e PTB, ressaltando a lisura da campanha da UDN e a capacidade de esta governar o 

Estado.90 Seus oponentes criticavam o apoio do governador Flávio Marcílio a Virgílio, com 

nomeações de aliados para cargos públicos e perseguições a adversários políticos. Virgílio 

tinha o apoio dos principais jornais e rádios do Ceará. O PSD era apoiado apenas pela Rádio 

Dragão do Mar (GIRÃO, 2005).91

90 Os versos da música de campanha de Virgílio, em 1958 e 1962, lembravam estes atributos: “Eu este ano vou 
votar com qualidade, com lealdade para meu voto ter valor. Meu candidato para ser governador do Ceará, é o 
Virgílio sim senhor’’.
91 Blanchard Girão, jornalista, militante comunista e apoiador da coligação PSD-PTB. colocou como a principal 
razão da fundação da Rádio Dragão do Mar pelo fato de o PSD ter pouco espaço na imprensa cearense. Girão 
escrevia crônicas favoráveis ao PSD e retransmitidas diariamente através da Rádio Dragão do Mar. O secretário 
de polícia do governo Flávio Marcílio tentou prendê-lo. não conseguindo em decorrência de uma grande 
mobilização popular. O autor citou que outros casos similares aconteceram no interior do Estado como forma de 
constranger os apoiadores do PSD (GIRÃO, 2005).

Os dois lados utilizavam-se das respectivas máquinas governamentais. Apesar de 

Virgílio ter a sua disposição, na campanha o governo do Estado, os recursos disponíveis, para 

o adversário Parsifal Barroso eram inegavelmente bem superiores.

A eleição de 1958 foi a última no Ceará que teve o embate direto entre UDN e PSD. O 

governador Parsifal Barroso, a partir da sua posse em 1959, tentou controlar a estrutura do 

PTB no Ceará, com forte oposição de Carlos Jereissati. Parsifal perdeu a disputa e, em 

conseqüência, filiou-se a outro partido de menor porte, o PTN, promovendo em seguida a 

demissão dos detentores de cargos no governo estadual, indicados por Jereissati. Esse fato 

provocou cisão no grupo que apoiou a eleição de Parsifal Barroso, levando o PTB à oposição 

ao governo estadual e abrindo uma possibilidade de aliança com a UDN.

Após a derrota na eleição para governador do Estado, Virgílio deveria retornar ao 

Exército, como ele afirma: “(...) na verdade, de acordo com o regulamento eu teria que me 

apresentar, em 31 de janeiro de 1959, ao Exército e ao marechal Lott, que, seguramente, me 

enviaria para o posto de fronteira mais distante” (TÁVORA, 1988). Solicitou, então, a sua 
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passagem para a reserva na patente de coronel. Isto deve ser ponderado, pois, no final do 

governo JK, dificilmente Lott enviaria um ex-deputado federal, ex-secretário geral da UDN e 

sobrinho de Juarez Távora para um posto em uma fronteira distante. O que se apresenta como 

mais apropriado para explicar a saída formal de Virgílio do Exército é o fato de estar ausente 

dez anos da tropa, o que criaria problemas de adaptação e, mais, ele não cogitava abandonar a 

carreira política, pois era um político de projeção nacional.

4.5 Experiências executivas no Governo Federal

A primeira experiência de Virgílio em cargo de administração foi o de Diretor na 

NOVACAP, autarquia responsável pela construção de Brasília. Nomeado pelo presidente 

Juscelino Kubitscheck, como participante de uma lista tríplice de filiados da UDN, como 

assegurava a lei número 2.874, de 19 de setembro de 1956, concedia o direito de a oposição 

participar da Diretoria Financeira e do Conselho Fiscal, cabendo a vaga de diretor à UDN, 

como maior partido de oposição. Virgílio substituiu o deputado íris Meinberg (UDN-SP), 

que, acusado de corrupção, foi afastado pela Direção Nacional do partido, provocando um 

desgaste da agremiação junto à opinião pública, uma vez que uma das principais bandeiras do 

partido era o combate à corrupção e a defesa da moralidade pública.

A bandeira da moralidade pública da UDN era uma herança dos liberais dos tempos 

do Império, do líder Teófilo Otoni, lembrado no ato de fundação do partido. Assim, cada 

udenista teria que ter “vergonha, decência e dignidade”, palavras estas várias vezes repetidas 

pela Banda de Música, grupo notório da UDN, pelo uso do discurso da moralidade. 

Contudo, apesar de não pertencer ao grupo acima citado, Virgílio, em discurso do partido 

Congresso Nacional, em 1959 utilizou diversas vezes imagens do chão limpo, referindo-se, 

certamente, ao caso do deputado Meinberg (BENEVIDES, 1981).

A UDN votou sistematicamente a favor de projetos que tivessem efeitos moralizantes, 

como reforma eleitoral, concurso público para admissão de servidores, utilização ao extremo 

do recurso de CPIs para investigação de supostos atos de corrupção e de investigação sobre 

possíveis enriquecimentos ilícitos de adversários petebistas ou pessedistas. De acordo com o 

discurso moralizante, não se permitiríam negociações com outros partidos ou grupos políticos 

que não fossem de pleno conhecimento público (BENEVIDES, 1981), que contrariavam a 

prática de muitos udenistas ligados ao grupo legalista, como Virgílio Távora.
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Como diretor financeiro da NOVACAP, Virgílio teve que administrar duas frentes, 

uma do ponto de vista político, no que diz respeito a um político de oposição envolvido em 

conspirações contra o então presidente da República; e a outra no aspecto administrativo e 

técnico, em que Virgílio teve contato direto com uma das maiores obras de engenharia da 

história brasileira. Virgílio ficou no cargo até setembro de 1961, quando saiu para assumir o 

ministério da Viação e Obras Públicas do primeiro governo parlamentarista. A escolha para 

diretor da NOVACAP representou, segundo palavras do próprio Virgílio, uma abertura de 

conciliação por parte de Juscelino:

Juscelino agiu com uma altitude e uma generosidade que até os dias de hoje 
me espantam. Ele sabia que eu estava para cair nas mãos do general Lott, que 
eu tinha sido um dos articuladores de Jacareacanga e Aragarças, além de ser 
sobrinho de Juarez Távora. E mesmo assim, ele me escolheu para a diretoria 
da NOVACAP (TÁVORA, 1988).

Esse ato conciliatório fazia parte das estratégias políticas do presidente da República, 

pois este não tinha interesse em aumentar as tensões com a UDN, em especial com Virgílio, 

um membro dos legalistas. JK ainda pensava na sua candidatura à eleição presidencial 

prevista para 1965.92 Virgílio ficou grato a esse ato de JK, o que contribuiría para sua 

disposição de negociar com políticos pessedistas nos anos posteriores.

92 Maram (2002) coloca a hipótese de que não interessaria a JK uma forte candidatura do PSD nas eleições de 
1960, pois, caso fosse vencedora, criaria obstáculos a sua candidatura em 1965 em decorrência de possível 
desgaste de dois mandatos consecutivos do PSD.
b Maria Victória Benevides, no seu trabalho "A UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo brasileiro 
(1945-65)", sugeriu a existência de dois grandes grupos na UDN. os históricos, que seriam formados pelos 
subgrupos bacharéis, legalistas e a banda de música e, do outro lado, "os realistas”, que incluía o subgrupo da 
“bossa nova". O primeiro grupo tentaria seguir de forma radical a linha programática do partido, baseado no 
liberalismo e com um discurso de forte apelo moralista, enquanto os segundos teriam uma ação política 
pragmática de alianças e apoio aos governos do PSD ou PTB. O elemento que fornecería uma unidade mínima 
ao funcionamento do partido era a oposição à política de Vargas e seus sucessores (BENEVIDES, 1981).

Entre 1959 e 1961, Virgílio foi vice-presidente da UDN e as suas contradições mais 

uma vez se apresentam. Como um dos membros do grupo realista, tinha propostas de 

colaboração com o governo do PSD. Em outros momentos, o seu discurso se aproximava do 

grupo histórico da UDN93, que tinha no moralismo a grande bandeira, como no caso do seu 

discurso no Congresso Nacional, em 1959, que exalta as qualidades de ser udenista como 

ligadas à “vergonha, decência e dignidade”.
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As contradições da postura de Virgílio tinham a influência do contexto em que vivia o 

País, próximo a uma campanha eleitoral, em que o principal tema era o moralismo, a luta 

contra a corrupção, bandeiras que a UDN tinha perdido para Jânio Quadros e, mesmo para um 

grupo do PTB, liderado pelo deputado Ferrari (PTB-RS). Virgílio, como dirigente da UDN, 

teve que endossar a posição do partido como defensor da moralidade pública.

Em 1960, Virgílio foi indicado pela UDN para a coordenação da campanha de Jânio 

Quadros à Presidência da República, sendo essa articulação feita por Magalhães Pinto, 

governador de Minas Gerais, seu amigo pessoal e um dos principais chefes da UDN. Na 

estrutura de campanha, foi o responsável pela implantação da logística e da programação de 

visitas do candidato, enfrentou dificuldades no relacionamento com Janio, em decorrência das 

diferenças de estilo. Estas se relacionavam à condução da campanha. Virgílio pensava no 

planejamento das ações, ao passo que Jânio na sua intuição. Os problemas se apresentaram a 

partir da formalização de Virgílio na direção da campanha por Jânio:

As coisas estavam politicamente decididas, mas não havia nenhuma 
formalização de nada. Até que um dia recebo um telegrama dele, me 
chamando a Campina Grande. Cheguei no Hotel e fiquei esperando ser 
convocado. Passei o dia inteiro e nada. Como não sirvo para palhaço, chamei 
o Zé Aparecido, que estava lá, e disse que ia embora. Alguém falou algo no 
ouvido do Jânio, quando ouço aquele grito: "coronel, estamos perdidos". 
Respondi que não concordava, mas que reconhecia que a campanha tinha que 
ser melhor organizada. Disse que teríamos que organizar uma interpartidária 
séria e uma comissão técnica competente. E tínhamos também que dividir o 
País em 60 ou 70 pólos eleitorais, pois não poderiamos percorrer todo o País, 
e que para cada um desses pólos seriam elaboradas umas fichas com as 
necessidades da região, do Estado e da cidade em que estivéssemos. Ele 
concordou com tudo, mas nunca obedeceu a nada. De todo modo, cumpri as 
linhas gerais da campanha. Mas temos que reconhecer, ele era um monstro, 
foi o maior comunicador de massas que conheci (TAVORA, 1988).

Após a eleição de Jânio, Virgílio recuperou parte da influência na política estadual94, 

perdida após a derrota de 1958, pois, o fato de ter sido um dos coordenadores nacionais da 

campanha janista, o credenciaria para assumir um ministério. Contudo, tal fato não ocorreu. 

Virgílio, por ter apoiado inicialmente a candidatura udenista de Juracy Magalhães, em 

detrimento da aliança com Jânio, deixou desconfianças no presidente eleito. Ainda ocorrería 

manobras do udenista Cid Sampaio, cearense, governador de Pernambuco, um dos principais 

94 Em 04 de janeiro de 1961, o jornal de oposição de esquerda Diário do Povo, fundado e dirigido por Jader de 
Carvalho, na coluna política de Oscar Pacheco Passos, noticiou a eleição de Virgílio Távora pelos jornalistas 
políticos como o político do ano de 1960 no Estado do Ceará, destacando o fato como decorrência da sua 
atuação na política nacional.
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apoiadores de Jânio no Nordeste, contra a ascensão de Virgílio em uma posição de destaque 

colocaria em risco o projeto de Sampaio de se consolidar como uma liderança regional.95

95 Esta versão foi noticiada tanto pelo jornal Diário do Povo (página 2). do dia 1 1 de janeiro de 1961. como o 
jornal O Povo, de 13 de janeiro de 1961 (página 4. coluna de Política).
96 Magalhães Pinto tinha sido o principal apoiador à candidatura de Juracy Magalhães na sua postulação à 
candidatura a presidente da República pela UDN, em contraposição ao apoio à candidatura de Jânio.

No governo Jânio, Virgílio continuou como diretor da NOVACAP e sua permanência 

sinalizou para seus aliados e adversários uma derrota política. Essa foi a terceira crise na 

carreira política de Virgílio, depois do seu apoio ao fracassado golpe militar de Jacareacanga, 

da derrota ao governo do Ceará em 1958. A ação do virgilista Aécio de Borba, um dos chefes 

da campanha janista no Ceará, compensou em parte a perda de prestígio de Virgílio, pois 

viabilizou a nomeação de membros do grupo tavorista para posições do governo federal no 

Estado, antes ocupadas por integrantes do PSD e PTB.

Na política nacional, após a eleição de Jânio Quadros, ocorreram conflitos entre este e 

os principais líderes da UDN em relação a preenchimento de cargos, à política externa e à 

forma personalista de Quadros governar. Carlos Lacerda foi o primeiro a romper com o 

presidente, seguido por Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, que tinha antigos 

questionamentos à forma personalista de Jânio exercer a política.96 Virgílio apoiou a decisão 

de Magalhães Pinto, este além de ter sido seu padrinho de casamento, na condição de 

banqueiro tinha avalizou empréstimos para sua campanha ao governo do Ceará, em 1958.

Em 19 de abril de 1961, Virgílio foi reeleito vice-presidente da UDN na chapa que 

tinha como presidente Herbert Levy, da bancada paulista. No processo eleitoral, seu nome foi 

apoiado pelo grupo realista e por Magalhães Pinto, tendo a oposição dos lacerdistas. Este 

cargo teve importância na permanência de Virgílio nas discussões nacionais.

A partir de maio de 1961, aumentou o isolamento político de Jânio. Havia poucos 

canais de negociação com a UDN, o PSD, e o PTB. Com o distanciamento da UDN, o 

governo perdeu a maioria no Legislativo. Havia ainda um conjunto de políticas contraditórias. 

Se, por um lado, agradava à esquerda, com a política externa independente e desagradava à 

direita, por outro, com uma política econômica de controle dos gastos públicos e liberalização 

da taxa de câmbio, de acordo com as orientações do FMI, satisfazia a setores liberais e do
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sistema financeiro e desagradava à esquerda e a empresários nacionais, em decorrência das 

políticas de restrição ao crescimento econômico.

Em 25 de agosto de 1961, Jânio renunciou à Presidência da República e os ministros 

militares vetaram a posse do vice-presidente, João Goulart. Leonel Brizola liderou a reação 

das forças políticas e militares favoráveis à posse do vice, com apoio das bancadas do PSD e 

PTB, no Congresso Nacional, e uma indefinição do grupo legalista da UDN.

Virgílio teve uma posição dúbia no apoio aos militares contrários à posse de Goulart.97 

Essa postura de Virgílio nos momentos mais tensos da política se repetirão em outras 

ocasiões, quando os seus adversários o acusaram de atitude oportunista, alegavam que assim 

fazendo esperaria o devido tempo para aderir ao vencedor. Os aliados ressaltavam que se 

tratava de uma estratégia de um político, conciliador, experiente e ponderado?*

97 Os noticiários dos principais jornais de Fortaleza. O Povo e o Correio do Ceará, nos dias seguintes à renuncia 
do presidente Jânio Quadros, mostraram poucas declarações de Virgílio de forma indefinida em relação à 
situação nacional.
58 O deputado Wilson Roriz denunciava no Sputinick, série de impressos mandados imprimir por ele no ano de 
1964 e 65. o “caráter oportunista de Virgílio Távora” em vários episódios como na revolta de Jacareacanga. 
quando Virgílio aceita a diretoria da NOVACAP no governo Juscelino. quando foi um dos coordenadores da 
campanha de Jânio à Presidência e tinha sido adversário deste na convenção da UDN, nos fatos posteriores à 
renúncia de Jânio Quadros. Correligionários como Manoel de Castro e Aquiles Peres Mota defendiam a tese 
contrária de Virgílio ter sido um político conciliador e experiente.

No processo de negociação para a posse de Goulart, foi aprovada pelo Congresso 

emenda à Constituição de 1946, instalando o regime parlamentarista. Foi eleito pelo 

Congresso o deputado Tancredo Neves como Primeiro-ministro, para o ministério com maior 

dotação de verbas, o da Viação e Obras Públicas, foi indicado Virgílio. Quais os fatores 

determinantes para esta ascensão de Virgílio? Virgílio aludiu a uma compensação pela UDN, 

por não ter sido indicado por Jânio para o cargo de ministro, e o livre trânsito junto ao PTB e 

PSD:

Fui indicado pela UDN como uma resposta do partido à deselegância de 
Quadros para comigo. A única exigência do Jango era que os ministros da 
UDN não fossem hostis a ele. "Quando lhe levaram o meu nome, ele aprovou 
na hora. ‘É o Virgílio, então eu aceito’, foi assim que ele reagiu ao saber o 
nome da UDN que ocuparia o maior ministério daquele tempo. Veja bem, a 
presidência do Conselho coube ao PSD, na pessoa do Tancredo, então o maior 
ministério tinha que ficar com a UDN, no caso comigo (TÁVORA, 1988).
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Contudo, devem-se lembrar outros aspectos, como a sua militância na UDN legalista, 

a amizade pessoal com João Goulart e o fato de ser um militar da arma de engenharia em um 

ministério em que os militares sempre tiveram forte presença, como expressa Mathias (2004).

No Ministério da Viação e Obras Públicas, Virgílio permaneceu de 7 de setembro de 

1961 até 15 de maio de 1962, quando o gabinete de Tancredo Neves renunciou. As suas 

principais ações como ministro foram as obras de combate às secas, a criação da 

PORTOBRÁS e o Programa Nacional de Transportes. No que se relaciona ao Ceará, houve 

autorização para a ampliação do cais e dragagem do porto do Mucuripe, início das obras de 

pavimentação das rodovias de ligação de Fortaleza com as capitais dos Estados vizinhos, e 

melhorias no sistema ferroviário, construção de redes de abastecimento hídrico e esgoto de 

Crato, Independência e Iguatú, recursos para os serviços de esgotamento sanitário de 

Fortaleza, e início da construção da linha de transmissão de energia de Paulo Afonso para 

Fortaleza (BRASIL, 1961).

4.6 A União pelo Ceará

A partir do final de 1961, começaram as articulações das principais lideranças 

políticas do Estado em relação à eleição do ano seguinte. Na UDN ocorriam negociações para 

indicação dos deputados Edval de Melo Távora e Adahil Barreto como concorrentes ao cargo 

de governador. Foi iniciada negociação para uma aliança entre UDN e PTB. A proposta da 

UDN, com Edval Távora concorrendo para governador, não foi aceita por Jereissati e este 

indicou uma chapa alternativa com o nome de Adahil Barreto" para o cargo, que, por sua vez, 

não foi aceita pelos udenistas.

A aliança entre PSD e UDN era coisa tentada desde a primeira eleição do pós-guerra. 

Virgílio iniciou negociações com o PSD, que isolaria Carlos Jereissati da composição das 

chapas majoritárias. Desde 1954, Jereissati exerceu o papel de terceira força política que 

decidia as eleições. Naquele ano, quando se aliou à UDN, esta conseguiu eleger Paulo

Adahil Barreto, advogado, deputado estadual constituinte em 1947 pela UDN. deputado federal pelo mesmo 
partido em 1950, reeleito nas legislaturas seguintes, defensor da eletrificação no Nordeste, vice-presidente da 
Frente Parlamentar Nacionalista no Congresso Nacional, no momento da sua candidatura, era um político com 
penetração eleitoral nos centros urbanos e no eleitorado nacionalista e de esquerda. Em 1964, foi o relator da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para examinar a conveniência de aquisição, pelo Brasil, do acervo das 
companhias de energia elétrica, de contratos extintos ou em vias de extinção. Teve seu mandato cassado em 
dezembro de 1968 pelo governo militar.
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Sarasate como governador e Flávio Marcílio, então advogado das suas empresas, como vice- 

governador. Na eleição seguinte, no ano de 1958, se aliou ao PSD, venceu as eleições com 

Parsifal Barroso governador.

Contribuía para Jereissati distanciar-se politicamente de Virgílio a sua animosidade100 

com Armando Falcão. O ingresso de Falcão nas negociações para uma aliança das forças 

conservadoras implicou no isolamento de Jereissati e Adahil, o pré-candidato ao governo pela 

UDN.

100 Nas eleições de 1954, Armando Falcão, então candidato ao governo do Estado pelo PSD. promoveu uma 
forte campanha na imprensa nacional (Diários Associados) e na Câmara dos deputados contra Jereissati. este 
aliado do candidato da UDN. Paulo Sarasate. alegando possíveis acusações de contrabando, enriquecimento 
ilícito e favorecimento tributário por parte do governo Getúlio Vargas. Nas eleições de 1962, Falcão acusou 
Adahil Barreto de possíveis tendências comunistas e favorecimento de verbas públicas, através de artigos em 
jornais locais e utilizando-se de reportagens do jornalista David Nasser, na revista O Cruzeiro, de maior 
circulação nacional e pertencente aos Diários Associados.

O embate pelo controle do PTB cearense entre o governador Parsifal Barroso e 

Carlos Jereissati, foi outro fator que concorreu para viabilizar a aliança PSD-UDN, pois, 

quando o diretório nacional do PTB tomou partido pelo segundo, o governador rompeu com o 

PTB, entrando em uma pequena legenda, o PTN, e exonerou os correligionários de Jereissati 

com cargos no Estado. A pretensão de Jereissati para a senatória se chocou com à postulação 

do governador Parsifal Barroso, de uma candidatura ao Senado para alguém do seu grupo.

A oposição de Carlos Jereissati a um amplo acordo envolvendo todos os partidos era 

prejudicial as suas pretensões políticas, pois significaria participar do acordo em posição 

secundária. Por outro lado, os adversários de Jereissati no PSD, PTN e UDN desejavam o seu 

isolamento, o que aumentaria a probabilidade de sua derrota política.

Carlos Jereissati representava uma novidade muito perigosa na política cearense: 

articulado nacionalmente, com recursos financeiros, de formação urbana, com base em 

Fortaleza e o fato de não ter tradição na política do interior do Estado poderia funcionar como 

um fator positivo para alianças com grupos políticos locais que tivessem sido excluídos nos 

acordos da cúpula.

A aliança entre grupos políticos adversários por várias décadas e com fortes divisões 

no plano municipal, como no caso da UDN e PSD, tiveram o crescimento de Fortaleza como
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um importante fator para as mudanças. Todas as eleições para prefeito do pós-guerra até 

1962, em Fortaleza, foram disputadas e, em geral, vencidas por candidatos não filiados à 

UDN ou PSD, como o caso de Acrisio Moreira da Rocha, do PRP, e Cordeiro Neto, do PL. A 

composição do eleitorado da Capital passou a diferenciar-se cada vez mais da do restante do 

Estado, como também o seu peso relativo.101 A aliança UDN-PSD, portanto, minimizaria o 

risco da eleição de um candidato fora do sistema desses partidos.

Outro elemento que concorreu para a união PSD-UDN foi o crescimento da esquerda 

e de políticos ligados aos sindicatos e à linha nacionalista, filiados sobretudo ao PTB, em um 

ambiente de acirrado processo de embate ideológico desde o plano internacional, entre 

Estados Unidos e União Soviética.

A União pelo Ceará, acordo político tentado desde 1946, para as eleições majoritárias 

estaduais, teve naquele momento um objetivo bem definido - a contenção das esquerdas:

Chegou em Fortaleza o Armando Falcão, trazendo a mensagem das forças 
conservadoras do Rio de Janeiro. Naquele momento, tudo indicava que o 
Nordeste iria ser dominado por um grupo de governadores, todos 
comprometidos com as esquerdas. Armando, ex-Ministro da Justiça do 
governo do Juscelino, conversou com o Sarasate, com o doutor Parsifal e com 
os membros do seu partido (PSD), particularmente com o doutor Pimentel (...) 
a União pelo Ceará foi a união das forças de centro contra a esquerda, que, 
aliás, foi tentada também em outros Estados do Nordeste (BEZERRA, 2004).

Em favor da aliança UDN-PSD, deve-se atentar que campanhas políticas competitivas 

implicariam aumentos dos custos; ao contrário de um acordo de cúpula para os cargos 

majoritários, que significaria menor valor de despesas com cabos eleitorais e propaganda, 

como reconheceram Virgílio (TÁVORA, 1988) e outros políticos102 como José Flavio Costa 

Lima, líder dos industriais cearenses, concordando que, em caso de embate entre os dois 

maiores partidos, os gastos seriam grandes. Conforme Costa Lima, “sob este aspecto, nós não 

poderiamos gastar muito’’ (MATOS; ALCÂNTARA; DUMMAR, 1999, p. 25), e 

complementa:

1(11 No início dos anos 1960. Fortaleza representava um terço do eleitorado do Estado, comparado a 1950. quando 
tinha um quarto.
102 Depoimentos de Edilson Távora, Almir Pinto e Moacir Aguiar junto ao Núcleo de Documentação da 
Universidade Federal do Ceará - NUDOC.
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Quando Adahil se lançou, nem Paulo Sarasate, nem Virgílio queriam 
Adahil, pelo simples motivo de que Adahil tinha uma personalidade forte, e 
se fosse eleito, iria fazer um outro grupo dentro da própria UDN. Então, 
eram três grupos e diminuiría a autoridade deles dois. Eu estou falando na 
política, como se fez política aqui. Virgílio estava pensando no poder e na 
chefia do partido: Democracia entre aspas (MATOS; ALCÂNTARA; 
DUMMAR, 1999, p. 26).

Parente (2000) considerou a questão dos custos de campanha como um dos principais 

fatores para a formalização da União pelo Ceará, do ponto de vista de acomodação das 

principais lideranças políticas, que, através de loteamento dos principais cargos, evitariam 

vultosos gastos de campanha.

Não se deve esquecer no processo de formação da União pelo Ceará o desejo de 

poder do político. As manobras visando a isso são comuns nos embates entre partidos, e 

dentro destes, ficando questões importantes, como custos de campanha, subordinadas à luta 

pelo poder.

A aliança PSD-UDN não era novidade em relação a outros Estados. Por exemplo, no 

Rio Grande do Sul, foram aliados contra o PTB; no Rio de Janeiro a UDN apoiou, em 1947, o 

pessedista Edmundo Macedo Soares, do PSD, contra o candidato do PTB; o udenista Seixas 

Dória venceu em 1958 para o governo de Sergipe com o apoio do PSD, o mesmo aconteceu 

com Ribeiro Coutinho, na Paraíba (SANTOS, 2002).

Durante o governo Dutra, aconteceu uma aliança informal entre UDN e PSD no apoio 

ao governo federal. Benevides (1981), ao analisar os interesses econômicos e o perfil dos 

filiados dos dois partidos, não encontrou diferenças significativas entre estes, indicando mais 

variedades de forma e estilo de fazer política. A grande diversidade entre os dois partidos 

estaria na defesa do getulismo. Os interesses econômicos e fatores ideológicos, cada vez mais 

acirrados no início dos anos sessenta, minimizaram as diferenças entre a UDN e a defesa do 

getulismo no PSD, em uma aliança contra os inimigos comuns, o PTB e seus aliados de 

esquerda.103

Não se deve esquecer que, tanto na UDN como no PSD, existiram deputados e senadores que integrariam a 
Frente Nacionalista formada no início dos anos sessenta, com participação da maioria dos deputados do PTB. 
dos comunistas na ilegalidade, porém filiados a outros partidos, e do Partido Socialista Brasileiro. O deputado 
Adahil Barreto, apesar de filiado à UDN, integrava a Frente. A acusação de ser simpatizante dos comunistas foi 
um dos principais fatores da inviabilização da candidatura de Barreto ao governo do Estado pela UDN.
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Para Benevides (1981), o crescimento do PTB, tornando-se a segunda bancada na 

Câmara Federal e que tinha como principal base os trabalhadores urbanos, desestabilizou a 

coalizão PSD-PTB, fazendo com que no governo João Goulart ocorresse uma aproximação do 

PSD com a UDN, como demonstrou o apoio de grande parte do PSD ao golpe de 1964.

Virgílio admitiu que um dos pontos importantes para a viabilização do acordo entre 

PSD e UDN foi o risco de vitória de uma candidatura de esquerda, como a do sindicalista 

Moura Beleza ou mesmo de Adahil Barreto.

Os dados das eleições indicavam perda de competitividade dos dois maiores partidos, 

não apenas em termos locais, mas também no plano nacional."14 Tanto UDN como o PSD 

teria risco de derrota em competir de forma isolada para os cargos majoritários.

Virgílio foi indicado, em 1962, como candidato a governador pela União pelo Ceará, 

teve como vice-governador o pessedista Figueiredo Correia, um político do Cariri, que foi 

escolhido pela necessidade de atendimento dos políticos do Cariri, insatisfeitos com o que 

consideravam o isolamento político da região, conforme declaração de Wilson Roriz, 

deputado federal pelo PSD e desafeto de Virgílio105, e também por representar um quinto do 

eleitorado e um quarto do PIB do Estado.

Existiria alguma relação entre a União pelo Ceará e as conspirações de militares e 

civis contra o governo Goulart? Sobre esta questão, apresentam-se fortes evidências, como: a 

participação de Armando Falcão106 em favor da aliança, como também de Aécio de Borba, 

um dos principais aliados de Virgílio e seu auxiliar de confiança. Ambos, Falcão e Borba 

pertenciam ao IBAD107, uma das organizações que apoiaram o golpe de 1964. Dreifuss (1987) 

citou o apoio financeiro e logístico do complexo IPES/IBAD, na campanha de 1962, aos

11,4 Na composição da Câmara Federal em 1946, PSD e UDN detêm 71,8% dos votos (respectivamente, 52,8% e 
29%); enquanto os outros partidos detêm 28,2%, o PTB tem 7,7%. Em 1950. PSD e UDN detêm 61.4%; o PTB 
passa para 16.8%. Em 1954. PSD e UDN têm 57,7%; o PTB. 17,2%. Em 1958. PSD e UDN têm 56,8%; o PTB. 
20,2%. Em 1962. PSD e UDN têm 53,7%; o PTB. com 29.8%, passa a ser o segundo partido da Câmara Federal, 
praticamente empatado com o PSD, que tem 30,3% (Relatório TSE).
105 RORIZ... (1962).
1(16 Como relata Maram (2002). a estratégia política de JK passava por uma convivência com políticos de 
diferentes linhas ideológicas dentro do governo. Falcão tinha articulação com militares ligados à ESG e pró- 
americanos, enquanto, por exemplo, o economista Celso Furtado mantinha um diálogo com à esquerda.
107 “O IBAD criou a ADEP. patrocinada pela estação da CIA no Rio de Janeiro, dirigia campanhas eleitorais e 
lobbying". Cf. Dreifuss (1987, p. 103). Dreifuss indicou o apoio do complexo IPES/IBAD a deputados e 
governadores em todos os Estados, tendo sido mais ostensivo na campanha de João Cleofas contra Miguel 
An ais em Pernambuco (DREIFUSS. 1987, p. 103).
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deputados federais Armando Falcão (PSD), Paulo Sarasate (UDN), Hildo Furtado Leite 

(UDN), Leão Sampaio (UDN), Martins Rodrigues (PSD), Ossian Araripe (UDN) e Wilson 

Roriz (PSD), todos apoiadores da União pelo Ceará. Na mesma linha de Dreifuss, Girão 

(2005) ressaltou a dificuldade dos candidatos que apoiavam o governo Goulart diante da 

estrutura de campanha dos políticos de oposição apoiados por entidades americanas.

Na eleição para a Prefeitura de Fortaleza, o candidato de esquerda, José de Moura 

Beleza109, conseguiu o segundo lugar, bem próximo do vencedor, o general Murilo Borges, 

apoiado pelos partidos conservadores. Concorreu para a esquerda perder a eleição a 

existência de dois candidatos que disputavam o mesmo eleitorado, Beleza e Péricles Moreira 

da Rocha.

A eleição de 1962 para Prefeito em Fortaleza teve um importante significado, pois, 

pela primeira vez, um candidato de esquerda concorreu com chances reais de ganhar. Para a 

próxima eleição se configuraria um bloco de esquerda formado pelo PTB. PSB, dissidentes 

da UDN, do PSD, e os comunistas, que, assim composto, dificilmente perdería o embate com 

os conservadores.110 A força eleitoral mostrada pela esquerda em Fortaleza teve 

conseqüências sobre a política de alguns municípios, como Camocim e Iguatu, com 

articulação de candidaturas independentes aos partidos tradicionais.

Contra a coligação conservadora, uniu-se a uma parcela minoritária da UDN, que 

apoiou o candidato Adhail Barreto, além do bloco de esquerda e o PTB, controlado por Carlos 

Jereissati, que se elegeu senador.

Virgílio teve em relação ao opositor: mais recursos financeiros, apoio do governo 

estadual, das prefeituras, dos principais chefes políticos locais e da maior parte da 

imprensa111. Apesar da campanha ter sido feita, em grande parte, nos moldes tradicionais,

11,8 Blanchard Girão. um dos fundadores da Rádio Dragão do Mar em 1958, pertencente ao PSD. teve militância 
nesse partido e, posteriormente (em 1962), foi eleito deputado estadual com apoio ostensivo da esquerda. Ele 
tornou-se bastante popular em decorrência de crônica diária retransmitida pela rádio Dragão do Mar, versando 
especialmente sobre a política nacional e local e se posicionando em favor das “reformas de base” (GIRÃO. 
2005).
109 Moura Beleza, funcionário do Banco do Brasil, tinha sido presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará e 
recebeu apoio dos principais sindicatos e partidos de esquerda.
110 Em 1985, nas primeiras eleições para a Prefeitura de Fortaleza depois de 1964, a candidata Maria Luiza 
Fontenele (PT) venceu o candidato Paes de Andrade (PMDB), ex-PSD, e Lúcio Alcântara (PFL), ex-PSD.
111 Apenas a Rádio Dragão do Mar e o jornal O Democrata, dirigido por Jader de Carvalho, apoiavam a 
candidatura de Adahil Barreto.
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através dos chefes locais e cabos eleitorais, foram introduzidas algumas inovações, como 

pesquisas eleitorais qualitativas e quantitativas e assessoria de imprensa.112

A União pelo Ceará ganhou as eleições para governador com uma maioria de 

duzentos e cinqüenta mil votos, elegeu um dos seus candidatos ao Senado, quinze deputados 

federais, quarenta e três deputados estaduais, e as oposições, cinco deputados federais e vinte 

um deputados estaduais. Portanto, Virgílio Távora assumiu o seu primeiro mandato de 

governador com maioria de dois terços na Assembléia Legislativa, suficiente para alterar até a 

Constituição Estadual, se necessário.

A aliança das forças conservadoras no Ceará, a partir de 1962, mesmo com as 

contradições internas, dominou a política do Estado até 1986. Virgílio foi um dos principais 

protagonistas do sistema de poder iniciado nos anos 1960, estando presente, em todas as 

negociações até a primeira metade dos anos 1980.

As principais conseqüências da União pelo Ceará nas décadas seguintes, foram: a 

centralização cada vez maior forte no executivo estadual, a queda de importância dos chefes 

políticos partidários, dos chefes políticos locais, o isolamento da esquerda, e uma perda 

política das regiões do Estado. O governador se tornou um chefe político inconteste do 

Estado. A capital do Estado assumiu maior posição estratégica na política do Estado.

O golpe de 1964 reforçou a tendência de centralização política e administrativa nos 

Executivos federal e estadual, facilitando os acordos de cúpulas. Decisões administrativas 

seriam tomadas de forma mais discricionária referente à alocação de recursos e investimentos 

para as diversas regiões do Estado. Estavam criadas, sob a liderança de Virgílio, as condições 

de implantação de um projeto de modernização conservadora.

O processo de aprendizado de Virgílio na política foi composto de vitórias e derrotas, 

como também de conhecimentos acumulados das suas vivências carregadas de ambigüidade 

entre o moderno e o tradicional, ou seja, na família, na carreira militar, no parlamento e na 

militância partidária, que lhe permitiram incorporar diversas formas de saber das grandes

IP Cópia do relatório dessa pesquisa elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica da Faculdade de Economia 
da Universidade Federal do Ceará consta nos arquivos de Virgílio Távora no Arquivo Público.
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questões do processo de modernização do País, e da parte da política considerada tradicional, 

à parte clientelista.

Assim, Virgílio Távora, ao assumir o governo estadual, era um político maduro e com 

domínio das complexas relações políticas locais e nacionais, sabedor de que tipo de 

modernização desejava para o Ceará e com conhecimento técnico dos principais instrumentos 

para atingir este fim.
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5 VIRGÍLIO TÁVORA: POLÍTICO LOCAL COM PRETENSÕES NACIONAIS

A partir da formação de Virgílio Távora e de suas diversas influências, pode-se 

analisar com mais clareza e detalhes, nesta seção, a parte mais instigante de sua trajetória: os 

dois mandatos como governador do Ceará, um mandato como deputado federal e dois como 

senador, incluindo a sua participação como constituinte.

A conquista do governo do Ceará era o grande objetivo do grupo tavorista desde 

Belizário Távora, tio-avô de Virgílio, preterido por Justiniano de Serpa no início dos anos 

1920. Fernandes Távora foi interventor do Ceará em 1930, por nove meses apenas, 

postulante ao cargo, derrotado dentro da UDN por Faustino de Albuquerque em 1947, o 

mesmo sucedendo com Edgar de Arruda em 1950.

Virgílio tentou candidatar-se a governador em 1954, tendo cedido em favor de Paulo 

Sarasate; em 1958, foi derrotado. Venceu a eleição de 1962, em uma aliança das principais 

forças conservadoras e foi reconduzido ao cargo em 1979, por indicação do governo militar.

Nos casos de Belizário e Fernandes Távora, o discurso político tinha como 

referência principal a proposta de progresso do Ceará. Esta proposta traria a mudança das 

elites oligárquicas, tidas por eles como as grandes responsáveis pelo atraso do Ceará. As 

mudanças no campo econômico ficavam em um plano secundário. Virgílio inverteu o 

discurso dos seus parentes, promovendo a industrialização, a implantação de infra-estrutura 

de energia, transporte e comunicações de forma planejada, fatores que forçariam mudanças 

nas elites políticas e empresariais.

Virgílio assumiu o governo em março de 1963, tendo a coligação UDN-PSD-PTN 

elegido 43 deputados e a oposição, 21 parlamentares. A maioria na Assembléia Legislativa 

permitiu aprovar as mensagens do Executivo, especialmente no que se relaciona à 

reorganização da estrutura do Estado para a execução do PLAMEG.11, Virgílio articulou a 

aprovação de alterações estruturais na administração do Estado, que implicaram uma

11 ’ Dada a importância do PLAMEG. no próximo capítulo será analisada, de forma mais aprofundada, a proposta 
de planejamento de Virgílio nos dois mandatos como governador.
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centralização administrativa, no Executivo, das áreas com maior quantidade de recursos e 

impacto na atividade econômica e uma queda da influência direta dos políticos nestas áreas.

5.1 O Primeiro Governo Virgílio: planejamento e chefia política

Antes de assumir o governo, Virgílio Távora negociou com o então governador 

Parsifal Barroso a criação dos órgãos que seriam os principais responsáveis pela intervenção 

planejada no Estado: a SUDEC, uma autarquia com o objetivo de “planejar e orientar o 

desenvolvimento econômico e social do Estado” (CEARÁ, 1963a), similar às funções da 

SUDENE para o Nordeste; a CODEC, empresa de economia mista sob controle acionário do 

Estado do Ceará, encarregada de promover a industrialização e a implantação de distritos 

industriais no Estado; e o BEC, com funções de financiamentos de curto e médio prazos para 

empresas industriais e comerciais. Foram criadas também as secretarias especiais, do 

Planejamento e da Coordenação Administrativa. Virgílio, ao iniciar sua primeira gestão 

encontrou a estrutura administrativa adaptada à execução do PLAMEG.

A equipe administrativa foi formada com base em dois critérios, determinados por 

Virgílio: as indicações políticas por parte dos partidos da coligação e indicações consideradas 

técnicas, estas da responsabilidade de Virgílio. Virgílio adotou a prática política de insular 

estas indicações técnicas de influências partidárias, estratégia esta utilizada por diversos 

políticos, como Getúlio Vargas, a partir dos anos 1930; e JK, no exercício do governo de 

Minas Gerais e na Presidência da República.

O insulamento burocrático seria o processo de proteção do núcleo técnico do Estado 

contra a interferência oriunda do público ou de outras organizações intermediárias (NUNES, 

2003, p. 34). Ou seja, são estruturas estatais que estão isoladas de influências diretas de 

políticos, demandas populares, e teriam objetivos específicos. O insulamento teve sua 

introdução no País no período getulista pós-1930.

Da mesma forma que JK, quando criou os Grupos Executivos para acompanhar a 

execução do Plano de Metas, recrutando técnicos junto a várias instituições federais; Virgílio 

Távora criou um grupo informal, composto por técnicos do Banco do Nordeste, Universidade 

Federal do Ceará e SUDEC, para acompanhar a elaboração e execução do PLAMEG, com a 

coordenação direta de Aécio de Borba, pessoa de sua confiança. Dentro deste processo de
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insulamento burocrático, a SUDEC teve seu quadro técnico e seus dirigentes nomeados 

diretamente por Virgílio, forma esta utilizada para as outras instituições ligadas à indústria e 

infra-estrutura, como a CODEC, CODECIF e BEC. Este procedimento foi inovador na da 

administração estadual, pois o incentivo à industrialização do Ceará necessitava de estruturas 

burocráticas ágeis, o que a máquina tradicional do Estado não podería fazer.

As experiências de Virgílio na ESG, como deputado federal, diretor da NOVACAP e 

Ministro da Viação e Obras Públicas mostraram-lhe as vantagens do insulamento. A 

implantação da estratégia de insulamento necessitava da disponibilidade de técnicos 

especializados. A melhoria do ensino universitário, a criação do DASP nos final dos anos 

1940, a disseminação de cursos de Economia, Administração e Engenharia, disponibilizaram 

maior quantidade e qualidade de quadros para funções que necessitavam do conhecimento de 

modernas técnicas de projeto e planejamento.

No caso do Ceará, a criação do Banco do Nordeste em 1952, da Universidade Federal 

do Ceará em 1955 e da SUDENE em 1959, foi por demais importante na formação de um 

quadro qualificado para servir na burocracia estadual. Estas três instituições promoveram um 

conjunto de intercâmbios com universidades e centros de pesquisa do Sul do País, 

universidades americanas e a CEP AL, em planejamento, projetos e modernas técnicas de 

gerenciamento de empreendimentos privados e públicos.

A aliança de Virgílio com a tecnoburocracia se mostrava interessante, pois mantinha 

o espaço para a condução política tradicional com os chefes políticos e, ao mesmo tempo, 

tinha o domínio das políticas modernizantes mediante o controle direto sobre estes técnicos, 

dos demais deputados e chefes políticos. Os contatos dos secretários técnicos e dirigentes de 

companhias estatais com os políticos tinham o controle de assessores da extrema confiança do 

governador114, no caso do primeiro governo Virgílio, Aécio de Borba e Moacir Aguiar. Os 

dirigentes dos órgãos que eram responsáveis pelo planejamento tinham compromisso político 

com o governador e suas decisões estavam em acordo com as políticas do governo.

114 Esta forma de condução seria adotada pelos governadores que sucederam a Virgílio Távora. incluindo-se 
Tasso Jereissati e Ciro Gomes.

As indicações políticas da UDN foram: para a Secretaria de Governo e Administração, 

Moacir Aguiar, deputado, ex-chefe de gabinete de Virgílio quando este era ministro do
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governo parlamentarista; para a Secretaria do Interior e Justiça, Gentil Barreira, um dos 

chefes da antiga ala saboísta e ex-deputado; para a Secretaria da Agricultura, Edval de Melo 

Távora, deputado, que exerceu a mesma secretaria no governo Paulo Sarasate; como 

secretário-adjunto da Educação, João Frederico Ferreira Gomes.

As indicações do PSD foram: para a Secretaria de Saúde, Waldemar Alcântara, ex- 

deputado, professor da Faculdade de Medicina e principal interlocutor na discussão da “União 

pelo Ceará”; na Secretaria da Educação, o deputado Hugo Gouveia; para Secretaria sem pasta, 

Vicente Augusto Ferrer, notório líder político da zona sul do Estado; para Secretaria de 

Polícia e Segurança Pública, o coronel Clóvis Alexandrino, cunhado do deputado Joel 

Marques, um dos principais líderes pessedistas da região dos Inhamuns.

O PTN indicou Chagas Vasconcelos, deputado, para a secretaria de Trabalho e Ação 

Social. O PTN. conforme Parsifal Barroso, considerou este cargo pequeno para a 

importância do ex-governador na formação da aliança.115 Chagas Vasconcelos, no início de 

1964, pediu demissão. Tornou-se um dos mais importantes membros da bancada de oposição 

na Assembléia Legislativa. A nomeação de subsecretário feita diretamente por Virgílio e a 

pouca autonomia do secretário foram os motivos alegados para o pedido de demissão.116 Esta 

prática adotada por Virgílio diminuiu o poder dos secretários políticos e uma forma adicional 

de controle pelo governador da estrutura administrativa do Estado.

115 A Palavra... (1963).
116 A Demissão... (1964).

As indicações técnicas de escolha de Virgílio foram: para a Secretaria da Viação, 

Obras e Energia, o professor da escola de Engenharia, José Lins de Albuquerque, depois 

substituído pelo engenheiro e professor da UFC, Vicente Fialho; para a Secretaria da 

Fazenda, o general Edson Ramalho, com antigas ligações com a família Távora; para diretor 

do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Antônio Gouveia Neto. Aqueles 

setores que tinham mais recursos financeiros e maior responsabilidade na execução do Plano 

de Governo ficaram sob a administração direta de Virgílio.
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Aécio de Borba era um dos poucos Secretários que tinha relações política e de 

amizade, nascida da proximidade das suas famílias.117 118 Foi um dos principais articuladores da 

União pelo Ceará, vice-prefeito de Fortaleza, efetivado no cargo de Prefeito, pela saída do 

titular, o general Cordeiro Neto, e foi coordenador no Ceará da campanha de Jânio 

Quadros. Foi nomeado para uma Secretaria sem pasta, depois transformada em Secretaria 

de Planejamento, Aécio de Borba teve como principal atribuição o acompanhamento das 

ações do PLAMEG e também as nomeações do pessoal técnico, como se depreende, uma das 

funções mais estratégicas e de confiança do governador.

117 Aécio de Borba, radialista, publicitário, político, filho de José de Borba Vasconcelos, professor da Faculdade 
de Direito do Ceará, companheiro de partido de Fernandes Távora desde os anos 1920. Em 1930. foram presos 
na mesma cela e. com a vitória da Revolução de 1930. saiu da prisão para assumir a Secretaria de Polícia na 
interventoria do doutor Távora. Em 1945. filiou-se à UDN. sendo eleito deputado federal, formando o grupo 
tavorista.
118 Conforme entrevista concedida por Aécio. eleito Jânio, este o convidou para assumir uma das quatro vice- 
chefias da Casa Civil, não aceitou em decorrência de negócios em Fortaleza e o salário oferecido não ser 
suficiente para cobrir as despesas com a família em Brasília. Foi criticado por políticos aliados por recusar um 
cargo estratégico, o de principal responsável pela articulação política janista no Nordeste.
119 Assim, foram indicados os técnicos do BNB. Dirceu de Figueiredo Neto, para a SUDEC, e Arylo Holanda, 
primeiro presidente do Banco do Estado do Ceará.

O PLAMEG foi anunciado desde a campanha eleitoral em 1962. Antecipava as 

grandes diretrizes, privilegiando a industrialização, eletrificação e infra-estrutura. Após o 

anúncio da vitória, Virgílio instalou um grupo de trabalho, no Rio de Janeiro sob a 

coordenação de Hélio Beltrão, composto por técnicos do BNB, da UFC e do governo do 

Estado, e com acompanhamento direto de Virgílio. Em todos os pronunciamentos de Virgílio 

era enfatizada a importância do PLAMEG. O processo de divulgação do PLAMEG constituiu 

outra das novidades do governo Virgílio, foi planejado segundo modernas técnicas 

publicitárias e elaborada as estratégias de campanha de informação conforme o público-alvo: 

empresários, políticos, funcionários públicos e à população em geral (ROCHA, 2004).

No recrutamento do segundo escalão da burocracia, Virgílio deu prioridade ao 

preenchimento de quadros técnicos dentro da estratégia do insulamento: concurso, indicação 

direta do governador ou por delegação deste a Aécio de Borba (VASCONCELOS, 2003). A 

origem desses quadros foi, em maior peso, do BNB119, UFC, SUDENE e oficiais militares.

A Secretaria de Educação foi desmembrada da Secretaria de Saúde. A área de 

educação foi reestruturada, agregando-se à de cultura, sendo-lhes atribuídas funções de 

planejamento, execução e supervisão no âmbito de ensino, ciências e cultura. Foram criadas
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superintendências regionais de Educação e Cultura nas diversas regiões do Estado (VIEIRA, 

2001). Esta estrutura se encontra em funcionamento com pequenas modificações.

Para a equipe da Secretaria da Educação, apesar de ter nomeado Hugo Gouveia, de 

origem política e posições conservadoras, Virgílio indicou técnicos com explícita militância 

de esquerda, justificando a possível contradição e riscos, por serem os melhores quadros 

existentes à época no Ceará:

Recordo-me que, quando falei no nome da Luíza Teodoro, me disseram que 
eu estava louco. "Aquilo é uma comuna, é uma subversiva. Você está louco, 
Virgílio". Foi assim que reagiram, mas convidei a Luíza para o meu governo. 
Faziam parte da equipe o Lauro de Oliveira Lima, os irmãos Evaristo e Edgar 
Linhares, o seu pai, o Luiz Edgar Cartaxo de Arruda, Iracema Santos e tantos 

■* outros. Eles fizeram uma revolução. Trouxeram o Paulo Freire a Fortaleza
(TÁVORA, 1988).

Dentre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação, destacou-se a vinda de 

uma equipe da Universidade Federal de Pernambuco, liderada por Paulo Freire, para adoção 

em escala experimental do método deste pesquisador na periferia de Fortaleza. Em um 

segundo momento, ocorrería a sua extensão para o interior do Estado, coordenada pela 

professora Luiza Teodoro Vieira. " Para expandir as vagas do ensino médio, implantou os 

Anexos do Liceu do Ceará, utilizando a estrutura ociosa de escolas primárias sem a 

necessidade de formalização de novas escolas de ensino médio, que demandaria maior tempo 

e em decorrência dos trâmites burocráticos e custos financeiros. A elaboração do Livro da

professora, organizado por Luiza Teodoro ' , tinha por objetivo orientar o professorado 

primário do Ceará em novas técnicas educacionais, como parte da estratégia de treinamento 

dos professores do ensino básico (VIEIRA, 2001).

Virgílio, apesar de eleito com apoio de forças conservadoras, arriscou-se em nomear 

uma equipe formada por pessoas com notórias posições de esquerda em um momento tenso e 

de grandes debates ideológicos. Essa aparente contradição tinha explicações: Virgílio trazia 

de sua formação militar a idéia de que o analfabetismo era um empecilho para a modernização 

do Brasil, e uma das equipes mais competentes nesta área era a liderada por Lauro de Oliveira 

Lima. Um segundo elemento a ressaltar é que, do ponto de vista do jogo político, a presença

120 CONVÊNIO... (1964). Noticiou o convênio e autorização do governador para a implantação do método Paulo 
Freire.
121 O livro ainda tinha a autoria das professoras Maria Antonieta Cais e Maria Helena Accioly.
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de um grupo de esquerda diminuiría as tensões com os oposicionistas, abrindo possíveis 

canais de diálogo. E finalmente, projetar a imagem de modernidade ao adotar no Ceará o 

método de alfabetização de Paulo Freire, de amplo reconhecimento no País e Exterior.

Após o golpe militar de 1964, a equipe foi desfeita e perseguida pelos militares. A 

situação foi amenizada pela ação do governador, como disse Luiza Teodoro:

Virgílio Távora não seguiu a orientação dos militares de exonerar os técnicos 
de suas funções no Estado. Recusou-se a fazer isso. Desarticulou a assessoria 
para que nós pudéssemos manter os nossos empregos. (...) ele me comunicou 
que havia perigo e me perguntou se eu (Luiza Teodoro) tinha para onde ir. Eu 
tinha um amigo no Rio e fui para lá. Foi o governador quem providenciou a 
passagem e tinha sempre o cuidado de pedir a amigos para saber como eu 

p?estava. ~

Para Edgar Linhares, chefe da Assessoria Técnica da Secretaria de Educação, “se não 

fosse Virgílio, a revolução no Ceará podería ter sido mais sangrenta. Ele impediu que muita 

gente fosse presa. Ele protegeu quem pôde”. As posições de Virgílio representaram 

importante elemento para a manutenção do diálogo, nos anos seguintes, com a esquerda local 

e nacional bem como de sua imagem de conciliador e de militar com capacidade de 

diálogo.* 123 124

P2 Jornal O Povo, dia 28 de março de 2004, caderno especial sobre os 40 anos do golpe militar.
123 Id.
124 Depoimentos de adversários como Blanchard Girão, jornalista e deputado estadual cassado em 1964, e de 
membros da própria equipe de Lauro de Oliveira Lima reforçaram este discurso.

A oposição a Virgílio, antes de 1964, tinha como principais lideranças: o senador 

Carlos Jereissati; o deputado federal Adahil Barreto; José de Moura Beleza; e o deputado 

Wilson Roriz, no Sul do Estado. Em 1963 faleceu Carlos Jereissati, desarticulando a 

oposição, que o tinha como principal referência na condição de presidente do PTB local.

O deputado Wilson Roriz, após 1964, continuou na oposição a Virgílio, por questões 

ligadas aos interesses da região do Cariri. Na ocasião, Roriz acusou Virgílio de não priorizar 

os investimentos governamentais no Cariri, de ser inviável a linha de transmissão de energia 

Milagres-Fortaleza, que traria energia elétrica de Paulo Afonso para a Capital; de 

irregularidades administrativas, notadamente em relação aos gastos com publicidade. Estas
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acusações foram feitas pela imprensa nacional e local, como também através da publicação de 

folhetos patrocinados por Roriz denominados Sputnickl2\

A oposição a Virgílio foi a mais fraca, até então, a um governante do Estado em um 

período republicano, em decorrência da aliança entre os dois maiores partidos. A imprensa, à 

exceção de pequenos jornais com pouca penetração no interior do Estado, apoiava Virgílio, 

destacando-se o jornal O Povo, e os jornais, rádios e televisão de propriedade dos Diários 

Associados, ajudados pela Assessoria de Imprensa, que funcionava dentro das normas 

modernas da comunicação. Na Assembléia Legislativa, os opositores constituíam uma 

pequena banca de deputados com pouca margem de manobra. Virgílio mantinha diálogo com 

setores de esquerda e nacionalistas, sinalizando posições favoráveis às bandeiras defendidas 

por esses grupos, como seu pronunciamento favorável às reformas de base126, além de 

relações de amizade com o presidente Goulart e um diálogo com Miguel Arraes.

Virgílio mantinha diálogo com as diversas correntes ideológicas. Em um momento de 

grande polarização ideológica no País e no plano internacional. Virgílio ao assumir o governo 

do Estado, viajou aos Estados Unidos para negociar recursos, junto à Aliança para o 

Progresso “ , tendo sido um dos primeiros governadores do Brasil a fazer convênios com esse 

programa de ajuda para os países da América Latina, criado pelos Estados Unidos para 

contrapor a influência esquerdista depois da vitória da Revolução Cubana. Foi celebrado 

também um acordo de ajuda financeira para a educação, o convênio MEC-USAID-Secretaria 

de Educação do Ceará. Existia na época, por parte do governo americano, orientação para 

esses acordos serem feitos apenas com governos amigos (LAGE, 2001; DREIFUSS, 1987); 

Virgílio era um desses governadores confiáveis para os Estados Unidos.128

O golpe militar de 1964 colocou Virgílio diante de alguns problemas: amigo pessoal 

de João Goulart, ministro do governo parlamentarista e interlocutor do presidente deposto,

A alusão ao nome Sputnick, o primeiro satélite artificial, lançado pela URSS é explicado em um dos seus 
números relacionado à pretensa capacidade de comunicação do panfleto, atingindo todos os segmentos da 
sociedade cearense.
1-6 No dia 30 de março de 1964. na coluna do jornal O Povo “Por Um", editada pelo jornalista Ezaclir Aragão. 
foi publicado parte do pronunciamento feito por Virgílio na TV Ceará, no dia anterior, em que defendia as 
reformas de base do governo Goulart.
127 VIRGÍLIO... (1963).
128 Outros exemplos de governador de Estado que tinham política semelhante a Virgílio: Petrônio Portela no 
Piauí e José Sarney no Maranhão, ambos integrantes da Banda de Música.
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1 ?9tendo conseguido verbas federais para execução do PLAMEG ~ ; não-partícipe direto das 

articulações prévias com vistas ao golpe; suas declarações foram favoráveis à manutenção da 

legalidade aos jornais locais e do Sudeste; e com a agravante da presença de alguns 

simpatizantes de esquerda no seu governo. Estes aspectos provocaram, nos primeiros 

momentos do golpe, tentativas para a sua destituição, especialmente por parte de uma 

guarnição militar de Fortaleza, o 10° Grupo de Obuses, comandado pelo major Egmont Bastos 

Gonçalves. Esse militar era filho do ex-deputado estadual Joaquim Bastos, político filiado à 

Liga Eleitoral Católica nos anos 30 e inimigo dos Távora.129 130

129 A partir de dados de execução financeira do PLAMEG para o ano de 1963. cerca de 68% dos recursos 
tiveram origem de fontes do governo federal.
130 Ver carta do general Josias Ferreira Gomes dirigida a Virgílio, conforme Anexo 8.
131 POR um. Jornal O Povo, Fortaleza. 10 abr. 1964. p. 4.

Na Assembléia Legislativa do Ceará, o deputado Nogueira Diógenes liderou 

negociações para solicitar o impeachment do governador. O jornalista Ezaclir Aragão, na sua 

Coluna Por Um, do jornal O Povo, narrou a sua versão para o caso:

Se o santo de Virgílio não fosse tão forte a trama teria passado nos 
bastidores. Todavia, na hora h, os adversários do coronel Virgílio caíram 
fora, deixando o Sr. Nogueira Diógenes só na arena. Antes do malogro 
houve medição de forças entre Nogueira e Virgílio, o deputado alegava 
força entre os militares. Virgílio usou a amizade pessoal com o general 
Justino Alves Bastos e Castello Branco. O deputado Nogueira Diógenes 
quis se vingar de Virgílio por ter sido preterido para a Secretaria de 
Agricultura131.

Aragão era um jornalista que funcionava como um porta-voz informal de Virgílio e 

sua coluna era utilizada para enviar mensagens a aliados e adversários políticos. Quando foi 

tornado público, o episódio serviu para sinalizar a todos que Virgílio ainda detinha poder no 

Estado e prestígio entre as autoridades militares, como o comandante do IV Exército, o 

general Justino, e o próprio presidente da República. O coronel Virgílio sabia se comunicar 

com os seus pares.

As pressões em relação à destituição de Virgílio prosseguiram de forma indireta. O 

general Justino Alves Bastos, comandante do IV Exército, sediado no Recife, autorizou 

investigação sobre acusação de possível enriquecimento ilícito e acobertamento de 

comunistas por parte do seu principal secretário, Aécio de Borba. Formou-se uma comissão 

de investigação com participação de fiscais da Receita Federal, sob a chefia do fiscal Mussa
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Demes, não encontrando as possíveis irregularidades, e nem provas da acusação de simpatias 

por elementos comunistas.

O passado de Aécio desautorizaria a afirmação de pretensa simpatia esquerdista, pois 

era empresário, com ligações com o IBAD, e chefe de campanha de Jânio Quadros no Estado 

do Ceará. Outra pressão dos militares do Recife foi o pedido de substituição do general Clóvis 

Alexandrino, na Secretaria de Polícia, por um coronel do Exército. Virgílio, segundo Aécio, 

disse para o comandante da 10a Região Militar que ainda era governador e, por isso, não 

aceitaria indicações externas para o seu secretariado.132 133

132 Conforme declarações efetuadas por Aécio de Borba, em entrevista (VASCONCELOS. 2003).
133 Aécio de Borba, em entrevista concedida em 19 de junho de 2003, confirmou a informação contida no livro 
de Marcelo Linhares. “Virgílio e seu tempo" (VASCONCELOS. 2003).
134 Airton Rocha, em entrevista, confirma esta versão do discurso de Virgílio (ROCHA. 2004).

A articulação para preservar o mandato do governador teve a liderança do marechal 

Juarez Távora, um dos principais chefes do movimento. O então coronel Tácito Teófilo 

Gaspar de Oliveira, comandante do 23° Batalhão de Caçadores, mostrou-se favorável a 

Virgílio. O vice-governador Figueiredo Corrêa, apesar de ser instado a assumir o governo 

pelo major Egmont, negou-se a fazê-lo. Concorreu ainda para a manutenção do mandato a 

articulação de Virgílio entre os políticos do Estado e militares do seu círculo de amizades e a 

sua condição de chefe de uma corrente com grande tradição na política do Estado.134

A nova realidade política colocou grande parte dos embates dentro do sistema de 

apoio ao novo governo. No Ceará, o deputado Paulo Sarasate, amigo pessoal do marechal 

Castello Branco, se tornou o principal interlocutor político do presidente. Na solenidade de 

inauguração da linha de transmissão de energia de Paulo Afonso a Fortaleza, o governador 

Virgílio Távora, na presença de Castello Branco, elogiou o presidente deposto João Goulart 

que liberara verbas federais para o empreendimento. Esse fato marcou a ruptura entre Virgílio 

e Castello e a consolidação da liderança de Paulo Sarasate na nova estrutura de poder.

Os desdobramentos da posição assumida por Virgílio puseram em risco o cargo de 

governador, com ameaça de cassação. Airton Rocha, publicitário, na época residente no Rio 

de Janeiro e trabalhando para o governo do Estado, sabedor de que o processo de cassação de 

Virgílio estava na sua fase final para apreciação por parte de Castello, comunicou o fato a 

Virgílio (ROCHA, 2004).
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Virgílio viajou ao Rio de Janeiro em companhia de dona Luiza e manteve contato com 

o seu tio marechal Juarez Távora, então Ministro da Viação e Obras Públicas (ROCHA, 

2004). Juarez teve audiência com o presidente Castello Branco, que foi convencido de que 

cassar um membro da família, militar e um dos principais dirigentes udenistas seria criar mais 

frentes de atritos para um governo carente de legitimidade. A presença de dona Luiza foi um 

importante fator para a ação de Juarez Távora no episódio, pois este nutria grande afeição à 

mulher do sobrinho.

A razão de Virgílio ter assumido tal postura, conhecedor do risco, não pode ser 

buscada apenas nas relações de amizade que unia Virgílio a Goulart, mas poderia sinalizar 

uma demonstração de força para os seus opositores militares e civis ligados a organizações de 

direita, que no decorrer do ano de 1964 continuaram a conspirar para a cassação do mandato 

do governador.

Virgílio, além de entender os códigos da política, compreendia a linguagem militar. 

Nas negociações após o golpe, Virgílio soube agir dentro da lógica militar, utilizou as 

amizades feitas no quartel, pois muitos oficiais tinham sido colegas ou alunos seus, e estavam 

em posição de comando, ou conduzindo IPMs ou desempenhando funções destacadas na 

burocracia estatal. Não se deve esquecer, nessa rede de amizades de Virgílio, a presença da 

família; seu tio Juarez Távora representava uma das legendas dos militares golpistas e um dos 

articuladores da condução do general Castello Branco à Presidência da República.

No período pós-1964, apesar da perda de várias garantias constitucionais e da maior 

centralização decisória no executivo federal, as negociações políticas continuaram ocorrendo. 

A novidade passou a ser o aumento de importância de outra instância, a militar, que, de forma 

discricionária, interferiu nas várias instâncias do poder político. A figura do Inquérito Policial 

Militar - IPM, em termos locais e nacionais, ganha uma dimensão supra-institucional. No 

caso do Ceará, o coronel Egmont Bastos Gonçalves assumiu o papel de tutor da nova ordem 

no Estado, uma espécie de poder paralelo. Em termos nacionais, da mesma forma, grupos de 

militares passavam a determinar as formas de condução da política, como o surgimento da 

LIDER - Liga Democrática Radical, que lançou um manifesto propondo o restabelecimento
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do Comando Revolucionário, o fechamento do Congresso e cassações de mandatos 

(ARAÚJO, 2004)135.

133 No plano nacional, houve, em junho de 1964, as cassações do governador de Goiás, o coronel Mauro Borges 
e parte do seu secretariado, e do ex-presidente JK, fez com que o PSD retirasse apoio ao governo militar.
136 Virgílio, antes do golpe de Estado, tornava notória a sua amizade com Goulart e dava sinalizações para os 
apoiadores do presidente em relação ao seu apoio à legalidade. Miguel Arrais, governador de Pernambuco 
deposto na época do golpe, afirmou ao jornal O Povo, em 31 de março de 2004. p. 10 (caderno especial 40 anos 
do golpe militar de 1964). que os apoiadores de Goulart esperavam uma reação ao golpe, além dele próprio, de 
quatro outros governadores do Nordeste. Petrônio Portela no Piauí: Virgílio Távora no Ceará: Aluisio Alves no 
Rio Grande do Norte; e Seixas Dória em Sergipe. Esses fatos deveríam ser de conhecimento dos articuladores do 
golpe, tendo em vista a grande rede de informações, como expressa Dreifuss (1987).

Em 1965, o governo militar promulgou o Ato Institucional número 2, que extinguiu os 

partidos políticos. Virgílio, segundo Benevides (1981), deu apoio ao ato assinado por Castello 

Branco. Virgílio e Paulo Sarasate foram os principais articuladores, no Estado, da criação da 

ARENA, partido de apoio ao governo militar, cujo comando eles dividiam.

Por estar no governo, Virgílio teve maiores facilidades para dominar a nova estrutura 

partidária. A oposição, pelo lado da esquerda, tinha sido afetada pelas cassações de mandatos, 

além de prisões de militantes, e, no campo conservador, alguns políticos que antes do golpe 

estavam na oposição se filiaram a ARENA.

A ARENA abrigou a maioria das forças políticas que integraram a União pelo Ceará, 

a UDN e parcela do PSD, ficando com o MDB. o partido da oposição consentida, o grupo do 

antigo PSD, chefiado por José Martins Rodrigues, parcelas do PTB e da esquerda. Os 

principais chefes políticos do MDB tinham amizade pessoal com Virgílio, como Mauro 

Benevides, Francisco das Chagas Vasconcelos, Castelo de Castro, Figueiredo Correia e o 

próprio José Martins Rodrigues, sendo este um dos fatores para a pouca agressividade da 

oposição no segundo momento do governo Virgílio.

As tensões ocorridas com Castello Branco, desde a atitude dúbia de Virgílio136 em 

relação ao golpe de Estado, fez Virgílio perder a condição de interlocutor privilegiado no 

processo de negociação da sua sucessão. Entretanto, mesmo sabendo do poder de Paulo 

Sarasate, apresentou ao presidente Castello Branco, em carta, a sua proposta de nomes para o 

cargo de governador, colocando Gentil Barreira e Adauto Bezerra.
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No caso dos governadores, o regime militar aumentou o controle com o objetivo de 

evitar a eleição de opositores, quando, em 1965. Haviam sido eleitos Negrão de Lima na 

Guanabara e Israel Pinheiro, em Minas Gerais, ambos do PSD, com apoio de JK. Para a 

eleição de 1966, procedeu-se a alteração das Assembléias Legislativas elegerem os 

governadores e, como a ARENA tinha maioria em todas as assembléias, à exceção da 

Guanabara, o governo militar indiretamente indicaria o governador.

As disputas pelo cargo de governador, antes feitas entre partidos, passou a se 

processar dentro da ARENA com a arbitragem da cúpula do governo militar. Na eleição de 

1966, Virgílio perdeu a legenda para se candidatar a senador, vaga esta destinada a Paulo 

Sarasate. Virgílio optou pela postulação a deputado federal, obteve a maior votação entre os 

candidatos de todos os partidos nessa eleição.

Os dois nomes indicados por Virgílio para o governador eram políticos que viviam 

momentos diferentes: Gentil Barreira, em idade avançada, com problemas de saúde, antigo 

chefe udenista e presidente da ARENA, e o major Adauto Bezerra, em início de carreira 

política, de origem udenista e chefe de grupo em Juazeiro do Norte, tinha uma série de 

aspectos favoráveis a sua postulação: o apoio de 38 dos 50 deputados da ARENA e pertencer 

o candidato à maior força partidária que se integrou na ARENA. A indicação de Barreira era 

uma manobra de Virgílio, pois o seu candidato era Bezerra, pois a:

(...) sua candidatura será fator preponderante e decisivo para a continuidade 

da obra de reintegração daquela porção territorial na comunidade cearense, a 

qual sempre viveu marginalizada do Ceará, mercê de forte influência cultural 

e econômica exercida pelo Estado de Pernambuco.157

137 Carta citada na publicação Inventário, do Acervo Virgílio Távora (CEARÁ. 2004, p. 121).

Virgílio, nessa carta, sabedor da maior força de Sarasate, apelou para outros fatores 

que julgava importantes para Castello Branco - a condição de militar e udenista de Adauto, e 

sua capacidade para manter a unidade do Ceará.

Os argumentos não foram suficientes para convencer Castello Branco. Adauto Bezerra 

narrou a forma de escolha do futuro governador: 137
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(...) na época, o presidente Castello Branco pediu que se fizesse uma lista de 
cinco possíveis candidatos ao governo do Estado. Esta lista seria votada pelos 
deputados estaduais. Então os deputados votaram nos cinco que deviam ir à 
apreciação do presidente Castello. Saiu em primeiro lugar Paulo Sarasate, o 
segundo Plácido Castelo, o terceiro eu (Adauto Bezerra), o quarto Valdemar 
de Alcântara e o quinto Murilo Borges. O presidente pediu que nós fôssemos 
a Brasília. Lá o presidente sentou na cabeceira da mesa e os cinco ali, mais o 
Flávio Marcílio que era presidente do partido. O presidente pegou a relação e 
leu: os senhores escolheram livremente os cinco elementos, todos em 
condição de governar o Estado do Ceará. Ele pegou a relação, na época o 
Paulo já estava adoentado13' e o presidente sabia. Em seguida colocou, Paulo 
Sarasate o primeiro lugar, um nome excelente, um nome nacional, mas eu vou 
precisar do doutor Paulo aqui no Senado. Ele vai ser senador. Segundo 
Plácido Castelo. Aí o Marcílio (...) elogios, Waldemar (...) elogios, Eu 
(Adauto) elogiei, e simplesmente ele (Castello Branco) disse: como há um 
consenso, está escolhido o doutor Plácido Castelo. (...) todos elogiaram, o que 
se sabia? Que o Paulo Sarasate já tinha combinado com o presidente que o 
candidato seria o Plácido (BEZERRA, 2004).

Linhares (2003) afirmou que Sarasate tinha conhecimento prévio da escolha de 

Plácido e existia uma amizade anterior de Castello Branco e Plácido. Nos anos 1950, quando 

Castello Branco era Comandante da 10a. Região Militar, tinha se tornado amigo do deputado, 

pois este transcrevia os discursos do general nos anais da Assembléia, fato que agradava 

muito a Castello Branco. Apesar da menor força política que os demais postulantes, o fator de 

amizade e a indicação de Sarasate pesaram na escolha de Plácido Castelo139, e, ademais, o 

general Castelo Branco teria pretensões políticas de se candidatar ao cargo de senador pelo 

Ceará quando saísse da Presidência da República, e, tendo um governador leal, facilitaria a 

pretensão.14” Como candidato a vice-governador foi escolhido o general Humberto Ellery, um 

dos principais articuladores do golpe de 1964 no Ceará, por indicação do 4o. Exército.

Plácido Castelo enfrentou dificuldades financeiras e tensões políticas decorrentes da 

radicalização da ditadura militar. Os problemas financeiros foram imputados por aliados de 

Plácido aos gastos efetuados durante o governo Virgílio, que exauriram as finanças estaduais, 

fato agravado pelos cortes de repasses do governo federal para os Estados. Os aliados de 

Virgílio responderam tratar-se de problemas de condução administrativa.

138 Paulo Sarasate, na época detentor de doença incurável, faleceu em 1968, um ano e meio após esta reunião.
139 Plácido Castelo tinha sido um político formado durante a ditadura do Estado Novo, Secretário de Agricultura 
do interventor Menezes Pimentel no pós-guerra, filiando-se ao PSP sob a liderança do senador Olavo Oliveira, 
também antigo correligionário de Pimentel. Plácido foi eleito em cinco legislaturas deputado estadual, tendo 
exercido a presidência da Assembléia Legislativa. Era um político sem dimensão nacional e, quando foi 
indicado, pertencia à Arena, não tendo nenhum deputado sob sua liderança.
140 Linhares (2003) sustenta a hipótese de que Castello Branco teria pretensões políticas quando terminasse seu 
mandato como presidente da República, pois, pouco antes de falecer em desastre de avião, Castello teria 
transferido o seu domicílio eleitoral para Fortaleza e. nas viagens feitas a Fortaleza, eram freqüentes os contatos 
com chefes políticos locais.
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No governo Plácido, a tutela militar se apresentou de forma mais definida, sobretudo, 

após o AI 5, com a cassação de vários deputados cearenses, em especial, um dos chefes do 

extinto PSD, o deputado federal José Martins Rodrigues. Houve ainda prisão e tortura de 

estudantes, trabalhadores, atentados a bomba em Fortaleza contra a sede do DCE da UFC, 

cuja autoria foi atribuída ao MAC - Movimento Anticomunista.

No campo administrativo, o governo Plácido elaborou o Plano de Ação Integrada do 

Governo - PLAIG. Teve a participação do Coordenador do PLAMEG, Hélio Beltrão, na sua 

formulação; continuou diversas ações do plano anterior, como a conclusão do Io Distrito 

Industrial de Fortaleza, conclusão de estradas, como a rodovia do Algodão, continuidade do 

sistema de eletrificação, a substituição da CODEC pelo Banco de Desenvolvimento do Ceará 

- BANDECE e a adequação da estrutura administrativa do Estado à reforma administrativa 

do governo federal (BARBOSA, 1987).

Os falecimentos de Castello Branco, em 1967 e de Sarasate, em 1968, deixaram um 

vazio na articulação do governo estadual com o federal. No fim de 1968, com a promulgação 

do AI 5 e o fechamento dos legislativos federal e estadual, todas as negociações políticas 

passam pelos militares. O final do governo Plácido foi de isolamento político na Assembléia, 

por Virgílio, Waldemar de Alcântara e Adauto Bezerra adversários do governador 

controlavam a maioria da bancada da ARENA.

5.2 Virgílio parlamentar: a defesa da modernização conservadora dos militares

Virgílio não se candidatou ao Senado Federal, apesar de ter sido governador, chefe do 

mais forte grupo político da UDN e depois na ARENA. Naquele momento, apresentava-se a 

eleição para duas vagas no Senado, naturalmente, uma seria sua. Virgílio preferiu uma eleição 

certa e de menor risco para deputado federal para não enfrentar os militares, em decorrência 

de diversas cassações (como a do seu colega de turma Mauro Borges, governador de Goiás; 

Ademar de Barros e JK141). A chamada linha dura das Forças Armadas apoiou a candidatura 

do general Costa e Silva, contrariando o general Castello Branco (GASPARI. 2002). Virgílio

141 As entrevistas feitas com Aécio de Borba, Marcelo Linhares e Airton Rocha, como também as colunas 
políticas dos jornais O Povo e Correio do Ceará indicaram as restrições dos militares à candidatura de Virgílio 
ao Senado (VASCONCELOS. 2003; LINHARES. 2003; ROCHA. 2004).
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tinha conhecimento dessas manobras, vários colegas seus de Escola Militar pertenciam a este 

grupo. O recuo era estratégico; qualquer enfrentamento podería custar sua carreira política.

Virgílio assumiu a Câmara Federal em 1967, em meio a grandes tensões políticas 

entre os próprios militares. Retomou o contato com o núcleo do poder nacional por meio de 

companheiros udenistas, como o deputado José Bonifácio, presidente da Câmara Federal, 

deputado Rondon Pacheco, chefe da Casa Civil do governo Costa e Silva, e o coronel Manso 

Neto, antigo subordinado seu, chefe do gabinete do SNI, dirigido pelo general Emílio 

Garrastazu Médici. Os seus relacionamentos, tanto militares quanto civis, se tornaram 

importantes para livrar pessoas do seu grupo da repressão a oposicionistas do governo, em um 

momento de endurecimento da ditadura militar, com o Ato Institucional 5:

(...) dediquei toda minha atividade em clarear as nuvens que se erguiam entre 
Congresso e Planalto e que deram origem à edição do AI-5. Baixado este, diz- 
me a consciência que minhas relações com Rondon Pacheco e Gen. Jaime 
Portela foram valiosas no sentido de evitar algumas cassações injustas 
(TÁVORA, 1988).

Virgílio, nesse período, ajudou a fuga da sobrinha de sua mulher, Moema Santiago, e 

protegeu membros da equipe, da Secretaria de Educação do seu primeiro governo, como Edgar 

Linhares e Luiza Teodoro, ambos com notória militância de esquerda. Político tido como 

vacilante pelos opositores, assumia uma atitude de grande risco, pois, apesar de ter ligações 

com militares no poder, nesse grupo havia militares inimigos de Virgílio que poderíam 

colocá-lo em situação difícil (TÁVORA, 1988).

Fechado o Congresso Nacional em 13 de dezembro de 1968, no ano seguinte, Virgílio 

se dedicou, pela primeira vez, à atividade empresarial, entrando, no ano seguinte, em 

sociedade com Adauto Bezerra na incorporação e construção do edifício de escritórios no 

centro de Fortaleza. Em 31 de agosto de 1969, o general Costa e Silva foi afastado do 

exercício do cargo por problemas de saúde, sendo substituído por uma junta de ministros 

militares, a qual, no dia 7 de outubro de 1969, declarou a incapacidade do presidente de 

reassumir o cargo.

O general Afonso Albuquerque Lima, cearense, com posições nacionalistas, da arma 

de Engenharia, representante da “linha dura” do Exército foi o primeiro proponente ao cargo 

que teve negociações explícitas tanto no meio militar como civil. As posições nacionalistas, a
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condição de cearense e de pertencer à arma de Engenharia, aproximaram Virgílio da 

“candidatura alternativa ao sistema”. Albuquerque Lima tinha oposição do alto comando do 

Exército, por ter sido uma articulação fora da influência deste, e ser um militar externo ao 

grupo que apoiou a indicação de Costa e Silva, e ainda um general de três estrelas.'42 Esse 

movimento político de Virgílio concorreu para uma perda de influência na política nacional e 

local, no início do governo Médici, ficando à margem de postos de maior influência na 

Câmara Federal, bem como na política cearense, em relação às negociações para a eleição de 

1970.

O general Médici assumiu a Presidência da República em setembro de 1969 e 

decretou a reabertura do Congresso Nacional, fechado desde dezembro do ano anterior. 

Virgílio reassumiu a cadeira na Câmara dos Deputados, em um período de radicalização da 

ditadura. Neste momento, assumiu posição retraída, tentando uma aproximação com o grupo 

militar que estava no poder federal. O coronel Manso Neto, que exercia cargo na Casa Militar 

de Médici, foi, então, o principal elemento para romper o isolamento político de Virgílio, 

pois também o governador do Estado, Plácido Castelo, não pertencente ao grupo virgilista, 

mantinha uma atitude de distanciamento de Virgílio (LINHARES, 1996).

Os canais de conversação política naquela época eram restritos, as formas de acesso ao 

poder central passavam necessariamente por contatos com os militares. O entendimento dos 

códigos de comunicação e do habitus militar passou a ser uma condição necessária para uma 

negociação política. Nesse momento, entra em cena o militar-político: Virgílio negociou a 

sua sobrevivência política, em uma estrutura diferente do período que se iniciou na política, 

valeu-se de favores e amizades pessoais.

Em 1970, o comando do 4o Exército, sediado no Recife, interferiu na indicação do 

governador do Ceará; foi escolhido o coronel César Cais14' e, para vice-governador,

142 A reforma da estrutura militar feita no governo Castello Branco extinguiu a patente de marechal e tornou o 
“general do Exército" (também chamado no jargão militar de "quatro estrelas") a maior patente de arma.
143 O coronel César Cais de Oliveira Filho, engenheiro militar, filho do médico César Cais de Oliveira, prefeito 
de Fortaleza em 1930, foi um militar que trabalhou tanto em atividades de Engenharia civil como militar. Serviu 
no 23°. Batalhão de Caçadores, sediado em Fortaleza. Foi instrutor do Colégio Militar de Fortaleza e subchefe 
do serviço de obras da 10a. Região Militar. De 1957 a 1960. foi responsável-técnico pelo serviço de luz e força 
de Fortaleza; nesse último ano, passou a trabalhar na SUDENE; em 1961. foi diretor do Departamento de 
Energia Elétrica do Piauí; de 1962 a 1963. presidiu a Companhia Nordeste de Eletrificação de Fortaleza 
(CONEFOR). Em 1963, foi nomeado presidente da Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança (COHEBE). no 
Piauí, foi responsável pela construção da usina do mesmo nome, cargo que ocupou até abril de 1970.
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Humberto Bezerra. Apesar de Humberto ser aliado de Virgílio, este, mais uma vez, teve 

posição secundária no processo de escolha do sucessor de Plácido Castelo (BEZERRA, 

2004). Nesse momento, os Bezerra se consolidaram como um dos principais grupos políticos 

do Ceará, tendo como espaço de atuação política o Cariri. Nas negociações com os militares, 

apesar de não conseguir o cargo de governador, Virgílio obteve a legenda para concorrer ao 

Senado. Foi eleito com grande maioria de votos; teve 578.902 votos, ao passo que Wilson 

Gonçalves, também da ARENA, obteve 407.362 votos e Figueiredo Correia, MDB, 

conquistou 318.546 votos, inclusive com vitória em Fortaleza, fato inédito de um candidato 

da ARENA.

César Cais assumiu como governador e logo buscou formar seu próprio grupo 

político. Assim, promoveu demissões de virgilistas, como Moacir Aguiar, um dos mais fiéis 

correligionários, ex-secretário de Administração do primeiro governo Virgílio; Cláudio 

Santos e Lúcio Alcântara, filho de Waldemar de Alcântara, um dos ex-chefes do PSD. 

Ocorreu o rompimento de Virgílio com o governador e este promoveu uma série de 

cooptações de chefes políticos, especialmente os ligados ao antigo PSD, para seu grupo. A 

existência da sublegenda144 possibilitou uma acomodação das três correntes políticas no 

mesmo partido, chefiadas pelos três coronéis do Exército, Virgílio, César e Adauto.

144 Dentre uma série de “arranjos legais” elaborados pelos governos militares para viabilizar as vitórias eleitorais 
da ARENA, a sublegenda foi uma das mais eficazes, pois permitiu acomodar dentro do partido oficial os vários 
grupos políticos originários dos diferentes partidos. Os votos dados aos vários candidatos eram somados todos 
aos daquela legenda.

A defesa que Virgílio fez do processo de modernização conservadora patrocinada 

pelos militares, quando do seu exercício como senador, merece uma análise mais destacada 

por representar uma das mais importantes ações da sua trajetória política.

Virgílio foi vice-presidente da Comissão de Finanças e também vice-líder do governo 

para assuntos econômicos no Senado. Em diversos campos do conhecimento técnico, Virgílio 

debateu com representantes da oposição, como a política econômica do governo frente à crise 

do petróleo, política de transportes, acordo nuclear Brasil-Alemanha, política portuária, 

política agropecuária e as políticas estatais na área de energia. Em todos estes assuntos, foram 

produzidos relatórios técnicos indicando a sua efetiva participação. As suas experiências 

como engenheiro militar, Ministro da Viação e Obras Públicas, governador de Estado e os
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trabalhos na ESG o fizeram um interlocutor credenciado durante o seu período de vice- 

liderança do governo.

Virgílio atuou como relator145 do projeto de criação da TELEBRÁS. empresa estatal 

da área de telecomunicações. O sistema de telecomunicações brasileiro foi reformulado 

durante o governo militar. Foram nacionalizadas as companhias telefônicas pertencentes ao 

capital estrangeiro e criadas companhias estaduais, que tinham participação acionária dos 

Estados, com capital majoritário do governo federal através de uma empresa holding, a 

Telebrás. No documento da relatoria elaborado por Virgílio, havia previsão do uso da 

telefonia em outras aplicações, como sistema de comunicação via satélite e o uso de 

transmissão de dados para utilização do setor produtivo.

14? Do ponto de vista da técnica legislativa, a figura do relator é mais importante do que a do presidente das 
Comissões, pois cabe ao relator formular o parecer para ser votado no plenário. No caso de matérias técnicas, o 
documento elaborado pelo relator em geral é seguido pelo plenário.
146 Este projeto foi reformulado no final dos anos 1980 e executado em parte nos anos 1990. com a denominação 
de "Projeto Calha Norte”.
147 O sistema de incentivos fiscais do Nordeste, implantado em 1962. concebido por Celso Furtado, tinha como 
referência um sistema de deduções do imposto de renda das empresas do Sudeste e Sul que poderíam aplicar 
esse imposto devido em investimentos no Nordeste. Em 1974, o sistema foi reformulado, com os recursos 
devidos do imposto de renda se transformando em participações acionárias das novas empresas no Nordeste, 
que, posteriormente, seriam negociadas em Bolsas de Valores. A idéia desta reformulação era viabilizar um 
mercado de investimento no mercado acionário, modernizando o setor industrial da região. O sistema de 
incentivos fiscais 34/18 era chamado desta forma por ter como principal referência dois artigos da sua lei de 
criação durante o governo Goulart em 1962. Consistia em um sistema em que a empresa poderia direcionar parte 
do seu imposto de renda devido em investimentos diretos agrícolas ou industriais na região Nordeste. O sistema 
foi operacionalizado pela SUDENE e tinha como agente financeiro para liberação de recursos o BNB. O sistema 
foi modificado em 1974. de acordo com as orientações do relatório do COCENE. da seguinte forma: em vez de 
as empresas optarem por investir direto, estas teriam participação acionária em empreendimentos no Nordeste, 
para posterior negociação das ações em Bolsas de Valores, formando um fundo de investimentos, administrado 
pela SUDENE e BNB, o que ficou conhecido como FINOR - Fundo de Investimento do Nordeste.

O projeto Perimetral Norte, proposto pelo Executivo e relatado por Virgílio, previa a 

construção de estradas na fronteira norte amazônica, expressando preocupação geopolítica do 

governo de defesa da Amazônia.146 O parecer favorável de Virgílio ao projeto indicava a sua 

preocupação estratégica de ocupação pelo Brasil de uma área considerada como vazio 

econômico, indicando o risco militar de ocupação por uma potência estrangeira.

Virgílio Távora foi relator da COCENE, cujo documento propunha um conjunto de 

propostas para o desenvolvimento e a integração do Nordeste na economia nacional. No 

relatório foi apresentado um elenco de medidas para reformular a política do governo central 

na Região, como: realocação do sistema de incentivos fiscais (34/18)147, da SUDENE,
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operacionalizado pelo BNB) para o semi-árido, em detrimento dos grandes centros - 

Fortaleza, Recife e Salvador; diminuição das disparidades intra-regionais do semi-árido em 

relação ao litoral; modernização do setor primário por meio de políticas de irrigação; 

incentivo às novas atividades, como o turismo; e promoção das exportações regionais, além 

de propor a estruturação de um pólo metal-mecânico no Nordeste, com sede no Ceará, que 

teria, conforme Virgílio, “um setor industrial de grandes impactos para frente na cadeia 

produtiva, com a possibilidade de criação de uma série de indústrias, a partir da instalação de 

uma usina siderúrgica’’148.

148 Relatório da COCENE - Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste. Távora (1971).
149 Ver nota 205.
Ix) Linhares (1996) narra que. no final da reunião com o ministro Simonsen. Virgílio advertiu os empresários 
presentes: “Senhores, por favor, não vão agradecer ao ministro com cartões de Paris”.
I?l Documentos existentes no arquivo Virgílio Távora.
I:’’ Os custos do aço e de outros produtos siderúrgicos eram colocados ao mesmo preço, seja nas indústrias do 
Nordeste ou do Sul-Sudeste: o diferencial dos custos de transportes eram cobertos pelo Tesouro Federal.

As conclusões contidas no relatório da COCENE contribuíram para alterações da 

política de desenvolvimento regional do governo federal e da atuação dos órgãos regionais de 

desenvolvimento, como o BNB e a SUDENE. As propostas contidas no relatório indicavam o 

incentivo à formação de um mercado de capitais no Nordeste e fortalecimento de uma 

burguesia industrial local. A reformulação do FINOR foi influenciada pelos trabalhos da 

Comissão. As mudanças operadas no FINOR149 * foram importantes para capitalização dos 

industriais da Região.

Virgílio foi um dos principais articuladores da criação de um programa de socorro às 

empresas industriais cearenses, a chamada LEC - Linha Especial de Crédito, com recursos do 

Tesouro Federal e subsídios para as empresas com problemas financeiros. Essa negociação foi 

feita diretamente por Virgílio com o Ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen120, e 

consistia em um refinanciamento das dívidas das empresas, notadamente capital de giro, junto 

aos bancos oficiais a uma taxa de juro de 12% ao ano, com carência de um ano e pagamento 

em três anos. A LEC foi instituída em 1975 e renovada nos dois anos seguintes.151

A LEC foi uma das mais destacadas formas de transferência de recursos do Tesouro 

Federal para os empresários cearenses, em especial, do setor industrial, atingindo um universo 

mais amplo do que o próprio 34/18 ou FINOR. Além da LEC, teve-se, desde o final dos anos 

1960, a instituição de subsídios para o transporte de produtos siderúrgicos para o Nordeste152,
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fornecidos pela CSN, através de um sistema de cotas negociadas com interferência política, 

em especial de Virgílio e Flávio Marcílio, e favorecendo especialmente o setor metalúrgico do 

Ceará. Tais medidas foram importantes para o fortalecimento dos industriais cearenses e sua 

maior visibilidade na economia e política nacionais a partir do final dos anos setenta.

Virgílio relatou a criação da NUCLEBRÁS, a empresa da área de energia nuclear, 

tendo se aprofundado no assunto e relatado ser favorável ao projeto do governo Geisel, após 

debates acalorados com integrantes da oposição, como o senador pelo Rio de Janeiro, 

Saturnino Braga. No seu relatório Virgílio defendia a formalização do Acordo Brasil- 

Alemanha, em face da necessidade de mudança da matriz energética brasileira, não apenas 

derivada da crise do petróleo, mas também da perspectiva de esgotamento, nos vinte anos 

seguintes, do potencial hidroelétrico para geração de energia. O seu relatório antecipava 

questões da área de energia atualmente debatidas, como a procura de novas fontes energéticas.

Virgílio foi um dos relatores do projeto de incentivo à produção de álcool combustível 

no País e um dos propositores de instalação de destilarias anexas (TÁVORA, 1977), 

defendendo a instalação do PROÁLCOOL como uma estratégia de mudança da matriz 

energética, ao lado de outras iniciativas, como a energia nuclear.

Dentre os projetos relatados por Virgílio, a Política Nacional de Informática - PN1 foi 

um dos que causou mais polêmica. A questão começou a ser discutida durante o governo 

Médici e teve no governo Geisel a definição de diretrizes em favor do conceito de reserva de 

mercado na área de micro e minicomputadores, tendo sido criada, por decreto, a SEI, ligada 

ao Conselho de Segurança Nacional. A polêmica surgiu devido à criação de reserva de 

mercado, tendo o governo Figueiredo enviado ao Congresso projeto de lei da Política 

Nacional de Informática - PNI, preservando a reserva de mercado. Os debates envolveram as 

principais associações da área133, centros de pesquisa, representantes do governo e 

especialistas na área de comércio exterior. A PNI envolvia aspectos de proteção à indústria de

l?’ Participaram dos debates representantes da FIESP. SBPC. Sociedade Brasileira de Computação. Associação 
Brasileira de Consultores de Engenharia, Associação Brasileira das Indústrias de Computadores e Periféricos. 
Associação Nacional dos Dirigentes e Executivos de Informática, Associação de Serviços de Informática. SEI. 
Associação Brasileira de automação Comercial. Sociedade dos Usuários de Computadores e Equipamentos 
Subsidiários e a Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Processamento de Dados (TÁVORA. 1985).
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informática que poderíam ser objeto de contestação internacional no GATT154, pois as 

medidas protecionistas poderíam implicar retaliações por parte dos Estados Unidos, o 

principal interessado na abertura do mercado brasileiro de informática.

14 O GATT - General Agreement Trade Tarif (Acordo Geral de Tarifas Comerciais), tratado multilateral de 
comércio internacional firmado em 1947, tem por objetivo principal o livre comércio e a eliminação de barreiras 
protecionistas entre os Países. O GATT foi sucedido, em 1995. pela Organização Mundial do Comércio - OMC.

A Lei da Política Nacional de Informática foi promulgada em 24 de julho de 1984 

pelo presidente da República e mantinha os princípios de intervenção e controle do Estado na 

área de informática (TÁVORA, 1985). Virgílio, como relator, foi um dos principais 

elaboradores da nova lei, que inovava no estabelecimento de mecanismos e instrumentos 

legais e técnicos para a proteção de sigilo dos dados armazenados e processados de pessoas 

físicas e jurídicas, mecanismo este que seria incorporado na Constituição de 1988.

A Lei de Informática foi duramente criticada pelos liberais e empresas multinacionais 

que acusavam um pretenso atraso tecnológico do setor de informática do Brasil e os maiores 

custos de equipamentos para as empresas brasileiras. Os defensores da Lei alegavam, por sua 

vez, que, sem os mecanismos de proteção, o País não teria estabelecido um setor industrial na 

área de equipamentos e programas de informática e não teria sido líder em setores como o de 

automação bancária.

A indicação de Virgílio, um político tido como coronel da política nordestina, como 

porta-voz do governo militar para defesa de assuntos econômicos e partícipe em trabalhos de 

relatórios técnicos de assuntos tão complexos e diferentes, é um fato surpreendente, sobretudo 

em um momento em que a tecnocracia detém um grande poder, e os ministros da Fazenda, 

Delfim Neto e Mário Henrique Simonsen, eram representantes do saber acadêmico. Os 

debates com Roberto Saturnino Braga, economista do BNDE, porta-voz da oposição para 

assuntos econômicos, indicavam uma consolidada formação técnica de Virgílio, revelavam 

mais uma complexidade da sua trajetória política, um político capaz de debater o moderno e o 

tradicional.

A participação de Virgílio como relator das comissões técnicas do Senado que 

avaliaram os principais projetos dos militares do Brasil potência, e a participação efetiva na 

reformulação de grande parte deles, é de importância crucial na economia do País e com
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efeitos sentidos ainda no presente. Assim, Virgílio discutiu sobre desenvolvimento regional, 

dialogando com estudiosos, como o Prêmio Nobel de Economia, Gunnar Myrdal, e 

economistas como Mário Henrique Simonsen, o mesmo acontecendo com especialistas das 

áreas de política nuclear, política de informática, telecomunicações, PROÁLCOOL. Em todos 

estes temas estavam presentes as preocupações com um projeto de modernização para o
- 155Pais.

Um político preocupado apenas com os interesses estaduais teria pouca condição de 

participar de debates sobre temas tão complexos e de natureza estratégica. Fica, desse modo, 

complicada a formulação de Virgílio como mais um coronel da política nordestina, com a 

trajetória política voltada unicamente para interesses clientelistas e pessoais.

Em 1974, César Cais, rompido politicamente com Virgílio e sem o apoio dos Bezerra, 

apresentou ao general Médici os nomes do coronel Luciano Salgado e do superintendente da 

SUDENE, João Gonçalves de Sousa, como candidatos ao governo do Estado. Virgílio apoiou 

o nome de Adauto Bezerra, o qual foi indicado com a ajuda de Humberto Barreto, cearense do 

Cariri, secretário particular do general Ernesto Geisel, que o considerava como um filho.156 

Antes se observou uma repetição do ritual de escolha das sucessões estaduais nos governos 

militares, com a vinda do presidente da ARENA, Petrônio Portela, que fez consultas aos 

deputados estaduais e membros do Diretório Estadual da ARENA. A decisão já estava 

tomada por Geisel, como afirmou Adauto, tomando como referência a informação de 

Humberto de que seria ele o escolhido (BEZERRA, 2004).

I5? Às conseqüências do projeto de modernização, das vantagens ou desvantagens para a sociedade, embora 
relevantes fogem ao objeto deste trabalho.

6 “É impossível dizer se Humberto Barreto, aos 42 anos, era um amigo do presidente (Geisel) de 66. ou a 
projeção recôndita do filho" (GASPARI. 2003, p. 384-385).

Nessa sucessão, Virgílio estava mais fortalecido politicamente, pois o seu desempenho 

como vice-líder do governo para assuntos econômicos e relator de importantes matérias 

legislativas fez com que acumulasse capital político para negociar em favor da escolha do 

vice-governador, Waldemar de Alcântara. Apesar da sua origem pessedista, este tinha sido em 

1962, um dos principais interlocutores, pelo lado do PSD, nas negociações da União pelo 

Ceará (TÁVORA, 1988).
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César Cais, que ainda tinha o controle do diretório estadual da ARENA, lançou como 

candidato ao Senado o engenheiro Edilson Távora157, rompido no campo político e pessoal 

com Virgílio, que considerara tal fato como um ato de hostilidade:

César entendeu colocar como candidato a Senador uma pessoa que 
representasse à época o antivirgilismo, o então deputado Edilson Távora (hoje 
de pazes feitas comigo)158, já no governo Geisel. Resultado: disse claramente 
ao presidente que não tinha condições éticas, morais e políticas para fazer 
campanha em favor do escolhido (TÁVORA, 1988).

Virgílio viajou em outubro de 1974 para o Japão em missão oficial do Congresso 

Nacional, e liberou seus correligionários de obrigações perante o candidato do partido, 

alegando para o general Geisel, presidente da República, ser contra “o artificialismo e 

improvisação de líderes forjados a custa da máquina estatal" (GASPARI, 2003, p. 455). 

Indiretamente, apóia o candidato da oposição, Mauro Benevides159, do MDB, antigo aliado 

político dos tempos da União pelo Ceará, que venceu as eleições para o Senado.

O resultado das eleições de 1974 não foi o esperado pelo governo militar, apesar de a 

ARENA haver conseguido 191 cadeiras na Câmara Federal e o MDB, 171. No Senado, a 

ARENA conseguiu eleger 6 senadores e o MDB, 16, incluindo-se neste número a cadeira do 

Ceará, onde Mauro Benevides teve maioria de trinta mil votos em relação a Edilson Távora. 

Apesar de Benevides ser um político conservador, o apoio recebido de parte da esquerda 

representou a volta deste grupo aos embates eleitorais de forma mais efetiva, pois, depois de 

pregar abstenção nas eleições de 1970, passou a apoiar em 1974 os candidatos do MDB.

A derrota do candidato ao Senado patrocinado por César Cais foi um dos fatores para 

a queda de importância do seu grupo político, na estrutura do Estado, passando a ter, nos anos 

seguintes, uma participação secundária em relação aos dois outros grupos, o “virgilista” e o 

dos “Bezerra”. Este último se tornou o maior grupo político do Estado, em especial por ter 

Adauto Bezerra160 assumido o cargo de governador.

1,7 Edilson Távora, apesar de usar o nome da família, não tem laços de consanguinidade com Virgílio: era irmão 
de Edval Távora. e enteado de José Pinheiro Távora. primo do Doutor Fernandes Távora.
158 Nos anos 1980. Virgílio retomou a amizade com seu primo Edilson Távora.
1,9 Mauro Benevides. oriundo do PSD. deputado estadual, foi presidente da Assembléia Legislativa de 1963 a 
1964. fazendo parte do bloco de sustentação parlamentar ao primeiro governo Virgílio. Além deste aspecto 
político, é cunhado de Aécio de Borba, um dos políticos de mais confiança dc Virgílio.
160 Adauto Bezerra, tenente-coronel do Exército, deputado estadual, presidente da Assembléia Legislativa, filho 
de José Bezerra, comerciante e industrial de algodão de Juazeiro do Norte, tinha sido correligionário dos Távora 
desde o Partido Democrático, no final dos anos 1920. tendo-se filiado à UDN depois de 1945. juntamente com
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A liderança do grupo dos “Bezerra” era dos irmãos gêmeos Adauto e Humberto, 

chegando a ser, após as eleições de 1974, como o grupo de maior força eleitoral em relação 

aos outros, chefiados por César Cais e Virgílio Távora, especialmente aos prefeitos e 

vereadores, concentrados sobretudo na região do Cariri.

Uma vez indicado e referendado Adauto Bezerra governador pela Assembléia 

Legislativa, o grupo virgilista se rearticulou, obtendo posições-chave no período, como a 

presidência da Assembléia Legislativa, com Manoel de Castro e Aquiles Peres Mota. Virgílio 

promoveu o fortalecimento do seu grupo no restante do Estado, processo que foi favorecido 

por seu papel de destaque como defensor da política econômica do governo desde 1973, e sua 

rede de relações na burocracia do governo militar, que viabilizou a intermediação de verbas 

federais, em especial para setores da burguesia comercial e industrial do Estado; como 

exemplos, linhas de financiamento com crédito subsidiado dos bancos oficiais, BNB. 

BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica.

No início de 1978, Adauto Bezerra renunciou ao governo do Estado, alegando a 

necessidade de desincompatibilizar-se do cargo para concorrer ao mandato de senador nas 

eleições daquele mesmo ano161. A partir desse momento, o grupo dos Bezerra entrou em 

decadência, não tendo condição de obter a hegemonia política do Estado.

seus filhos, Humberto Bezerra, prefeito de Juazeiro, deputado federal e vice-governador do Estado no mandato 
César Cais, e ainda Orlando Bezerra, deputado estadual.
11,1 O afastamento de Adauto seis meses antes do prazo legal deveu-se ao processo de desgaste acontecido desde 
o ano anterior, pois havia sido alvo de denúncias de corrupção nos recursos destinados às obras de esgotamento 
sanitário em Fortaleza e de favorecimento ao BIC, pertencente à família Bezerra, e, ainda a morte, em condições 
suspeitas, de um operário de empresas pertencentes à família (ANDRADE, 1977).

O vice-governador Waldemar Alcântara assumiu por um ano. tendo como principal 

auxiliar o seu filho, Lúcio Alcântara, que deixou o cargo de Secretário de Saúde e passou a 

exercer o de Secretário de Assuntos Municipais, a principal função de articulação política. A 

gestão de Waldemar Alcântara foi importante para o projeto político de Virgílio de voltar ao 

governo do Estado, pois o governador não tinha pretensões hegemônicas na política cearense, 

seja por questões de saúde, ou por sua característica de um homem da máquina partidária. A 

ocupação de cargos de confiança por correligionários de Virgílio foi um indicador do apoio de 

Alcântara.
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5.3 O segundo Governo Virgílio (1979-82)

Na sucessão de Waldemar Alcântara ao governo, repete-se o processo anterior de 

negociação com a cúpula do governo militar para indicação do candidato. César Cais, então 

Diretor da ELETROBRAS, tinha sido um dos principais articuladores, junto ao empresariado 

paulista e setores da burocracia estatal, do apoio do general João Batista Figueiredo à 

sucessão do general Geisel na Presidência da República, que credenciava Cais para a sucessão 

estadual. Formalizada a candidatura de Figueiredo, Cais se colocou como candidato, contudo, 

seu pouco peso na bancada da ARENA inviabilizou a sua postulação. O grupo virgilista tinha 

a maioria da bancada de deputados e do diretório da ARENA, fundamental nessa disputa à 

época em que o governo militar promovia uma abertura política.

Virgílio tinha acesso ao núcleo do poder do governo Geisel. O presidente tinha sido 

seu colega da ESG. Virgílio foi, durante o mandato de Geisel, vice-líder do governo para 

assuntos econômicos, defendendo a política do governo; tinha relações de amizade com o 

Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e o da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, 

que tinha sido seu professor na ESG. Além destes aspectos, Virgílio tinha o controle dos 

convencionais da ARENA estadual e a maioria dos deputados estaduais (TÁVORA, 1988).

Foi formada uma chapa para acomodar os interesses dos três grupos políticos 

existentes na ARENA: Virgílio, governador. César Cais, para vaga de senador indireto162 e 

Adauto Bezerra, para disputar a outra vaga no Senado pelo voto direto. No processo de 

negociação da vaga de vice-governador163, Adauto indicou para o cargo Ossian Alencar 

Araripe, alegando uma reciprocidade em decorrência de ter aceitado Valdemar de Alcântara, 

indicação de Virgílio, quatro anos antes (BEZERRA, 2004). Virgílio indicou para vice, um 

dos seus mais fiéis seguidores, Manoel de Castro, deputado estadual, e chefe político na 

região do Jaguaribe. Virgílio ainda nomearia Lúcio Alcântara prefeito de Fortaleza.

I6‘ O senador indireto foi mais uma criação da ditadura, em 1977. para conter o crescimento do MDB. o partido 
de oposição consentido; sendo eleito pelo mesmo colégio eleitoral que elegia o governador, a eleição dos 
candidatos governistas em todos os Estados foi certa, exceção do Rio de Janeiro. O governo militar teve, nesse 
período, uma grande maioria no Senado Federal. Esse senador indireto foi denominado pela imprensa e 
população como senador biônico, referência a uma personagem de filme de sucesso, na época, transmitido pela 
TV. que tinha partes do seu corpo fabricadas.
163 A vaga de vice-governador era estratégica, pois, como o governador não tinha a capacidade de pleitear 
reeleição e teria que se afastar no mínimo seis meses antes de encerrar o mandato, o vice “comandaria" a 
máquina administrativa na eleição seguinte, favorecendo, por consegüinte. o seu grupo político.
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O processo de abertura política do governo Geisel colocou uma nova realidade 

política. Não bastava acesso à cúpula militar e ao gabinete do presidente da República. A 

retomada dos movimentos sociais, ligada à esquerda e a perspectiva de eleição direta para 

governador implicavam a necessidade de um acordo entre os coronéis da ARENA cearense, 

pois uma divisão significaria perda do poder no futuro.

Adauto Bezerra renunciou a sua candidatura ao Senado, alegando o risco de não ser 

votado pelos virgilistas, a exemplo do que ocorrera quatro anos antes com Edilson Távora:

(...) quando eu cheguei aqui, depois de anunciado tudo [a chapa que foi 
anunciada em Brasília], senti uma reação partindo de Haroldo Sanford e de 
Eliezer Arruda. “Eu não voto, eu não voto”. Fui ao Virgílio e disse Virgílio, 
está havendo uma rebeldia partindo dos seus amigos. “Quem é? Não se 
incomode, eu controlo”. Pois cuide enquanto é cedo. Ele não cuidou de nada 
até que eu disse: eu não vou ser candidato. Ou há unidade ou procurem outro. 
“Mas Adauto ...(fala Virgílio), Eu não lhe avisei que cuidasse de seus amigos? 
(diz Adauto) Aí, eu estava na casa dele (Virgílio) quando o general Golbery 
me telefona. Ele atende ... Era tudo combinado. “O Bezerra, tudo bem? Conto 
com você no Senado”. Olha general, não vai dar. O meu partido não está 
unido, mas não se preocupe que eu apoio qualquer um (BEZERRA, 2004).

O candidato ao Senado escolhido de comum acordo para concorrer pelo voto direto foi 

José Lins de Albuquerque, técnico164 da confiança de Virgílio, que exercia, então, o cargo de 

Superintendente da SUDENE. José Lins foi eleito senador com maioria de cento e vinte mil 

votos sobre o deputado estadual do MDB, Chagas Vasconcelos, ex-secretário de Virgílio no 

primeiro governo. A escolha de Lins para o Senado neutralizou as pretensões de Bezerra ou 

mesmo de algum outro político do grupo virgilista que podería criar problemas, no futuro, de 

autonomia política.

164 Professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, ex-secretário no primeiro governo de 
Virgílio, ex- Diretor do DNOCS e então Superintendente da SUDENE.

Virgílio foi indicado governador do Ceará pelo general Geisel, referendado pelo 

Colégio Eleitoral em novembro de 1978, e assumiu em 15 de março de 1979, num contexto 

político e social diferente do primeiro mandato. O País vivia a fase de abertura segura e 

gradual, conforme estratégia elaborada por Geisel e Golbery, seguida pelo presidente João 

Baptista Figueiredo. Havia um clima de maior discussão política do que nos anos anteriores, 

sendo promovida pelo governo federal uma anistia parcial.
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Virgílio Távora retomou a proposta de planejamento do seu primeiro governo e 

formou uma equipe composta de políticos e técnicos, que tinham como missão principal 

executar o PLAMEG II,165 cujo lema era desenvolvimento com promoção social, nitidamente 

um reconhecimento dos desequilíbrios de distribuição de renda e de outros indicadores 

sociais. A população urbana da região metropolitana de Fortaleza duplicou em 20 anos, 

representando a terça parte da população do Estado, portanto, uma realidade bastante 

diferente da existente no outro mandato.

1,0 Dada a importância do tema, o planejamento será discutido em um capítulo à parte.
166 No segundo mandato, por Virgílio ter sido indicado pelo governo militar, não teve as amarras dos acordos 
eleitorais do primeiro mandato, decorrente da "Aliança pelo Ceará".

Em 1979, teve início o mais prolongado período de secas do século XX, iniciando-se 

naquele ano e terminando em 1983, ou seja, todo o período do segundo governo de Virgílio 

teve o impacto das secas, vivendo toda a quadra em estado de emergência. Essa seca teve 

uma característica especial: foi a primeira prevista conforme os modelos estatísticos e 

meteorológicos elaborados pelo INPE, que previu quatro anos de chuvas irregulares a partir 

de 1978. Ocorreu um questionamento de vários governadores e autoridades federais do 

Ministério do Interior e da SUDENE sobre as previsões do INPE. Virgílio foi o primeiro 

governador a aceitar o diagnóstico e decretar estado de calamidade pública.

Virgílio, como senador, teve conhecimento dos trabalhos do INPE. Quando da 

elaboração do relatório da COCENE discutira modelos de previsão de secas elaborados pela 

instituição. O respeito ao saber técnico fazia parte da ação política de Virgílio. As 

informações tinham peso político, pois embasavam tecnicamente a decisão de decretar estado 

de calamidade pública, condição necessária para receber recursos emergenciais do orçamento 

federal. O Ceará foi o primeiro Estado a ter acesso a esses recursos.

Nesse segundo mandato Virgílio teve maior espaço para escolher seus auxiliares 

diretos166, mantendo a estratégia de formar a equipe com dois grandes grupos: os secretários 

políticos e os secretários técnicos. Estes últimos, em tese, ficariam isolados de influências 

políticas, apenas reportando-se às orientações do governador, forma utilizada por ele no 

primeiro mandato. Contudo, deve-se destacar que estes técnicos não eram neutros 

politicamente, mas as suas ações eram balizadas pelas decisões políticas do governador.
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Dentre os principais secretários políticos, Moacir de Aguiar, da Administração, era o 

mais próximo. Foi secretário no mandato anterior de Virgílio, permanecendo fiel, 

especialmente nos momentos difíceis da trajetória política de Virgílio, como nos governos 

Plácido Castelo e César Cais. Cláudio Santos, indicado para a Casa Civil, exerceu o mesmo 

cargo no mandato anterior, um auxiliar da confiança de Virgílio, especialmente nas questões 

de ordem jurídica.

A Secretaria de Assuntos Extraordinários coordenou, no âmbito do governo estadual, 

as ações emergenciais com relação à seca, especialmente a administração das frentes de 

serviços. Foi o seu titular Alfredo Machado, ex-prefeito de Quixeramobim; na Secretaria de 

Assuntos Municipais Alceu Coutinho, responsável pela articulação com os prefeitos; na 

Secretaria de Saúde, Humberto Macário de Brito, ex-prefeito do Crato. Todos esses 

secretários eram deputados estaduais pertencentes ao seu grupo político desde os anos 1950.

O núcleo político do secretariado era fundamental na estrutura de poder montada por 

Virgílio, pois era o responsável pelas articulações com os chefes políticos municipais e 

viabilizava políticas clientelísticas, como também intermediava os interesses desses grupos 

com as estruturas técnicas. Tais negociações passavam sobretudo por Moacir Aguiar, Aécio 

de Borba ou Cláudio Santos, homens de confiança de Virgílio.

A Secretaria da Fazenda foi ocupada pelo economista Ozias Monteiro, pertencente aos 

quadros do IPEA, do Ministério do Planejamento. Na Secretaria de Indústria e Comércio 

estava o técnico do BNB, Firmo de Castro, que havia sido superintendente adjunto da 

SUDENE. Também pertencia ao BNB o secretário do planejamento, Luiz Gonzaga da 

Fonseca Mota, coordenador do PLAMEG II; e na Secretaria da Educação era titular, o 

professor Antonio Albuquerque, que tinha sido diretor da Escola de Agronomia da UFC.

A escolha dos técnicos foi orientada, além de conhecimentos especializados nas 

respectivas áreas, também tinham poder de negociação e conhecimento, seja da burocracia 

pública, seja dos organismos multilaterais. Esse modelo seria adotado nos governos seguintes, 

especialmente por Tasso Jereissati.

Os técnicos nomeados como secretários foram selecionados por Virgílio segundo os 

seguintes critérios: pertencer a importantes instituições do governo federal; ter conhecimento
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dos canais de financiamento e acesso a estruturas burocráticas essenciais para viabilização dos 

grandes projetos previstos no PLAMEG II e comprometimento político com o governador.

Na qualidade de técnico, Otamar de Carvalho167 foi nomeado para a Secretaria de 

Agricultura. Carvalho coordenou o grupo de trabalho que elaborou o POLONORDESTE168 e 

o II PND, técnico do IPEA trabalhou na avaliação de programas de irrigação, e do PIN- 

PROTERRA, no início dos anos 1970. Otomar era considerado um dos melhores quadros da 

tecnocracia e tinha ainda formação acadêmica com doutorado pela UNICAMP.

167 Otomar de Carvalho foi economista da SUDENE, assessor e secretário-geral do Ministério do Interior.
168 O POLONORDESTE foi um programa concebido a partir das diretrizes e financiamento do Banco Mundial, e 
contrapartida dos governos federal e estadual. Tinha por objetivo financiar infra-estrutura no meio rural e a 
produtores rurais. As áreas escolhidas visavam a fortalecer a agricultura empresarial. Na sua concepção teórica, 
trabalhava com as propostas de "pólo de desenvolvimento”, em que François Perroux tinha sido o pioneiro nos 
anos cinqüenta. Nos governos seguintes, de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, foi redefinido como Projeto São José.
I(,l) A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tinha sob sua direção a Companhia de Águas e Esgotos do Ceará - 
CAGECE, a Superintendência de Obras do Estado do Ceará - SOEC, a Companhia de Habitação do Ceará - 
COHAB. a Companhia de Eletricidade do Ceará - COELCE, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem 
- DAER. o Consórcio Rodoviário do Ceará e a Empresa Cearense de Telecomunicações - ECETEL.

Do ponto de vista estratégico, era necessário para o governo estadual dispor de um 

secretário como Otomar que compreendesse e tivesse acesso à burocracia federal e dos órgãos 

multilaterais, como o Banco Mundial. O Ceará foi pioneiro, desde o primeiro mandato de 

Virgílio, em experimentos de implantação de política de irrigação, envolvendo além de 

produtores rurais, técnicos e empresários. O Banco Mundial direcionou recursos e assessoria 

técnica para essa modernização do meio rural.

Completava o quadro de secretários estratégicos, de indicação direta de Virgílio, a 

Secretaria de Segurança Pública, para a qual nomeou o general Assis Bezerra, que tinha sido 

nos governos anteriores Secretário da Fazenda, diretor do SEI e correspondente estadual do 

SNI. A sua gestão ficou marcada pela divulgação das ações de segurança pública nos meios 

de comunicação, especialmente rádio e televisão, com grande apelo à população.

Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, foi indicado o engenheiro Luiz Marques. 

Tinha sob sua direção as principais estatais estaduais169, gerindo a maior parcela dos recursos 

do orçamento estadual. Virgílio criou a Secretaria de Comunicação Social, designando como 

secretário o jornalista Rangel Cavalcante, profissional que trabalhou na imprensa local e do
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Distrito Federal e bem relacionado com os redatores dos principais jornais e televisões do 

Sudeste do País.17"

Em relação à política partidária, na Assembléia Legislativa, o governo contava, no 

início do mandato, com uma ampla maioria: a ARENA tinha 34 deputados, ao passo que o 

MDB, contava com 11 parlamentares. A situação era de relativa tranqüilidade entre oposição 

e governo. Apesar da divisão da ARENA entre os três grupos, o virgilista, com 20 deputados; 

o bezerrista com 9; e o cesista com 5; o MDB tinha na sua composição a maioria de antigos 

aliados de Virgílio, mantendo, assim, relações amistosas.170 171

170 A área de comunicação, pela importância nos dois mandados de governador de Virgílio, será analisada em 
item à parte no sexto capítulo.
171 Em relação à Câmara Federal e ao Senado, existia maioria da ARENA. Havia dois senadores. César Cais e 
José Lins de Albuquerque, e o senador eleito pelo MDB, Mauro Benevides, alinhado politicamente com Virgílio, 
e 15 deputados federais, dos quais, 8 sob a liderança direta dé Virgílio, e 5 deputados pelo MDB.

Em novembro de 1979 foram extintos a ARENA e o MDB. Os três chefes da antiga 

ARENA ficariam até 1984 no mesmo partido, o PDS, o novo partido de sustentação do 

governo militar. Virgílio, Adauto e César fizeram intenso processo de aliciamento, visando, 

cada qual, ao fortalecimento do seu grupo no PDS.

No antigo MDB, o grupo que pertenceu ao PSD, sob as lideranças de Mauro 

Benevides e Paes de Andrade, passou para o PMDB, ao passo que o deputado Figueiredo 

Correia e Expedito Machado, ex-ministro do governo Goulart, fundaram o Partido Popular, 

liderado nacionalmente pelo ex-primeiro-ministro Tancredo Neves. No ano seguinte, em 

decorrência de manobras do governo militar que dificultavam a organização de novos 

partidos, o PMDB absorveu o PP, retornando-se ao bipartidarismo, pois apenas dois partidos 

estavam em condição de eleger representantes para o Legislativo e o Executivo.

As mudanças não se restringiram apenas às estruturas partidárias, também afetaram 

outras instituições que tinham representatividade política. No final de 1978, quando da eleição 

da FIEC, o candidato José Flávio Costa Lima fez proposta de acordo com o grupo de jovens 

empresários, liderados por um executivo da empresa Guararapes, Beni Veras, antigo militante 

do PCB: a presidência da FIEC ficaria com José Flávio e a presidência do CIC, que se 

encontrava desativado, com o grupo. Feito o acordo, Beni Veras foi indicado para a 

presidência do CIC.
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O CIC patrocinou discussões sobre temas nacionais e estaduais das áreas de economia 

e política, inclusive com a participação de pessoas contrárias ao regime militar, como Celso 

Furtado e Maria Conceição Tavares. As propostas do CIC pretendiam mudanças nas práticas 

políticas, com críticas ao clientelismo, defesa da empresa privada com menor intervenção do 

governo na atividade econômica, alterações na política de desenvolvimento regional, na 

SUDENE e no sistema de incentivos fiscais.172

172 Uma análise mais aprofundada sobre o papel dos empresários será feita no sexto capítulo.
173 Formalmente, vigia a Lei de Segurança Nacional, porém os grupos de esquerda tinham maior liberdade de 
movimentação. Formalmente estava proibido o registro na Justiça Eleitoral de tais partidos.

O outro movimento político foi a rearticulação da esquerda. Com o processo de 

distensão política adotado pelo governo militar ressurgiram os partidos de esquerda, como o 

PCB e o PCdoB, porém com influência menor do que antes de 1964, e emergiram novos 

atores sociais, como o caso dos movimentos ligados à Igreja progressista. O reagrupamento 

das esquerdas, no final dos anos 1970, com a anistia e o retorno de vários exilados, produziu 

uma situação de “semiclandestinidade”.173 Uma novidade na estrutura partidária brasileira foi 

a fundação do PT, em 1980, por militantes ligados à Igreja Católica, ex-militantes dos 

partidos comunistas e militantes socialistas. Incorporou, além de alguns setores ligados aos 

partidos comunistas e socialista, militantes originários das CEBs e movimento de jovens da 

Igreja Católica. O PT concorreu às eleições para governador do Estado em 1982 e, em 1985, 

Maria Luiza Fontenele foi eleita prefeita de Fortaleza, na primeira eleição direta para 

prefeitura das capitais após o golpe militar.

O contexto político em 1982 tinha grandes diferenças em relação às outras sucessões 

do governo estadual pós-64, quando o processo de escolha era feito em um grupo restrito e 

indicado pelo presidente da República para ser referendado pelo Colégio Eleitoral. Foi uma 

eleição direta, com o retorno de várias liberdades democráticas, anistia e participação de 

políticos de oposição exilados e cassados, que trazia uma perspectiva real de vitória de 

partidos de oposição nos principais Estados da Federação. Fortaleza, que representava em 

1962 um quarto do eleitorado cearense, vinte anos depois detinha mais de um terço e 

tradicionalmente votava mais à esquerda, contra o governo.
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Virgílio renunciou por exigência da legislação eleitoral, para candidatar-se ao Senado, 

assumindo o vice-governador Manoel de Castro Filho, que articulou a candidatura de Aécio 

de Borba. Adauto Bezerra lançou-se candidato e o outro coronel, César Cais, ministro do 

governo João Figueiredo, indicava que podería participar do processo. Uma divisão dos 

chamados coronéis possibilitaria uma candidatura de oposição com chances de vitória.

No processo de escolha do candidato do PDS a governador, o partido do governo se 

encaminhava para um embate entre Aécio, candidato de Virgílio, e Adauto Bezerra, candidato 

do seu grupo político. Ocorreu, nesse passo, uma intervenção do comando político do governo 

federal, através do ministro Leitão de Abreu, da Casa Civil, que chamou os três coronéis 

(Virgílio, Adauto e César), junto com o presidente do PDS, Flávio Marcílio. Segundo afirma 

Adauto Bezerra:

(...) o certo é que eu (Adauto Bezerra) seria o candidato a governador. O 
Manoel de Castro queria o Aécio de Borba. E o Totó (Gonzaga Mota) ali, de 
escanteio (...) fomos a Brasília, e lá conversando porque não se faziam 
entendimento. Eu disse: “Flávio, se o Virgílio lhe apoiar eu apoio” (...) O 
Virgílio estava indo para o aeroporto. Ele (Flávio Marcílio) pegou o carro e 
foi lá para o aeroporto e lá encontrou Virgílio: “Olha aqui está resolvido o 
problema do Ceará, o Adauto disse que aceita”. Ai ele (Virgílio) disse, mas 
não é assim. Não deu muita esperança e o Flávio voltou desabado (...) Fomos 
chamados (pelo Ministro Leitão de Abreu), eu, Virgílio e César. E 
conversando e conversando, aí o Virgílio disse: “Lá no Ceará, tem um 
professor de Economia muito competente. E meu secretário de Planejamento, 
uma pessoa idônea, com conhecimento de toda a problemática do Ceará e 
com condições de bem governar”. Ai ele (Leitão de Abreu) olhou assim e 
disse: quem é ele? E o Gonzaga Mota. Aí aquela velha história, e César 
apoiou. O Leitão, “mas Bezerra, os chefes aqui são coronéis, dois acertaram, 
você vai criar (...) Não ministro, eu (Adauto) não vou criar dificuldade 
nenhuma, não crio a menor dificuldade. Agora não digam que eu também 
escolhi. Ai vem; “e o vice? E pelas tantas, o Virgílio tava aqui perto “bota o 
Adauto, bota o Adauto”. Ai, lá vai o besta ser vice outra vez (BEZERRA, 
2004).

Neste diálogo narrado por Adauto Bezerra, ele se coloca como vítima de mais uma 

trama promovida pela sagacidade política de Virgílio nos processos de negociação. Apesar da 

participação da cúpula militar, existia maior liberdade de negociação do que nos momentos 

anteriores das escolhas do candidato a governador, pois uma das partes envolvidas, no caso 

Virgílio, propôs e foi aceita uma saída. A negociação, conhecida como o Acordo de Brasília, 

representou um sinal de fraqueza dos coronéis.
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Pelas condições do Acordo de Brasília, além das definições das vagas dos cargos 

executivos de governador e vice, a legenda para senador era de Virgílio Távora. Para a 

Prefeitura de Fortaleza, foi indicado César Neto, engenheiro e filho de César Cais, e os 

demais cargos comissionados da burocracia estadual foram divididos em partes iguais entre os 

três grupos.

Como candidato de oposição, o PMDB lançou o então senador Mauro Benevides, que 

perdeu a eleição para Gonzaga Mota. Foi eleito Virgílio para o segundo mandato de senador. 

O PDS novamente conquistou maioria na Assembléia Legislativa e na Câmara Federal. Nessa 

eleição, foram feitas acusações pela oposição do uso da máquina pública, como no caso dos 

dezesseis mil funcionários nomeados pelo governador Manoel de Castro, que tinha 

substituído Virgílio.

O Acordo de Brasília indicou, de forma explícita, uma crise do sistema de poder 

consolidado no Estado durante a ditadura militar, baseado na chefia dos três coronéis. Isto foi 

agravado com a perspectiva do final do governo militar. Para o novo governador Gonzaga 

Mota, um técnico sem tradição política, essa crise de hegemonia no plano nacional e local foi 

a oportunidade para construir seu espaço mediante cooptação de correligionários de Virgílio, 

pois Adauto Bezerra compõe desde o início com Mota, preservando suas posições, e o grupo 

de Cais, em decorrência da sua pouca representatividade, foi deixado em posição secundária.

Virgílio em conversas reservadas alegou a posteriori que cometeu um erro na 

escolha de Mota. Contudo, o contexto político deixava poucas possibilidades. No caso de 

indicar um político virgilista, fiel, como Aquiles Peres Mota ou Aécio de Borba, a perspectiva 

de derrota estava presente, pois ganharia competitividade uma candidatura da oposição, fosse 

aliada aos Bezerra ou de forma isolada.

A indicação de Mota foi atribuída pelo próprio Virgílio a articulações promovidas por 

dona Luiza e o rompimento patrocinado por Mota, considerado como uma traição 

(CARTAXO, 2004). As razões apresentadas são diversas e contraditórias. Para os 

correligionários de Virgílio, Mota seria um político ambicioso e ingrato, e suas posições 

progressistas um oportunismo político, na perspectiva de mudanças no quadro nacional. Para 

Gonzaga Mota, o rompimento seria uma libertação de práticas políticas clientelistas e a
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melhor forma de governar o Estado sem as amarras do Acordo de Brasília, e sua posição 

estaria de acordo com a opinião pública.

A sucessão dentro do grupo virgilista se apresentou naquele momento. Carlos Virgílio, 

apesar de deputado federal, e do esforço da sua mãe, não tinha vocação para a política, não se 

envolvia diretamente nas questões dos correligionários, tinha pouca participação nos trabalhos 

legislativos, e era alheio aos problemas do grupo liderado por seu pai. Os correligionários 

ficaram sem assistência do chefe, agravada com a ida de Virgílio para o Senado e os seus 

problemas de saúde, e foram presas fáceis para cooptação por parte do governador.

A escolha do secretário de Planejamento, Gonzaga Mota, para candidato ao governo e 

sua eleição em 1982 poderia ter sinalizado uma sucessão da liderança no grupo. Contudo, 

meses após ter assumido o governo, Mota se aproximou de Adauto Bezerra, então vice- 

governador, apoiou as articulações de Aureliano Chaves como candidato indireto à 

Presidência da República e, com a derrota deste, passou a apoiar o governador de Minas 

Gerais, Tancredo Neves. Virgílio se posicionou no campo contrário ao governador Gonzaga 

Mota. O rompimento deste com o seu padrinho político ocorreu no segundo ano de mandato.

A traição de antigos correligionários em relação aos seus ex-líderes não é estranho no 

mundo da política, disso já tinha tratado Maquiavel em sua obra clássica “O Príncipe". No 

caso de Mota, sem tradição política, técnico do BNB formado na Fundação Getúlio Vargas, 

atuando em um momento de transição, havia uma perspectiva de inserção nacional e de 

formação de um grupo político próprio a partir da adesão de virgilistas atraídos pelas benesses 

de seu governo. Portanto, a tendência seria o rompimento de Mota com Virgílio, como de 

fato aconteceu.

5.4 O retorno final ao Parlamento: a prevalência da política nacional

Em 1983, Virgílio retornou ao Senado Federal. Na primeira parte do mandato, que 

compreende de fevereiro de 1983 a fevereiro de 1985, exerceu a vice-liderança do governo no 

Senado para assuntos econômicos, durante a Presidência do general João Figueiredo. 

Assumiu a defesa da política econômica do governo militar em um contexto de dificuldades: 

o País tinha decretado a moratória, em 1982, e observava-se um grande crescimento dos 

índices inflacionários.
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Nesse ano também teve início a escolha de candidaturas à eleição indireta para a 
w

Presidência da República. No PDS. apresentaram-se três pré-candidatos: o vice-presidente da 

República, Aureliano Chaves; o Ministro do Interior, Mário Andreazza, com apoio do 

presidente Figueiredo; e Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. No início do processo 

não ocorreu uma definição de Virgílio; contudo, o governador Gonzaga Mota passou a apoiar 

ostensivamente Aureliano Chaves e Adauto Bezerra tomou posição por Mário Andreazza.

O vice-presidente Aureliano Chaves denunciou vícios no processo de eleição indireta 

e retirou a sua candidatura. Andreazza e Maluf se enfrentaram na convenção do partido em 

1984, tendo saído vencedor o último, com o apoio de Virgílio. O candidato a vice da chapa 

* de Maluf era Flávio Marcílio.

Nessa época começou a articulação da proposta de eleição direta para presidente da 

República, com a apresentação da emenda do deputado Dante de Oliveira, do PDT de Mato 

Grosso, propondo eleição direta para o final de 1984. Houve a maior mobilização popular 

desde o golpe de 1964, com manifestações em todas as grandes capitais do País. A emenda 

constitucional foi votada no Congresso Nacional, porém não obteve a maioria de dois terços 

dos congressistas necessária para sua aprovação. Virgílio votou contra, como também 

correligionários seus, seguindo as orientações do presidente Figueiredo.

Derrotada a emenda das eleições diretas em 1984, modificaram-se as articulações em 

torno da sucessão presidencial, com o lançamento da candidatura do governador de Minas 

Gerais, Tancredo Neves, ao Colégio Eleitoral, em aliança com dissidência da ARENA, 

formada por apoiadores de Andreazza e Aureliano Chaves. Estes não aceitaram a vitória de 

Maluf na convenção do partido, como também o então presidente da ARENA, o senador José 

Sarney, ex-governador do Maranhão, ex-udenista participante do grupo Bossa Nova.

Os dissidentes formaram a autodenominada Frente Liberal, posteriormente 

transformada em partido sob o nome de PFL, que apoiou a candidatura de Tancredo Neves 

no Colégio Eleitoral e teve como candidato a vice-presidente José Sarney, uma composição 

da qual participavam um ex-pessedista e um ex-udenista.
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Apesar da amizade e antiga militância, na UDN e na ARENA, com Sarney, e de haver 

sido ministro no gabinete parlamentarista de Tancredo Neves, Virgílio votou no candidato de 

seu partido, Paulo Maluf, derrotado por Tancredo Neves. Nesse processo sucessório, Virgílio 

desde o início se posicionou a favor de Maluf. Para um político experiente e com acesso a 

informações privilegiadas como Virgílio, especulava-se com alguma antecedência sobre a 

inviabilidade da candidatura de Maluf e na decadência do PDS.

Uma das possíveis causas do apoio de Virgílio a Maluf pode estar na participação de 

Flávio Marcílio, seu concunhado, como vice. Por lealdade Virgílio o apoiou, pois Marcílio 

tinha sido, na condição de governador, um dos principais apoios a Virgílio na eleição de 1958. 

Outra causa poderia ser a posição do governador Gonzaga Mota, rompido com Virgílio, 

favorável a Aureliano Chaves, e depois um dos apoiadores da candidatura Tancredo Neves. A 

derrota de Maluf não significou o fim da trajetória política de Virgílio no plano nacional. Não 

somente Tancredo, mas também Sarney, eram políticos habilidosos e abertos à negociação 

política e não teriam razões para tirar todos os espaços da oposição.

Em 14 de março de 1985, um dia antes da posse como presidente da República, 

Tancredo Neves adoeceu, ficando em seu lugar o vice-presidente José Sarney, efetivado no 

cargo com o falecimento de Tancredo, em 21 de abril de 1985. Sarney possuía frágil base 

política, mas tinha a tutela do presidente do PMDB e presidente da Câmara dos Deputados, 

Ulisses Guimarães, oriundo do antigo PSD. e antigo companheiro de Virgílio no primeiro 

gabinete parlamentarista.

O contexto político de 1986, no campo nacional e estadual, tinha diferenças 

acentuadas em relação a 1982, ano da eleição anterior. Havia ocorrido a transferência de 

poder dos militares para os civis. O presidente Sarney adotou um plano de estabilização 

econômica com o objetivo de conter o processo hiperinflacionário. O Plano Cruzado, como 

ficou conhecido, adotado em 28 de fevereiro de 1986, foi elaborado por economistas ligados 

ao PMDB.

O Cruzado tinha como referência maior o controle de preços, que significou, nos 

meses seguintes, a queda da taxa inflacionária para em torno de 1% ao mês; uma retomada do 

crescimento econômico e expansão do consumo para a população como um todo, 

especialmente de produtos demandados pelas populações mais pobres. O sucesso da política
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econômica teve como conseqüência o aumento da popularidade do presidente e do PMDB, 

permitindo a consolidação de uma nova configuração de poder, com o PMDB na liderança,
♦

aliado ao PFL, e o isolamento do PDS. pela direita, e do PDT e PT, pela esquerda.

Na política estadual, o governador Gonzaga Mota174 participou de negociações para 

uma candidatura do PMDB. O ex-senador Mauro Benevides, presidente do partido, lançou-se 

como pré-candidato ao governo, contudo relutou em continuar a postulação, temendo a 

derrota para o cargo majoritário, pois tinha como certa a sua eleição para a Câmara dos 

Deputados. Dada a indefinição, o governador Gonzaga Mota e setores empresariais ligados ao 

CIC, liderados por Beni Veras, articularam o nome de Tasso Jereissati, filho de Carlos 

Jereissati, maior liderança do PTB e empresário. Assim relata Tasso a sua escolha:

174 Gonzaga Mota tinha se filiado ao PFL em 1984 e, no ano seguinte, desfiliou-se e passou para o PMDB.

•K.

(...) na verdade, não fui escolhido entre as lideranças do CIC. A escolha foi 
de Gonzaga Mota: um belo dia, eu estava na minha casa e numa 
circunstância muito estranha, porque eu tinha acabado de voltar de uma 
operação que eu tinha feito e estava em um período assim de resguardo. 
Entrou um amigo comum, do Gonzaga Mota e meu, dizendo que o Gonzaga 
queria falar comigo, mas antes queria que ele me sondasse, que ele estava 
querendo me convidar a ser candidato ao governo do Estado do Ceará. 
Evidentemente que, na hora, eu levei na brincadeira, mas o que estava 
acontecendo era mais ou menos o seguinte: os três coronéis se uniram e 
aparentemente naquela época eram um esquema absolutamente imbatível. 
Ninguém ousaria enfrentar os três coronéis unidos (MATOS; 
ALCÂNTARA; DUMMAR, 1999, p. 161).

As colocações de Tasso superavaliaram o poder dos coronéis. Apesar de Adauto 

Bezerra chefiar grupo político do Estado com maior número de vereadores, prefeitos e 

deputados, e ter respaldo econômico das empresas da família, os outros dois coronéis estavam 

em situação de menor poder: César Cais, sem mandato e com pequeno número de 

correligionários; Virgílio Távora, mesmo com mandato de senador, ligações e conhecimentos 

na política nacional, perdera correligionários para o grupo de Gonzaga Mota. Além disso 

apresentava problemas de saúde.

Tasso omitiu outros obstáculos à campanha dos coronéis. Apesar de o presidente 

Sarney, apesar de ter sido companheiro de Virgílio nos tempos da UDN, ARENA, PDS e seu 

♦ colega de Senado, apoiou ostensivamente a candidatura de Jereissati. A campanha de

Jereissati teve pela primeira vez diretrizes publicitárias com assessoria direta de um dos
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principais profissionais de propaganda do País, Antonio Lavareda, que adotou uma proposta 

de comunicação inovadora, desde a apresentação gráfica até a forma do discurso dos
*

candidatos.

As diferenças da campanha de Jereissati e Adauto Bezerra foram ressaltadas por 

Carvalho (1999). No primeiro, os profissionais de marketing e publicidade foram os grandes 

responsáveis pela construção da imagem pública e da marca do candidato - muda Ceará 

associando o projeto ao moderno, ao passo que os adversários eram tratados como as forças 

do atraso, referindo-se aos três coronéis mais uma vez aliados em uma eleição. No caso de 

Bezerra, o coordenador da campanha era o deputado Leorne Belém, que trabalhava conforme 

os métodos das eleições do passado, “maior conhecimento, vivência ou ascendência política 

sobre determinados grupos políticos em determinadas regiões” (CARVALHO, 1999, p. 189).

A chapa formada pelo PFL-PDS, com o apoio de Virgílio e César Cais, tinha como 

candidato a governador Adauto; a vice o deputado Aquiles Peres Mota, virgilista; ao Senado o 

deputado Paulo Lustosa, bezerrista. A coligação adotou um tipo tradicional de campanha, 

destacando o compromisso do eleitor com seus chefes políticos, que fizeram o bem à 

comunidade. Um exemplo de tal procedimento foi um panfleto do candidato a deputado 

federal Carlos Virgílio, que relatava os benefícios das ações de Virgílio e dona Luiza para o 

bairro do Pirambu. E afirmava; lembrem-se quem são os amigos verdadeiros do Pirambu, 

aqueles das horas difíceis, que nunca enganaram vocês.

As pesquisas iniciais de sondagem de voto, realizadas pelo IBOPE, indicavam uma 

folgada maioria para Adauto Bezerra. Os coronéis pareciam imbatíveis. Contudo, após o 

início da propaganda eleitoral na televisão, a pesquisa seguinte mostrava uma virada a favor 

da Jereissati. Em relação ao planejamento de campanha, os comícios de Tasso funcionavam 

como uma peça publicitária175, com um roteiro pré-determinado de quem falaria, o tempo de 

cada orador, e as atrações musicais. Do outro lado, existiam mais improvisações e pouco 

planejamento, conforme depoimento de Leorne Belém (CARVALHO, 1999, p. 191).

I7? Na campanha de Tasso em 1986, além da presença do publicitário Antônio Lavareda, foram contratados a 
empresa PROPEG para criar o material gráfico visual para a campanha da marca Tasso: para o planejamento do 
marketing político eleitoral, o publicitário Lucas Pacheco: e a empresa paulista DIANA, para a produção dos 
programas na TV; e Homero Sanches (profissional da Rede Globo), para análise de pesquisas eleitorais 
(CARVALHO. 1999).
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A campanha publicitária em relação à marca Tasso176 teve por principal referência a 

construção do mito do jovem empreendedor cuja missão era mudar a política cearense, dela 

exorcizando os vícios do passado (CARVALHO, 1999, p.192). Colocava os adversários 

como coronéis que necessitavam ser derrotados para mudar o Ceará, pois estes seriam os 

responsáveis pela miséria do Estado. Na área de influência de Fortaleza, a aceitação foi plena. 

No ano anterior, a deputada Maria Luiza, então filiada ao PT tinha vencido as eleições, 

portanto o eleitorado da Capital não teria objeção em aceitar o candidato das mudanças. No 

caso do interior do Estado, a principal base da candidatura de Bezerra, foram dirigidas 

publicidades específicas para estas eleitores.

176 O trabalho gráfico da marca Tasso tinha a forte presença das cores verde e amarelo, referência à bandeira 
nacional, e destacava as duas letras “s”. Seria imitada posteriormente por diversas campanhas eleitorais no País, 
inclusive a do presidente eleito em 1990 Collor de Melo, no caso as mesmas cores e os dois “1" em destaque.

A aliança de Jereissati com o governador Gonzaga Mota foi outro fator importante 

para a vitória, pois os chefes políticos locais e cabos eleitorais de Adauto Bezerra passariam a 

não ter acesso nem a máquina do governo estadual, nem apoio do governo federal, portanto 

cortando parte da força eleitoral de Bezerra.

A chapa da coligação PDS-PFL, apoiada por Virgílio, foi derrotada pela coligação 

PMDB-PCdoB, tendo Tasso Jereissati como vice em sua chapa o deputado Castelo de Castro, 

do PMDB; e como candidato ao Senado o advogado e radialista Cid Carvalho. A maioria foi 

de 450 mil votos em todo o Estado. A derrota não foi apenas do ponto de vista eleitoral, mas 

em relação também à imagem de Virgílio, Adauto e César Cais, associados a políticos 

clientelistas, retrógrados, e os responsáveis pela miséria do Estado, os coronéis.

5.5 Virgílio Távora constituinte

O pleito de 1986, além de se destinar ao preenchimento dos cargos do Executivo e 

Legislativo estaduais, elegeu também deputados federais e senadores, que tiveram outra 

prerrogativa, a condição de constituintes, agregando-se a estes os senadores eleitos em 1982 e 

que estavam na vigência do mandato. Neste último caso, se enquadrava Virgílio Távora, 

eleito em 1982 pelo PDS.

Durante os primeiros meses do governo Sarney, ocorreram intensos debates a respeito 

da convocação da Assembléia Constituinte, questionando-se a indicação dos senadores eleitos
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em 1982, como o caso de Virgílio. Parcela majoritária da sociedade brasileira era favorável a 

uma nova Constituição, pois a Carta em vigor, elaborada pelo governo militar em 1967, havia 

sido reformulada várias vezes, discricionariamente, e não expressava mais a nova ordem 

política do País. Entretanto, havia divergências quanto à composição e natureza da 

Constituinte.

Os setores mais à esquerda defendiam a formação da Assembléia com representantes 

eleitos pelos cidadãos com a função exclusiva de constituinte. Uma Assembléia Constituinte 

exclusiva teria maior representatividade e soberania para elaborar a nova Carta, alegavam 

aqueles grupos políticos. No entanto, prevaleceu a tese do Congresso Constituinte, isto é, os 

deputados federais e senadores eleitos em novembro de 1986, juntamente com os senadores 

eleitos em 1982, acumulariam as funções de congressistas e de constituintes.

No dia Io de fevereiro de 1987, foi instalada a Constituinte. Foi eleito seu presidente o 

deputado Ulisses Guimarães, ex-companheiro de Virgílio no primeiro gabinete 

parlamentarista, e acumulando ainda as presidências da Câmara Federal e do PMDB, então o 

maior partido do País. Virgílio, exercendo a vice-liderança do PDS, foi eleito para a Comissão 

de Sistematização da Constituinte, a mais importante, por ser a responsável pela elaboração 

do regimento de funcionamento do Congresso Constituinte e tendo ainda participado na 

Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do 

Subsolo, da Atividade Econômica e da Comissão da Ordem Econômica.

A Constituinte enfrentou problemas ligados à organização do trabalho na Comissão de 

Sistematização, formando-se, no decorrer de 1987, blocos suprapartidários para defesa dos 

diversos temas. O maior bloco, autodenominado de Centro Democrático e que foi renomeado 

pela imprensa e oposição de Centrão, era liderado pelo deputado do PMDB de São Paulo, 

Roberto Cardoso Alves, e formado por constituintes conservadores do PDS, PFL, PTB e de 

parte do PMDB, composto por defensores de política econômica liberal, de maior abertura da 

economia ao capital estrangeiro e posições mais restritivas aos direitos sociais.

w O bloco minoritário era formado por parte dos constituintes do PMDB, liderados por

Mário Covas, e de parlamentares do PT, PDT, PCdoB e PCB, que tinham posições de defesa 

da empresa nacional, de maior intervenção do Estado na economia e de medidas de ampliação 

dos direitos sociais. Mais organizado e com maior capacidade de produção legislativa,
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contudo, tinha conseguido alocar grande parte de suas propostas no projeto de Constituição, 

formulado pela Comissão de Sistematização.
♦

O Centrão conseguiu aprovar, por 290 votos a favor e 16 contra, emenda de projeto 

constitucional que inviabilizava a proposta formulada pela Comissão de Sistematização. Seus 

seguidores passaram a obstruir os trabalhos constitucionais. A situação demorou quatro 

meses, significando riscos políticos, agravados pelo fracasso do Plano Cruzado.

A saída negociada foi a formação do Grupo dos 32]1 , composto por experientes 

deputados e senadores, incluído Virgílio. O grupo ficou responsável pelo trabalho de 

sistematização do grande número de propostas e elaboração de uma minuta de Constituição 

que tivesse pontos mínimos de consenso, deixando as questões polêmicas para 

regulamentação em leis complementares ou revisão constitucional. A proposta do Grupo dos 

32 preservou a manutenção de importantes medidas do ponto de vista da cidadania e de 

melhorias das condições de vida das populações pobres.

Os pontos mais polêmicos diziam respeito à diferenciação de empresa nacional ou 

estrangeira, exploração de riquezas minerais, distribuição de recursos entre o governo federal, 

Estados e municípios, reforma agrária, o papel das forças armadas, a duração do mandato do 

presidente da República, o capítulo que tratava de política regional e a parte dos direitos 

individuais. As tensões não envolviam apenas grupos de esquerda e direita. As divisões na 

Assembléia Nacional Constituinte relacionavam-se às diferentes posições de regiões pobres 

em relação as mais ricas, centralização do poder no governo federal versus descentralização e 

defensores das minorias, como os índios e negros.

Os embates na Constituinte foram bem mais complexos do que os ocorridos nas 

anteriores. Em 1988, a sociedade brasileira tinha uma configuração diferente da época da 

Constituinte de 1946: dois terços da população viviam nas cidades, doze das quais com mais 

de um milhão de habitantes desde o final dos anos 1970. Cresceram de importância 

movimentos da sociedade civil ligados a questões de raça, gênero, meio ambiente; e passou-se 

de uma sociedade em que o rural tinha hegemonia para a prevalência do urbano, o industrial e

177 Entre os que formavam o Grupo dos 32 estavam os senadores Virgílio Távora, Fernando Henrique Cardoso e 
Mário Covas e os deputados Ulisses Guimarães. José Serra. José Genoino e Bernardo Cabral.
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o terciário, que superaram a agricultura. Ainda havia o desgaste dos militares: o período da 

ditadura criou um contexto favorável a uma Carta Constitucional liberal e descentralizada.

Virgílio focou sua atuação nos capítulos que envolviam a ordem econômica e política.
178Apresentou 68 emendas (conforme Anexo 15), o maior número entre os constituintes do 

Ceará, distribuídas entre os capítulos da Constituição que tratam da ordem social e jurídica, 

forças armadas, tributação e dos Estados e regiões.

Uma emenda proposta por Virgílio e aprovada foi a instituição do mandado de 

injunção178 179 180, que trata de um dos problemas fundamentais do direito constitucional moderno: 

encontrar meios adequados para tornar efetivos direitos que, por ausência de uma legislação 

integradora. permaneçam inócuos. O objetivo do artigo constitucional é coibir excessos de 

inaplicabilidade da própria Constituição ou das leis em geral. Segundo Strenger (1988, p. 15), 

“um instrumento jurídico inovador no Direito Público brasileiro introduzido na atual 

Constituição pelo senador Virgílio Távora e importante para o Estado de direito”. Assim, por 

exemplo, se uma lei estipula benefício para determinado grupo de pessoas e este não é pago 

pelo Estado por falta de norma administrativa reguladora de modo individual ou coletivo, os 

prejudicados podem entrar com um mandato de injunção para receber o que lhe é devido, 

independente das normas regulamentadoras.

178 As emendas foram protocoladas junto ao Congresso Constituinte de forma conjunta por Virgílio e seu filho 
Carlos Virgílio: contudo, pelas participações nas reuniões técnicas e testemunhos de assessores, a participação de 
Carlos Virgílio foi reduzida em relação ao trabalho de Virgílio.
179 Art. 5o, LXXI - “conceder-se-á o Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania, à cidadania”, conforme Constituição da República Federal do Brasil. Assim, aquele que se considerar 
titular de qualquer direito, liberdade ou prerrogativa, inviável por falta de norma regulamentadora exigida ou 
imposta pela Constituição, poderá utilizar-se desta norma constitucional.
180 O Art. 5o, inciso LXXII. da Constituição Federal, assim define: “Conceder-se-á habeas-data a) para assegurar 
o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público: b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

Outra importante emenda aprovada na Constituinte com a participação de Virgílio 

Távora foi o habeas-data , instrumento jurídico inovador que preserva os direitos 

individuais assegurando a prestação de informações em bancos de dados pertencentes a 

entidades públicas ou de caráter público, bem como sua retificação, se a pessoa assim o 

desejar. Na mesma linha do habeas-data foram regulamentados os registros informatizados e 

o direito de acesso dos indivíduos a estas informações.
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Os artigos constitucionais acima citados são especiais por delimitar a esfera privada e 

pública, pois significam direitos de cidadania frente ao poder do Estado. O mandado de 

injunção e habeas-data são relativamente recentes na estrutura jurídica dos países europeus e 

Estados Unidos. De acordo com Strenger (1988), a proposta de Virgílio aceita pela 

Assembléia Constituinte significou uma modernização do sistema jurídico brasileiro.

Dentre as emendas formuladas por Virgílio e aprovadas na Constituinte no campo 

econômico, destacaram-se: a definição de empresa nacional, normas reguladoras da 

fiscalização financeira e orçamentária; e para transferências de recursos para Estados e 

municípios; norma indicando que a receita estimada de taxas corresponda ao previsto para o 

respectivo serviço; tributação exclusiva na fonte de Imposto de Renda de assalariados, 

aposentados, inativos e pensionistas e a posição de eliminar a intervenção estatal, nas relações 

de trabalho que não seja baseada em requisito para o exercício da profissão.

A posição de Virgílio, a partir da análise das emendas acima, era de um constituinte 

defensor do capital nacional, a favor da intervenção do Estado na economia e favorável a um 

processo de descentralização de recursos do governo federal para Estados e municípios e 

normas de controle dos gastos públicos. Pela avaliação do DIAP, foi considerado como 

favorável às posições assumidas pela esquerda e contrárias ao Centrão, de orientação liberal. 

Em relação às formas de relações trabalhistas, a posição de Virgílio era de não intervenção do 

Estado, contrária a CLT, e de inspiração liberal181.

A Constituinte aceitou a tese da continuidade da intervenção do Estado nas relações trabalhistas.

No que se relaciona ao desenvolvimento regional, Virgílio fez emendas favoráveis à 

divisão das despesas do governo federal proporcional à população; à instituição do FNE, 

operado pelo Banco do Nordeste; à obrigatoriedade de aplicação dos recursos orçamentários 

da União proporcional à população das regiões; e à exigência de que o governo federal 

levasse em conta o planejamento regional dos vários subespaços nacionais, o que sugere a 

extinção dos Fundos Setoriais - FISET (Pesca, Turismo, Reflorestamento) e o Programa de 

Integração Nacional, em favor dos fundos regionais.

181
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Os depoimentos de Lima (1990) e Souza (1992) apontam o senador Virgílio Távora 

como um dos principais articuladores do grupo de constituintes que viabilizaram a aprovação 

de normas constitucionais favoráveis ao desenvolvimento das regiões Norte-Nordeste-Centro- 

Oeste. A criação dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento e a proposta de extinção 

dos fundos setoriais de incentivos fiscais estavam nas propostas da COCENE feitas no início 

dos anos 1970, que incluíam também a regionalização do orçamento federal proporcional à 

população de cada região. No entendimento de Virgílio, o projeto de Estado nacional 

brasileiro teria que passar necessariamente por medidas compensatórias de recursos para as 

regiões menos desenvolvidas.

Virgílio propôs emendas para regulamentação das funções das Forças Armadas e da 

dotação de recursos destinados aos militares. " Na área da administração pública, propôs que 

fossem vedados e considerados nulos os atos praticados pelo presidente da República, 

governador ou prefeito que nomeasse, contratasse, demitisse do serviço público e contraísse 

empréstimos externos e internos, praticados um ano antes da data das eleições e do término do 

mandato do presidente da República.

No trâmite dos trabalhos legislativos, Virgílio propôs que fosse vedada a utilização do 

voto secreto e apresentou outra emenda autorizando o poder Executivo a opinar em projetos 

de lei que não tenham sido por ele propostos, e até mesmo oferecer-lhes emendas.

Virgílio propôs a proibição e nomeações ou tomada de empréstimos para titulares do 

Executivo no período eleitoral. Caso tivesse sido aprovada, criaria obstáculos à utilização da 

máquina pública em termos eleitorais. A proposta, saída de um político tido como coronel da 

política nordestina, indicaria contradição entre a sugestão modernizadora e a sua prática 

política tradicional.

Uma emenda de Virgílio, aceita parcialmente pela Assembléia Constituinte, de as 

organizações associativas acionarem a justiça em nome dos seus associados é de grande 

importância para a proteção daquelas pessoas com problemas de acesso aos direitos básicos 

do cidadão e, no presente e de grande uso por entidades do movimento popular.

182 Esta emenda, não aprovada pela Constituinte, previa que a União destinasse anualmente 2% da sua receita 
tributária com os gastos das Forças Armadas, na seguinte proporção: 1% para o Exército. 0,5% para Marinha e 
0.5% para Aeronáutica.
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A posição de Virgílio de manutenção de privilégios para as Forças Armadas se insere 

em duas vertentes: a primeira de natureza corporativa, quando propõe emendas de 

asseguramento de recursos estáveis para os militares; e a segunda de natureza estratégica, pois 

considerava os militares instrumentos importantes dentro do projeto de construção do Estado 

nacional. Suas emendas sugerem a possibilidade, em determinadas situações, da tutela dos 

militares sobre a sociedade civil.

No campo social, foi favorável ao SUS, a educação e garantia de acesso à terra pelas 

tribos indígenas; o usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo e subsolo 

respectivos, e normas de proteção à criança e ao idoso. As propostas de Virgílio para a área 

social foram classificadas pelo D1AP como progressistas, alinhadas aos interesses populares. 

Seu posicionamento a favor da população indígena, idosa e infantil foi conflitante com o 

posicionamento do grupo conservador do Centrão.

Tomando como referência as emendas à Constituinte, Virgílio se revelou um político 

moderno que contrariava a imagem de um político conservador, tradicional e clientelista. 

Medidas de controle em relação às funções de detentores de cargos executivos indicariam a 

sua posição naquele momento de diferenciação entre as esferas pública e privada. Seus 

posicionamentos a favor das minorias indicariam um político com idéias arrojadas.

As posições de Virgílio, nacionalista, favorável à empresa nacional, intervenção do 

Estado na economia e medidas em favor do desenvolvimento das regiões mais pobres, se 

inseriam naquele projeto de Estado nacional pensado a partir do projeto varguista nos anos 

1930. Tais posições contrariavam os liberais, que avaliavam Virgílio como um dinossauro. 

Para a esquerda, era um coronel que sabia dialogar.

Além dos trabalhos de constituinte, Virgílio, no último mandato como senador, 

manteve-se entre os parlamentares mais influentes no Congresso Nacional.183 Assim, Virgílio 

fez, nesse período, 191 pronunciamentos, dos quais 90 abordaram temas econômicos, 

destacando-se defesa da política monetária do governo, relacionada ao crescimento de juros, 

política habitacional, programa nacional do álcool, redistribuição do fundo de participação

183 Segundo avaliação do Departamento Intersindical de Avaliação Sindical - DIAP. Virgílio Távora foi 
considerado um dos 100 congressistas de maior influência na Assembléia Constituinte.
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dos Estados e municípios, política de proteção à indústria de informática e política regional, 

política (33) e desenvolvimento regional (30), ou seja, as questões ligadas aos aspectos mais 

tradicionais da política se restringiram a 15% dos seus pronunciamentos nos últimos anos de 

mandato.

As informações sobre sua saúde eram de caráter estritamente pessoal, acompanhando 

o costume vigente no País de omitir do público fatores pessoais que poderiam influir na sua 

carreira política. Segundo Cartaxo (2004), Virgílio tinha conhecimento da existência de 

câncer na próstata desde o início dos anos 1980, quando, comunicou o fato ao deputado 

Aquiles Peres Mota. A partir de 1987, a doença agravou-se, fazendo com que Virgílio 

iniciasse um tratamento nos Estados Unidos e, depois, em São Paulo, porém negligenciado 

muitas vezes, em decorrência dos trabalhos constituintes.

O último pronunciamento de Virgílio Távora no Congresso Constituinte foi em 5 de 

março de 1988. Tratava do conceito de empresa nacional. Nos meses seguintes, após várias 

internações em hospitais de Brasília e São Paulo, ele veio a falecer na capital paulista, no dia 

3 de junho de 1988.

O sepultamento, ocorrido no cemitério São João Batista, em Fortaleza, foi 

acompanhado pelas principais autoridades do País e do Estado, como relataram os jornais O 

Estado, O Povo e Diário do Nordeste. Na sessão em homenagem a Virgílio no Congresso 

Constituinte, deputados e senadores lembraram sua importante participação nos trabalhos 

constituintes, no seu papel de hábil negociador, e os colegas da bancada cearense ressaltaram 

a figura do promotor da industrialização do Estado.

Virgílio Távora, ao falecer, deixou um patrimônio relativamente modesto, apesar de 

ter herdado um significativo número de imóveis em Fortaleza, provenientes de sua família 

materna. Grande parte desses bens foi alienada para o custeio de campanhas eleitorais 

(VASCONCELOS, 2004). Ao contrário da trajetória econômica dos irmãos Bezerra analisado 

por Lemenhe (1995), que, de um patrimônio modesto no início da carreira política, se 

transformaram em industriais e banqueiros.

Por que, a exemplo dos Bezerra, Virgílio não se tornou, além de político, um homem 

de negócios? Sua condição de engenheiro militar e proprietário de imóveis em Fortaleza
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possibilitaria o ingresso no ramo de construção civil, como vários colegas militares. Diversos 

fatores poderiam explicar o descaso de Virgílio pelos negócios: a falta de tradição da família 

nas atividades industriais e comerciais; o entendimento de Virgílio da política como uma 

atividade nobre e, portanto com prioridade em relação às outras atividades184.

184 Virgílio, em associação com Adaulo Bezerra, construiu um prédio comercial em 1969. Virgílio entrou com o 
terreno e Bezerra administrou a construção e venda dos imóveis. Nesse período Virgílio, na condição de 
deputado e com o Congresso Nacional fechado em decorrência do AI 5. estava "ocioso da política", sendo este 
seu único empreendimento (CARTAXO. 2004).

A viúva, dona Luiza, passou a residir em Fortaleza em um dos poucos imóveis de sua 

propriedade, a partir de 1989. Ficou restrita apenas às relações familiares, mas o início da 

campanha de reeleição para a Câmara Federal, do filho Carlos Virgílio, em 1990, fez dona 

Luiza retomar os contatos com os políticos. No processo de articulação da chapa ao governo 

patrocinada pelos partidos de oposição ao grupo de Tasso Jereissati para as eleições de 1990, 

dona Luiza foi escolhida pelo PDS para candidata ao cargo de vice-governadora, e Paulo 

Lustosa como candidato a governador pelo PFL.

Ciro Gomes, então prefeito de Fortaleza, candidato pelo PSDB, apoiado por Jereissati, 

ganhou a eleição. Nessa campanha foi utilizado novamente, de modo mais consolidado, o 

marketing político de um lado, o governo das mudanças contra as forças do atraso. A vitória 

do PSDB resultou da saída dos outros dois coronéis da militância política. Cais falecería no 

ano seguinte e Adauto Bezerra passaria, doravante, a se dedicar apenas aos seus negócios.

A derrota na eleição, acompanhada por grandes gastos na campanha eleitoral e uma 

saúde frágil, foram elementos importantes para o abandono da carreira política de dona Luiza. 

que faleceu em 13 de fevereiro de 1992, na cidade de Fortaleza. Carlos Virgílio exerceu seu 

último mandato como deputado federal até 1994, quando não conseguiu reeleger-se. Retirou- 

se da política, falecendo em 1998 na cidade de Teresina, onde residiu junto ao seu sogro, o 

ex-governador do Piauí e senador Alberto Silva.

O ocaso político de Virgílio, Bezerra e Cais ocorreu no espaço de duas eleições, 1986 

e 1990. Diversos fatores da decadência dos coronéis podem ser indicados, tais como: as 

progressivas perdas da lealdade política dos eleitores aos chefes locais, processadas a partir do 

pós-guerra; e o crescimento de trabalhadores assalariados no campo (Vilaça, 2003). Ter-se-ia 

ainda: o espírito oposicionista de Fortaleza, que apresentaria uma tendência de votar contra
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candidatos dos grupos governistas; o aumento de trabalhadores da indústria, do comércio e 

serviços, e funcionários públicos, segmentos refratários aos candidatos tidos como 

tradicionais e atrasados; e o crescimento, nos grandes centros, dos movimentos sociais 

ligados à esquerda.

No caso do grupo virgilista, também contribuiu para a decadência a falta de um 

herdeiro político. Carlos Virgílio, de caráter introspectivo, não tinha vocação para o exercício 

da política. Durante grande parte da sua trajetória política, Virgílio não teve preocupações 

com a sucessão da liderança no grupo ". Os principais chefes do grupo virgilista, como 

Manoel de Castro, Aquiles Peres Mota e Moacir Aguiar, eram pessoas da mesma faixa etária 

de Virgílio. Aécio de Borba Vasconcelos, embora fosse mais jovem, não contava com o pleno 

apoio dos demais correligionários e não tinha inserção na política nacional.

Dentro de tantas contradições indicadas neste capítulo, todavia, no que se relaciona à 

trajetória política de Virgílio, podem-se também indicar alguns aspectos de coerência na sua 

vida política: a idéia de que o desenvolvimento do Brasil, em especial do Ceará, passaria pela 

industrialização, com forte intervenção do Estado; a criação de um empresariado moderno no 

Ceará; a inviabilidade da agricultura no semi-árido; e modernização do aparelho burocrático 

do Estado com a adoção de instrumentos como o planejamento. A conquista do governo do 

Estado do Ceará foi o principal objetivo político de Virgílio, que conseguiu em dois 

mandatos, quando executou as suas principais propostas de modernização, com ênfase 

especial para o planejamento.

I8? Diversos exemplos existem na política brasileira de sucessão política, como, respectivamente, nos casos de 
João Goulart e Getúlio Vargas, Aécio Neves e Tancredo Neves, as famílias Alves e Maia no Rio Grande do 
Norte, e muitos outros exemplos na política municipal.
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6 PLANEJAMENTO NO CEARÁ: A INOVAÇÃO DO CORONEL

A idéia de desenvolvimento esteve presente ao longo da trajetória política de Virgílio. 

O Coronel estava convicto de que tinha sabia do caminho das mudanças de que o Ceará 

necessitava. O Estado deveria livrar-se da dependência de um setor primário vulnerável às 

secas apoiando-se em um forte programa de industrialização e na implantação de uma infra- 

estrutura econômica. Como fazer tal política em pouco tempo e com escassez de recursos? O 

coronel tinha a resposta: o planejamento.

Na Mensagem do governador enviada à Assembléia Legislativa em 1964, Virgílio 

afirmava: “em vão tentaria o governo realizar alguma coisa ponderável em favor da 

comunidade, tão-somente na base da paz política, se essa trégua, em tão boa hora aberta pelos 

partidos, não fosse embalada no sentido do planejamento racional” (grifo do original). A 

unidade política seria condição necessária, mas não suficiente, para se atingir o 

desenvolvimento, pois sua viabilização deveria se amparar num instrumento moderno, o 

planejamento.

Esta seção analisa o planejamento de Virgílio, seja pelo destaque dado por ele próprio, 

seja pelo aspecto pioneiro de sua aplicação no Ceará, e ainda, pela importância da 

intervenção planejada do Estado no Brasil do pós-guerra.

6.1 Origens do planejamento no Brasil e no Ceará

A idéia do planejamento está relacionada a uma proposta de intervenção racional do 

Estado na sociedade. No Brasil, os trabalhos pioneiros de planejamento tiveram a participação 

de militares. No processo de modernização do Exército brasileiro, disseminou-se a concepção 

estratégica de que a guerra moderna requer o envolvimento de toda a nação. Desde os 

aspectos mais intangíveis de formação do sentimento nacional até melhorias do sistema 

educacional, inovações tecnológicas, construção de infra-estrutura e mobilização dos recursos 

naturais. As ações do Estado devem ser meticulosamente planejadas em vista do fim: a 

construção da nação moderna (DOMINGOS NETO, 2002).
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Para Otávio Ianni, a construção do Estado nacional brasileiro implicaria a necessidade 

de buscar a independência econômica do País. Assim, Ianni definiu o nacionalismo 

econômico como “uma manifestação da idéia de desenvolvimento, industrialização e 

independência, em face dos interesses econômicos dos países dominantes, a idéia de 

economia nacional implicava a nacionalização das decisões sobre política econômica. 

Portanto, o nacionalismo econômico compreendia a idéia e a decisão de criar um capitalismo 

nacional” (IANNI, 1971, p. 69). A aliança da burguesia nacional com as classes populares 

viabilizaria uma revolução burguesa nacional, uma das estratégias encampadas por 

importante segmento da esquerda ligada ao PCB. O planejamento era proposto como o 

principal instrumento para atingir os objetivos do desenvolvimento nacional.

Como expressa Ianni, o planejamento como ação de governo, nos anos quarenta, já 

estava consolidado. Assim, têm-se as experiências do Conselho Nacional de Política 

Industrial e Comercial e vários outros conselhos setoriais ligados ao comércio exterior, 

petróleo, siderurgia, energia, carvão e, em especial, os que tornam o planejamento um 

importante instrumento de políticas nacionalistas econômicas.Os conselhos ou eram 

dirigidos por militares, ou tinham entre seus membros titulares representantes das Forças 

Armadas. O planejamento entre os militares nos anos 1930, a partir das experiências da 

Missão Francesa, era uma técnica utilizada, como demonstram as reformas dos currículos da 

Escola Militar, da ESAo (MOTA, 2001).

O governo Vargas promoveu grande mudança na estrutura burocrática do Estado 

brasileiro, que teve como marco principal a criação do DASP, em 1938. O Decreto-Lei n° 

579/38 indicou as atribuições do órgão: seleção do funcionalismo público através de concurso 

público, plano de cargos e salários. Entre outras atribuições estavam o treinamento, 

adaptação, readaptação e aperfeiçoamento dos servidores civis da União e a orientação e 

fiscalização na execução da administração do pessoal civil da União.

A criação do DASP foi um importante instrumento de capacitação de quadros técnicos 

da administração pública em todos os níveis federativos (federal, estadual e municipal), 

186 (...) É muito provável que a técnica de planejamento, enquanto instrumento de política econômica estatal, 
tenha começado a ser incorporada pelo poder público, no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), 
ao menos foi nessa época que a planificação passou a fazer parte do pensamento e da prática dos governantes, 
como técnica mais racional de organização das informações, análise dos problemas, tomadas de decisão e 
controle da execução de políticas econômicas-ftnanceiras (IANNI, 1971. p. 43).
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fundamental para a concepção e execução de qualquer plano de governo. A centralização do 

regime feita pelo Estado Novo, possibilitou àquele órgão implantar estruturas similares nos 

Estados, os Daspinhosm

No final da Segunda Guerra Mundial, havia praticamente um consenso em relação à 

necessidade do planejamento.Iss Em 1945, na Conferência das Classes Produtoras do Brasil, 

“(...) empresários, membros do governo, economistas e técnicos (...) reconhecem no 

planejamento uma técnica de aceleração do desenvolvimento econômico” (IANNI, 1971, p. 

57).

Ianni (1971) destaca, no entanto, o fato de que a disseminação do planejamento foi 

feita de forma desigual e fragmentária, em um ambiente controverso do pós-guerra, quando 

se discutiram os limites da intervenção do Estado, e muitas dessas intervenções foram feitas 

conforme interesses de grupos de pressão. Esta natureza setorial do planejamento pode ser 

indicada no caso do PLAMEG, uma das primeiras experiências de aplicação de um plano 

governamental em um Estado nordestino.1X9

Em 1947, foi instalada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de Desenvolvimento 

Econômico, conhecida também por Missão Abbink. Tinha a presidência conjunta de John 

Abbink e Octávio Gouveia de Bulhões, com o objetivo de introduzir e difundir os conceitos 

modernos de planejamento indicativo e de racionalidade capitalista, não apenas voltados 

para as ações do Estado, como também para o planejamento das empresas, tanto nacionais 

como multinacionais. Há que destacar o fato de que membros dessa comissão participavam 

também dos processos de instalação e funcionamento da ESG, e outros tiveram importantes 

funções estratégicas quando do funcionamento do BNDES.187 * 189 190

187 Contudo, com o final da ditadura, o ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, José Linhares, ao assumir a 
presidência, procurou esvaziar a estrutura do DASP. política também seguida posteriormente pelo presidente 
eleito em 1946. Eurico Gaspar Dutra (NUNES. 2003).

Apenas Eugênio Gudin. como interlocutor mais importante, defendia uma política liberal radical, com 
privatização da economia, livre participação do capital estrangeiro, na qual o Estado teria apenas o papel de 
regulador, não interferindo nas relações econômicas. Roberto Simonsen. diretor da FIESP - Federação das 
Indústrias de São Paulo, era o principal defensor de uma política econômica de forma mais protecionista.
189 A Bahia foi o primeiro Estado a ter um plano durante o governo Juraci Magalhães, em 1958. Contudo, 
ocorreram outras experiências de planejamento elaboradas pelos Estados, como Minas Gerais em 1950 e Santa 
Catarina em 1954 (IANNI, 1971).
150 No caso de Roberto Campos, primeiro Diretor Econômico e depois presidente do BNDE. no governo 
Juscelino, e Glycon de Paiva, primeiro Diretor Técnico; também participavam Lucas Lopes, José Bulhões 
Pedreira e Hélio Beltrão, este último coordenador do PLAMED, chamado por Virgílio Távora. e ministro de 
vários governos militares (DREIFUS. 1987).
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No governo Dutra, foi iniciada a execução do Plano SALTE, com assessoria norte- 

americana, que previa ações nas áreas de educação, alimentação, saúde e energia. Apesar de 

não ter atingido os seus principais objetivos, provocou mudanças na administração do País 

por ter sido o primeiro plano multisetorial de alcance nacional. Um dos principais fatores para 

o não-atingimento das metas foi a crise financeira e cambial desencadeada pela política de 

liberalização comercial e valorização cambial que consumiu as reservas brasileiras em moeda 

forte, acumuladas durante o período de guerra.

A CEPAL influenciou nas décadas seguintes o pensamento de uma geração de 

economistas e planejadores. Suas proposições fundamentaram a criação de importantes 

instituições no segundo governo Vargas, como o BNDE, o BNB e a PETROBRÁS, e, na 

administração JK, a SUDENE.191 *

191 Em 1948, começou a funcionar, em Santiago do Chile, a CEPAL. órgão da ONU. Celso Furtado, sob a 
oposição dos Estados Unidos, propôs inicialmente um debate sobre a realidade latino-americana, sugerindo um 
conjunto de políticas para estes Países, tendo como referência a situação periférica destes diante do centro 
capitalista. A planificação econômica estatal foi o instrumento proposto para superação dessas desigualdades.
I9~ O Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, anunciado em 1951 por Horácio Láfer, no governo 
Vargas, teve por base as sugestões e projetos prioritários elaborados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. 
Da mesma forma, Vargas acenou para a CEPAL (IANNI, 1971).
193 Segundo Francisco de Oliveira, a modernização conservadora se caracterizaria por estar o comando do 
processo com as antigas classes dominantes agrárias, e a resolução da “questão social” criada pela emergência da 
classe trabalhadora. O processo se daria de forma autoritária (OLIVEIRA, 1978).

A concepção de planejamento tanto de origem cepalina, como da Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos ", foi importante na formação de uma influente tecnoburocracia que 

participaria nos anos seguintes, de forma decisiva, no processo de nacional- 

desenvolvimentismo de JK e na modernização conservadora na ditadura militar193, através de 

empresas multinacionais no País.

No início dos anos 1950, existiam duas propostas no debate sobre o tipo de 

planejamento a ser adotado. A primeira, formulada pela equipe liderada por Roberto Campos 

e pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, colocava-se a favor do Planejamento Setorial 

ou Seccional. Partia do princípio de que era necessário “localizar e remover os 

estrangulamentos setoriais - métodos dos pontos de estrangulamento; e de identificação dos 

setores para impulso para serem incentivados - e método dos pontos de germinação”
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(TEIXEIRA, 1997, p. 87). No caso do Plano de Metas do governo JK, tinha-se condição, na 

opinião de Campos, de atingir o último estágio, o dos pontos genninativos (CAMPOS, 1974).

A segunda proposta, difundida pela CEPAL, tinha como eixo o Planejamento Global: 

os investimentos deveriam ser feitos a partir das condições da economia como um todo, tendo 

como referência estudos e projeções das tendências da oferta e procura da economia nacional. 

A proposta feita na Conferência da CEPAL, no Rio de Janeiro, em 1953, causou polêmica: 

de um lado, Otávio Gouveia de Bulhões e Eugênio Gudin, de outro. Celso Furtado e Raul 

Prebisch. O primeiro grupo advogava um controle monetário anterior ao planejamento e este 

se limitaria à superação de gargalos setoriais. Para Furtado, apenas as forças do livre mercado 

não teriam condição de desenvolver o País, como acreditavam Bulhões e Gudin (FURTADO, 

1985a).

O documento de origem cepalina que teve grande repercussão foi o relatório do 

GTDN, formulado por Celso Furtado em 1957, documento base de criação da SUDENE. Este 

situava, como principais estratégias para o desenvolvimento e a redução dos desequilíbrios 

regionais, uma mudança na estrutura agrária, uma política de irrigação, a transferência de 

parte da população rural para áreas de colonização, como o Maranhão, um sistema de 

incentivos fiscais e uma política de industrialização do Nordeste. Para operar tais 

instrumentos, foi criada em 1959 uma autarquia federal subordinada à Presidência da 

República, a SUDENE, com poderes para coordenar o planejamento regional das ações do 

Estado brasileiro.

Furtado (1998) relatou os possíveis motivos para os fracassos das políticas de 

reestruturação fundiária, de irrigação e de colonização do oeste do Maranhão, atribuindo-os, 

em especial, às elites nordestinas, receosas de perder o controle político das populações rurais 

nordestinas e dos recursos federais destinados ao combate às secas. Segundo Furtado (1998), 

apesar da objeção inicial dessas elites, a criação da SUDENE foi apoiada por parte 

significativa dos governadores nordestinos eleitos pela UDN, que teriam condições de 

acesso a verbas federais sem levar a pecha de adesistas.

Das iniciativas da SUDENE, a única que obteve relativo sucesso foi a política de 

incentivo à industrialização, sendo as demais contestadas pela elite nordestina, preocupada 

com/zns eleitorais:
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(...) havia muito cambalacho e queriam que eu usasse o dinheiro da SUDENE
• nas eleições. Eu me neguei, a SUDENE não financiou a eleição de ninguém, de

nenhum partido político, mas eles ficaram indignados, e fizeram exigência ao 
primeiro-ministro, que era Tancredo Neves, para que me tirasse de lá. Tancredo, 
que era mineiro e acomodatício, concordou e achou que, com uma penada me 
tiraria. Afinal, era o primeiro-ministro (...). Eu estava chegando da Europa, onde 
estivera tratando dos assuntos da SUDENE. Quem me transmitiu a mensagem 
foi o ministro Virgílio Távora. Ele me chamou e disse: “Você criou muito 
problema, é uma pessoa intratável. Há uma unanimidade dos governadores do 
Nordeste para pôr você para fora, pelo menos é o que diz o Tancredo. E ele está 
de acordo” [aspas de Furtado]. Eu respondí: não há problema, meu poder 
decorre do presidente da República e do primeiro-ministro, se eles estão de 
acordo em me demitir, não vou morrer de fome (...). Conversei então com o 
Jango e quando ia saindo: vou me despedir do senhor, presidente, porque não há 
condições para que eu permaneça no governo; já fui informado pelo primeiro- 
ministro, por intermédio do ministro Virgílio Távora, e eu não quero criar 
problemas para seu governo. Ele me olhou e disse “Celso, acho que eles 
esqueceram que para exonerá-lo é preciso a minha assinatura, não basta a do 
primeiro-ministro” [aspas de Furtado], E, com aquele jeitão dele, acrescentou: 
“Olhe, Celso me cortam a mão, mas eu não assino a sua exoneração” (aspas de 
Furtado) (FURTADO, 1998).

Conforme esta narrativa, as pressões contra as políticas da SUDENE foram fortes. 

Apenas os incentivos à industrialização tiveram apoio dos setores reformistas e dos 

conservadores. O motivo para tal seria o consenso existente na sociedade favorável a 

industrialização. Em 1961, teve inicio o sistema de incentivos fiscais, o chamado “34/18”, 

preferencialmente para financiamentos industriais.194

194 Segundo Furtado, o sistema de incentivos fiscais adquiriría importância maior do que o previsto, fazendo com 
que o setor de incentivos da SUDENE crescesse em funcionários e poder, diminuindo a influência dos demais 
departamentos.

Das experiências de planejamento nos Estados têm-se vários exemplos. Em Santa 

Catarina, em 1955, o governador Irineu Ramos, do PSD, liderou a elaboração do plano de 

governo, criou-se um órgão de planejamento, o Banco do Estado, e a Companhia de 

Desenvolvimento. No Nordeste, o governador Juraci Magalhães, da UDN, em 1958, 

implantou uma estrutura de planejamento, foi pioneiro na região com a Comissão de 

Planejamento Econômico - CPE, e em 1959, criou a Comissão de Desenvolvimento de 

Pernambuco - CODEPE e o Conselho Técnico de Economia - CTE (TEIXEIRA, 1997).

Tais experiências, como o caso da Bahia, eram de caráter setorial, e se chocavam 

com a proposta de planejamento global da SUDENE. A mediação destas duas formas de
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conceber e executar o planejamento provocaria tensões entre a ação da SUDENE e a dos 

governos estaduais e do BNB.

Foi condição objetiva para a concretização do PLAMEG a existência de um corpo 

técnico no Ceará. A criação do BNB, em 1952, da UFC, em 1954, e da SUDENE, em 1959, 

permitiu a formação de quadros especializados para formularem diagnósticos, elaborar e 

conduzir planos e dirigir as instituições responsáveis pelos planos estaduais.

Nas dependências do BNB, os técnicos da ONU, chefiados por Stefan Robock e Hans 

Singer, treinaram a primeira equipe técnica do ETENE, responsável por uma série de 

diagnósticos sobre a economia regional e dos Estados nordestinos. Como a sede do BNB 

ficou localizada em Fortaleza, o Ceará passou a contar, em curto período, com um centro de 

formação de técnicos nas áreas de planejamento e projeto em níveis compatíveis ao existente 

no Centro-sul do País195, que fornecería quadros para trabalhar na UFC e no governo estadual. 

No início dos anos sessenta, esses técnicos tinham preparado um conjunto de estudos sobre os 

Estados nordestinos que serviram de referência para a construção do PLAMEG.

l9? Tomando como referência os relatórios do BNB de 1955 a 1962. loram treinados oitenta e dois técnicos com 
cursos de especialização no País. Estados Unidos, Europa e Chile (CEPAL). No caso dos cursos ministrados no 
País, os professores eram oriundos, em maior parte, dos quadros da CEPAL, FGV e USP e os cursos elaborados 
de forma conjunta com o BNDES.
196 Em 1956. foi criado por Juscelino o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste - GTDN, com a 
participação de técnicos do BNB. Sob a coordenação de Celso Furtado, o GTDN redigiu um relatório fazendo 
breve diagnóstico do Nordeste e propondo medidas para o desenvolvimento e a superação das disparidades 
regionais. O relatório do GTDN foi a principal referência para a criação da SUDENE.

A formação dos técnicos do BNB teve forte influência do planejamento setorial 

decorrente das missões patrocinadas pela ONU; OEA, e de cursos da FGV, além de assessoria 

da CEPAL (FARIAS, 1982). O posicionamento do BNB se contrapunha ao planejamento 

global adotado pela SUDENE de nítida influência cepalina (FURTADO, 1985b).

A SUDENE196 promoveu, no início do seu funcionamento, um amplo diagnóstico da 

realidade nordestina (nos aspectos demográficos, fisiográficos e sociais) e implementou a 

política de incentivos fiscais, a industrialização combinada com ações voltadas a suprir infra- 

estrutura, como o financiamento de obras hídricas no semi-árido, de colonização no oeste 

maranhense e alocação de recursos para viabilização de cursos de graduação e pós-graduação 

nas universidades nordestinas (FURTADO, 1985a). A importância da SUDENE para a
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introdução do planejamento nos Estados não se restringiu aos recursos financeiros. A 

instituição disponibilizou técnicos e difundiu as idéias de planificação. A SUDENE 

funcionava como uma entidade mediadora entre os governadores nordestinos e o poder 

central, com disponibilidade de recursos superior à de ministérios setoriais.

A UFC foi outra instituição relevante para a concepção e execução do PLAMEG, em 

especial quanto ao treinamento de técnicos. Em conjunto com o BNB, promoveu, em 1957, o 

Io. Curso de Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Econômico, pioneiro no Nordeste. 

A turma de quarenta alunos teve professores da CEP AL, como Celso Furtado, e do BNDES, e 

conferencistas como o general Edmundo de Macedo Soares, presidente da Companhia 

Siderúrgica Nacional; e o coronel Janary Gentil Nunes, presidente da PETROBRAS 

(MARTINS FILHO, 1990).

Em 1959, o BNB e a UFC criaram o Centro de Produtividade do Nordeste - 

CEPRON, para suprir inicialmente a carência de analistas de projetos por parte do Banco, e 

fornecer treinamento a professores e técnicos do Nordeste. O CEPRON disseminou 

conhecimentos sobre planejamento no Nordeste, passando o Ceará a ter, naquele momento, 

um quadro técnico minimamente qualificado em planejamento.

A Faculdade de Economia da UFC, no final dos anos 1950. passou por mudanças, 

com admissão de professores que eram técnicos do BNB, o treinamento de docentes pela a 

FGV, a criação do Instituto de Pesquisas Econômicas - IPE e a incorporação deste à UFC. 

Foram elaborados diagnósticos econômicos e demográficos e estudos de conjuntura voltados 

para o Ceará e Fortaleza. As mudanças acontecidas formaram técnicos em elaboração de 

projetos, como também firmou convênios com universidades do País, do exterior e 

instituições bilaterais (PINTO, 2005).

O CETREDE foi estruturado pela Faculdade de Economia e o BNB-ETENE e 

encampado pela OEA, ficando sua administração conjunta com BNB e UFC. Representava 

uma evolução do CEPRON, que foi extinto, e era a primeira instituição de pesquisa e 

treinamento internacional com sede em Fortaleza, propiciando programas de intercâmbio com 

universidades estrangeiras. O primeiro convênio desta natureza foi com a Universidade do 

Arizona, que promoveu treinamento de técnicos do BNB e professores da UFC nas áreas de 

Engenharia Agrícola, Economia Rural, Irrigação. Em decorrência destas ações, no início dos
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anos 1960. nasceu o Instituto de Tecnologia Agrícola na Escola de Agronomia (MARTINS 

FILHO, 1990).

O projeto Asimow foi uma intervenção pioneira para industrializar o interior do 

Ceará. Executado com base em um convênio entre a UFC, Universidade da Califórnia e 

Fundação Ford, coordenado pelo professor Morris Asimow, tinha por objetivos: treinamento 

de pessoal, estudantes e formação de gerentes e diretores de empresa; aperfeiçoamento de 

novos professores universitários e formação de técnicos para pesquisa e extensão. O projeto 

foi iniciado em 1961, com um piloto no Cariri. com financiamento do Banco do Nordeste e 

assistência técnica das universidades e do BNB (MARTINS FILHO. 1990).

O projeto Asimow se inseria no contexto da época: a intervenção externa poderia 

mudar, no curto prazo, um determinado espaço, por via da industrialização. No processo de 

elaboração e implantação do PLAMEG, até 1963, o projeto Asimow era tido como uma das 

principais estratégias de interiorização da industrialização no Ceará. A partir de 1964, as 

empresas apresentaram um conjunto de problemas, como falta de pessoal técnico, de 

financiamento, e de experiência empresarial.

O CAEN foi criado em 1964 como um programa de pós-graduação em Economia, 

financiado com recursos da Fundação Ford, USAID. SUDENE e BNB. Destinava-se a 

ministrar cursos de pós-graduação para professores, técnicos do governo e de empresas 

privadas (PINTO, 2005).

Portanto, nos anos 1960, o Ceará dispunha de um conjunto de técnicos e instituições 

envolvidas com o planejamento e técnicas de análise de projetos, capazes de operacionalizar 

um plano de governo. Outro aspecto a considerar diz respeito à formação desses técnicos. A 

maioria foi treinada segundo o modelo americano, à medida que diminuía a presença de 

técnicos capacitados pela CEPAL, como pôde ser constatado pelos vários projetos descritos 

anteriormente, com universidades, fundações ou agências do governo americano, como a 

USAID.
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*
6.2 O Ceará na era do planejamento: a experiência do PLAMEG

O discurso de campanha de Virgílio teve como tema central o desenvolvimento do

Ceará. O Estado deveria dispor de uma economia autônoma em relação às secas. O 

diagnóstico de Virgílio no início do governo sobre a economia cearense:

O Ceará era muito pobre. Vivíamos de uma agricultura primitiva, sujeita a 
secas. Quando foi criada a SUDENE, em 1959, havia projetos industriais para 
todo o Nordeste, menos para o Ceará. Ninguém queria aplicar o seu 34/18 - o 
desconto no imposto de renda - numa cidade em que a indústria, além do 
custo das instalações produtivas, tinha que arcar com as despesas para a 
construção de uma casa de força para gerar energia. E mais: nós não tínhamos 
um banco estadual, não tínhamos um distrito industrial. Não tínhamos um 
posto digno deste nome. Em síntese: governar o Ceará se resumia a demitir, 
nomear e transferir o funcionário (....) A nossa riqueza era basicamente o 
algodão, que podia faltar a qualquer momento, ante uma seca. Havia uma 
incipiente indústria em Fortaleza, como a fábrica do Thomaz Pompeu, a do 
Audísio Pinheiro, Filomeno Gomes, têxteis, mas eram empresas que 
sobreviviam quase que às custas da complacência do governo. Simplesmente 
porque a cidade não tinha uma estrutura. 0 nosso porto tinha apenas 130 
metros com 3 de calado. 0 navio ficava próximo da bacia de evolução. Havia 
então o transbordo, através de guindaste a lenha, do cais para a alvarenga, 
uma grande barcaça que levava as mercadorias para o navio. Assim, o tempo 
e o custo da alvarengagem quase que inviabilizavam qualquer exportação. 
Água, praticamente, só existia no centro da cidade (TÁVORA, 1988).

O Ceará dependia do consórcio algodão-gado, de uma agricultura de subsistência e de 

atividades extrativistas, ou seja, de uma economia extremamente dependente do setor rural em 

uma região semi-árida em que, de cada dez anos, sete tinham chuvas irregulares, com a 

prevalência de relações pré-capitalistas no setor rural.

Para Virgílio a modernização do Ceará se daria com uma forte intervenção do Estado, 

de forma planejada, para construir a infra-estrutura necessária à industrialização e fortalecer o 

empresariado local.

O projeto de industrialização do Estado implicaria envolver a estrutura política 

vigente, da qual Virgílio e seu grupo político participavam, como forma de ter acesso aos 

recursos do governo federal que dependiam de negociações no Executivo federal e no 

Congresso Nacional. Virgílio tinha consciência de que apenas um grupo não teria poder de
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barganha para negociar projetos estratégicos em um ambiente dominado pelos interesses dos 

grandes Estados. Portanto, a Aliança pelo Ceará se colocava como necessária para a 

modernização conservadora de Virgílio.

Para elaboração do PLAMEG, foi constituído um Grupo de Planejamento, sob a 

coordenação de Hélio Beltrão.197 198 199 Este era um dos principais articuladores civis, junto aos 

empresários, da conspiração contra João Goulart, e um dos fundadores e diretores do 

complexo IPES-IBAD. Hélio Beltrão era um dos mais articulados tecnocratas (com 

industriais nacionais e executivos de multinacionais), ideologicamente situado na direita, com 

experiência anterior na elaboração de outros planos (DREIFUSS, 1987). Os principais 

membros da equipe eram: Aldo Olivero, subsecretário de Planejamento do governador Carlos 

Lacerda; José Helito Gondim Pamplona, economista e engenheiro, professor da UFC, tendo 

um papel de coordenação técnica local; Aécio de Borba, no papel de coordenador político.'99

197 Beltrão era um técnico experiente: trabalhou na Comissão Brasil-Estados Unidos (Missão Abbink) em 1948. 
integrante do BNDE. da CONSULTEC. a primeira grande empresa privada de consultoria, havendo feito parte 
de diretorias de várias empresas privadas. Na área privada. Hélio Beltrão foi diretor da COSIGUA. indústria 
siderúrgica, diretor da Mesbla. na área de magazines, diretor da ULTRABRÁS. da área de distribuição de gás, e 
diretor da CREDIBRÁS Financeira. (DREIFUSS. 1987). Beltrão, posteriormente, foi ministro de vários 
governos pós-64, como também presidente da PETROBRÁS.
198 O IPES e o IBAD. criados em 1961. instituições mantidas com doações de grandes empresários nacionais e 
multinacionais e com subvenções do governo americano, tinham por objetivos estatutários a defesa da 
propriedade privada e de idéias liberais. Contudo, como diz Dreifuss, “o lado encoberto coordenava uma 
sofisticada e multifacetada campanha política, ideológica e militar (...); o IBAD agia como uma unidade tática e 
o IPES operava como centro estratégico” (DREIFUSS, 1987 p. 164).
199 Compunham também a equipe os seguintes técnicos: Paulo Roberto Pinto e Raimundo Padilha Sampaio, 
professores da Faculdade de Economia da UFC; Dirceu de Figueiredo e Eduardo Bezerra Neto, economistas e 
funcionários do BNB; João José de Sá Parente, economista: Afrânio Gonzaga Sales; Ageu Romero: Alberto 
Silva, engenheiro e futuro senador e governador do Piauí; Amílcar de Moraes Fernandes Távora. irmão de 
Virgílio e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Ceará; Benedito Augusto de 
Carvalho: Edgar Linhares; Fernando Távora Filho; Francisco Alves de Andrade, irmão do deputado Paes de 
Andrade e professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Ceará; Haroldo Holanda Galvão; 
Horácio Marques; José Guimarães Duque, agrônomo do DNOCS. com grande obra sobre o semi-árido 
nordestino: José Pacheco Pimenta; Juarez Novaes Pontes: Leopoldo Fontenele; Paulo Sarasate Ferreira Lopes, 
ex-governador e deputado; Sílvio Túlio de Albuquerque; Stélio Correia Lima: e Waldir Chagas Cavalcante. 
Houve ainda a contribuição bibliográfica e documental do BNB-ETENE (CEARÁ. 1963b).

O posicionamento político da maioria dos integrantes era conservador, à exceção de 

Edgar Linhares, de orientação esquerdista. Os economistas tinham sido formados conforme 

a escola norte-americana de planejamento, que privilegiava o enfoque setorial. Os técnicos 

com formação da área de engenharia desempenharam um papel mais especializado na 

formulação de diretrizes, sobretudo no setor de infra-estrutura. As propostas dos técnicos de 

agronomia, especialmente os professores Guimarães Duque e Francisco Alves de Andrade,
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Entretanto, suas idéias não foram priorizadas.

O PLAMEG era um plano setorial, pois visava dotar o Ceará da infra-estrutura setorial 

necessária à implantação de investimentos privados e públicos, especialmente no setor 

industrial. Nas palavras de Virgílio:

Que é então, o PLAMEG? Perdoem-me a insistência sobre tal ponto. Esse 
plano - já o afirmei em mais de uma oportunidade - não é, de modo algum, 
uma planificação geral da economia cearense, senão uma ordenação 
prioritária dos investimentos em setores de há muito estagnados e em 
processo de rápido empobrecimento. E, ainda, o PLAMEG a tentativa 
convenientemente, no Ceará, o necessário mecanismo destinado a promover e 
a incentivar, em conjunto, os esforços da livre iniciativa e do Estado. Sua 
idéia básica, repito, foi combater a improvisação na aplicação dos recursos 
públicos. Esta é sem dúvida, uma tarefa por si gigantesca, sem levarmos em 
conta a superada atitude nas relações governamentais e populares, que se 
traduziram num dispêndio vertiginoso de esforços oficiais sem contrapartida 
alguma (CEARÁ, 1963a, p. IX).

A declaração de Virgílio reafirmou o PLAMEG como instrumento para modernizar a 

economia cearense, racionalizando as despesas governamentais e incentivando o 

fortalecimento do empresariado cearense. A opção pela indústria, como também a 

planificação setorial eram fundamentais, naquele momento, para Virgílio dispor do apoio das 

instituições multilaterais e dos programas de assistência do governo norte-americano. Virgílio 

sabia se posicionar frente as contradições do governo Goulart; o PLAMEG tanto agradava 

aos que trabalhavam com uma linha econômica ortodoxa, favorável a uma negociação com 

os Estados Unidos, como, por ser uma das propostas pioneiras de planejamento de um Estado 

nordestino, facilitava o acesso aos fundos financeiros da SUDENE.

O objetivo do PLAMEG era no longo prazo a mudança da economia cearense e, no 

prazo de quatro anos, o estabelecimento de uma infra-estrutura mínima para a 

industrialização. Isto implicava transformar a economia estadual, até então 

predominantemente rural. O PLAMEG colocava a inviabilidade da agricultura do semi-árido, 

nos moldes tradicionais e, de acordo com uma linha de pensamento dominante, a 

industrialização como a saída para o desenvolvimento do Estado.
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A estratégia de execução do PLAMEG previa divulgação e discussão de suas 

diretrizes com entidades empresariais, associações profissionais liberais, Igreja e entidades 

estudantis, abordando aspectos técnicos e políticos. Virgílio, antes de assumir o governo, 

discutiu as principais linhas do PLAMEG com a FIEC e foi bem recebido por ter como 

objetivos principais a industrialização e a venda de energia elétrica de Paulo Afonso.

Na FAEC, o plano foi visto com reservas, sobretudo pela possibilidade de extinção do 

Fundo de Incremento à Produção (FIP), a principal fonte de financiamento estadual ao setor 

agrícola e agroindustrial, e a aplicação destes recursos no incentivo à industrialização. Isso de 

fato ocorreu com a criação do Adicional do Desenvolvimento Econômico.

Na divulgação do PLAMEG, o governo Virgílio inaugurou no Ceará a utilização dos 

meios de comunicação de massa. O governador tinha um programa semanal na TV Ceará, 

então a única emissora do gênero no Estado. No programa coordenado por sua Assessoria de 

Comunicação, o governador discutia itens previamente agendados relacionados às metas do 

PLAMEG, como também temas da política local e nacional. Apesar da pequena área de 

abrangência da televisão naquele momento, restringindo-se apenas a Fortaleza, e do pequeno 

número de aparelhos receptores, o programa atingiu um público capaz de influenciar na 

condução dos negócios e na administração do Estado. As campanhas de “conscientização da 

importância do PLAMEG, promovido de forma profissional por pessoal de agências de 

publicidade” (ROCHA, 2004), representaram uma novidade na política cearense: a 

preocupação com a opinião pública.

A estratégia para divulgação do PLAMEG visava, ainda, aos empresários do sul do 

País, especialmente São Paulo. Assim foram realizados seminários para promoção de 

investimentos no Ceará na FIESP, com o objetivo de atrair indústrias. Da mesma forma que o 

processo de divulgação do PLAMEG, para o público cearense representou uma novidade, 

também a venda do Ceará como um local para investimentos para empresários sulista 

representou outra coisa nova. O Ceará, pela primeira vez, era apresentado como Estado 

propício aos negócios, não apenas caracterizado pela seca e miséria, podendo também ter sua 

face de modernidade.
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Fazia parte da execução do PLAMEG a preparação de diagnóstico da economia do 

Ceará. Este foi elaborado pela SUDEC com a assistência técnica do IPE, da UFC200 e 

apresentava uma revisão dos dados fisiográficos e demográficos do Ceará, seguida de uma 

análise setorial da economia do Estado, mostrando as regiões geoeconômicas, renda, infra- 

estrutura de transporte, energia, água e esgoto, comunicações, agricultura, pecuária, pesca, 

recursos minerais, indústria, comércio, crédito e abastecimento (CEARÁ, 1964a).201 202

2011 O estudo teve a coordenação geral do economista João José de Sá Parente, coordenação-ad junta do professor 
da UFC. Raimundo Padilha Sampaio, e como auxiliares de coordenação os professores Victor Mário Fittipaldi e 
Almir Caiado Fraga (CEARÁ. 1964a).
201 O diagnóstico setorial teve os seguintes técnicos responsáveis: Lísia Cavalcante Bernardes (regiões 
geoeconômicas). Victor Mário Fittipaldi (renda). Murilo Fernandes Rodrigues (transporte). Alberto Silva 
(energia). Carlos Ernesto Sabóia de Albuquerque (água e esgoto). Célio Nazareno Gondim (comunicações). José 
Guimarães Duque (agricultura e pecuária). Raimundo Padilha Sampaio (pesca). Ernesto Pouchain (recursos 
minerais), Raimundo Menezes de Oliveira (indústria), Almir Caiado Fraga (comércio e crédito) e José Aristides 
Braga (abastecimento).
202 A técnica de classificar os centros urbanos por área de influência, adotada pelo IBGE, baseia-se nos trabalhos 
sobre pólos econômicos desenvolvidos por François Perroux no início dos anos 1950. tendo, a partir daí. grande 
influência nos estudos de planejamento espacial e localização industrial.

O documento propunha inovações para a economia do Ceará, como a definição de
• • • ^09regiões administrativas, utilizando a técnica de hierarquização de centros de influência' ", 

classificação adotada até o presente, com poucas modificações, pelo governo do Ceará. No 

setor de transportes, previa-se um novo porto para Fortaleza, de maior profundidade; uma 

antecipação da proposta do porto do Pecém; e a prioridade para construção de linhas de 

transmissão de energia de Paulo Afonso para todo o Estado.

O estudo da SUDEC sobre o primário, influenciado pelas idéias de Guimarães Duque, 

seu coordenador, enfatizava a adoção de lavouras xerófilas (algodão mocó, carnaubeira, 

oiticica, cajueiro, palma, faveleiro e algaroba) e, na pecuária, além da melhoria genética do 

rebanho, formas racionais de manejo para evitar degradação ambiental. Apesar de não terem 

sido adotadas pelo PLAMEG, as recomendações antecipavam a resolução dos graves 

problemas de desertificação que atualmente são observados.

O diagnóstico continha um quadro indicando as oportunidades industriais do Estado, 

sugerindo quais os tipos a serem incentivados, as vantagens comparativas do Estado e os 

gargalos a serem superados para instalação daquelas indústrias. No Anexo 10 estão descritos 

as indústrias que deveríam ser incentivadas, como: o setor de óleos, têxtil, minerais não- 

metálicos, processamento de frutas, alimentos, tendo por diretriz principal a substituição de
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importação de bens industriais do sul do País e do exterior e beneficiamento de matérias- 

primas locais. Não existia a preocupação, nesse estudo, com os aspectos de concentração 

espacial, pois grande parte dessa proposta de industrialização deveria se localizar próximo a 

Fortaleza.

O Anexo 10 reproduz um quadro constante em diagnóstico elaborado pela SUDEC e 

Instituto de Pesquisa Econômica - IPE, da UFC, peça integrante do PLAMEG I, em que estão 

indicadas as vantagens e restrições a implantações de indústrias no Estado. Quando 

comparadas às prioridades previstas nos planos de governo mais recentes, constata-se o 

pioneirismo das propostas do PLAMEG no processo de modernização do Estado.

O PLAMEG tinha como diretrizes: construção de infra-estrutura básica, criação de 

distritos industriais, identificação e divulgação de oportunidades industriais, apoio à 

elaboração e execução de projetos industriais, estruturação de um sistema de incentivos 

fiscais, formação de pessoal qualificado (CEARÁ, 1963b, p. 23). Podem-se resumir essas 

diretrizes em apenas duas: infra-estrutura econômica e industrialização do Estado.

Para o período 1963-66 eram previstos investimentos no valor de Cr$ 55,5 bilhões 

(correspondendo a US$ 195 milhões): 27,8% para abastecimento d'água e esgotos; 23,0% 

para a educação; 17,3% para energia; 13,7% para agricultura; 5,9% para transportes e 

comunicações; 3,8% para créditos e incentivos para indústria; 3,7% para a saúde; 3,5% para 

assistência social e 1,3% destinados a outras rubricas, incluindo-se segurança pública 

(CEARÁ, 1963b).

Agregando-se os valores da infra-estrutura e os incentivos à indústria, esses setores 

ficaram com 54,7% dos investimentos, o que indicava a prioridade para aplicação em setores 

ligados à industrialização. Mais da metade dos investimentos no abastecimento d’água e 

esgoto eram destinados ao Distrito Industrial de Fortaleza; a quarta parte das verbas de 

educação, à qualificação e treinamento de pessoal do setor industrial.

Os recursos destinados ao setor agropecuário necessitam de uma análise mais 

detalhada. A origem dos recursos era do F1P, que tinha servido, nos governos anteriores, em 

gastos no setor agropecuário do Estado. O acesso aos recursos do FIP se guiava pela força 

política dos demandadores. O PLAMEG propôs aplicação de recursos do FIP para estruturar
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a área de extensão e pesquisa rural, produção de sementes melhoradas e, especialmente, 

aplicação em projetos de irrigação ou nas áreas da maior retorno econômico. Isso significou 

uma nova posição de proposta de política agrícola, o abandono das atividades tradicionais do 

semi-árido com base no gado-algodão e o foco em algumas áreas e novas atividades agrícolas. 

Os governos seguintes adotariam tal postura.

A composição dos recursos do PLAMEG refletia alterações na gestão do Estado. 

Apenas cerca de 35% dos recursos eram oriundos do tesouro estadual; a metade viria do 

governo federal, especialmente da SUDENE, e o restante de fontes internacionais de 

financiamento, destacando-se o Banco Mundial, BID e AID. A captação de recursos junto às 

agências governamentais internacionais e multilaterais trazia exigências de elaboração e 

acompanhamento de projetos. Virgílio, antes de assumir o governo, em viagem aos Estados 

Unidos, negociou recursos da Aliança para o Progresso.

Com o PLAMEG, foi alterado o sistema de controle das despesas públicas. Virgílio 

conseguiu, na Assembléia, a aprovação de uma lei para que as despesas envolvendo recursos 

federais e de organismos multilaterais ocorressem após aprovação do Conselho Fiscal da 

SUDEC. Esse sistema de controle era mais rápido do que o anterior. Ficaram para a 

Secretaria da Fazenda as funções de arrecadação e suprimento de recursos para despesas 

correntes.

Essa modificação do procedimento burocrático trouxe maior agilidade na aplicação 

dos recursos por parte da SUDEC, que se transformou em uma agência com algumas 

características da gestão privada. Responsável pela gestão do Fundo de Desenvolvimento do 

Ceará' ", funcionou como o órgão de financiamento e controle do PLAMEG (CEARA, 

1964b). Do ponto de vista da administração pública, foram segregadas as funções de 

investimento e despesas correntes, ficando as primeiras com a SUDEC, órgão diretamente 

subordinado ao governador, diferente do padrão anterior, em que os chefes partidários 

influíam diretamente na administração estadual.

%

203 O Fundo de Desenvolvimento do Ceará foi reformulado no segundo governo Virgílio Távora, recebendo o 
nome de Fundo de Desenvolvimento Industrial, que teve vigência em todos os governos posteriores, com poucas 
alterações até o presente.
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O novo sistema para liberações de recursos do Estado aumentou a agilidade na execução 

dos projetos. Ao se compararem os recursos destinados pela SUDEC ao setor industrial no biênio 

1963-64 em relação ao anterior, observou-se um aumento de 40% em termos reais acima da 

inflação do período.

Pela primeira vez no Ceará se criou um sistema de avaliação dos programas financiados 

pelo Banco Mundial, BID, e AID. A inovação desses relacionamentos com entidades 

internacionais implicou alterações na administração de recursos públicos, visto que se exigia 

contrapartida de recursos próprios ou do governo federal para todos esses recursos, sendo 

obedecidas as normas de controle daqueles organismos internacionais.

A formação do quadro técnico na burocracia do governo estadual teve influência das 

mudanças descritas anteriormente e de outras como: a criação da Secretaria de Planejamento, de 

instâncias de planejamento em cada secretaria e o treinamento para o pessoal de nível médio e 

superior, organizado pela SUDEC e auxiliado por técnicos do BNB e da SUDENE. Estas ações 

representavam uma novidade na administração do Estado.

As ações do PLAMEG contribuíram para construção de uma infra-estrutura de energia e 

transportes compatível com a expansão do parque industrial, como no caso da disponibilização da 

energia de Paulo Afonso e melhorias no porto de Fortaleza e a conclusão das rodovias ligando 

Fortaleza ao sul do País e a outras capitais do Nordeste, garantindo infra-estrutura mínima para 

atração de outras indústrias fora das tradicionais processadoras de produtos locais.

O planejamento das ações do Estado permitiu uma melhoria na captação de incentivos 

fiscais da SUDENE para a indústria. O Ceará passou do quarto lugar em 1962, para a terceira 

posição em 1966, e no início dos anos 1980, no segundo mandato de Virgílio, ficou atrás apenas 

da Bahia, superando Pernambuco. O PIB industrial do Estado cresceu a uma taxa superior à do 

Nordeste e do Brasil, no período de 1965-70 (CEARÁ, 1979d).

Contudo, ao analisai’ a participação do PIB estadual em relação ao total do Nordeste e 

Brasir , observa-se que esta representava 13,75% do PIB nordestino, aumentando em 1965 para 

14,54%, e 2,27% do PIB nacional. Este percentual do produto cearense no total brasileiro não

204 No Anexo 16, consta tabela das participações relativas do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em relação 
ao Brasil e Nordeste. Calculado de acordo com dados do IBGE e SUDENE.
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seria mais atingido, mesmo nos anos 1990, com os chamados governos das mudanças. O 

crescimento da indústria e dos serviços compensaria o baixo crescimento da agricultura estadual, 

fazendo com que a participação do PIB cearense, em comparação ao Nordeste e Brasil, ficasse em 

uma posição estacionária. Isto é um indicador de que apenas a política industrial implantada a 

partir do PLAMEG I não seria suficiente para um crescimento da posição relativa do Ceará em 

relação aos outros Estados.

A consolidação de um segmento industrial local foi outra das preocupações de Virgílio ao 

implantar a CODEC e iniciar a execução das políticas de incentivos fiscais por parte do governo 

estadual. Estes foram direcionados para a construção de infra-estrutura econômica, como no caso 

do Distrito Industrial de Maracanaú, ou para empréstimos subsidiados ou mecanismos de capital 

de risco"', então, um sistema inovador no Brasil. Suas consequências sobre a formação dos 

empresários industriais cearenses (que teriam uma notória atuação na política cearense, a partir do 

final dos anos 1970) serão discutidas na próxima seção. O apoio aos empresários locais pode ser 

indicado pela participação destes nos recursos de incentivos fiscais. Foram quarenta e dois 

projetos aprovados durante o governo de Virgílio, representando 81% do número de projetos e 

79% dos investimentos efetuados para os empresários locais (CEARÁ, 1966).

Uma parte significativa desses empresários tinha origem no setor de comércio, tendo 

diversificado seus negócios para os empreendimentos industriais. São exemplos os casos de José 

Dias de Macedo, com seis projetos industriais; Edson Queiroz, com três projetos; Expedito 

Machado, com dois projetos; Manoel Machado, com dois projetos; e Fernando Gurgel, com um 

projeto; ficando os outros projetos vinculados a empresários da terra que antes tinham negócios 

ligados à indústria têxtil e de óleos.206

Por que o perfil do empresariado financiado com recursos da SUDENE foi diferente do 

apresentado nos Estados da Bahia e Pernambuco? A primeira explicação é a infra-estrutura mais 

precária do que dos outros dois Estados; outra é a maior distância dos mercados consumidores do 

Centro-Sul, na época, pois Recife e Salvador eram centros de maior importância econômica do

20? O sistema de capital de risco envolve uma operação na qual o investidor, neste caso o governo estadual, 
transfere recursos para a empresa em troca de participação acionária. No caso de falência do empreendimento, os 
investidores perdem os recursos investidos.
206 Ver Anexo 11, relação de projetos beneficiados com recursos da SUDENE e SUDEC durante o primeiro 
mandato de Virgílio como governador.
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que Fortaleza, contribuindo estes fatores para que os investidores do Centro-Sul e empresas 

multinacionais optassem pela Bahia e Pernambuco.

A falta de um setor que detivesse uma clara hegemonia na economia do Ceará, como no 

caso do açúcar em Pernambuco; e do cacau na Bahia, explicaria por que setores do comércio e da 

pequena indústria do Ceará tiveram força política para acessar incentivos governamentais (ABU- 

EL-HAJ, 1997). Apesar das tentativas de promoção do Estado do Ceará junto a empresários do 

Centro-Sul, foram poucas as transferências de empresas durante o PLAMEG 1.

Virgílio compreendeu que um importante apoio político se esboçava nesses setores 

beneficiados. Ganhava Virgílio maior autonomia em relação aos chefes políticos do Estado, uma 

*■ vez que os novos industriais se tornaram aliados especiais nas campanhas eleitorais dos anos

seguintes, através de suas contribuições financeiras.

Uma avaliação dos efeitos das políticas do PLAMEG I e dos planos dos governos Plácido 

Castelo, César Cais e Adauto Bezerra, que seguiram as principais diretrizes de planejamento do 

primeiro governo Virgílio, indicou um aumento da concentração industrial e de renda em tomo 

da região metropolitana de Fortaleza. Em 1960, esta detinha 34,3% da renda do Estado, passando 

a 56,8% em 1970, conforme informações do IBGE, quando comparada ao Cariri, que de 8.7% em 

1960 diminui para 6,4% em 1970; e a microrregião de Sobral, de 7.6% (1960) para 4,8% (1970) 

(CEARÁ, 1979c), processo este acontecido em todas as demais regiões do Estado em favor da 

Capital.

Os dados referentes à produção industrial mostraram a concentração em tomo de 

Fortaleza, que tinha 45,2% da produção industrial do Estado, passou a deter 68,3% em 1970, em 

comparação à região do Cariri, que caiu de 17,5% em 1960 para 6,2% em 197O.207 Isso teve 

várias conseqüências do ponto de vista econômico e político. No primeiro caso, o aumento de 

concentração provocou uma hipertrofia da Capital em relação ao restante do Estado, não apenas 

no setor secundário da economia, mas também com fortes impactos no terciário, no comércio e 

serviços.

07 Dados coletados dos Censos Industriais elaborados pelo IBGE de 1960 e 1970.
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A necessidade de recursos para a infra-estrutura urbana de Fortaleza supera a capacidade 

de geração de renda do Estado. Em torno de 40% da população da Capital viviam sem
% saneamento, habitavam em favelas; o fornecimento de serviços públicos era precário; e eram 

notadamente migrantes do interior do Ceará e Estados vizinhos. Fortaleza estava competindo com 

o Centro-Sul e Brasília como destino da migração do semi-árido (IBGE, 1980).

Do ponto de vista político, a concentração populacional na região metropolitana de 

Fortaleza tem forte correlação com os investimentos em torno na Capital do Estado. Assim, em 

1960, a RMF tinha 19.06% da população do Estado, passando em 1970 para 26,63%, e em 1980 

para 32,96%.' Como se constata a partir das informações, o crescimento explosivo da população 

da Capital se situa entre a segunda metade dos anos 1960 e primeira dos anos 1980, e a 

persistência dessa política nos governos seguintes implicaria uma continuidade da concentração.

Assim, o município de Maracanaú, sede do Distrito Industrial de Fortaleza, implantado no 

PLAMEG I, que tinha uma população de menos de 5 mil habitantes em 1960, aumentou para 180 

mil. Horizonte, sede do pólo têxtil, passou de uma população de 4 mil habitantes em 1960 para 

40 mil no ano 2000. Caucaia, que se tomou uma cidade dormitório de Fortaleza, teve sua 

população multiplicada por sete no espaço de quarenta anos (IBGE, 1960; 2000).

Esses movimentos populacionais e de relocalização das atividades econômicas do Estado 

fizeram crescer a parcela do eleitorado fora do controle de políticos tradicionais. As eleições em
X

Fortaleza cada vez mais iriam ter o componente oposicionista em relação aos grupos que 

governariam o Estado.

A participação do setor rural na renda do Estado cai de 53%, em 1960, para 32%, em 

1970; o setor industrial tem um acréscimo de 17% (1960) para 27% (1970); e o terciário, de 30%, 

em 1959, para 41%, em 1970, conforme informações censitárias do IBGE. O PLAMEG I 

privilegiou o setor industrial, apoiado na política de incentivos fiscais da SUDENE, que, apesar de 

sua proposta original de planejamento global, a partir de 1964, restringiría as suas ações, 

ganhando uma dimensão maior os incentivos à industrialização (OLIVEIRA, 1978).

208 Cálculos efetuados com base em dados censitários do IBGE.
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A proposta adotada no segundo mandato (1979-82) foi a continuação das ações do 

primeiro (1963-66). Assim, ao colocai- o nome do plano como PLAMEG II, simbolicamente 

sinalizou para a complementação do primeiro plano, que propunha dotar o Ceará da infra- 

estrutura econômica necessária ao processo de industrialização, da melhoria das comunicações, 

transportes e, em especial, à oferta de energia elétrica oriunda de Paulo Afonso.

Virgílio, ao anunciar o PLAMEG II, em reunião na FACIC, antes de assumir o governo, 

situou como diretriz do plano a melhoria da qualidade de vida do povo cearense, tendo como 

objetivo o crescimento econômico, com distribuição de renda entre as várias regiões do Estado e a 

expansão do mercado de trabalho no meio urbano. Os objetivos colocados no PLAMEG II, além 

da complementação das ações do primeiro plano, indicavam possíveis correções, ao mostrar 

preocupação com os desequilíbrios de renda espaciais e sociais. A linha mestra do plano, contudo, 

continuava proclamando que a ação do Estado devia apoiai- os investimentos privados. O 

PLAMEG II continuava adotando um planejamento setorial.

A equipe de formulação do PLAMEG II foi coordenada por Luiz Gonzaga Mota, técnico 

do BNB, com pós-graduação na FGV, depois Secretário de Planejamento, nome indicado a 

Virgílio por Mário Henrique Simonsen. Entre os que participaram do PLAMEG II destacavam-se: 

Osmundo Rebouças, ex-técnico do BNB, professor do UFC-CAEN, técnico do IPEA; Firmo de 

Castro, técnico do BNB e professor da UFC, ex-superintendente-adjunto da SUDENE, depois 

nomeado Secretário da Indústria e Comércio por Virgílio; José de Freitas Uchoa, fundador do 

SINE-CE; Alfredo Lopes Neto, ex-secretário de Agricultura; José Maria Eduardo Nobre, técnico 

do BNB; José Wagner Costa Brito, professor do Curso de Economia da UFC; Francisco Ariosto 

Holanda, fundador do NUTEC, depois deputado federal; e Paulo Elpídio de Menezes Neto, 

professor e reitor da UFC.209

209 Participaram ainda da equipe de formulação do PLAMEG II Acúrcio de Alencar Araújo Filho, técnico do 
BNB; Adolfo de Marinho Pontes, professor da UFC depois deputado federal pelo PSDB; Afonso César Coelho 
Ribeiro, técnico do BNB; Antenor Barbosa Filho; Antonio Silva Girão; Aroldo Aguiar de Holanda, técnico do 
BNB: Edvaldo Tavares de Sousa, técnico do BNB; Francisco Paula Pessoa de Andrade; Hélio Teixeira Moura: 
Inês Maria Cabral Bastos: José Airton Câmara Ferreira: José Antunes Fonseca da Mota, irmão de Gonzaga 
Mota; José Tarcísio Rodrigues Pinheiro: Jurandir Morais Picanço Júnior; Lincoln Coutinho de Aguiar, técnico 
do BNB; Marco Aurélio Ponte, técnico do BNB; Maria Aglaê de Medeiros; Maria do Carmo Borges; Maria da 
Conceição Pio; Maria da Conceição Silva Barreto; Maria Eudes Bezerra Veras; Marta de Matos Brito Gradvohl: 
Mauro Carneiro Santos Costa: Pedro Guimarães Mariz Filho, técnico do BNB: Raimundo Alves Braga Bastos; 
Raimundo Nonato de Fátima Cavalcante, técnico do BNB; Raul dos Santos Filho, professor da UFC; Stênio 
Esmeraldo Melo e Vladimir Spinelli Chagas, técnico do BNB.
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A condição de Gonzaga Mota como gestor de um plano governamental representou no 

Ceará, a partir dos anos 1960, um importante capital político. Assim, observou-se uma tradição 

iniciada por Aécio de Borba, com o PLAMEG I. depois eleito deputado federal. O secretário de 

planejamento do governo Plácido Castelo, Marcelo Caracas Linhares, também foi eleito deputado 

federal.

A qualidade de administrador na liberação de verbas públicas para os municípios, 

gerenciador de projetos de infra-estrutura e negociador junto ao governo federal e agências 

multilaterais, confere ao titular da Secretaria de Planejamento um papel decisivo nas relações do 

governador com os chefes políticos do interior e também com os empresários beneficiados com 

os incentivos fiscais. Assim, mesmo sem tradição política que possibilitaria herdar alguns 

colégios eleitorais, esses secretários tiveram acesso à carreira política, que, em outras condições, 

não teriam. Observou-se, a partir dos anos 1960, a maior participação de técnicos nas bancadas 

parlamentares estaduais e federais.210

O discurso das decisões técnicas foi utilizado por esses setores da administração como 

indício da modernidade, como uma forma de se contrapor às ações dos políticos associados ao 

tradicional. A neutralidade política dos planejadores também fazia parte deste discurso de acordo 

com a relação de insulamento burocrático. Contudo, a permanência de práticas autoritárias e 

abertas a negociações clientelísticas estiveram presentes nesses técnicos que entraram na política.

O significado da execução do PLAMEG II no Ceará teve repercussões nas décadas 

seguintes. Seus macroobjetivos, em relação à infra-estrutura e aos setores econômicos a serem 

priorizados, foram seguidos nos planos dos seus sucessores. Como exemplo, o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do segundo governo Tasso, referente ao período 1995 a 1998, 

elegeu como prioridade a infra-estrutura de transportes; a construção do porto do Pecém, de uma 

refinaria e de uma siderúrgica; o fortalecimento dos pólos têxteis e metalúrgicos em torno de 

Fortaleza e uma estratégia de incentivos a aglomerações industriais, todas propostas similares do 

PLAMEG II.

2111 O governador Gonzaga Mota tinha sido coordenador do PLAMEG II e secretário de Planejamento do 
segundo governo Virgílio; o seu secretário de Planejamento e Coordenador do Plano de Governo Gonzaga Mota 
(PLANED), Osmundo Rebouças, foi deputado federal constituinte em 1986. O coordenador do plano de governo 
de Adauto Bezerra (PLANDECE) e secretário de Planejamento, Paulo Lustosa, elegeu-se diversas vezes 
deputado federal e concorreu ao governo em 1990; o secretário de Planejamento do governo Plácido Castelo, 
Marcelo Linhares, foi deputado federal em diversas legislaturas; Aécio de Borba, que exerceu funções de 
secretário de Planejamento no primeiro governo Virgílio, foi vereador e vice-prefeito de Fortaleza, e deputado 
federal em diversas legislaturas.
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7 MUDANÇAS NO CEARÁ

Esta seção analisa as políticas adotadas nos dois mandatos de Virgílio como 

governador do Ceará e que persistiram orientando a ação governamental nas décadas 

seguintes. Virgílio implementou incentivos à industrialização, estabeleceu relações com 

organismos multilaterais, interveio na zona semi-árida, alterou o padrão de comunicação 

governamental com a sociedade e estabeleceu novas formas de assistência social.

7.1 A industrialização redentora

No entendimento de Virgílio, a industrialização seria o principal instrumento para o 

desenvolvimento econômico do Ceará. A seu ver, a zona semi-árida impediría o 

desenvolvimento de atividades agrícolas competitivas.

Virgílio sintetizou, na última entrevista que concedeu, os principais objetivos de sua 

proposta de política econômica para o Ceará:

(...) maior participação da indústria na economia cearense (inclusive a de 

base e extrativa mineral); adaptação da agropecuária às condições da zona 

semi-árida (com esforço na irrigação - PROMOVALE, como exemplo); 

ênfase no turismo e artesanato; reforço da infra-estrutura física (TÁVORA, 

1988).

Virgílio voltou-se preferencialmente para as atividades urbanas. Sua atenção às 

atividades econômicas no meio rural se restringiu ao incentivo à irrigação, que seria viável 

numa área correspondente a apenas 5% do território do Ceará (CEARÁ, 1964a).

No final da sua trajetória política, Virgílio, mesmo tendo conhecimento das 

consequências desfavoráveis do processo de industrialização, tais como a concentração de 

renda e a incapacidade de empregar parte significativa da população, continuou defendendo 

sem ressalvas a atividade industrial como principal alternativa para o seu Estado. Ao final do 

governo de Virgílio era nítida a concentração demográfica e econômica na região 

metropolitana de Fortaleza, com 60% do produto do Estado e com uma população de cerca de 

40% do total (o mais alto índice entre os Estados nordestinos). O índice de desemprego
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oscilava em torno de 10% da população economicamente ativa (PEA); e um terço da 

população urbana era ocupada com trabalho informal, um dos mais altos índices do País.211

Dados de Pesquisas Conjunturais do IBGE e SINE-IDT.

A fé inabalável de Virgílio nas virtudes da industrialização decorria em boa parte de 

sua formação militar. Conforme José Murilo de Carvalho, o antigo Exército brasileiro, ao 

contrário dos outros países latino-americanos, era uma força militar em que o oficialato não 

provinha essencialmente de filhos de grandes proprietários rurais. A modernização do 

Exército ocorrida ainda na Primeira República, segundo Manuel Domingos, fora inspirada 

pelos modelos militares dos países industrializados e induziría necessariamente os oficiais à 

defesa da industrialização do País. Tratava-se de construir um país moderno, conforme o 

padrão exigido por sua força armada. Virgílio ingressou na Escola Militar em 1936, sendo, 

portanto, um típico oficial do Exército brasileiro modernizado. Como oficial, captou toda a 

importância da industrialização e do planejamento das atividades governamentais. A atividade 

agrícola, para as diversas gerações de militares formadas após os anos 1920, não representaria 

a grande alternativa para o País.

Virgílio Távora, apesar de udenista, foi um convicto defensor da intervenção do 

Estado, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento regional. A sua participação como 

um dos sub-relatores da lei de criação da PETROBRÁS, do BNB e a sua proposta de 

eletrificação de todo o Ceará, elaborada em 1956, utilizando a energia de Paulo Afonso, e 

ainda a condição de diretor da NOVACAP e a sua experiência como Ministro da Viação e 

Obras Públicas do governo parlamentarista, consolidaram em Virgílio a opinião de que o 

planejamento e a industrialização seriam os caminhos para o desenvolvimento do Ceará.

Alguns dados ilustram claramente os efeitos provocados pela política de incentivo à 

industrialização do Ceará, implementada no início dos anos 1960, no primeiro governo 

Virgílio. Houve grandes alterações no perfil econômico e social do Estado. A participação da 

indústria no PIB cearense, que em 1960 era de 10%, cresce para 21% em 1983; a do setor 

serviços era de 32% e sobe para 51%; a participação da agricultura decresce no mesmo 

período de 64% para 28%. O crescimento populacional da região de Fortaleza no período de 

1960 a 1983 foi o maior dentre todas as regiões metropolitanas do País.

211



190

Virgílio foi um homem de seu tempo. As idéias de industrialização e de maior 

intervenção do Estado brasileiro se tornaram hegemônicas no pós-guerra, quando as posições 

defendidas por Roberto Simonsen e seus seguidores ganharam espaços maiores, ajudados 

também pelos estudos da CEPAL, que se contrapunham aos partidários do liberalismo, como 

Eugênio Gudin, e a segmentos importantes da UDN que defendiam o livre comércio e uma 

especialização das regiões do País segundo o modelo da divisão internacional do trabalho: 

alguns espaços brasileiros estariam naturalmente destinados a privilegiar as atividades 

agrícolas de exportação.

Os anos 1950. com os governos Vargas e Juscelino, foram momentos de grandes 

debates e medidas em favor da industrialização brasileira, tempos do ISEB, do nacional- 

desenvolvimentismo, da criação da SUDENE e dos exemplos da rápida industrialização da 

União Soviética, que, em três décadas, passou de um país de base rural para uma potência que 

competia com o bloco capitalista. O exemplo da recuperação da Alemanha e do Japão no 

final dos anos 1950 impressionava a todos os espíritos. A literatura econômica se desenvolvia 

com numerosos trabalhos dedicados aos estudos do crescimento econômico e das técnicas de 

execução e acompanhamento do planejamento governamental.

As condições para a adoção de políticas de industrialização no Estado do Ceará 

estavam amadurecidas, como visto na seção anterior; faltava a iniciativa política. Os 

governadores que antecederam Virgílio Távora não revelavam cultura, domínio técnico nem a 

convicção quanto à importância do apoio à indústria.

Virgílio, em seu primeiro mandato, adequou a estrutura do Estado ao incentivo à 

industrialização, criando a Superintendência de Desenvolvimento do Ceará - SUDEC, com 

funções similares às da SUDENE. A SUDEC foi dotada de flexibilidade administrativa para 

contratação de pessoal, estudos e pesquisa e gerenciamento de fundo de incentivos. O Fundo 

de Incremento à Produção (FIP), que financiava, sobretudo, o setor primário, foi extinto em 

1963 e seus recursos transferidos para o “Adicional do Desenvolvimento Econômico”, novo 

fundo administrado pela SUDEC, com uma dotação de Cr$ 1,2 bilhão (US$ 4 milhões), em 

1963 e Cr$ 2,0 bilhões (US$ 3 milhões), em 1964.

Em 1963 foi criada a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Ceará - CODEC, 

empresa cujo controle acionário pertencia ao governo do Estado e que tinha por funções a
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coordenação e execução da política de incentivo ao desenvolvimento da indústria e, ainda, 

criar condições no Estado para atração de investimentos oriundos do sistema 34/18 dos Planos 

Diretores da SUDENE.212

212 Mensagem do governo apresentada à Assembléia Legislativa em 15 de março de 1964 pelo governador 
Virgílio Távora, página XIII.

A extinção do FIP e a criação da CODEC representaram a transferência de recursos 

estaduais da elite proprietária de terra para o financiamento do setor industrial. Essas 

iniciativas não despertaram grande oposição. Uma análise efetuada por Montenegro (1980) 

sobre a ocupação econômica dos membros dos diretórios da UDN e PSD indicou que 

comerciantes, profissionais liberais e funcionários públicos representavam mais de dois terços 

dos integrantes das direções daqueles partidos, ao passo que os demais se denominavam 

agropecuaristas. A imprensa local foi pródiga em manifestações de apoio a Virgílio.

O apoio recebido pelo governador demonstra o que discutimos anteriormente: grande 

parte dos chefes políticos locais não restringia suas atividades econômicas à agricultura e 

pecuária. Tinha interesses também no comercio e na indústria. Pelo lado político, seria difícil 

constatar-se uma reação, uma vez que não afetava diretamente os interesses dos principais 

chefes políticos locais. Naquele momento, Virgílio exercia plena hegemonia na política 

cearense; iniciava o seu governo com bastante força política.

As ações da CODEC tiveram como principais objetivos a construção e administração 

de distritos industriais. Foram criadas inicialmente duas unidades, uma localizada em 

Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza; outra em Sobral, na zona norte do Estado. 

A CODEC elaborava projetos industriais para empresários interessados em investir nas áreas 

de mineração, couros e peles, pesca, produtos agroindustriais e cerâmicos.

A CODEC também inovou no Ceará ao criar uma subsidiária, a CODECIF - 

Investimentos e Financiamentos S/A, que trabalhava com capital de risco, participando 

acionariamente de empreendimentos industriais com vistas a fomentar o mercado de capitais 

no Estado. Os investimentos do sistema CODEC, 34/18, Banco do Nordeste e Banco do 

Brasil no setor industrial beneficiaram, em 1963, 13 projetos com o valor de Cr$ 2,0 bilhões 

(US$ 6,5 milhões); em 1964, 19 projetos, com um total de Cr$ 3,8 bilhões (US$ 5,8 milhões), 

e, em 1965, 15 projetos, com Cr$ 8,8 bilhões (US$ 9,4 milhões).
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No conjunto de empreendimentos industriais financiados durante o primeiro governo 

Virgílio, preponderaram os projetos controlados por empresários locais e voltados para 

setores tradicionais da economia. Em 1963, foram financiados 13 projetos industriais, sendo 

seis de algodão e fiação, dois para processamento de oiticica e cinco para os setores de 

metalurgia, pesca, cerâmica, papéis e cimento213.

13 Ver relação de projetos industriais financiados pela SUDENE e governo do Estado no período 1963-65. 
Anexo 11.

A região metropolitana de Fortaleza era o destino de 62% dos projetos e o interior do 

Estado detinha 38%. Apenas dois desses projetos eram de empresários de fora do Estado, no 

caso, a Companhia de Cimento Portland, pertencente ao empresário pernambucano José 

Ermírio de Moraes, com ligações com o PTB, e a Brasil Oiticica, com capital estrangeiro. 

Nos outros empreendimentos, controlados por empresários locais, três tinham participação de 

políticos, no caso, o deputado Expedito Machado, do PSD, ministro do governo Jango; Carlos 

Jereissati, senador pelo PTB, e José Dias de Macedo, deputado pelo PSD.

Nos anos de 1964 e 1965, foram financiados 32 projetos, sendo 28% destes do setor 

metalúrgico e de cimento, 20% da área de calçados e confecções e móveis e 52% dos setores 

de têxteis, processamento de óleos e alimentos, que tinham maior peso na economia do 

Estado. Apenas 19% dos projetos situavam-se fora de Fortaleza, ficando a Capital com mais 

de dois terços dos empreendimentos. Apenas 15% destes projetos eram de empresários de 

fora do Estado, contudo a participação de empresários locais que militavam na política 

partidária ficou restrita a José Dias de Macedo.

A partir desta amostra de 45 projetos industriais financiados em três anos de governo 

de Virgílio, verificamos que mais de dois terços dos empreendimentos situaram-se em 

Fortaleza e eram de propriedade de empresários locais com interesses econômicos no 

comércio ou em setores industriais tradicionais. A política de incentivos de Virgílio 

combinada com as ações da SUDENE, no caso do Ceará, fortaleceu grupos econômicos locais 

que passaram a ter maior importância política e econômica no Estado nas décadas seguintes. 

Esse foi o caso dos grupos Edson Queiroz, J. Macedo, Machado, Jereissati, Ari.
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As possíveis causas para essa posição singular do Ceará em relação aos Estados da 

Bahia e Pernambuco no que concerne à prevalência de empresários locais nos projetos podem 

estar relacionadas ao pouco interesse de investimentos de empresas do Centro-Sul ou de 

outros países no Ceará, em decorrência de problemas de infra-estrutura de energia e transporte 

e de um pequeno mercado consumidor, como aventou Abu-El-Haj (1990). Mas o fato é que 

Virgílio buscou objetivamente a integração de empresários cearenses em seus projetos de 

modernização do Estado.214

Como deputado e senador, exercendo cargos de liderança do governo para a área 

econômica, Virgílio sempre procurou favorecer o empresariado de sua terra. O apoio que 

recebeu em sua estréia no governo estadual revela a relação de proximidade tecida ao longo 

do tempo. Virgílio procurava mostrar-se disponível para viabilizar subsídios ou outros 

benefícios em favor dos empresários locais. Isso era uma novidade nos anos 1960. O padrão 

prevalecente entre os políticos até os anos 1950 era o de atuação visando a interesses 

econômicos próprios. Carlos Jereissati, José Flavio Costa Lima e José Dias de Macedo 

exemplificam o caso de empresários-políticos que atuavam de forma individualizada e 

desarticulada no âmbito federal; suas atividades não tinham conexão com a ação pública 

estadual.

Com o advento da política de incentivos fiscais da SUDENE e do governo estadual 

(através do sistema SUDEC-CODEC), no ambiente de um regime autoritário, a participação 

de políticos com capacidade de diálogo com instâncias governamentais era uma necessidade 

dos empresários. Alguns exemplos das relações entre políticos e empresários industriais 

podem ser citados, como a obtenção de cota de aços planos a preços subsidiados pela 

Companhia Siderúrgica Nacional para as indústrias metalúrgicas, negociada por Virgílio e 

Flávio Marcílio. Nesse caso, três grupos cearenses, Edson Queiroz, Ângelo Figueiredo e 

MECESA, foram beneficiados. Esses grupos teriam posteriormente importante participação 

em seus segmentos de mercado (fogões, geladeiras, congeladores, botijões de gás liquefeito 

etc). A MECESA, pertencente a Fernando Gurgel, especializada na produção de embalagens 

metálicas, e o Grupo Ângelo Figueiredo, com a CIBRESME, firmavam-se como líderes de 

âmbito nacional (SAMPAIO, 1980).

214 Id.
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Em 1975, o governo federal instituiu uma linha de crédito especial com juros 

altamente subsidiados para empresários do Nordeste: 12% ao ano para uma taxa de inflação 

de 40%, com carência de um ano e prazo de pagamento de cinco anos. Essa proposta foi 

elaborada por Virgílio Távora. Os principais grupos econômicos cearenses tiveram acesso aos 

recursos, implicando uma capitalização das empresas locais, em um ambiente econômico de 

inflação crescente e de crescimento das taxas de juros dos bancos comerciais para 

financiamento de capital de giro das empresas. Sem essa linha de crédito subsidiada, o 

fechamento ou enfraquecimento de grupos econômicos do Ceará seria inevitável.

A literatura acadêmica que trata do surgimento do grupo de industriais como novos 

atores políticos no final dos anos 1970 no Ceará nem sempre leva na devida conta a 

contribuição inestimável de Virgílio para a sua sobrevivência e afirmação. Nesses trabalhos, 

foi ressaltado o papel desse grupo de empresários-políticos na consolidação do capitalismo 

moderno no Ceará em detrimento de um político como Virgílio que se empenhou a fundo na 

sobrevivência daqueles empresários215.

2I? Refiro-me, por exemplo, a autores como Abu-El-Haj (1990; 1997): Bonfim (1993; 1997; 1999); Costa 
(2005); Gondim (1995; 1998; 2005); Lemenhe (1997).

O papel de Virgílio, entretanto, é reconhecido pelos próprios empresários em questão. 

Em 1978. por ocasião da reativação do Centro Industrial do Ceará - CIC, com participação de 

Beni Veras, Tasso Jereissati, Sérgio Machado, Assis Machado e Amarílio Macedo, este 

último reconheceu o importante papel do coronel na conquista do espaço ocupado pelo então 

jovem empresariado:

(...) o CIC, em grande parte, foi mais filho de Virgílio Távora que do José 
Flávio Costa Lima, porque Virgílio Távora já era governador na época. Ele 
chamava a meninada do CIC, como ele dizia, “de meus dentes de leite” (aspas 
de Amarílio). Ele não perdia uma promoção do CIC. Podiam convidar o 
Virgílio para qualquer coisa e ele estava à mesa. Um movimento de gente 
nova, que estava fazendo uma proposta nova e contava com a presença de um 
governador do padrão do Virgílio Távora à mesa, já era um movimento 
vencedor. Então, Virgílio Távora, com os dentes de leite dele, para mim, foi 
um grande incentivador e assegurador do mérito do CIC, no começo da 
história do CIC (MACEDO apud MATOS; ALCÂNTARA; DUMMAR, 
1999, p. 1 15).

No processo de aproximação de Virgílio com os jovens empresários, estes 

participaram das reuniões preparatórias do planejamento de seu segundo mandato como
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governador, como reconheceu Amarílio Macedo. O grupo esteve especialmente atento a 

sugestões relativas à política industrial (MACEDO apud MATOS; ALCÂNTARA; 

DUMMAR. 1999, p. 116).

José Flavio Costa Lima contestou a versão colocada por Amarílio Macedo (MATOS, 

1999), restringindo-se entretanto, a questões menores. Costa Lima questionou a forma 

improvisada de fazer política industrial, dando como exemplo o incentivo a uma fábrica de 

ração quando o setor estava em crise, em sua opinião. Sublinhou Costa Lima:

(...) então, eu não posso, embora sendo amigo pessoal dele (Virgílio Távora), 

não posso dizer que ele foi um bom administrador. Uma coisa é minha 

relação com o governo. Eu não estou vendo o amigo, estou vendo a 

administração pública (MACEDO apud MATOS; ALCÂNTARA; 

DUMMAR, 1999, p. 47).

Na verdade. Costa Lima refletia todo um passado de diferenças com Virgílio Távora, 

pois era um dos pretendentes da UDN à candidatura do partido em 1962, tendo sido preterido 

em decorrência do acordo com o PSD e o PTN que indicou o Coronel como candidato 

(LINHARES. 1996; PARENTE, 2000).

A indisposição de Costa Lima com Virgílio fora alimentada no curso dos embates 

travados em 1977 pelo controle da entidade que passava a aglomerar os jovens empresários, a 

FIEC. O fato de Costa Lima ter cedido o CIC aos referidos empresários se insere numa 

manobra para evitar o confronto. A aproximação de Virgílio do grupo dos jovens empresários 

devia-se a dois motivos: a necessidade de neutralizar Costa Lima e de abrir perspectiva aos 

jovens de maior potencial político, em parte filhos de antigos aliados de Virgílio.

Na composição do grupo do CIC, além de Beni Veras, o grupo de jovens 

empresários2'6, reativou o Centro Industrial do Ceará.217 Nesse grupo, se destacaram filhos de 

políticos e empresários de relevância, como no caso dos três principais integrantes, Tasso 

216 Faziam parte ainda do grupo de jovens empresários Assis Machado, Cândido Quinderé, Lauro Fiúza, José 
Frederico Thomé de Saboya e Silva e Alcântara Macedo.9 j 7 __

O Centro Industrial do Ceará, entidade fundada em 1919, se “integra” à Federação das Indústrias - FIEC em 
1950. A partir desse ano. o presidente da FIEC acumula a presidência do CIC. Em 1978. ensaia-se uma chapa de 
oposição a José Flávio Costa Lima, então presidente da FIEC. com a liderança de Amarílio Macedo e este aceita 
uma composição na qual os jovens empresários assumem o CIC. sob a presidência de Beni Veras, um 
empresário ligado anteriormente ao PCB.
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Jereissati, filho do falecido senador Carlos Jereissati, chefe do PTB no Ceará, aliado de 

Virgílio nas eleições de 1950 e 1954, e adversário nas eleições de 1958 e 1962; o empresário 

Amarílio Macedo, filho do deputado José Macedo, proprietário de um dos maiores grupos 

empresariais do Estado, atuando em setores dependentes de intervenção do Estado, como de 

importação e beneficiamento de trigo, e favorecido com o sistema de incentivos fiscais; e 

ainda Sérgio Machado, filho do ex-ministro do governo Goulart, Expedido Machado, filiado 

ao antigo PSD e depois ao MDB. Esse grupo, a partir de 1978, iniciou uma série de debates 

no âmbito do CIC sobre temas como: processo de redemocratização do País, política 

econômica do governo federal e política regional. Virgílio forneceu apoio ao movimento, 

como reconhece Sérgio Machado:

Então, nós começamos todo esse processo da discussão coletiva, do ver, do 
querer, do querer participar, do querer levar com que nossas lideranças 
políticas assumissem outras bandeiras, de pressionar, confrontar as lideranças 
políticas, de trazer o que está acontecendo de novo, de trazer as maiores 
cabeças de fora. E nesse momento, tivemos, aí, precisa ser dito até para o 
resgate da história, o governador de então, Virgílio Távora, que deu muito 
espaço para nos ajudar em nossas promoções (MACHADO apud MATOS; 
ALCÂNTARA; DUMMAR, 1999, p. 182).

Entre 1978 e 1984, o CIC trouxe ao Ceará diversas personalidades, como Celso 

Furtado, Rômulo de Almeida e Antonio Ermírio de Moraes, promovendo ainda debates com 

candidatos aos principais cargos eletivos do Estado, e encontro com governadores eleitos do 

Nordeste. Nesse período, o CIC aproximou-se do chamado Grupo dos Oito, composto por 

empresários paulistas sob a liderança de Cláudio Bardella e José Mindlin, que iniciaram, 

então, um processo de discussão nacional sobre transição para um regime de liberdades 

democráticas.

No segundo governo de Virgílio, houve grandes mudanças no contexto político e 

econômico do País. Em 1974, tinha sido alterado o sistema de incentivo fiscal da SUDENE e 

o 34/18 tinha se transformado no FINOR - Fundo de Investimentos do Nordeste: em vez de 

transferências diretas de recursos para as empresas, o processo se dava através de aquisição 

ações das empresas incentivadas. O País atravessava uma crise econômica, diminuindo os 

repasses de recursos do governo federal, e também o governo militar promovia uma abertura 

política, que tinha reflexos na menor centralização do poder em favor dos Estados, permitindo 

a estes um ganho de autonomia em termos de administrar seus recursos e promover 

intervenções nos campos político e econômico.
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Em 1980, foi alterado o sistema de incentivos fiscais do Estado, estruturado durante o 

primeiro governo Virgílio. A mudança não foi apenas de natureza legal, alterando o 

“Adicional de Desenvolvimento Industrial” para o Fundo de Desenvolvimento Industrial - 

FDI, que inovou não apenas transferindo recursos incentivados para as empresas, mas 

combinando um conjunto de outros incentivos de natureza tributária e não-tributária, como: 

diferimento do pagamento do ICM por parte da empresa incentivada218, depreciação acelerada 

de bens de capital adquiridos no País, reserva de mercado, a utilização, por parte da empresa 

em regime de comodato, por prazos de até quinze anos, de terrenos e instalações adquiridos 

com recursos do Estado.

18 O processo de diferimento do imposto permite a empresa pagar o imposto sobre circulação de mercadorias 
em até três anos. Numa época de alto regime inflacionário, os ganhos de tal medida eram apreciáveis.

Ainda como parte dos incentivos, o Estado assegurava para as empresas 

disponibilização de energia elétrica, água e esgotamento sanitário, incluindo-se os subsídios 

nas tarifas, utilização de linha de crédito do BEC para capital de giro e auxílio técnico do 

Estado para elaboração dos projetos para captação de recursos junto aos bancos oficiais 

federais (BNDES, BNB e Banco do Brasil).

A formulação e a execução da política industrial foram coordenadas pelo Secretário de 

Indústria e Comércio, Firmo Fernandes de Castro, técnico do BNB-ETENE, tendo sido 

superintendente-adjunto de planejamento da SUDENE, por indicação de Virgílio. Firmo tinha 

um estreito relacionamento com os ztovav empresários do Centro Industrial do Ceará, 

liderados por Beni Veras, Tasso Jereissati e Sérgio Machado, participando desde o final dos 

anos 1970 das diversas discussões do grupo e sendo conhecedor das demandas dos 

empresários industriais em decorrência do estreito relacionamento de Firmo com aqueles, seja 

por suas experiências no BNB e SUDENE, seja também na formulação do PLAMEG II. 

Firmo foi um dos diversos técnicos do BNB que passaram a ter um processo de discussão 

mais amiúde com os empresários. O processo de insulamento burocrático do BNB e da 

SUDENE funcionava apenas para os políticos tradicionais; no caso dos políticos empresários, 

não existia constrangimentos dos técnicos em participar de discussões políticas.
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Como parte da política industrial do segundo governo Virgílio, foi proposta a 

estruturação do 3o. Pólo Industrial do Nordeste219, que tinha por objetivos:

219 Os outros dois pólos industriais eram considerados o das Regiões Metropolitanas de Salvador e de Recife.

a) dotar o Estado do Ceará e, em especial, a região metropolitana de Fortaleza, de 
base econômica adequada ao seu desenvolvimento demográfico;

b) criar, rio Estado, um núcleo dinâmico de irradiação do desenvolvimento 
econômico, através da promoção de atividades industriais em nível regional;

c) criar no Nordeste um novo pólo de desenvolvimento industrial capaz de promover 
maior integração das atividades industriais em nível regional;

d) contribuir significativamente para a redução do desemprego e do subemprego 
urbano no Estado;

e) promover o aproveitamento das matérias-primas oriundas do setor primário 
(agropecuária e mineração) com o máximo de criação de valor agregado em nível 
do próprio Estado e Região;

f) diversificar, com ênfase no pólo metal-mecânico e abrangendo, entre outros, o 
ramo têxtil, confecções, couro, calçados, alimentos, cerâmica, cimento, eletro- 
eletrônicos e produtos petroquímicos finais (CEARÁ, 1980).

Dentre os macroprojetos do 3o. Pólo Industrial, tinham-se a implantação de uma usina 

siderúrgica, de uma refinaria de petróleo, do complexo de urânio e fosfato de Itataia, 

construção de um porto com capacidade de atracamento de embarcações de grande porte, a 

ser construído no Pecém, e a consolidação e ampliação do distrito industrial de Maracanaú. 

Estes projetos faziam parte do PLAMEG I e passaram a constar como metas de todos os 

planos dos governos nos anos 1970.

Ao contrário do que ocorreu durante o primeiro governo, quando o capital local foi 

importante na implantação de novos projetos industriais, a estratégia da política de 

industrialização do segundo governo Virgílio requeria investimentos de empresas estatais 

como PETROBRÁS e SIDERBRÁS e de grandes grupos privados nacionais do Centro-Sul 

complementados com empresários locais. No setor têxtil, implantaram-se grandes plantas 

industriais na área de fiação e tecelagem dos grupos sulistas Vicunha e Artex; na siderurgia, 

teve-se a atração do grupo gaúcho Gerdau.

O Ceará passou, no final do segundo governo Virgílio, a ter o maior parque têxtil da 

Região e o terceiro do País. O Estado passou também Pernambuco nas captações dos 

incentivos fiscais do FINOR para o setor industrial, tendo observado o segundo maior 

crescimento do produto industrial dos Estados do Nordeste, depois da Bahia, a partir da 

segunda metade dos anos 1960.
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As mudanças da política industrial do Ceará foram pioneiras entre os Estados da 

federação em termos de agregar não apenas incentivos fiscais federais, mas também outros 

instrumentos sob controle do governo estadual, permitindo às empresas incentivadas outros 

ganhos, não existentes em outros Estados. As medidas adotadas pelo Estado do Ceará seriam 

transplantadas durante os anos 1980 para o restante do Nordeste, como o caso da Bahia, 

iniciando um processo de concorrência entre os Estados pela atração de novas empresas, 

denominada de guerra fiscal.

A política industrial de Virgílio implantada a partir dos anos 1960 foi uma estratégia 

utilizada para reverter as vantagens comparativas que os outros dois Estados mais fortes, 

Bahia e Pernambuco, tinham em relação ao Ceará. Estes Estados possuíam maior 

disponibilidade de energia, as suas economias tinham menor dependência de irregularidades 

climáticas, dispunham de maior mercado consumidor e estavam mais próximas da economia 

do Centro-Sul, portanto com menor custo de transporte. A reforma da política industrial 

cearense em 1980 teve maior impacto ainda sobre a atração de empresas do Centro-Sul. A 

criação de economias de aglomeração no setor têxtil, pela atração de grandes empresas 

nacionais e, depois, do setor calçadista, teve peso pelo crescimento do PIB industrial do 

Estado acima da média do Nordeste.

As conseqüências da política industrial de Virgílio nos dois governos para a sociedade 

cearense se apresentam de várias formas. A participação do setor industrial na composição do 

PIB estadual tornou-se crescente a partir dos anos 1960. O Ceará foi o Estado do Nordeste 

com maior crescimento relativo da indústria nordestina. O aumento da concentração 

econômica em torno da região metropolitana de Fortaleza contribuiu para o crescimento 

demográfico acima da média do Estado. Enquanto a população do Ceará cresceu 78,7% entre 

1960 e 1980, a população de Fortaleza, no mesmo período, aumentou 178,5%, conforme 

dados censitários do IBGE, e de outras regiões metropolitanas do País.

A política industrial de Virgílio adotou o conceito de polarização das atividades 

econômicas, influenciado pelas idéias do economista francês François Perroux e dos 

economistas da CEPAL, propostas estas criticadas desde os anos 1970 em relação aos 

possíveis efeitos negativos de tais políticas em concentração econômica em termos espaciais, 

como também a transferência de recursos do Estado para setores de maiores rendas,
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aumentando ainda mais os desequilíbrios de renda. No caso do Ceará, os jovens empresários 

do CIC eram filhos de empresários ou de políticos com interesses empresariais, indicando que 

a novidade tinha limitações em decorrência das relações familiares e dos interesses privados 

envolvidos.

Aumentou o peso político da Capital em relação ao restante do Estado, com Fortaleza 

passando a deter um terço do eleitorado do Estado em 1980, quando tinha um quinto em 

1960. Grande parte desta população teve origem da migração do meio rural do próprio Ceará, 

como também dos vizinhos. Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte (IBGE, 1971; 1981; 1992; 

2002). A população de Fortaleza entre 1960 e 2000 cresceu 253%, o segundo maior 

crescimento demográfico entre as regiões metropolitanas do País, conforme os dados 

censitários do IBGE.

Do ponto de vista da política industrial, Virgílio contribuiu para a entrada em cena dos 

jovens empresários do CIC, beneficiários dos diversos incentivos, do governo estadual, bem 

como do federal, que, a partir do início dos anos oitenta passaram a se destacar em relação às 

antigas lideranças industriais, como também enfraqueceram as ligações com Virgílio. As 

razões para tais acontecimentos se devem às mudanças políticas do Brasil da primeira metade 

da década de 1980, com a fase final da ditadura militar, quando os jovens empresários do CIC 

passaram a se articular com empresários paulistas que tinham iniciado um processo de 

contestação ao governo militar, como também os debates promovidos pelo CIC com políticos 

de oposição ao governo militar.

A política industrial dos dois governos de Virgílio teve diversos elementos 

modernizadores do ponto de vista de consolidação de uma ordem capitalista no Ceará. No 

primeiro aspecto, ao fomentar o crescimento e consolidação de grupos industriais locais. Isso 

significaria a emergência de grupos sociais mais modernos quando comparados aos 

comerciantes e proprietários rurais existentes na primeira metade do século XX no Estado. A 

mudança do perfil econômico do Estado em direção a setores mais integrados à dinâmica das 

economias nacional e internacional é outra sinalização de modernidade.

Do ponto de vista de uma política de integração regional, a política industrial 

formulada nos governos Virgílio antecipou o processo de fragmentação econômica e política 

do Nordeste, como o ocorrido em especial a partir dos anos 1990 (CARVALHO, 2005). A
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participação crescente de incentivos das unidades federativas da Região e a articulação 

diretamente dos governos estaduais com instituições de financiamentos nacionais, 

estrangeiras e multilaterais concorreram, ao lado do processo de centralização política dos 

governos militares, para o esvaziamento do papel da SUDENE, que passou a ter apenas uma 

função de administrador de recursos do FINOR, perdendo a prerrogativa de efetivamente 

fazer um planejamento regional.

Assumiu Tasso Jereissati o governo do Estado em 1987. Este adotou de forma plena a 

política industrial e de infra-estrutura econômica de Virgílio, promovendo algumas mudanças 

formais na legislação apenas em 2002, durante o seu terceiro mandato como governador. A 

apropriação da política industrial de um dos coronéis, por parte de um político que se define 

como moderno, revela ambigüidades no discurso de Jereissati, amplificado pela estratégia de 

comunicação do governo que centrou como uma das principais bandeiras do “projeto 

mudancista e símbolo da modernidade” a industrialização do Estado.

A radicalização do projeto de industrialização de Virgílio efetuada por Jereissati, com 

o aumento dos incentivos e uma política agressiva de atração de empresários do Centro-Sul, 

aguçou a “guerra fiscal" entre os Estados da Região. Ceará e Bahia partiram na frente para 

atrair novos empreendimentos industriais e, no final dos anos 1980, os seus principais líderes, 

Tasso Jereissati e Antonio Carlos Magalhães, passaram a não comparecer às reuniões do 

Conselho Deliberativo da SUDENE, sintoma claro do esvaziamento do planejamento 

regional, da proposta feita por Celso Furtado no final dos anos 1950, motivados por um 

projeto de desenvolvimento particular de seus Estados.

Virgílio, a partir do seu primeiro mandato, antecipou esse tipo de ação 

individualizada, pois, mesmo na época do PLAMEG I, as negociações que Virgílio fazia com 

agências multilaterais, ministérios do governo federal ou diretamente com a Presidência da 

República, tinham pouca interferência da SUDENE. A participação de Virgílio nas reuniões 

do Conselho Deliberativo tinham por objetivo mais negociações de recursos de incentivos 

fiscais para instalação de empresas industriais.

A política industrial dos governos Virgílio, seguida por seus sucessores, apesar de 

guardar alguma semelhança em termos dos instrumentos utilizados com a política industrial 

proposta no documento do GTDN, guarda também diferenças. A intensificação dos 
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investimentos industriais, no caso do Ceará, não foi acompanhada da formação de um “centro 

autônomo de expansão manufatureira”, e de transformação da zona semi-árida através de 

processos de reestruturação fundiária e tecnologias de convivência com a seca. Como afirma 
Ferreira:

(...) a nova expansão industrial (como proposta pelo GTDN) deveria estar 
calcada em unidades produtivas com forte poder germinativo interno, de tal 
modo que pudesse gerar efeitos de encadeamentos em níveis suficientes 
para absorver o excedente de força de trabalho urbana (FERREIRA, 1999, 
p. 44-57).

As indústrias instaladas, em especial a partir do segundo governo Virgílio, tiveram 

pouca articulação com a agricultura do semi-árido, como ficou demonstrado na implantação 

de um parque têxtil de grande porte, que passou a trabalhar com matéria-prima importada em 

detrimento do algodão produzido no semi-árido.

7.2 Política rural de Virgílio: o abandono do semi-árido?

A concepção de desenvolvimento do Ceará tida por Virgílio passava necessariamente 

pela industrialização. Para ele, as causas da pobreza do Estado eram conseqüência da 

dependência econômica de um setor com alto risco em decorrência da incidência de secas 

periódicas." A agricultura de sequeiro, consorciada com o gado nos mesmos moldes 

praticada desde os tempos coloniais, deveria ser substituída por uma agricultura moderna 

baseada na irrigação.

A idéia de que o semi-árido era um óbice ao desenvolvimento do Ceará foi 

consolidada ao longo da trajetória política de Virgílio por diversas influências e experiências, 

como: as posições do pai e do tio Juarez; as frequentes viagens políticas ao sertão e o contato 

com chefes e eleitores locais; as viagens de estudos como aluno da ESG a diversas partes do 

País, incluindo o sertão nordestino; a condição de membro de várias comissões técnicas de 

desenvolvimento regional no Parlamento; a experiência como Ministro da Viação e Obras 

Públicas.

2-0 Conforme Virgílio: “o Ceará era muito pobre. Vivíamos de uma agricultura primitiva, sujeita a secas” 
(TÁVORA. 1988).
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A posição de Virgílio em relação à inviabilidade econômica do semi-árido, tirando 

algumas áreas passíveis de irrigação e microclimas, como as serras, não era um pensamento 

isolado. O relatório do GTDN, que foi o principal documento para criação da SUDENE, 

elaborado por Celso Furtado, diagnosticava a decadência econômica do sertão nordestino e 

indicava como medidas para sua superação a transferência de parte da população sertaneja 

para áreas de colonização do Maranhão, medidas para facilitar o acesso à terra e recursos 

hídricos para meeiros e posseiros rurais, contudo não indicando nenhuma política de 

aproveitamento de cerca de 90% do semi-árido, excluindo os vales úmidos e as serras.

A política rural do primeiro governo Virgílio Távora, ao contrário dos incentivos à 

indústria e infra-estrutura, apenas apresentou ações de melhorias superficiais para o setor, 

como financiamento de sementes, implementos agrícolas para proprietários e meeiros 

(CEARA, 1963b), como também aluguel de tratores para grandes proprietários, ações estas 

que serviram em diversos momentos como moeda de troca política.

Contudo, na equipe de formulação do PLAMEG constavam os técnicos Guimarães 

Duque e Francisco Alves de Andrade, professores da Escola de Agronomia da UFC que 

tinham propostas inovadoras para a agricultura do semi-árido. No diagnóstico elaborado pela 

SUDEC e IPE-UFC, de que participaram os citados professores, foram propostas políticas 

agrícolas priorizando a agricultura de plantas xerófilas e mudanças no manejo da terra. As 

sugestões tinham pouca viabilidade de aplicação naquele momento: primeiro de resultados 

mais rápidos de crescimento econômico, pois a indústria era o setor mais adequado; segundo, 

dependiam de mudanças culturais e estrutura de difusão destas novas tecnologias que 

demandariam tempo e recursos para se terem resultados no longo prazo; e por fim, não 

interessavam, naquele momento, a Virgílio mudanças em um setor que era responsável em 

grande parte pela sustentação política.

Ao contrário da política industrial em que, no final do primeiro governo Virgílio, se 

tinham mudanças perceptíveis, no caso do setor rural, o algodão continuou a representar a sua 

grande fonte de recursos. A política de irrigação teve pequenos efeitos e era conduzida 

especialmente em conjunto com o DNOCS.

Contudo, a partir dos anos 1970, o governo federal, os organismos multilaterais e os 

governos estaduais passaram a ter estratégias diferentes para o setor rural nordestino. Tinham 



204

como objetivos explícito e implícito a formação de um setor capitalista para agricultura 

regional.

As mudanças eram de várias formas: tentativas de disseminação de formas 

associativas, formação de empresas rurais, incentivos à pesquisa com objetivo de aplicação 

nos negócios rurais, regularização fundiária por via de financiamento e produção de bens 

agrícolas de exportação. O Banco Mundial foi o mentor desta proposta de modernização 

conservadora no campo, do ponto de vista teórico e operacional. Ocorreram parcerias entre 

universidades americanas e regionais no processo de treinamento de técnicos, dentro da 

orientação do BIRD. Houve a participação de missões do governo de Israel que, em conjunto 

com o BNB e SUDENE, formataram propostas de desenvolvimento rural para o Nordeste.

No caso do Ceará, a estratégia de modernização conservadora do Banco Mundial teve 

seus primórdios quando, no primeiro governo Virgílio Távora, foram firmados convênios com 

a USAID dentro da Aliança para o Progresso. Nesse período, o governo do Estado em 

parceria com o governo americano, reformulou a assistência técnica e extensão rural aos 

produtores na Secretaria de Agricultura, centralizando, para isso, esses serviços na ANCAR- 

CE'" , com recursos financeiros e treinamento dos seus extensionistas financiados pela 

USAID, funcionando estes técnicos como agentes propagadores do modelo do BIRD. Não se 

tratava de uma estratégia de desenvolvimento rural; muito mais, de ações contrárias aos 

movimentos de esquerda no meio rural nordestino.

A redefinição da estrutura burocrática da área rural no governo do Estado do Ceará de 

acordo com as propostas do BIRD, se completaria apenas nos governos Adauto Bezerra e 

Virgílio Távora no final dos anos 1970, quando foi criada a CEPA, principal órgão de 

planejamento na área rural, responsável pela implantação e execução dos Planos de 

Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI dentro do POLONORDESTE, e feita uma 

reestruturação da assistência técnica rural transformando-se a ANCAR na EMATER-CE. No 

segundo governo Virgílio, foi criada a EPACE, vinculada ao sistema EMBRAPA, que

O sistema de assistência técnica e extensão rural foi criado no País nos anos 1950 por necessidade do Banco 
do Brasil de dispor para seus clientes da área rural de tais serviços. Assim, foi criada uma entidade não- 
governamental, a ABCAR - Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, para coordenar nacionalmente 
entidades regionais e estaduais do setor. No Nordeste foi criada a ANCAR - Associação Nordestina de Crédito e 
Assistência Rural, filiada a ABCAR, que criou sucursais em cada Estado do Nordeste. Nos anos 1970, o sistema 
foi reformulado, criando-se uma empresa nacional de capital misto, a EMBRATER. e nos Estados, as EMATER 
(LEITE. 1983).



205

complementava a estrutura técnica da área rural, em decorrência da exigência dos vários 

programas do governo federal e do Banco Mundial para a Região.

Em contraposição à maior autonomia na criação de programas de incentivos a 

industrialização, na área rural, o planejamento estadual esteve mais dependente dos programas 

formulados pelo governo federal e Banco Mundial, que concebeu um referencial teórico para 

servir de suporte à parte operacional. O conceito de Desenvolvimento Rural Integrado - DRI 

era o referencial teórico básico, aproximando-se das formulações feitas pelo corpo técnico do 

BIRD e das missões do governo de Israel com base nas experiências dos Kibutzen israelenses.

O desenvolvimento rural integrado era o conceito-chave adotado pelo Banco Mundial 

e nos anos setenta disseminado em vários países, como Brasil, Colômbia, índia, Paquistão e 

Quênia, países de grande pobreza no meio rural. Conforme Otomar de Carvalho, o Banco 

Mundial definia:

“desenvolvimento rural integrado (DRI) ou simplesmente 
desenvolvimento rural (grifo do autor) (...) como uma estratégia para 
melhorar as condições de vida no plano social e econômico de um 
grupo determinado de pessoas: os pobres das zonas rurais. Seu objetivo 
é fazer chegar os benefícios do desenvolvimento aos mais pobres dentre 
os que tratam de ganhar a vida nos meios rurais, grupo que compreende 
pequenos agricultores, arrendatários e pessoas que carecem de terras” 
(CARVALHO, 1979, p. 431-494).

O DRI “significa uma nova concepção de planejamento e execução de 

desenvolvimento agrário segundo ideologia (ênfase do autor) de que a população rural deve 

ser contemplada neste processo conforme razões sócio-econômicas e de equidade" (LEITE, 

1983, p. 108). Ou seja, no DRI estavam presentes questões de ordem ideológica de 

diminuição das tensões no meio rural nordestino, agregando-se também a modernização 

conservadora. Este conceito, com algumas modificações, seria utilizado nas décadas 

seguintes nos programas apoiados pelo Banco Mundial.

Os programas do Banco Mundial com base no DRI podiam ser de três tipos:

a) programas de conteúdo mínimo: projetos de natureza setorial, destinados a atender 
determinada demanda da população pobre em geral; como exemplo, o 
financiamento de um programa de tecnologia para melhoria de animais;
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b) programas de enfoque global: projetos de incentivos à produção através de 
financiamentos combinados com ações na área de infra-estruturas econômica e 
social em um determinado território do País;

c) programas de apoio: projetos de infra-estrutura, crédito, e financiamentos à 
educação, saúde, transporte e energia para as áreas rurais, destinados ao País como 
um todo (BANCO MUNDIAL, 1975).

Como se depreende das descrições dos tipos de programas, tratava-se de planejamento 

setorial, destinado à infra-estrutura econômica, tendo por público empresários rurais, como 

também agricultores familiares, estes últimos um público-alvo importante do ponto de vista 

de sustentação eleitoral do governo.

O POLONORDESTE, programa criado em 1976, foi concebido para solucionar os 

problemas ligados à produção e comercialização de produtos agropecuários, e a oferta de 

serviços agrícolas (pesquisa, assistência técnica e crédito) e de infra-estrutura econômica, não 

se caracterizando como um programa para redução global da pobreza do Nordeste, tendo sido 

escolhidas, a priori, as áreas a serem atendidas, correspondendo a 30% da área e 26% do 

território do Nordeste. No Ceará, tinham-se programas no Sertão Central e Ibiapaba, onde se 

construiu PDRI para esses espaços (CARVALHO, 1977).

No Ceará, as ações desenvolvidas pelo Banco Mundial a partir da primeira metade da 

década de 1970 contemplavam projetos dentro do POLONORDESTE. Segundo Carvalho 

(1974, p. 35-60), “o programa teve como principais critérios a realização de investimentos em 

áreas de maior potencialidade física, escolha de áreas efetivamente dotadas de recursos 

produtivos, a complementação de investimentos produtivos em curso”, e tinha como 

principais fontes de recursos o orçamento da União, financiamentos de bancos oficiais e 

recursos do Banco Mundial.

Como explicado nos critérios reproduzidos anteriormente, o POLONORDESTE 

visava às microrregiões que tinham maior potencial, como o caso dos dois principais 

programas no Ceará. O desenvolvimento de uma agricultura orientada para os mercados dos 

grandes centros envolvia poucos aspectos do problema fundiário, pois se tratava de um 

projeto implicitamente baseado nas estratégias de pólos de desenvolvimento, muito aceitas 

como táticas de desenvolvimento no pós-guerra, e tinha administração centralizada, apesar de 

se reportar nos documentos oficiais à necessidade da organização dos produtores rurais.
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A implantação do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI, além da 

assessoria técnica do Banco Mundial, teve também consultoria do governo de Israel, para o 

treinamento de pessoal técnico das instituições destinadas aos gerenciamentos dos PDRI.
999

Assim, foi assinado em 1975 um convênio entre o governo de Israel e o governo brasileiro, 

que, através do BNB, promoveu cursos anuais de especialização em DRI. Posteriormente, 

vários desses treinandos assumiram funções de mando, como secretários de agricultura e 

gestores de instituições de extensão e pesquisa rural, criando uma homogeneização ideológica 

do corpo de dirigentes da área rural.

O Projeto Sertanejo foi um programa concebido pela SUDENE em contraposição ao 

POLONORDESTE, que seria um programa de Brasília, com pouca articulação local, de ação 

concorrente ao POLONORDESTE. Tinha acoplado um programa de crédito de difícil 

operacionalização em decorrência da falta de recursos, pessoal e capacidade operacional da 

SUDENE (MIRANDA, 1990).

Os dois programas federais não tinham articulação entre si, acontecendo o mesmo 

com relação aos Estados (MIRANDA, 1990). No caso do Ceará, observaram-se intervenções 

diretas de Virgílio Távora em relação ao POLONORDESTE, em termos de localização dos 

projetos e beneficiários, e no Projeto Sertanejo, acusado de práticas clientelísticas.

As políticas para o setor rural do governo federal e dos organismos multilaterais para o 

Nordeste tiveram grandes alterações durante os anos 1970. As várias intervenções do governo 

federal no meio rural nordestino implicavam menor autonomia das políticas rurais dos 

governos estaduais, pois as concepções e coordenação destes projetos foram centralizadas. 

Assim, o perfil do Secretário de Agricultura teria que ser de alguém com condição de dialogar 

com o corpo técnico que geria este programa no governo federal e Banco Mundial.

Se a escolha de Otomar de Carvalho para Secretaria de Agricultura, do ponto de vista 

da capacidade de diálogo com setores técnicos no governo federal e Banco Mundial, foi um 

acerto por parte de Virgílio, por outro não se podia desconhecer que se viviam anos de seca, e 

que as demandas da população afetada e dos chefes políticos locais eram de natureza básica,

Neste convênio assinado com o ‘■Settlement Study Center”, de Rehovot, Israel, além dos objetivos de 
treinamento, foram efetuados estudos conjuntos, viagens de intercâmbio. Foi renovado até a segunda metade dos 
anos oitenta.
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como carros-pipa, vagas nas frentes de serviço, verbas para obras em fazendas de aliados 

políticos, bem diferente das demandas daqueles setores minoritários atendidos com os 

programas do DRI. Criaram-se, desde a posse de Otomar, tensões em decorrências destas 

diferenças.

A estratégia de modernização da agricultura cearense, escolhida no PLAMEG II tinha 

uma relação estreita com as propostas do Banco Mundial e endossadas pelo governo federal 

para o meio rural do Nordeste, no caso, os dois principais: o POLONORDESTE, e o Projeto 

Sertanejo.

O governo Virgílio seguiu a estratégia do governo federal para o semi-árido, com o 

Projeto Sertanejo, criado em 1976, tinha a finalidade de fortalecer as pequenas e médias 

propriedades rurais. Contudo, o Sertanejo apresentava uma estrutura administrativa 

centralizada, tendo atendido até 1982 apenas 10,5% do seu público-alvo, que consistia de 

trabalhadores sem-terra (arrendatários, parceiros e ocupantes), assalariados, pequenos e 

médios proprietários e proprietários com área superior a 500 hectares, cujos projetos, fossem 

aprovados pela SUDENE e pelo INCRA (BRASIL, 1982). A possibilidade de os grandes 

proprietários terem acesso aos financiamentos do Projeto Sertanejo criou distorções no acesso 

dos recursos e concorreu também para o encarecimento do preço das terras no semi-árido, 

dificultando ainda mais o acesso dos trabalhadores rurais à terra.

O Programa de Valorização Rural do Baixo e Médio Jaguaribe - PROMOVALE, de 

concepção semelhante ao POLONORDESTE e Projeto Sertanejo, era o único dos programas 

de modernização da agricultura do Estado que tinha a sua execução de inteira 

responsabilidade do governo estadual. Instituído em 1980, tinha uma abrangência sobre os 
municípios223 em que o vice-governador Manoel de Castro tinha liderança política.

~3 Os municípios da área de atuação do PROMOVALE eram Altó Santo, Aracati, Iracema. Itaiçaba. Jaguaruana. 
Jaguaribara, Jaguaretama, Jaguaribe. Limoeiro do Norte. Morada Nova. Palhano. Pereiro, Quixeré, Russas. São 
João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

O PROMOVALE tinha por objetivo incentivar a irrigação no vale do Jaguaribe 

através de incentivos a projetos privados de proprietários rurais, independentes do tamanho, e 

de empresas privadas destinadas a utilizar a infra-estrutura de irrigação com canais, 

construídos pelo DNOCS, e o projeto de irrigação do Apodi, em Limoeiro do Norte, 
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administrado pelo DNOS. Os recursos previstos para o projeto eram originários do 

orçamento estadual, repasses do governo federal, do PROVARZEAS NACIONAL, e do 

PROFIR e financiamentos do Banco Mundial.

No primeiro ano de sua execução, o PROMOVALE foi desenvolvido com recursos do 

orçamento do Estado, pois as verbas federais seriam alocadas apenas a partir do final de 1981. 

O vice-governador Manoel de Castro controlava o PROMOVALE, e mais ainda, quando este 

assumiu o cargo de governador em maio de 1982. A concentração de aplicações do Programa 

em Morada Nova, terra de Castro, e o beneficiamento de seus correligionários, comprovavam 

a utilização clientelística deste programa de governo.

Outra estratégia da política agrícola do segundo governo Virgílio foram os programas 

de irrigação patrocinados e concebidos pelo governo federal, em que o Estado não teve 

participação efetiva, como o Projeto de Irrigação de Morada Nova, o Projeto Curu-Paraipaba 

e o Projeto do Baixo Acaraú, todos conduzidos pelo DNOCS - Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas. Nestes projetos, no final dos anos 1970, foi tentada a introdução de 

metodologia do desenvolvimento rural integrado, como uma forma de colocar uma direção 

empresarial nos perímetros de irrigação que, naquela época, apresentavam problemas de 

produção e comercialização dos produtos.

A ação de maior movimentação de recursos e população atendida durante o segundo 

governo Virgílio no meio rural, e que não estava programada no PLAMEG II, foi o Programa 

Emergencial em decorrência da decretação do estado de calamidade pública.224 Alegando a 

falta de chuvas a partir de maio de 1979. começou a se configurar o início do maior período 

de seca do século XX no Nordeste. Esse período de secas se prolongou até 1983, um ano após 

o final do mandato de Virgílio.

224 A decretação do “estado de calamidade pública” é, em geral, feita pelos municípios afetados, cujas lideranças 
políticas, por sua vez. forçam os governos estaduais a decretarem a mesma medida para a área de semi-árido do 
Estado. O governo estadual, deputados federais e senadores, por sua vez, pressionam o governo federal para 
seguir o exemplo dos Estados e municípios.

Os interesses para o reconhecimento do estado de seca não se restringiam apenas aos 

pequenos agricultores ou trabalhadores sem-terra que teriam perdido a safra, mas, sobretudo, 

de setores do comércio, beneficiados nas transferências de recursos para manutenção da 

demanda. Os chefes políticos ganhariam no acesso ao controle de verbas federais que 
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poderíam se transformar em poder político. Isso significava também um acordo tácito com 

setores industriais, que não eram afetados diretamente pelos efeitos da seca, visto que tinham 

assegurado os recursos dos incentivos fiscais, além das renegociações de dívidas junto aos 

bancos oficiais.

A visão da seca como uma construção social, em que a falta das chuvas é um dos 

aspectos de todo o processo, é uma formulação referendada por diversos autores, como 

Furtado (1998), Domingos Neto (1986), Carvalho (2004), Bacelar (1994). Ela envolve, além 

do problema meteorológico, outras questões, como acesso dos trabalhadores rurais à terra e à 

água, clientelismo nas relações entre políticos, donos da terra e trabalhadores, e as relações 

entre as várias instâncias governamentais, como os governos federal, estaduais e municipais. 

A seca é uma oportunidade para negociar recursos do Estado que serão apropriados pelas 

elites políticas e econômicas.

Os interesses de grupos favoráveis às secas foram auxiliados de forma indireta pelo 

centro de pesquisas mais moderno do País na área meteorológica, o CTA, de São José dos 

Campos-SP. Este centro tinha elaborado um documento no início de 1978 prevendo sete anos 

de secas no Nordeste, utilizando-se para isso sofisticado modelos estatísticos e imagens de 

satélites artificiais. Quando da elaboração e discussão do relatório da COCENE em 1971, 

Virgílio Távora tinha discutido com técnicos do CTA sobre modelos de previsão de secas. As 

informações divulgadas não eram desconhecidas ao governador.

A modernidade e a tradição estavam juntas no mesmo diagnóstico, pois os profetas 

sertanejos que, em várias regiões do Nordeste, tinham fama de predizer anos de inverno e de 

seca com base em observações pessoais* 226, também confirmavam sete anos de secas, fazendo 

então analogias com imagens bíblicas do Antigo Testamento. A junção entre aspectos 

modernos e tradicionais, complementada por imagens ao vivo, nos telejornais, de saques e 

invasões de agricultores famintos em núcleos urbanos do sertão nordestino, ao lado de 

Segundo os critérios do CTA e de técnicos da área de meteorologia, o que configuraria a semi-aridez do 
Nordeste não seria diretamente o volume de chuvas durante o ano. pois estas, mesmo em regiões mais “secas’" do 
Nordeste, se aproximariam da quantidade, em grande parte, de regiões da Europa: mas a irregularidade da 
distribuição, o alto índice de evaporação provocava um “déficit hídrico” e os solos “cristalinos” com pouco 
poder de absorção hídrica.
226 Existem diversas “experiências” relacionadas a alterações de hábitos de animais ou alterações em plantas, 
observações “astronômicas” e duas famosas associadas a datas comemorativas de santos, a experiência com sal 
no dia 13 de dezembro (dia de Santa Luzia) e do dia 19 de março (dia de São José).



211

crianças subnutridas, significou até então a seca de maior cobertura jornalística, com imagens 

diárias chegando às casas da classe média brasileira.

A área de comunicação do governo Virgílio, dirigida pelo jornalista Rangel 

Cavalcante, passou a trabalhar a questão, seja em artigos, através do jornal O Povo, e jornais 

do Centro-Sul, seja através de inserções de reportagens ou peças publicitárias em televisão e 

rádio (NUNES, 1991), uma vez que se vivia um tempo de abertura democrática e crescia a 

importância da opinião pública sobre decisões do governo federal.

Configurado o período de secas, as ações do governo estadual voltadas para o meio 

rural ficaram seccionadas em dois tipos: primeiro, conforme planejado no PLAMEG II; e 

segundo, as ações emergenciais, constituídas de fornecimento de alimentos, água e criação de 

frentes de trabalho ou frentes de serviço para a população desempregada do meio rural do 

semi-árido. Em conjunto com essas ações do governo estadual, observou-se o aumento de 

transferências de recursos do governo federal para os Estados. O Ceará manteve, mesmo 

assim, a receita total dos anos de seca nos mesmos patamares daquela de anos normais.'"

A operacionalização das frentes de serviços através dos bolsões da seca tinha o 

controle do governo do Estado. Apesar de a parte operacional ter-se situado na Secretaria de 

Agricultura, o controle político era de Aécio de Borba, assessor especial do governador, e do 

vice-governador Manoel de Castro.

Os bolsões da seca, segundo o discurso oficial227 228, seriam uma forma de substituir os 

programas de emergência baseados nas frentes de serviços para apenas aquelas áreas do semi- 

árido que tivessem comprovado a escassez de chuvas, o que representaria somente 10% da 

área atendida no programa anterior. Este discurso feito pelos técnicos do Ministério do 

Interior e da SUDENE, incluindo-se o superintendente Walfrido Salmito, foi superado pelas 

pressões dos políticos ligados em particular à ARENA, coagidos pela proximidade das 

eleições de novembro de 1982.

227 Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado Ceará, a arrecadação total do Estado foi de Cr$ 3,968 
bilhões em 1978. passando para Cr$ 6.753 bilhões em 1979. Cr$ 19.286 bilhões em 1980 e Cr$ 42.756 bilhões 
em 1981, observando-se que as transferências do governo federal representaram em média 40% do total das 
receitas.
228 Jornal O Povo, dia 21 de maio de 1982. página 3.
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Carvalho (2004) disse que, apesar da boa vontade dos técnicos em Brasília ao 

conceberem os bolsões da seca dentro de critérios de eficácia e eficiência das decisões 

governamentais, com o objetivo de aplicar racionalmente os recursos públicos em obras de 

interesse coletivo, o desvio para fins privados não foi muito diferente das frentes de trabalho 

dos seus anteriores.

O discurso de que concepções técnicas são elaboradas dentro da neutralidade científica 

merece reparos. Weber (2000) questionou este tipo de fala ao exprimir que toda ação social é 

carregada de significado, pois, mesmo supondo que tenha sido feita dentro de um extremo 

rigor científico, existiu antes a vontade de alguém produzir aquele conhecimento.

O governador Virgílio interveio em favor do afrouxamento dos critérios dos bolsões 

da seca, ao negociar com o Ministro da Fazenda, Delfim Netto, com quem mantinha relações 

de amizade desde os tempos de vice-líder do governo. Delfim era. naquele momento, mais um 

político do que um técnico. As mudanças de critérios nos bolsões tinham por referência 

relações de clientela. Da mesma forma quando Virgílio discutia renegociações de dívidas de 

grandes proprietários e industriais, também se apresentavam processos clientelísticos.

A média de pessoas empregadas nos bolsões nos anos de seca situava-se em torno de 

500 mil, no Estado do Ceará, representando um fortalecimento político dos setores 

tradicionais da política cearense, apesar do processo de abertura política e perda de força 

eleitoral do governo militar ante a perspectiva de retorno das eleições diretas para governador 

de Estado em 1982.

O ano de 1980, segundo Otomar de Carvalho, não podería ter sido considerado um 

ano de seca, pois nesse ano choveu bem mais que no anterior e a chuva foi mais bem 

distribuída. Contudo, foi um ano em que houve maior intensificação de saques e invasões, e a 

queda da produção se “deveu muito mais à falta de cultivo - por conta de interesses 

cristalizados na manutenção de frentes de trabalho - do que à ausência ou escassez de chuvas” 
(CARVALHO, 2004).

O programa bolsões da seca teve cortes de recursos por parte do governo federal, 

pois, a partir de 1980, agravou-se o problema inflacionário combinado ao endividamento 

interno e externo, que teria como consequência a decretação de moratória, obrigando o 
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Ministério da Fazenda a um maior controle das despesas. A pretensa neutralidade técnica 

neste caso é questionada: entre destinar recursos públicos para a elite nordestina tradicional 

ou para os banqueiros nacionais e estrangeiros, ficou-se com os últimos.

O ano de 1982 teve uma distribuição de chuvas próxima aos anos normais. O governo 

federal tentou, em maio, desativar as frentes de serviço que estavam executando tarefas em 

médias e grandes propriedades rurais, mas observaram-se fortes reações, sobretudo de 

políticos, que ameaçaram não votar nos candidatos do governo, pois, como era ano de 

eleições, as primeiras para governador no Ceará durante a ditadura militar, isto fez com que o 

governo federal alterasse a assistência à população do semi-árido.

Também fazia parte das estratégias do governo federal na Região, nos anos de seca, o 

crescimento da dotação do FINOR-Agropecuário, destinado notadamente a empresários e 

deputados com ligações ao partido do governo, recursos estes importantes para reeleição ou 

eleição destes políticos.

Virgílio compreendia a necessidade de um pacto naquele momento entre o governo 

federal e os políticos nordestinos que, em grande parte, estavam filiados à ARENA, com 

objetivo de obter vitória eleitoral, sendo o Nordeste, naquele momento, a única região onde o 

governo poderia obter maioria de votos para contrabalançar as possíveis derrotas nos Estados 

do Sul e Sudeste.

A existência dos instrumentos de repasses de recursos do governo federal para os 

programas de emergência sob o controle de Virgílio Távora e de seu grupo, em particular 

através de seus três principais aliados políticos, o secretário Aécio de Borba, o vice- 

governador Manoel de Castro e o presidente da Assembléia, Aquiles Peres Mota, contribuiu 

para o crescimento desproporcional do grupo virgilista em relação aos dois outros grupos, o 
bezerrista e o cesista.

A política rural de Virgílio foi passiva, quando comparada às diretrizes de política 

industrial e de infra-estrutura, seguindo em grandes linhas as políticas do governo federal e de 

instituições multilaterais. A inovação de Virgílio em relação aos seus antecessores foi a 

construção de estruturas burocráticas que foram capazes de conduzir os projetos, como 

também a sua capacidade de mediar entre instituições, como Banco Mundial e grupos locais.
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Estas políticas, apesar das propostas de eqüidade social, como está definido nos 

Programas de Desenvolvimento Integrado, funcionaram como políticas excludentes do ponto 

de vista de acesso à terra, e à água, e foram viabilizadoras, em alguns projetos específicos, da 

entrada do capitalismo no campo, como no caso dos Pólos de Irrigação. Virgílio era adepto 

dessa modernização conservadora no meio rural do Ceará, adotada de forma mais extremada 

por seus sucessores mudancistas.

7.3 Dona Luiza: a modernização do clientelismo?

A primeira estrutura de assistência social patrocinada pelo Estado brasileiro foi a 

LBA, criada no final dos anos 1930, dirigida por Darcy Vargas. A divisão de tarefas políticas 

entre Getúlio e a mulher marcou uma forma que seria seguida nos anos seguintes: o marido 

assume a administração e a condução dos negócios de política partidária e a mulher se 

encarrega da assistência social, também de grande importância para o projeto político do 

marido (TORRES, 2002).

O novo papel assumido pelas primeiras-damas não apenas para efeitos protocolares 

do cargo, mas assumindo uma ação política, não era novidade no resto do mundo nos anos 

1930, como mostravam os exemplos dos Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Isso era 

reflexo dos novos papéis que a mulher passou a assumir no mercado de trabalho, no acesso a 

conquistas de cidadania, antes privativas do homem.

No caso brasileiro, o exemplo de dona Darcy Vargas foi seguido nos anos 

consecutivos para os Estados. No Ceará, dona Olga Barroso, mulher do governador Parsifal 

Barroso, durante o mandato do marido, de 1958 a 1963, teve uma marcante atuação política, 

em decorrência da sua forte personalidade e da sua condição de filha de um dos mais 

destacados chefes políticos do Estado, inaugurando um novo estilo de primeira-dama. No 

caso de dona Luiza, que sucede a dona Olga, além da sua participação política teve a 

inovação de controlar a estrutura de serviço social do Estado, inserido no projeto político do 

marido.

As ações de assistência aos pobres dos dois governos Virgílio Távora representaram 
uma política complementar às propostas de modernização, por via da industrialização e 
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favorecimento ao empresariado e, ainda, a formação de capital político, extremamente útil nos 

embates eleitorais.

A assistência social nos governos anteriores funcionava como uma atividade não 

sistematizada dentro da administração pública, feita, muitas vezes, em época de calamidades, 

e tinha por objetivo dispor alimentos, abrigos ou viabilizar passagens para os atingidos 

emigrarem. Em relação à assistência à pobreza, tinha-se a forte presença da Igreja, que 

trabalhava com recursos financeiros de terceiros ou com subvenções do governo. As 

intervenções do primeiro governo Virgílio na Assistência Social foram inovadoras neste 

aspecto, pois o Estado passou a deter a hegemonia do processo, superando a estrutura da 

Igreja.

A principal articuladora e executora da política assistencialista de Virgílio foi sua 

mulher, Luiza Távora, que exerceu o papel no início da trajetória política de Virgílio de forma 

discreta, e a partir do primeiro mandato, como coadjuvante na carreira política do marido, e 

assumiu no segundo governo dele posições de mando na estrutura administrativa do Estado.

A tradição construída pelos Távora e da mesma forma pela UDN, em especial nos 

discursos eleitorais, trabalha em uma direção oposta aos populistas, ao questionar a utilização 

da estrutura do Estado para fazer políticas assistencialistas. Seria um mero expediente de 

conquista de votos e manutenção de currais eleitorais. Contudo, a prática política indicava 

coisa diferente do discurso, pois os udenistas de forma dissimulada praticavam 

assistencialismo desde a sua fundação, especialmente aqueles políticos de bases rurais. A 

Convenção Nacional de 1957 da UDN, quando referendou a ampliação de alianças eleitorais 

nos Estados e no plano nacional para viabilizar vitórias eleitorais, validou as práticas 

correntes do grupo legalista ou chapa branca de que faziam parte Virgílio Távora e outros 

políticos nordestinos.

A prática política da UDN em termos de ações de “assistencialismo” aos mais pobres 

no meio rural e nas pequenas cidades pouco se diferencia da prática dos seus adversários do 

PSD e do PTB. Nos médios e grandes centros urbanos, porém, havia diferenças nas ações 

referentes a essa parte do eleitorado, notadamente entre a UDN e o PTB: ao passo que este 

último partido herdou o domínio da estrutura sindical e previdenciária do período getulista, e 

tinha elementos que permitiam o acesso às pessoas mais pobres do meio urbano, a UDN 
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praticava discurso elitista e de compreensão difícil para estas pessoas, contribuindo para as 

continuadas derrotas do partido entre a população de mais baixa renda.

No caso de Virgílio, os obstáculos para o acesso aos eleitores pobres do meio urbano, 

além do fardo udenista, provinham de sua condição de militar, de uma família com 

procedimentos formais, como colocou dona Luiza em relação às diferenças entre as suas 

famílias: “os Távora são muito educados, mas ariscos a conversas inúteis. Eu, porém, sou 

Moraes Correia e falo quando as coisas não andam bem" (BARRETO, 2000, p. 246). As 

diferenças de personalidade entre os dois eram flagrantes: Virgílio era reservado em externar 

suas idéias, estratégias políticas, opinião sobre outras pessoas e, no contato com os eleitores, 

tinha o tratamento formal; a esposa era, ao contrário, expansiva, externava seus pensamentos 

de forma mais livre e mantinha relações de informalidade com os eleitores.

O grupo político que não tivesse esse tipo de abordagem perdería competitividade 

eleitoral. Portanto, a atuação de dona Luiza nesse campo foi importante para a consolidação 

do capital político do marido.

A divisão de tarefas políticas entre o casal ficou bem delineada a partir do primeiro 

mandato de Virgílio como governador. Na política de assistência aos mais pobres, de dona 

Luiza, entre o primeiro e o segundo mandato de Virgílio, notam-se diferenças. No início, ela 

assumiu as funções protocolares de primeira-dama, quando foi nomeada Diretora emérita da 

LBA, no Ceará, função mais de natureza protocolar, sendo essa entidade a principal 

responsável pelos repasses de verbas federais para área de assistência social para os Estados.

No início da sua gestão, dona Luiza requisitou técnicos da área de assistência social 

para elaborar um diagnóstico da atuação e o público-alvo que deveria ser trabalhado. Como 

principal ponto do estudo, foi detectado que grande parte das famílias pobres tinha como 

cabeça do casal a mulher, seja em decorrência da emigração do homem para outros Estados, 

seja mesmo o grande número de mulheres solteiras que engravidavam. Foram eleitas como 

público principal para o atendimento as mulheres carentes. Assim, um trabalho técnico 

permitiu melhorar o atendimento de políticas assistencialistas de natureza tradicional.

Foram criados os Centros Maternais Profissionais - CEMAPROS, com recursos da 

LBA, tendo sido disponibilizados às famílias carentes jardins de infância, creches populares, 
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banheiros, bebedouros com água potável, lavanderias para propiciar ganhos às mulheres, e 

ensino profissional para lavadeira, labirinteira, engomadeira, rendeira, bordadeira, cozinheira 

e babá de crianças. Os CEMAPROS foram instalados a partir de 1964, em Fortaleza, 

atendendo aos bairros mais populosos, além de outras cidades."

Os CEMAPROS funcionaram como um sistema de controle político da população 

pobre, pois, para terem acesso aos benefícios, as pessoas tinham que se cadastrar e obedecer 

às regras, e as oportunidades de emprego, alimentação e tratamentos de saúde para os filhos 

criavam um vínculo entre estas pessoas e dona Luiza, tida como a grande benfeitora.

Outras inovações no campo da assistência social foram a criação de cooperativas, na 

área de artesanato, dirigidas por pessoas da confiança da primeira-dama que tinham acesso a 

recursos da LBA. Outra ação da LBA, sob a coordenação de dona Luiza, foi a assistência 

jurídica às pessoas carentes, em relação a aspectos de regularização de títulos de propriedade 

territorial, e de registro de filhos e acesso a documentos de identificação.

Foram criados os postos de puericultura com recursos da LBA e USAID, situados 
inicialmente na Capital* 230, em bairros de maior população, e depois em outras cidades.2'11 

Ofereciam programas de assistência de saúde para mães e filhos e havia o programa de 

distribuição do leite e de sopa para os beneficiários, os principais elementos de atração.

Foram criados CEMAPROS nos Municípios de Cedro, Várzea Alegre. Tauá. Juazeiro do Norte. Iguatu e 
Quixeramobim.
230 Foram criados sete postos nos bairros dc Messejana. Monte Castelo, Parangaba. Mucuripe. Piedade. Pirambu 
e Campo do América.
93 I

As cidades beneficiadas foram Acaraú. Aquiraz, Barbalha. Boa Viagem, Canindé, Cascavel, Crateús, Crato. 
Ipu, Juazeiro do Norte. Maranguape. Pacatuba. Quixadá. Redenção. Santa Quitéria, Sobral e Morada Nova.

As entrevistas com Aécio de Borba. Airton Rocha. Dionísio Teixeira, e informações de pessoas que 
trabalharam com dona Luiza mostraram a sua informalidade (VASCONCELOS. 2003; ROCHA. 2004; 
TEIXEIRA. 2003).

A formação dessa rede de assistência social estava consolidada no segundo ano do 

primeiro mandato de Virgílio. Dona Luiza passou a acompanhar diretamente as ações, com 

visitas rotineiras à LBA e favelas, fazendo questão de não ostentar nas vestimentas e na fala a 

posição de primeira-dama e, mesmo ao retirar os sapatos em algumas situações, constrói a 

imagem de uma pessoa preocupada com os mais pobres.232
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No primeiro governo Virgílio, a construção da imagem de dona Luíza como mãe dos 

pobres e de uma pessoa simples foi auxiliada pela estrutura de comunicação. Assim, através 

de releases para os jornais, rádios e TV, eram informadas as principais ações de dona Luiza e 

convocados profissionais para a cobertura jornalística. Ainda, através de festas beneficentes 

em clubes elegantes, eram convocadas mulheres da sociedade local para auxiliarem a 

primeira-dama nas ações de ajuda aos mais pobres.

O governador passou a dar maior autonomia às ações de sua mulher na área de 

assistência social, inclusive delegando a nomeação de funcionários, e mesmo nas negociações 

políticas. Como afirmava Virgílio, estas são coisas de Luiza, indicando claramente uma 

divisão de atribuições políticas. Ele ficava com as coisas da economia, administração e da 

política partidária, e a mulher com as relações com os mais pobres.

No jogo político, a rede de Assistência Social é de grande importância como capital 

político, pois é, sobretudo, através desse sistema que práticas clientelísticas são incorporadas 

à estrutura do Estado, sem os desgastes da opinião pública, quando se fazem de forma 

tradicional, com a distribuição de bens e serviços diretamente às pessoas em troca de 

benefícios eleitorais.

Como ressalta Netto (2005), dentro da modernização conservadora em um projeto 

político autoritário, como o vivido pelo País a partir de 1964, a assistência social passou por 

uma profissionalização das pessoas que trabalhavam na área, seja por questões de ordem 

burocrática, ou pela necessidade de introdução de novos processos de trabalho adequados às 

instituições financiadoras nacionais e estrangeiras. Também em razão de novas formas de 

controle da população pobre pelas elites, o que explicaria o grande crescimento de 

profissionais de serviço social no País. A assimilação dessas novas formas de tratar a 

assistência social foi uma inovação feita por Virgílio e dona Luiza no Ceará.

Encerrado o primeiro mandato como governador, e Virgílio se transferindo para 

Brasília, quando de 1967 a 1978 exerceu os mandatos de deputado e senador, dona Luiza 

assumiu a Casa do Ceará, instituição que tinha entre seus objetivos a assistência aos 

migrantes cearenses em Brasília, oportunidade em que deu maior visibilidade às ações de 

assistência da entidade através de festas benemerentes em que reunia mulheres de políticos, 
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de empresários e de funcionários graduados. Eram ali arrecadados recursos financeiros, como 

também mantidos contatos para futuras campanhas e articulações políticas.

As atividades sociais de dona Luiza não se restringiam apenas às ações da Casa do 

Ceará. A sua residência em Brasília tornou-se um ponto de encontro de políticos e 

empresários, nas negociações com o marido, e também recebia migrantes oriundos do Ceará 

que procuravam ajuda em Brasília.

A imprensa mais uma vez representou um instrumento especial para a continuidade da 

imagem de dona Luiza como uma pessoa preocupada com os mais humildes, pois, apesar de 

estar longe da terra, continuava a se preocupar com os conterrâneos mais próximos. 

** Jornalistas como Lúcio Brasileiro e Ezaclir Aragão informavam semanalmente das ações

beneméritas, que podiam ser também festas beneficentes reunindo o melhor da sociedade de 

Brasília, como informavam esses cronistas sociais.

As ações de dona Luiza no Distrito Federal foram importantes para a manutenção do 

capital político do casal, notadamente em um contexto de surgimento de novos atores que 

trabalhavam com a população mais pobre que vivia na periferia da Fortaleza, no caso, os 

movimentos ligados à Igreja progressista e à esquerda.

As ligações do marido com as várias estruturas de poder do governo federal e a 
•è

administração do Distrito Federal facilitavam o atendimento das demandas sociais. Na 

condição de senador, Virgílio tinha uma cota de subvenções constantes no orçamento federal 

para entidades assistenciais, no seu último ano de mandato, de CR$ 980 mil, correspondendo 
a cerca de R$ 150 mil233, a preços de 2005, distribuída para 101 entidades234, o que dava em 

média uma dotação de R$ 1.500 por instituição, destinada notadamente a entidades católicas, 

escolas públicas e privadas, hospitais, prefeituras e entidades classistas, o que representava 

em torno de 80% dos recursos. Essas instituições estavam distribuídas em 34 municípios do 

Estado, dos quais Fortaleza detinha a maior dotação de recursos, em torno de 40%.

Atualização feita conforme dados constantes no endereço eletrônico do Banco Central. Disponível em:

Informações constantes em documentos do Arquivo pessoal de Virgílio Távora depositado no Arquivo 
Público do Estado do Ceará.
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A rede de entidades subvencionadas com recursos federais e estaduais era importante 

para sustentação política em decorrência do atendimento de demandas nos locais que fixavam 

no eleitor a benemerência do político. Não era apenas a instituições de benemerência e 

religiosas que essas verbas atendiam; nas informações constam subvenções para entidades 

ligadas a profissionais liberais, como o Clube do Advogado de Fortaleza, Clube de 

Engenharia de Fortaleza, Associação dos Professores de Ensino Superior do Estado do Ceará, 

Instituto do Ceará. Como se constata, a rede de clientela não se restringia apenas aos mais 

pobres e do interior do Estado ou da periferia de Fortaleza, mas a entidades que se consideram 

modernas.

Em 1979, assumiu dona Luiza o papel de primeira-dama, retomando as atividades de 

assistência aos mais pobres, assumindo, além do papel de primeira-dama, funções executivas, 

como presidente da FUNSESCE, criada a partir da reforma administrativa que centralizou as 

políticas de assistência social por parte do Ceará em conjunto com a LBA.

A FUNSESCE, além das atividades ligadas à assistência social, como programas de 

distribuição do leite, lavanderias públicas, assistência a gestantes, inovou promovendo cursos 

profissionalizantes, destacando-se as ações voltadas para fortalecimento do artesanato do 

Ceará, tendo sido construída a Central de Artesanato do Ceará, uma grande estrutura situada 

na Aldeota, bairro onde morava a burguesia local. A central promovia a comercialização dos 

produtos dos artesãos para o público em geral, como também, pela primeira vez, se efetivou 

de forma sistemática, a exportação para Europa e Estados Unidos.

A modernidade das ações da FUNSESCE, quando promoveu o acesso dos trabalhos 

dos artesãos cearenses aos centros mais desenvolvidos do mundo, conviveu com aspectos 

tradicionais, nas relações de trabalho dos artesãos, e também nas relações clientelísticas, 

estabelecendo-se entre eles a figura de dona Luiza (CEARÁ. 1982). Como exemplo, pode-se 

citar o grupo de rendeiras da Prainha, vizinho a Fortaleza. Nas eleições, os cabos eleitorais 

lembravam aos eleitores locais o trabalho benemérito de dona Luiza em favor das rendeiras, 
implicando aumento de rendimento.

Dona Luiza trabalhou com diversas entidades e pessoas durante os dois mandatos de 

Virgílio. A Igreja Católica foi uma das principais aliadas nas ações sociais, um importante 

complemento nas ações de evangelização e, em contrapartida, a Igreja recomendava aos seus



221

fiéis candidatos ligados a Virgílio e, nos sermões, os padres ligados a dona Luiza alertavam 

para o perigo de alguns candidatos ateus, uma referência àqueles que tinham ligações com a 

esquerda.

No primeiro mandato, as relações entre Igreja e dona Luiza com seus programas 

sociais foram amistosas. Contudo, no segundo mandato, a realidade da Igreja Católica tinha 

sido alterada e, de aliada dos militares por ocasião do golpe, uma parcela significativa do 

clero passou a fazer oposição à ditadura militar. A Igreja progressista, fortalecida pelas 

decisões do concilio Vaticano II, teve repercussões no Ceará com dom Fragoso, bispo de 

Crateús, e depois dom Aloísio Lorscheider, arcebispo de Fortaleza, gerando conseqüências no 

engajamento dessa parte da Igreja junto aos movimentos sociais ligados à esquerda. A outra 

parte da Igreja aliou-se a dona Luiza nas ações assistencialistas.

Os padres Hélio Campos, José Nilson e Luiz Rebuffini foram as três principais 

âncoras da Igreja nas ações sociais de dona Luiza. O padre Hélio, vigário do bairro do 

Pirambu, e o padre Nilson, vigário do bairro do Mucuripe, foram aliados políticos de Virgílio 

desde o primeiro mandato, no que diz respeito aos programas de distribuição do leite, 

assistência a gestantes e ajuda para construção de moradia. As posições desses padres em dois 

bairros de população pobre contribuíam para obstaculizar a ação de movimentos ligados a 

partidos de esquerda nesses bairros, e ainda mantinham relações amistosas com cabos 

eleitorais ligados a vereadores do grupo virgilista.

Demandas da população mais pobre eram absorvidas pela estrutura de Assistência 

Social e agregadas ao capital político de Virgílio. Como exemplo, teve-se a Marcha do 

Pirambu, movimento liderado pelo Padre Hélio, em 1965, com moradores do bairro mais 

pobre de Fortaleza. Foi um dos momentos da construção da imagem de dona Luiza corno a 

protetora dos pobres. Na oportunidade ela se colocou como intermediária entre os mais 

necessitados e o marido governador. A área de comunicação do governo colocou junto à 

imprensa local a imagem de um governador que atendia às demandas dos pobres sem 
demagogia.

Quanto ao padre Luiz Rebuffini, as relações com dona Luiza foram mais 

diversificadas. Ligado a congregação dos Redentoristas, proprietária do colégio Padre João 

Piamarta, no bairro do Montese. Segundo o padre Rebuffini, o trabalho com meninos pobres
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cujos pais não tinham condição de sustentá-los uniu-se ao desejo de dona Luiza de ajudar os 

mais pobres (BARRETO, 2000, p. 235). O início da parceria foi através do patrocínio do 

governo do Estado a uma banda de música do colégio, a Bandinha do Piamarta, que seria 

adotada por dona Luiza como um dos símbolos nos eventos em que ela e Virgílio 

participassem.

O padre Rebuffini fundou uma filial do colégio Piamarta, com um restaurante-escola 

com o nome de Luiza Távora, com ajuda do governo estadual, como também uma escola rural 

para 450 alunos próximo ao açude Riachão, na região metropolitana de Fortaleza, em terreno 

doado pelo Estado.

Em contrapartida, além do apoio em manifestações na imprensa a Virgílio e dona 

Luiza, também o padre agia em intervenções diretas em conflitos na periferia de Fortaleza, 

como o seguinte caso narrado por ele:

(...) quando aconteceu o despejo de uma favela (próximo a Messejana) na 
periferia da cidade (Fortaleza) e o ambiente estava tenso por conta de um 
pequeno grupo de políticos que agia de forma errada com os favelados, dona 
Luiza me pediu para ir falar com as senhoras da favela e pedir que elas fossem 
conversar com a Primeira-Dama que as esperava em sua casa. Graças a Deus 
o resultado da conversa foi muito positivo e deu origem ao Conjunto São 
Miguel, e, de favelados passaram a ser proprietários de suas casas. O mais 
interessante é que ela mandou que o título de assentamento do terreno e da 
casa fosse registrado no nome da mulher evitando que os maridos ou os 
companheiros vendessem a casa recebida e deixassem as mulheres e os filhos 
desamparados. Tudo isso era uma forma de santa sabedoria, de sabedoria 
cristã, inspirada por Deus. Nesse conjunto, ela construiu uma Igreja e eu um 
colégio para as crianças do lugar” (REBUFFINI apud BARRETO, 2000, p. 
236).

O discurso do padre Luís revela aspectos interessantes das relações entre a Igreja e 

grupos políticos. Um deles é o apoio a esses grupos por parte da Igreja em troca de acesso a 

subvenções para as suas ações evangelizadoras e educativas. Outro aspecto indicava a 

condenação do padre aos políticos que agiam de forma errada com os favelados. Esses 

políticos a quem o padre se referia eram militantes de esquerda que trabalhavam na periferia 

de Fortaleza, e várias dessas lideranças eram próximas a dom Aloisio Lorcheider, arcebispo 

de Fortaleza, considerado da ala progressista.
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O programa de erradicação de favelas na periferia de Fortaleza foi o maior programa 

social do segundo governo Virgílio, em termos de recursos envolvidos, no número de 

pessoas e no potencial eleitoral. Foi criado o PROAFA, que teve como primeira presidente 

dona Luiza, e tinha por objetivo a urbanização das favelas do Estado, construindo no mesmo 

lugar conjuntos habitacionais.

A PROAFA se tornou o principal repassador de recursos federais no Estado do Ceará 

para programas habitacionais de pessoas de baixa renda, tendo como principais fontes de 

recursos o BNH, a Caixa Econômica e recursos orçamentários do Ministério do Interior, 

cujo titular, Mário Andrazza, estava engajado na indicação do general Figueiredo para 

Presidência da República.

A aliança da burocracia dos Ministérios, do BNH e da CEF com os políticos do 

partido do governo se apresentava mais uma vez. Projetos de financiamento eram feitos 

elaborados dentro das regras da burocracia e da legalidade daquelas instituições. Contudo, as 

decisões de localização, o tempo de localização e os nomes dos beneficiários eram dos 

políticos. No caso do Ceará, passavam pelo controle direto de Virgílio ou de dona Luiza.

Os conjuntos habitacionais construídos pelo PROAFA se localizavam em parte na 

periferia de Fortaleza, como os conjuntos São Miguel, Pirambu, São Francisco, Lagamar, 

João Paulo II, São Vicente de Paulo, e outros em bairros de maior valorização imobiliária 

como a Aldeota( no Campo do América), Santa Terezinha e Santa Cecília. Os nomes dos 

conjuntos foram escolhidos por dona Luiza e homenageavam os santos e santas de sua 

preferência, sendo construídas em todos os conjuntos igrejas ou capelas dedicadas a eles. A 

obra social de dona Luiza, como se constata, se interrelacionava com a ação evangelizadora 

da Igreja conservadora, que, por sua vez, validava os movimentos políticos de Virgílio e 

Luiza junto aos mais pobres.

A seleção dos futuros proprietários das casas dos conjuntos da PROAFA envolvia um 

processo de cadastramento das famílias das favelas que seriam urbanizadas ou transferidas, 

trabalho este executado através de assistentes sociais, que identificavam também as carências 

na área de saúde, saneamento e emprego (CEARÁ, 1982). O processo de escolha passava pela 

supervisão direta de dona Luiza, quando, se tinha o ritual de conversa com o beneficiário, em 

sua maioria mulheres. Esse cadastro se revelou de utilidade nos embates eleitorais, de uso
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dos cabos eleitorais e das assessorias de Virgílio, em relação aos serviços que poderíam ser 

ofertados em troca de apoio político. A modernidade representada pelas assistentes sociais 

permitia o aumento da eficiência do clientelismo±

As casas construídas nos conjuntos foram registradas em nome das mulheres. Esta 

linha seguida por dona Luiza tinha como referência o fato de que, no meio urbano, era maior 

o processo de separação dos casais, em especial com o abandono pelo homem, fazendo com 

que o núcleo familiar permanecesse com a mulher e os filhos. Nos anos seguintes, isso seria 

utilizado nas políticas sociais do governo federal, como também nas orientações do Banco 

Mundial para as políticas de combate à pobreza.

No caso dos conjuntos Lagamar, Santa Terezinha, Campo do América e Santa Cecília, 

como estes se situavam em áreas de especulação imobiliária, houve um movimento de 

famílias de classe média e alta contra a urbanização. Ocorreram manifestações contrárias na 

imprensa e movimentações de políticos aliados de Virgílio descontentes com a construção dos 

conjuntos em áreas nobres da cidade. Tal fato levou dona Luiza a contrariar, em um primeiro 

momento, os interesses econômicos de certos aliados do marido em favor dos favelados.

Essa polêmica foi refletida pela imprensa de Fortaleza com opiniões contrárias 

colocadas de forma subliminar, ao passo que as posições do governo eram destacadas como 

ação de benemerência de dona Luiza, que agiria independente de interesses econômicos. A 

área de comunicação do governo trabalhava em favor da sua imagem como defensora dos 

mais pobres.

A construção da imagem de dona Luiza como “benfeitora dos mais pobres" e a 

principal responsável pela política social de Virgílio fez com que ela ganhasse, no segundo 

mandato dele, autonomia em relação ao restante do corpo administrativo do Estado. As 

autarquias e programas do Estado ligados às ações sociais eram dirigidas por pessoas que 

passavam pela aprovação pessoal de dona Luiza.

A Secretaria de Comunicação tinha estratégia diferenciada para divulgar as ações 

sociais. Virgílio criou canais de contato direto com o governo federal para repasses de 

recursos para os programas sociais. Teve-se a formação de um corpo técnico nessas entidades, 

composto, sobretudo, por “assistentes sociais" e complementado por uma assessoria direta a
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dona Luiza, de pessoas da sua amizade, como familiares, amigas da infância e mulheres de 

amigos ou auxiliares de Virgílio.

As festas de Natal promovidas por dona Luiza em vários locais da periferia de 

Fortaleza representavam um momento importante no contexto das suas relações com “as 

populações assistidas”. Em geral, havia a presença do governador, ampla cobertura da 

imprensa, para diversos tipos de eventos, como distribuição de brindes, enxovais para 

gestantes e, especialmente, a entrega das documentações das casas dos conjuntos do 

PROAFA. Nesses momentos, dona Luiza ficava descalça, abraçava as pessoas presentes, 

recebia a visita de “afilhados” e se “misturava” a todos, conforme Barreto (2000). A junção 

entre o privado e o público se apresentava então, reforçando o argumento dos adversários nas 

acusações destes quanto à prática de clientelismo por parte de Virgílio e dona Luiza.

O significado da política de assistência social de Virgílio e dona Luiza não foi apenas 

na vertente “populista” e “clientelista”, mas observaram-se práticas inovadoras dentro do 

projeto de modernização conservadora. Os desdobramentos nos governos posteriores 

indicaram a utilização da estrutura criada nos governos Virgílio, e no caso da criação de uma 

Secretaria de Ação Social' ', da permanência dos programas concebidos nos dois governos 

Virgílio e do prosseguimento da “profissionalização” do corpo técnico da “área social”.-' 

Nos governos posteriores, as ações políticas das “primeiras-damas” apresentaram diferenças; 

contudo, a utilização política continuou de forma similar. Assim, se tornou uma praxe a 

eleição para cargos políticos de dirigentes da área de assistência social.

A estrutura de Assistência Social, criada tanto no primeiro quanto (e especialmente) 

no segundo governo Virgílio, foi adotada nos governos posteriores, inclusive nos “governos

_3? O sistema de “assistência social” criado por dona Luiza e Virgílio foi unificado no governo Tasso com a 
criação da Secretaria da Ação Social - SAS, através da Lei No. 11.306. de 01 abril de 1987, com o objetivo de 
coordenar todas as ações da área social, tendo como vinculadas a Fundação dos Serviços Sociais do Estado do 
Ceará - FUNSESCE, a Fundação de Assistência às Favelas da Região Metropolitana de Fortaleza - PROAFA e a 
Fundação Estadual do Bem-estar do Menor do Ceará - FEBEMCE. Em outubro do mesmo ano, a Coordenadoria 
Estadual da Defesa Civil passou a integrar a estrutura organizacional da SAS. A Secretaria da Ação Social 
passou a denominar-se Secretaria do Trabalho e Ação Social - SAS, através da Lei n°. 11.809, de 22 de maio de 
1991, adicionando a missão de gerar oportunidades de emprego e renda para todos, bem como vinculadas a 
Fundação da Ação Social - FAS (resultado da incorporação da PROAFA pela FUNSESCE, com a mudança da 
sua denominação para Fundação da Ação Social - FAS. em 1990) e a Fundação Estadual do Bem-estar do Menor 
do Ceará - FEBEMCE.
_ A existência de um quadro técnico, formado especialmente por assistentes sociais, administradores e 
economistas deve-se à necessidade de esses profissionais formularem projetos de acordo com as diretrizes dos 
órgãos financiadores, assim indispensáveis para captação de recursos (NETTO, 2005).
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das mudanças”, com a manutenção da Secretaria de Trabalho e Ação Social e seus órgãos 

subordinados. O peso político desta estrutura foi importante para a eleição de vários dirigentes 

da área de Assistência Social.237

237 No presente, têm-se os exemplos do deputado federal Raimundo Gomes de Matos, secretário, e a deputada 
estadual Tânia Gurgel, ex-sub-secretária na gestão Tasso.

7.4 O projeto de comunicação de Virgílio: o moderno a serviço do tradicional?

Conforme mencionado anteriormente, uma das características da modernidade é a 

pretendida diferenciação entre as esferas pública e privada. Essa diferenciação é absorvida 

pela opinião pública formada num processo em que a publicidade dos atos governamentais 

detém considerável peso. A legitimação dos governantes fica em estreita dependência do 

sistema de comunicação. Segundo Habermas (1984, p. 284), existiríam dois setores de 

comunicação “politicamente relevantes: por um lado, o sistema de opiniões informais, 

pessoais, não públicas; por outro lado, o das opiniões formais, institucionalmente 

autorizadas”.

Virgílio compreendeu muito bem o papel da comunicação para o acatamento de sua 

atuação pela sociedade. No primeiro mandato como governador, estruturou de forma pioneira 

no Estado uma Assessoria de Comunicação; no segundo mandato, em 1979, inovaria ainda 

mais criando uma Secretaria de Comunicação. O Coronel foi o primeiro governante a adotar a 

formalização da comunicação no Estado. Antes, o processo comunicativo era basicamente 

assentado na informalidade. Essa mudança ocorreu paralelamente a ampliação da difusão 

radiofônica e a entrada em cena da televisão.

As relações dos políticos cearenses até a primeira metade do século XX com os meios 

de comunicação se restringiam apenas aos jornais, com circulação restrita a Fortaleza e a 

algumas outras cidades do Estado. Para uma população que tinha dois terços de analfabetos, 

em geral, esses jornais eram porta-vozes de grupos partidários locais. Em 1934, foi instalada 

a Ceará Rádio Clube, a primeira no Estado, e nos anos 1940 e 1950 teve-se a criação de 
várias rádios na capital e no interior do Estado. Até os anos 1960, porém, o custo do rádio- 

receptor era inalcançável para a maioria da população. Em 1960, além do relativo 

barateamento do rádio, foi inaugurada a TV Ceará. Assim, as possibilidades de comunicação 

moderna foram estabelecidas quando Virgílio iniciou o seu primeiro mandato.
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Virgílio compreendeu também a necessidade de trabalhar a imagem pública de sua 

mulher, dona Luiza. Apesar de Virgílio ter problema de dicção, tropeçando particularmente 

em palavras com a letra “r” e não ser exatamente um grande tribuno, superou essas restrições 

através de assessorias de jornalistas, com informações dirigidas para jornais, seja em 

publicações, na televisão ou em programas produzidos em rádios por agencias especializadas.

Virgílio, por sua condição de membro da cúpula nacional da UDN, teve contatos com 

os principais jornalistas, publicitários e proprietários dos meios de comunicação do País, 

sendo conhecedor das modernas técnicas de comunicação. Entre seus contatos, estava Assis 

Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, que apoiava o partido nas campanhas 

nacionais, passando a fornecer apoio ao grupo tavorista da UDN cearense através do conjunto 

de rádios e jornais do grupo, que tinha maior penetração junto à população. Seu principal rival 

no partido, Paulo Sarasate, era proprietário do maior jornal do Estado, O Povo, que durante os 

anos 1950 teve atitude ambígua em relação a Virgílio.

Na campanha para governador em 1962, por ocasião da “União pelo Ceara’, Virgílio, 

pela primeira vez no Ceará, contratou uma pesquisa de opinião pública, tendo por objetivos 

estimar o resultado eleitoral e conhecer os interesses da população para orientar o seu discurso 

no palanque dos comícios e nas suas intervenções nas rádios, jornais e televisão. Essa 

pesquisa, elaborada por técnicos da Universidade Federal do Ceará, era particularmente 

necessária pelo fato de o eleitorado de Fortaleza constituir a principal base de apoio de seu 

opositor, Adahil Barreto."

Ao criar a Assessoria de Comunicação objetivando dar um tratamento moderno das 

notícias do governo para o público em geral, Virgilio escolheu para titular o jornalista Nertan 

Macedo, que, na ocasião, morava no Rio de Janeiro e tinha domínio dos processos 

jornalísticos mais atualizados do País, em especial dos Diários Associados, a maior empresa 

de comunicação da época, que controlava vinte e seis jornais em diversos Estados. No Ceará, 

essa empresa dispunha dos jornais Correio do Ceará e O Unitário, e detinha a maior cadeia 
de rádio e televisão.238 239

238 O relatório da pesquisa consta do arquivo de Virgílio.
"’9 Discurso de Virgílio por ocasião das comemorações do primeiro ano da Assessoria de Comunicação do 
Governo do Estado, em abril de 1964.
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Virgílio determinou a criação de assessorias de imprensa nas principais secretarias, 

empresas e autarquias estaduais. Como regra geral, os integrantes dessas assessorias 

acumulavam suas atividades com empregos em jornais, rádios e televisão de Fortaleza. Na 

época, era usual tal prática, pois os jornais financeiramente eram fracos e diversos deles 

ligados a grupos políticos, sobrevivendo em parte à custa de recursos públicos. Diversos 

desses profissionais eram filiados à UDN.

A possibilidade de controlar as informações sobre o governo, de filtrar matérias 

eventualmente prejudiciais à imagem da administração e, especialmente, do governador e da 

Primeira-Dama, representou uma inovação no Estado. A distribuição das verbas publicitárias 

foi também um mecanismo de barganha junto aos proprietários de jornais. Poucos órgãos de 

imprensa escapavam da tendência geral de apresentar Virgílio como um administrador 

moderno, preocupado com o desenvolvimento do Estado, pairando acima de questões 

localizadas. A imagem de Virgílio também era a de um homem ligado no trabalho 

assistencialista desenvolvido por sua mulher.

A constituição da imagem de um político moderno tinha importância política para 

Virgílio, eleito por uma coligação conservadora, integrada por figuras enraizadas no meio 

rural. A difusão das idéias de que a industrialização seria o caminho para tirar o País da 

miséria e de que o planejamento seria o instrumento capaz de conduzir o desenvolvimento foi 

feita insistentemente pelo esquema de comunicação montado por Virgílio.

As entrevistas de Virgílio nos principais jornais de Fortaleza e de outras cidades 

cearenses eram habituais. Um programa semanal do governador na televisão discutia 

regularmente suas propostas relativas a desenvolvimento econômico.

A formalização da comunicação do governo teve limites em decorrência de interesses 

partidários e pessoais. A aproximação com o jornal O Povo pode ser tomada como exemplo 

de relação informal, pois o jornal, pertencente a um dos principais dirigentes da UDN, 

funcionava como um porta-voz oficial do partido e era favorecido com verbas publicitárias do 

governo e informações privilegiadas. Virgílio também cultivava a aproximação pessoal com 

colunistas através de jantares, favores e pagamentos de matérias de interesse do governo 

(NUNES, 1991).
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A Secretaria de Comunicação Social do Estado - SECOM. criada no segundo 

mandato, tinha entre suas principais funções a elaboração de programas de comunicação 

social para o governo do Estado, a coordenação das iniciativas publicitárias e a elaboração do 

Diário Oficial. Além disso, a Secretaria promovia pesquisas de opinião pública (SAMPAIO, 

1981, p. 138). O governo, ao centralizar as ações de comunicação, diminuía o espaço para as 

opiniões informais.

Como primeiro secretário, foi nomeado o jornalista Rangel Cavalcante, chefe da 

sucursal do jornal do Brasil em Brasília, com grande capacidade de diálogo com os colegas e 

conhecido entre editores dos principais jornais do País.

O momento vivido pelo País em relação às condições do mercado de comunicação era 

bastante diferente daquele do primeiro mandato, pois se tinha no final dos anos 1970 a 

consolidação da Escola de Comunicação da UFC como centro de formação de jornalistas e 

um maior amadurecimento do mercado publicitário.

Na época, o País assistia ao abrandamento da censura à imprensa feita pelo último 

governo militar e o serviço estadual de comunicação enfrentou questões mais complexas do 

que as dos governos anteriores. No Ceará, o jornal “O Mutirão”, fundado em 1977 e 

submetido à censura desde a sua criação, sofreu com a prisão de seus diretores e apreensão de 

exemplares nos governos Adauto Bezerra e Waldemar de Alcântara. Virgílio, entretanto, teve 

uma atitude inicial mais tolerante. Apenas em 1980, quando o jornal publicou uma 

reportagem mostrando a revolta das prostitutas do Farol, bairro próximo ao porto de 

Fortaleza, contra as obras assistenciais de dona Luiza (AZEVEDO. 2002), houve uma 

mudança de postura. Sob pressão do governo, gráficas de Fortaleza se recusavam a imprimir o 

periódico.

Em seu segundo mandato, Virgílio continuou alimentando suas relações de 

proximidade com o jornal O Povo (NUNES, 1991). Em 1981, foi fundado o Diário do 

Nordeste pelo empresário Edson Queiroz, amigo de Virgílio, passando o governo a ter outro 

jornal como apoio. Parte considerável das matérias publicadas na imprensa sobre o governo 

do Estado não passava de releases produzidos pela SECOM.
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Uma estratégia adotada por Virgílio em sua comunicação social foi a elaboração de 

artigos assinados pelo governador e publicados nos jornais locais e nacionais. Virgílio 

abordava assuntos de natureza administrativa e econômica. Alguns temas polêmicos, como a 

construção de um Centro Administrativo, considerado obra faraônica pela oposição, ou o 

PROMOVALE, o programa de irrigação do governo do Estado, eram objeto de particular 

atenção do governador. A dificuldade de dicção de Virgílio fazia com que a palavra escrita 

fosse mais utilizada do que entrevistas em rádio e televisão (NUNES, 1991).

As contradições entre relações modernas e clientelistas convivem na SECOM. O 

governo realiza um concurso público para a contratação de jornalistas, mas as nomeações 

para as assessorias de comunicação dos órgãos governamentais continuaram a ser bancadas 

através de verbas de gabinete. Como gesto de aproximação com os jornalistas, o governador 

autoriza a doação pelo Estado de uma sede para o Sindicato dos Jornalistas do Ceará 

(NUNES, 1991).

A contratação de agências de publicidade para a elaboração de campanhas 

publicitárias do governo do Estado, uma inovação feita por Virgílio desde o primeiro 

mandato, se fazia por critérios de licitação. Contudo, grande parte dos trabalhos era dirigida 

para a promoção pessoal do governador e de outros dirigentes do Estado (NUNES, 1991).

A estrutura do serviço de comunicação do governo estadual teria nos anos seguintes 

poucas modificações, incluindo-se as formas de relacionamento entre governo, agências de 

publicidade e órgãos de imprensa. Nos mandatos de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, o modelo 

seria aperfeiçoado com a utilização sistemática de pesquisas de opinião, consultorias de 

publicitários e tratamento visual elaborado das marcas do governo do Estado.
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8 CONCLUSÕES

O termo moderno tem um grande valor simbólico nos embates políticos, estando no 

imaginário social a representação do novo, do progresso, do bem-estar da sociedade, ao passo 

em que o antigo ou o tradicional é tido como o inverso, associado aos problemas que 

precisam ser superados para a realização do bem comum.

Contudo, o próprio conceito de modernidade não é de fácil definição, da mesma forma 

que o seu suposto antípoda, a tradição. Tomar toda ação racional como sintoma de 

modernidade é estar sujeito a cair em armadilhas, como também pensar toda a tradição como 

produto do antigo é algo extremamente perigoso. Um dos poucos consensos estabelecidos na 

literatura é que esta modernidade em que se vive tem muitas ambiguidades e contradições. 

Como exemplo, o projeto de modernidade teria a capacidade de construir, reformar e destruir 

tradições de acordo com os interesses dos grupos sociais (HOBSBAWM; RANGER. 2000; 

GIDDENS, 1991).

O discurso político e os embates eleitorais trabalhados de forma ideológica com as 

questões acima colocadas tornam ainda mais imprecisos os conceitos, redefinindo-os de 

acordo com os interesses imediatos, fazendo surgir classificações a priori dos indivíduos 

como modernos, tradicionais ou antigos, de forma atemporal e pensando em estratégias de 

poder. Isso é potencializado pelo uso cada vez melhor das técnicas publicitárias associadas 

não só às campanhas eleitorais, mas também ao dia-a-dia da política.

Virgílio Távora, no discurso de seus oponentes, em especial de seus sucessores 

mudancistas, foi tido como um político tradicional, um coronel, adepto de práticas 

clientelísticas, pouco preocupado com as questões públicas, voltado para projetos pessoais e 

dominado por relações informais. Enfim, seria um exemplar político tradicional.

Mas até as origens familiares de Virgílio não se enquadram facilmente no estereótipo 

dos coronéis da política nordestina. Apesar de o seu avô paterno ter sido um médio 

proprietário rural, o seu pai e seus tios seguiram carreiras urbanas, no primeiro caso, medicina 

e no segundo, a militar. Pelo lado materno, a prevalência é de profissões urbanas.
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Virgílio seguiu a carreira militar, graduou-se como engenheiro, em uma época em que 

os militares detinham conhecimentos técnicos especializados e percepções estratégicas que 

depois seriam disseminados em segmentos de elite da sociedade civil. Os militares foram 

importantes atores no processo de modernização brasileira. Cursou os principais treinamentos 

militares para oficiais do Exército, tendo ainda sido instrutor de vários desses cursos. A sua 

formação militar o credenciaria como um indivíduo com formação moderna.

Como herdeiro político de seu pai, liderou o grupo que tinha por base chefes de 

pequenos e médios municípios do Ceará. No exercício do poder, empregou, demitiu, alocou 

recursos para correligionários e participou de negociações políticas de partilha de cargos, o 

que o caracterizaria como um político clientelista.

Contudo, Virgílio foi Ministro da Viação e Obras Públicas do gabinete parlamentarista 

de Tancredo Neves, pasta que detinha o maior valor de recursos e que lidava com problemas 

de alta complexidade, correspondendo ao que seriam atualmente os ministérios do Transporte, 

Comunicação, Minas e Energia.

Como deputado federal e senador, Virgílio participou de importantes comissões 

técnicas, trabalhos de relatoria e de projetos marcantes no processo de modernização 

econômica do País. Foi sub-relator das leis de criação da PETROBRÁS, do BNB e do projeto 

de eletrificação do Nordeste feito pela CHESF. Foi relator das leis de Informática, de criação 

da NUCLEBRÁS e do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, criação da PORTOBRÁS e da 

COCENE - Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste, responsável pela reformulação 

da política de incentivos fiscais para a região nos anos 1970. Foi ainda, durante a ditadura 

militar, por duas legislaturas, vice-líder do governo para assuntos econômicos. Os temas com 

os quais Virgílio lidava tinham conteúdo próprio da administração pública moderna.

Na Constituinte de 1988, Virgílio desempenhou importante papel como um dos 

membros do Grupo dos 32, responsável pela elaboração do anteprojeto da Constituição. 

Virgílio propôs emendas, diversas delas aprovadas, que, segundo o DIAP, o credenciariam 

como do grupo dos parlamentares progressistas. As emendas relativas ao mandato de 

injunção, à proteção da empresa nacional, à defesa da população indígena, da ordem 

tributária, da política nuclear e do desenvolvimento regional também foram de sua autoria. 

Todas essas emendas estavam direcionadas para a consolidação do Estado nacional brasileiro.
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Como governador de Estado, eleito pela primeira vez numa aliança conservadora, 

tendo o apoio de grande parte de dirigentes políticos locais da UDN e PSD, Virgílio negociou 

cargos da administração estadual. Contudo, propôs e executou o primeiro planejamento do 

Estado, inovando inclusive com uma política de insulamento burocrático na montagem da 

equipe administrativa. Mesmo técnicos com militância de esquerda e adeptos do método 

Paulo Freire fizeram parte dessa equipe. No segundo mandato, Virgílio retomou a proposta de 

planejamento e de industrialização sem deixar de negociar cargos e verbas para seus 

correligionários. Práticas modernas e tradicionais se mesclam no exercício da política em 

Virgílio.

A política de industrialização do Ceará formulada durante o primeiro governo Virgílio 

foi baseada em um sistema de incentivos fiscais e na transferência de recursos estaduais para 

os empresários, acrescidos dos benefícios da política de desenvolvimento regional do governo 

federal com prioridade para a consolidação do Distrito Industrial de Fortaleza - DIF. Em 

1980, no segundo mandato de Virgílio, a política de industrialização teve suas normas 

reformuladas com a introdução de novos instrumentos, como o diferimento de impostos 

(alargamento do prazo para recolhimento de impostos) e as novas regras para o Fundo de 

Desenvolvimento Industrial que favoreceram a atração de grandes empresas do Sudeste. 

Nessa época, foram instaladas grandes empresas do setor têxtil e metalúrgico, consolidando o 

pólo industrial de Maracanaú.

O primeiro efeito da industrialização promovida por Virgilio foi a grande 

concentração de renda, de produção e demográfica em torno de Fortaleza. Outro efeito foi o 

agravamento da crise do setor rural, em especial da zona semi-árida. O crescimento do setor 

industrial e serviços acompanhou a concentração da renda, uma das maiores do Nordeste.

A política de infra-estrutura econômica e de grandes projetos estruturantes dos dois 

governos Virgílio privilegiou a implantação de projetos que contribuíssem para a viabilização 

do projeto de industrialização. No primeiro governo, a eletrificação com energia de Paulo 

Afonso era a obra de maior prioridade, tendo sido ainda proposta no PLAMEG I a instalação 

de uma refinaria de petróleo, uma siderúrgica, a melhoria do porto do Mucuripe, além da 

construção e asfaltamento de estradas de rodagem que melhorassem o acesso de Fortaleza ao 

interior do Estado e aos centros de maior peso econômico do País.
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O segundo governo Virgílio deu continuidade à proposta de planejamento do primeiro 

mandato. Em relação aos projetos de infra-estrutura, foi projetada a construção do açude 

Castanhão e de outras obras hídricas para servir de suporte ao abastecimento de água do 

parque industrial da capital. Virgílio defendeu ainda a construção de refinaria de petróleo e de 

um novo porto, a ser localizado em Pecém, distante 50 quilômetros de Fortaleza. O seu 

governo logrou implantar siderúrgica de pequeno porte. Da mesma forma que a política 

industrial de Virgílio, os mudancistas que lhe sucederam absorveram as propostas relativas à 

infra-estrutura.

Em relação à política rural, especialmente a formulada no segundo mandato, Virgílio

* teve mais uma atitude passiva em relação às propostas do governo federal e dos organismos

multilaterais, concordando com o abandono da zona semi-árida e priorizando investimentos 

em áreas com potencial de irrigação e alguns pólos escolhidos para produção de mercadorias 

com maior valor agregado e destinadas ao mercado externo ou do Sudeste. Virgílio adota o 

que se convencionou chamar de modernização conservadora do campo (OLIVEIRA, 1978; 

ARAÚJO. 1995), especialização regional da produção e a concentração em setores modernos.

No restante da zona semi-árida as políticas de intervenção do governo se colocaram de 

forma tópica, no início, financiando obras de infra-estrutura com recursos federais e 

empréstimos externos; ou, no segundo momento, de forma embrionária, através de projetos
■4L

que envolviam algum aspecto associativo, conforme propostas do BIRD. O modelo proposto 

no final dos anos 1970, durante o governo Virgílio, será efetivamente aplicado durante os 

“governos mudancistas”, com a execução dos pólos de irrigação, conduzidos, sobretudo, por 

empresas privadas, produzindo para o mercado externo e, nas demais áreas do semi-árido, a 

adoção do Projeto São José, tendo a mesma referência diretiva dos programas 

POLONORDESTE e o Projeto Sertanejo, que tinham por base os conceitos do 

Desenvolvimento Rural Integrado, concepções abraçadas pelo Banco Mundial.

A política rural de Virgílio, seguida por Jereissati, teve como consequências uma 

e. modernização conservadora em algumas áreas com potencial de produção para o setor

externo; nas outras áreas, contudo, um processo de decadência econômica, combinado com o 

agravamento do processo de concentração de terra, acesso do trabalhador rural a água, 

introdução de tecnologias inadequadas ao semi-árido com danos ambientais, a maior
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fragilização das relações de trabalho no campo e o aumento do êxodo rural do campo em 

especial para as cidades de médio porte do Estado e a Capital.
♦

Na área de comunicação, nos dois mandatos de Virgílio, apresentaram-se inovações 

para o Estado do Ceará na parte estrutural, com a criação de uma secretaria, e também na 

forma de relacionamento com jornalistas, empresas jornalísticas e agências de publicidade. 

Contudo, persistiram em muitas situações as relações pessoais no trato do governador com 

jornalistas como também com as empresas. A modernidade nesse setor chegaria de forma 

mais incisiva a partir do primeiro mandato Tasso Jereissati, com a utilização de modernas 

técnicas de comunicação, como pesquisas de opinião, tratamento de imagens e a utilização de 

profissionais cada vez mais especializados.

As mudanças processadas no Ceará a partir dos anos 1960, na mesma linha do 

ocorrido no País, apontam para um processo de modernização conservadora e excludente, 

como Furtado (1999), Oliveira (1978) e Bacelar (1984).

Virgílio marcou presença nesse processo, seja como propositor ou executor. Como a 

própria modernidade. Virgílio foi ambíguo e contraditório. Teve momentos de diálogo e de 

autoritarismo. Utilizou-se do clientelismo e, em outros instantes, tomou decisões baseado em 

critérios impessoais ou técnicos. Negociou projetos estratégicos para o futuro do País, ao 

mesmo tempo em que ajustava favores para chefes locais e correligionários políticos. Virgílio 

foi um político moderno, agiu com visão de futuro, mas operou de acordo com o seu tempo e 

a sociedade em que viveu.
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ANEXO 1

Cronologia

1877 - 21 de março - Nasce Manoel do Nascimento Fernandes Távora, na Fazenda Embargo, 
em Jaguaribe-CE. Foi médico e político, tornando-se um dos principais líderes 
políticos do Ceará a partir dos anos 1920 até 1950.

1917 - Revolução Comunista na Rússia, posteriormente foi criada a União Soviética.

1919 - 29 de setembro - Nasce Virgílio de Moraes de Fernandes Távora. em Fortaleza, 

segundo filho de Manoel do Nascimento Fernandes Távora e de Carlota Augusta de 

Moraes, esta filha de Virgílio Moraes, advogado de renome e um dos fundadores do 

Instituto do Ceará e da Faculdade de Direito do Ceará.

1922 - Revolta do Forte de Nossa Senhora de Copacabana com participação de jovens 

tenentes, o primeiro grande movimento tenentista que teve como um dos principais 

líderes nacionais o tio paterno de Virgílio, o então tenente Juarez do Nascimento 

Fernandes Távora, e o chefe do movimento no Ceará, seu pai, doutor Távora.

1924 - Julho - Início de revolta militar em São Paulo, derrotada dois meses depois, tendo

como um dos principais chefes o seu tio paterno Joaquim do Nascimento Fernandes 

Távora. o qual foi ferido, falecendo no dia 19 de julho.

1925 - Início da marcha, pelo território nacional, de remanescentes da Revolta de 1924 e

participantes do movimento tenentista que formam a Coluna Prestes, como foi o caso 

de Miguel Costa. O seu tio paterno Juarez Távora foi um dos principais chefes.

1927 - O doutor Távora, seu pai, exilou-se na Europa em decorrência do seu apoio à Coluna 
Prestes.

1927 - Iniciou estudos básicos no Colégio Santa Cecília, em Fortaleza.

1928 - Passou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Vitórias.
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1928 - Fundado no Ceará o Partido Social Democrático, sob a liderança do doutor Manoel

Fernandes Távora, pai de Virgílio.

1929 - Retorno do doutor Távora do exílio na Europa.

1930- Fevereiro - Admissão ao Colégio Militar de Fortaleza.

1930 - O doutor Távora, chefe da Aliança Liberal no Ceará, assumiu a Interventoria do Ceará

no dia 19 de outubro; ao mesmo tempo, seu tio Juarez Távora assumia como 

“Delegado do Norte”, que tinha sob sua jurisdição as interventorias dos Estados da 

Bahia ao Amazonas.

1931 - Setembro - O doutor Távora renunciou à interventoria do Ceará, em decorrência de

atritos com lideranças tenentistas.

1931 - Assumia a direção da Escola Militar de Realengo o coronel José Pessoa, que

implantará novo currículo e grandes modificações no ensino militar, grande parte 

sugerida pela Missão Militar Francesa. A turma de Virgílio na Escola Militar seria 

uma das primeiras a adotar o novo currículo.

1932 - Ano de uma das maiores “secas” no Estado do Ceará.

1933 - Foi organizada a Liga Eleitoral Católica - LEC, que se tornaria o principal grupo

político nas eleições de 1934. Venceria o PSD, liderado pelo doutor Fernandes 

Távora.

1934 - O doutor Távora foi eleito deputado para a Assembléia Constituinte, tendo a família se

transferido para o Rio de Janeiro. Virgílio foi transferido para o Colégio Militar do 

Rio de Janeiro.

1935 - Revolta Militar, organizada pela Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos

Prestes, que teve rápida repressão por parte do governo Vargas. Essa revolta teve nas 

próximas décadas um grande valor simbólico para incentivar o sentimento
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anticomunista de grande parte dos militares. Virgílio, como aluno do Colégio Militar, 

acompanhou de perto a revolta como o movimento repressivo e as posteriores 

negociações políticas das quais participaram seu pai e seu tio Juarez.

1936 - Janeiro - Foi indeferida a matrícula da sua turma de Colégio Militar na Escola Militar 

de Realengo, pelo Chefe do Estado-maior do Exército, general Pantaleão Pessoa, por 

divergências com o general João Gomes, Ministro da Guerra.

1936 - Juarez Távora e seu irmão Manoel Fernandes Távora declararam-se oposição ao 

governo de Getúlio Vargas.

** 1936 - Fevereiro - Virgílio foi aprovado no vestibular da Escola de Engenharia do Rio de

Janeiro.

1936 - Março - Mediante mandato de segurança impetrado por Lessa Bastos, neto do

Ministro da Guerra, a Justiça Federal ordena a matrícula da turma de 1935 do Colégio 

Militar, do qual Virgílio fazia parte, na escola militar.

1937 - Foi decretado o Estado Novo por Getúlio Vargas, implantando-se um regime

ditatorial. Seu pai. que estava na oposição a Vargas, se retirou temporariamente da 

atividade política, mudando-se para o Ceará, onde passou a exercer as atividades 

médicas.

1938 - Revolta Integralista liderada por Plínio Salgado, derrotada pelo Exército.

1938 - Dezembro - Virgílio concluiu o curso de oficial da Escola Militar de Realengo. Foi 

declarado aspirante-a-oficial, da arma de Engenharia, obtendo o primeiro lugar de sua 

arma, tendo recebido o prêmio Duque de Caxias do presidente da República, Getúlio 

Vargas.

< 1939 - Janeiro - Virgílio foi promovido a segundo-tenente por ter sido o primeiro lugar da

sua arma de Engenharia, e destacado para o Io. Batalhão de Pontoneiros, em Itajubá, 

Minas Gerais.
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1941 - Dezembro - Virgílio foi promovido a Io. Tenente. Foi destacado para chefe do

escritório técnico da rodovia Itajubá-Piquete e instrutor do Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva.

1942 - Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), onde obteve o primeiro

lugar da sua turma.

1942 - O Brasil declarou guerra à Alemanha, Itália e Japão, aliando-se aos Estados Unidos e

Inglaterra.

1943 - 24 de outubro - “Manifesto dos Mineiros”, documento elaborado por políticos,

intelectuais, funcionários públicos e empresários de Minas Gerais solicitando o 

restabelecimento da democracia. Nesse mesmo ano houve o VI Congresso da UNE e 

a primeira semana antifascista.

1944 - Dezembro - Virgílio foi promovido ao posto de Capitão da arma de engenharia.

1944 - Osvaldo Aranha pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores e aderiu à

oposição a ditadura.

1945 - Fevereiro - Ingressa na Escola de Comando e Estado-maior do Exército (ECEME),

encerrado o curso em 1947, tendo obtido o primeiro lugar.

1945 - 7 de abril - Foi oficialmente fundada a União Democrática Nacional (UDN).

1945 - Maio - Final das hostilidades militares na Europa com a rendição da Alemanha; em 

agosto, depois do bombardeio nuclear, o Japão se rendeu aos Estados Unidos, 

representando o final da Segunda Guerra Mundial.

1945 - Queda de Getúlio Vargas e processo de redemocratização com criação de novos 

partidos. Seu pai, doutor Távora, foi um dos fundadores da UDN cearense, sendo o 

seu primeiro presidente.
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1945 - Outubro - O general Eurico Gaspar Dutra, sob a legenda do PSD e apoiado pelo PTB,

venceu o candidato antigetulista da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, O seu pai e 

seu tio Juarez tiveram envolvimento direto na campanha do brigadeiro.

1946 - Seu pai, doutor Távora, foi eleito deputado constituinte, sendo, no ano seguinte,

escolhido senador em uma eleição na qual a UDN conseguiu eleger o governador do 

Ceará, o desembargador Faustino de Albuquerque. Nesse período, Virgílio passou a 

acompanhar as negociações políticas do pai e os trabalhos deste na Constituinte de 

1946.

1948 - Foi nomeado instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), onde

ministrou aulas de Tática Geral e de Emprego Tático de Engenharia.

1949 - Em 5 de maio faleceu sua mãe, Carlota Augusta de Moraes Fernandes. No final desse

ano, o capitão Virgílio Távora retorna ao Ceará transferido para a 10a. Região Militar, 

quando passou também a se envolver na condução do grupo “Tavorista”, então filiado 

àUDN.

1950 - Janeiro - Virgílio solicitou licença para “interesse particular” das suas funções no

Exército.

1950 - Outubro - Getúlio Vargas foi eleito presidente da República sob a legenda do PTB,

sendo vencido novamente o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Esse partido 

questionou os resultados da eleição, alegando a falta de maioria absoluta dos votos por 

parte do vencedor. Nessa eleição, Virgílio foi eleito deputado federal pela UDN, 

solicitando licença do Exército. A UDN passou também a ser oposição no Ceará pelo 

fato de seu candidato haver perdido a eleição para o professor da Faculdade de Direito 

e advogado Raul Barbosa, do PSD.

1951 - Virgílio assumiu a cadeira de deputado federal e também a chefia política do grupo

tavorista. Na Câmara Federal, estabeleceu relações de amizade com importantes 

chefes políticos do PTB, como João Goulart e Ivete Vargas.
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1952 - Participou, como membro das comissões técnicas, das discussões envolvendo a

criação do BNB, BNDES e PETROBRÁS. Em relação a esta última, foi um dos sub- 

relatores, tendo votado a favor do monopólio do petróleo contra a diretriz da UDN, 

partido ao qual estava filiado, fazendo então forte oposição ao governo Vargas.

1953 - Abril - Virgílio foi eleito Secretário Geral do Diretório Nacional da UDN, terceiro

cargo mais importante do partido. Nesse ano, cursou a Escola Superior de Guerra - 

ESG, principal instituição militar de planejamento estratégico, com alunos civis e 

militares, e o principal instrumento de difusão dos conceitos de segurança nacional e 

“guerra revolucionária" e formador de quadros técnicos e políticos que tiveram 

participação no regime militar pós-1964.
a

1953 - 4 de maio - Casou-se no Rio de Janeiro com Luiza Moraes Correia, filha de Luís

Moraes Corrêa e Esmerina Silva Correia,

1954 - 18 de agosto - Virgílio foi promovido ao posto de tenente-coronel por ato assinado

pelo presidente Getúlio Vargas.

1954 - Dia 25 de agosto - Getúlio Vargas pratica suicídio. Café Filho, vice-presidente,

assumiu a Presidência com o apoio da UDN. Juarez Távora, tio de Virgílio, foi 

nomeado chefe da Casa Militar, cargo estratégico em termos políticos e militares.
■3

Virgílio, como Secretário Geral da UDN, participou diretamente de negociações para a 

formação do ministério de Café Filho.

1955 - Virgílio foi o principal negociador da UDN cearense na aliança com o PTB cearense,

chefiado por Carlos Jereissati. O PTB ganhou as eleições para o governo do Estado, 

sendo Paulo Sarasate governador e Flávio Marcílio, concunhado de Virgílio, filiado ao 

PTB, vice-governador.

1955 - 3 de outubro - Juscelino Kubitschek venceu Juarez Távora, sendo eleito presidente da 

República.

1955 - Novembro - Movimento militar chefiado pelo general Lott, Ministro da Guerra, 

destitui o presidente da Câmara Federal, Carlos Luz, que estava .substituindo o
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presidente Café Filho, licenciado por motivo de saúde, e proíbe o retorno deste. O 

presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu e garantiu a posse Juscelino.

1955 - Dezembro - Nasceu Carlos Virgílio Augusto de Moraes Távora, primeiro filho de

Virgílio Távora e Luiza.

1956 - Janeiro - Virgílio foi um dos articuladores civis da revolta de Jacareacanga, com

participação de oficiais da Aeronáutica, contra a posse de Juscelino Kubitcheck, 

alegando a inexistência de maioria absoluta na vitória do PSD.

1957 - Virgílio foi eleito Vice-presidente da Executiva Nacional da UDN.

1958 - Outubro - Virgílio concorreu ao governo do Estado, foi derrotado por Parsifal Barroso

do PTB, em aliança com o PSD.

1959 - Virgílio solicitou a sua saída do Exército, foi reformado no posto de Coronel. Assumiu

a Diretoria Financeira da NOVACAP, indicado por Juscelino, foi reeleito nesse ano 

Vice-presidente da Executiva Nacional da UDN. Foi criada a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

1960 - Virgílio foi indicado pela UDN como um dos coordenadores de campanha de Jânio

Quadros à Presidência da República, que venceu as eleições tendo por principal 

adversário o General Lott.

1961 - Janeiro - Jânio Quadros assumiu a Presidência da República e Virgílio voltou à

diretoria da NOVACAP.

1961 - Maio - o presidente Kennedy, dos Estados Unidos, lança a “Aliança para o 

Progresso’’, que tinha entre seus objetivos programas de “ajuda” dos EUA para 

América Latina para “deter o avanço comunista” no continente, especialmente após 

Fidel Castro assumir o poder em Cuba. Através da USAID foram operacionalizados 

vários programas. O Ceará foi um dos primeiros Estados brasileiros a fazer convênios 

com o governo americano dentro da “Aliança para o Progresso”.
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1961 - Agosto - o presidente Jânio Quadros renunciou à Presidência da República.

1961 - Setembro - Virgílio foi nomeado Ministro da Viação e Obras Públicas no primeiro 

governo parlamentarista republicano, chefiado por Tancredo Neves.

1961 - Novembro - Nasceu Tereza Maria Moraes Távora, filha de Virgílio e Luiza Távora.

1962 - Agosto - O Gabinete Tancredo Neves caiu, Virgílio saiu, na ocasião, do Ministério, e

em outubro concorreu ao governo do Ceará, numa coligação UDN-PSD-PTN, a 

chamada “União pelo Ceará”. Foi vencedor contra Adahil Barreto, candidato apoiado 

pelo PTB.

1963 - 25 de março - Virgílio assumiu o governo do Ceará, tendo como vice o pessedista

Figueiredo Correia. Início do PLAMEG - Plano de Metas Governamentais, o primeiro 

instrumento de planejamento governamental efetivamente executado.

1964 - Março - Golpe militar contra o presidente João Goulart, sendo este destituído. O então

governador Virgílio Távora sofreu ameaças de destituição por parte de setores 

militares e civis, pois não teria apoiado o golpe desde os primeiros momentos.

1964 - Abril - O general Castelo Branco, cearense, ex-comandante da 10a. Região Militar, em

Fortaleza, e do IV Exército em Recife, assumia a Presidência da República.

1965 - A Liga Democrática Radicar (LÍDER), organização de direita dos militares de “linha

dura” criada após março de 1964, lançou manifesto defendendo o restabelecimento do 

“Comando Revolucionário”, o fechamento do Congresso e o “enquadramento” de 

políticos que tinham sido simpáticos ao presidente João Goulart. Virgílio era tido por 

este grupo como um dos políticos simpáticos ao presidente deposto.

1965 - Quando da inauguração do sistema de transmissão de energia da Hidroelétrica de 

Paulo Afonso para Fortaleza, discursou na ocasião, fazendo referências elogiosas ao 

presidente deposto, João Goulart, na presença do então presidente Castelo Branco. O 

episódio foi utilizado por inimigos de Virgílio para uma possível cassação do mandato
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de governador. A interferência do seu tio Juarez Távora, Ministro da Viação e Obras 
Públicas, evitou a pretensão.

1965 - Abril - O general Castelo Branco decreta a extinção dos partidos políticos fundados

após 1945 e institui o bi-partidarismo, a ARENA - Aliança Renovadora Nacional, o 

partido de apoio ao governo militar, e o MDB - Movimento Democrático Brasileiro, o 

partido de oposição. Virgílio se filiou à ARENA e seu vice Figueiredo Correia ao 

MDB.

1966 - Virgílio renunciou ao mandato de governador para candidatar-se a deputado federal,

foi eleito com a maior votação pela legenda da ARENA.

1967 - Plácido Castelo assumiu o governo, sucedendo Virgílio Távora, que não apoiou sua

indicação.

1967 - Virgílio assumiu mandato de deputado federal, tendo participado das Comissões de

Transportes, Energia e Orçamento.

1968 - 13 de Dezembro - O governo militar decretou o Ato Institucional N°. 5 (AI - 5), 

cassando os mandatos eletivos de vários políticos, destituindo funcionários públicos e 

fechando o Congresso Nacional. Virgílio transferiu-se para Fortaleza, passando a 

exercer atividade de incorporação e construção de imóveis, em sociedade com o então 

deputado Adauto Bezerra.

1969 - Setembro - O Congresso Nacional voltou a funcionar para referendar o general

Mediei como presidente da República. Virgílio reassumiu o mandato de deputado 

federal.

1970 - Virgílio candidatou-se ao Senado Federal, foi eleito com a maior votação. Nesse ano,

César Cais foi indicado pelos militares governador do Estado, à revelia dos grupos 
políticos que formavam a ARENA.
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1971 - Rompimento de Virgílio com o governador César Cais, que exonerou membros do

grupo virgilista de cargos no governo do Estado. No Senado Federal, foi relator do
♦

projeto de criação da TELEBRAS.

1972 - Virgílio foi relator geral da Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste -

COCENE, que produz um relatório sobre a economia regional, o qual implicou 

modificações no sistema de incentivos fiscais com a criação do FINOR - Fundo de 

Investimentos do Nordeste.

1973 - Falecimento do doutor Manuel do Nascimento Fernandes Távora, ex-interventor do

Estado, ex-deputado federal e ex-senador, e pai de Virgílio Távora. Vice-líder no 

*■ Senado ao tempo do governo Médici, para Assuntos Econômicos e Financeiros, e

presidente da Comissão de Finanças do Senado Federal e Relator do Projeto da 

COCENE.

1974 - Novembro - Virgílio apoiou o candidato de oposição ao Senado Mauro Benevides, do

MDB. que derrotou Edilson Távora, candidato apoiado pelo governador César Cais na 

eleição para uma vaga de senador pelo Ceará.

1975 - Virgílio reassumiu a vice-liderança do governo Geisel no Senado, para assuntos

econômicos. Vice-presidente da Executiva Nacional da ARENA, vice-presidente da 

Comissão de Relações Exteriores do Senado, e assumiu relatoria da Comissão de 

Energia Nuclear. Adauto Bezerra, antigo correligionário tavorista da UDN, assumiu o 

governo do Ceará.

1976 - Relator do Projeto de Criação da PORTOBRÁS e do Programa Nuclear.

1978 - Virgílio Távora foi indicado governador do Estado pelo general Geisel, presidente da 

República.

3 1979 - Assumindo pela segunda vez o governo do Estado, Virgílio Távora teve o início do

governo coincidindo com o maior período de seca do século vinte, que terminou no 
ano de 1983.
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1981 - Ano de menor precipitação pluviométrica no Nordeste de um período de “secas” que

se estende até 1983, o maior do século XX.

1982 - No “Acordo de Brasília”, denominação conferida ao acordo feito por Virgílio Távora,

Adauto Bezerra e César Cais, em que aconteceu uma partilha dos principais cargos do 

Estado entre os principais grupos, Virgílio foi o candidato ao Senado e indicou o 

candidato a governador, Gonzaga Mota, seu Secretário do Planejamento. Adauto 

Bezerra foi o candidato a vice-governador e César Cais fez a indicação do seu filho 

César Neto como prefeito de Fortaleza. A chapa formada a partir do acordo foi 

vencedora das eleições.

1983 - O governador Gonzaga Mota, até então seu correligionário político, rompeu com

Virgílio. Virgílio foi nomeado relator da “Lei da Informática”.

1984 - O candidato à Presidência da República. Paulo Maluf, do PDS, o partido de apoio ao

governo militar, teve o apoio de Virgílio Távora. tendo vencido a convenção contra 

Mário Andreazza e Aureliano Chaves. Este último se retirou do PDS e fundou o 

Partido da Frente Liberal, com o apoio, no Ceará, de Adauto Bezerra e Gonzaga Mota. 

Virgílio se posicionou contra o projeto de lei que viabilizou a volta das eleições 

diretas para presidente da República. Tancredo Neves, do PMDB venceu as eleições 

indiretas para presidente da República, com o apoio do PFL, que indicou o candidato a 

vice-presidente, o senador José Sarney, ex-presidente do PDS. Virgílio permaneceu 

como filiado ao PDS.

1985 - Tancredo Neves faleceu antes de assumir a Presidência da República e José Sarney foi

efetivado no cargo. Virgílio assumiu postura de oposição ao governo no Senado.

1986 - O “Plano Cruzado”, que tinha por objetivo a estabilização dos preços, obteve sucesso

inicial, tendo o PMDB elegido, à exceção do governador de Sergipe, todos os 

governadores e ampla maioria no Congresso Nacional. No Ceará, Virgílio apoiou a 

candidatura de Adauto Bezerra ao governo do Estado, derrotada por Tasso Jereissati, 

pelo PMDB. Empresário filho do senador Carlos Jereissati do PTB, com apoio de 

Gonzaga Mota, teve como lema principal de campanha a luta contra “os coronéis” 

(Virgílio, Adauto e César), que significariam as forças do atraso.
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1987 - Início dos trabalhos da Constituinte, Virgílio participou do “grupo dos 32”,

responsável pela elaboração do pré-projeto de Constituição que foi votado no ano 

seguinte. Na Constituinte, alinhou-se com propostas tais como o conceito de empresa 

nacional, defesa da PETROBRÁS, instituição de política de desenvolvimento e 

planejamento regional, teses estas defendidas por grupos nacionalistas e de esquerda.

1988 - 23 de março - Virgílio solicita à presidência do Senado licença para tratamento de

saúde.

1988 - 3 de junho - Virgílio Távora faleceu em São Paulo, vítima de câncer.

1988 - 15 de outubro - A Constituição é promulgada pelo presidente da Assembléia Nacional

Constituinte, Ulisses Guimarães, que em seu discurso lembra o trabalho de Virgílio na 

Constituinte.

1989 - Unificação da Alemanha, que teve um momento simbólico com a “queda do muro” de

Berlim, visto como referência do final da “guerra fria”, embate político, ideológico e 

econômico entre os Estados Unidos e URSS, iniciado logo após a Segunda Guerra 

Mundial.

1990 - Euiza Távora, viúva de Virgílio Távora, candidatou-se ao cargo de vice-governador

em chapa com Paulo Lustosa. Foram derrotados por Ciro Gomes, candidato apoiado 

por Tasso Jereissati.

1992 - 13 de fevereiro - Faleceu em Fortaleza Luiza Távora, vítima de câncer.

1998 - Faleceu em Teresina, Carlos Virgílio, filho de Virgílio e ex-deputado federal.
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ANEXO 2

Genealogia Política, Militar e Eclesiástica dos Távora e dos Caracas Moraes

1. Monsenhor Antonio Fernandes da Silva Távora - senador estadual pelo Ceará em 

1891, tio de Manoel do Nascimento Fernandes Távora, pai de Virgílio.

2. Dom José Távora - segundo bispo de Aracajú, Sergipe.

3. Dom Carloto da Silva Távora - Bispo de Caratinga, Minas Gerais.

4. Belisário Távora - advogado, chefe de polícia do Rio de Janeiro no governo Hermes 

da Fonseca (1910-11), deputado federal pelo Ceará, 1912-1920, candidato ao governo 

do Estado do Ceará em 1921, tio de Manoel do Nascimento Fernandes Távora (doutor 

Távora), pai de Virgílio.

5. Manoel do Nascimento Fernandes Távora (doutor Távora) médico - deputado estadual 

(1913-1917), interventor do Estado do Ceará (1930), deputado federal (1927), 

deputado federal constituinte (1934 e 1946), senador (1947 e 1955), fundador no 

Ceará do Partido Democrata (1920), do Partido Social Democrata (1933), da União 

Democrática Nacional - UDN (1945).

6. Virgílio Moraes, advogado, fundador do Instituto Historio e Geográfico do Ceará, da 

Academia Cearense de Letras, deputado, avô materno de Virgílio Távora.

7. Joaquim do Nascimento Fernandes Távora, tio paterno de Virgílio, um dos líderes 

tenentistas e da Revolta Militar de 1924 em São Paulo, quando foi assassinado.

8. Juarez do Nascimento Fernandes Távora - tio paterno de Virgílio, líder tenentista, um 

dos chefes da Coluna Prestes e um dos principais líderes do movimento de 1930, 

delegado revolucionário do Norte (1930), Ministro da Agricultura (1932-34), chefe do 

gabinete militar do governo Café Filho (1954), candidato a presidente de Republica 

(1955), deputado federal pelo Partido Democrata Cristão - PDC representando o 

Estado da Guanabara, Ministro da Viação e Obras Públicas do governo Castelo 
Branco (1964), Marechal do Exército.

9. Fernando do Nascimento Fernandes Távora - tio paterno de Virgílio, militar,

a marechal.

10. Ademar do Nascimento Fernandes Távora - tio paterno de Virgílio, deputado estadual 

no Ceará (1946), desembargador ( 1956).
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11. José Caracas Linhares - juiz, presidente do Supremo Tribunal Federal (1944), 

presidente da República (1945-46), primo de dona Carlota Augusta de Moraes 

Fernandes Távora, mãe de Virgílio.

12. Virgílio de Morais Fernandes Távora - deputado federal (1950-54, 1954-58 e 1966- 

70), governador do Estado do Ceará (1963-1966 e 1979-1982), senador da República 

(1970-78 e 1982-88).

13. Fidias Pio de Andrade Távora, primo de Virgílio, oficial da Aeronáutica, um dos 

principais conspiradores da revolta de Jacareacanga, contra a posse de Juscelino.

14. Edval de Melo Távora - advogado, deputado estadual, deputado federal e Secretário 

de Agricultura do Estado do Ceará no governo Paulo Sarasate.

15. Flávio Portela Marcílio - advogado, governador do Estado do Ceará (1957), deputado 

federal (1962-86), presidente da Câmara dos Deputados (três legislaturas), casado com 

Nícia Marcílio, concunhado de Virgílio Távora.

16. Edilson de Melo Távora - engenheiro, deputado federal, candidato derrotado ao 

Senado Federal em 1974.

17. Marcelo Caracas Linhares, advogado, deputado estadual, secretário de Administração 

no governo Plácido Castelo, deputado federal, primo por linha materna de Virgílio 

Távora.

18. Carlos Virgílio de Morais Fernandes Távora - engenheiro, filho de Virgílio, deputado 

federal pelo Ceará.

19. Luiza Moraes Távora - esposa de Virgílio Távora, presidente da Legião Brasileira de 

Assistência no Ceará, candidata derrotada a vice-governador em 1990.
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ANEXO 3

Trabalhos Publicados por Virgílio Távora

1. Távora, V. Planos de recuperação econômica do Ceará. Fortaleza: T. Real, 1951.

2. ______ . Relatório de atividades à frente do MVOP durante o governo
parlamentarista. Fortaleza: [s. n.], 1962.

3. ______ . Plano de metas governamentais. Fortaleza: [s. n.], 1963.

4. ______ . Resultados de uma administração planificada. Fortaleza: Imprensa Oficial,
1966.

5. _____ . Em defesa da livre iniciativa. Brasília: [s. n.], 1967.

6. _____ . Discurso de agradecimento pelo título de Doutor Honoris Causa da UFC.
Fortaleza: Imprensa Oficial, 1967.

7. ______ . Relatório do estudo da COCENE. v. 1. Brasília: Senado Federal, 1971.

8. ______ . PETROBRÁS. Brasília: Senado Federal, 1971.

9. ______ . O desenvolvimento brasileiro de 1964 a 1972. Fortaleza, 1972. (Trabalho
apresentado na Conferência na ADESG.).

10. ______ . Em defesa da PETROBRÁS. Brasília: Senado Federal, 1973.

11. _____ . Defesa da política nuclear brasileira. Brasília: Senado Federal. 1974.

12. _____ . PORTOBRÁS: necessidade antiga. Revista Portos e Navios. Brasília, v. 18,
n. 192, p. 21-22, ago. 1975.

13. ______ . Acordo tripartite entre Alemanha, Brasil, AIEA sobre energia nuclear.
Brasília: Senado Federal, 1976.

14. ______ . Análise da política agropecuária brasileira. Brasília: Senado Federal, 1976.

15. ______ . 118a. Reunião do Conselho Interparlamentar no México. Brasília: Senado
Federal, 1976.

16. ______ . Considerações sobre a política preconizada pelo MDB para o setor de
energia. Brasília: Senado Federal, 1976.

17. ______ . Discurso no Senado Federal por ocasião das Comemorações do
Centenário do Senador Catunda. Brasília: Senado Federal, 1976.

18. ______ . Empresa privada nacional. Brasília: Senado Federal, 1976.
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19. ______. Enfoque realístico do problema da seca no Nordeste pelo Governo
Federal. Senado Federal: Senado Federal, 1976.

20. ______. Fixação de um pólo metal-mecânico no Nordeste. Brasília: Senado Federal,
1976.

21. ______. Medidas de amparo à zona semi-árida. Brasília: Senado Federal, 1976.

22. ______. Parecer número 430, de 1976 da Comissão de Finanças, sobre o projeto
de decreto legislativo número 28, da Câmara dos Deputados, que aprova as 
contas do presidente da República. Brasília: Senado Federal, 1976.

23. ______. PETROBRÁS: esclarecimentos. Brasília: Senado Federal, 1976.

24. ______. Política de transportes. Revista Portos e Navios, Brasília, v. 19, n. 200, p.
a 18-22, abr. 1976.

25. _____ . Política econômica do Governo Federal. Brasília: Senado Federal, 1976.

26. _____ . Política nacional de transporte. Brasília: Senado Federal, 1976.

27. ______. Pronunciamentos. Brasília: Senado Federal, 1976.

28. ______. Simpósio o homem e o campo: análise da política agropecuária brasileira.
Brasília: Senado Federal, 1976.

29. ______. A realidade nordestina na visão pragmática de um político. Revista Política,
Brasília, n. 16-17, p. 18-26, jun. 1977.

30. ______. O papel da agricultura no crescimento econômico. Brasília: Senado
Federal, 1977.

31. ______. Política nacional de transportes: resposta ao senador Orestes Quércia.
Brasília: Senado Federal, 1977.

32. ______. Trabalhos legislativos: pareceres e discursos 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976,1977, 1978. Brasília: Senado Federal, 1979.

33. ______. Realizações do Governo do Estado do Ceará relacionadas com a
segurança nacional. Fortaleza: Imprensa Oficial, 1980.

34. ______. O Nordeste e a SUDENE. Revista Política, Brasília, n. 16-17, p. 18-26,
1981.

35. ______. Projeto de Constituição: Hercules IV. Brasília: Senado Federal, 1988.
(Trabalho elaborado por um grupo de 32 parlamentares, sob a coordenação de José 
Richa, Sandra Cavalcante e Virgílio Távora).
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ANEXO 4

Declaração de Aliança entre a UDN e o PTB para a eleição de 1954

A UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL e o PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO, seções do Ceará, pelos presidentes das respectivas direções estaduais, 
resolvem firmar um acordo político nos seguintes termos:

Io- Unidade de ação das bancadas federais dos dois partidos, em defesa dos interesses do 
Ceará, mantidas as respectivas independências partidárias;
2o - Atuação conjunta dos dois partidos na campanha pela secessão estadual e no futuro 
governo, mediante as seguintes condições:
a) - Candidato da UDN ao governo do Estado, escolhido de comum acordo com o PTB;
b) - Candidato do PTB ao cargo de Vice-Governador, escolhido de comum acordo com a 
UDN;
c) Um candidato de cada partido acordante para o Senado Federal;
d) - Chapa conjunta para Deputados Federais, asseguradas ao PTB a reserva de seis lugares 
na referida chapa;
e) - O governador escolhido e eleito nos termos do presente acordo se comprometerá a, na 
organização do governo, preencher por indicação do PTB os cargos de Secretário do Interior e 
Justiça, Secretario de Educação e Saúde e Diretor do Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagem;
f) - As funções administrativas e judiciárias locais de caráter estadual, dependentes de 
nomeação do Governador, serão em cada município providos na base de 2/3 e 1/3, 
respectivamente, para cada um dos dois partidos que obtiver maior e menor votação no pleito 
municipal;
g) - O Governador escolhido e eleito nos termos do presente acordo prestigiará junto ao 
Governo Federal a manutenção em seus postos dos ocupantes dos cargos de direção ou chefia 
pertencentes aos partidos acordantes.

Fortaleza, 18 de Janeiro de 1954
Virgílio Moraes Fernandes Távora
Carlos Jereissati
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ANEXO 5

Declaração como Candidato ao Governo pela “União pelo Ceará”

Ao Povo do Ceará

Candidato da aliança partidária - UNIÃO PELO CEARÁ - constituída das pujantes 

forças políticas que são o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Nacional e a 

União Democrática Nacional, assumi, perante o povo livre de minha terra, o solene 

compromisso de realizar um Governo de harmonia e trabalho e, acima de tudo, um Governo 

austero, com o intuito único de projetar o Estado no cenário nacional e satisfazer as legítimas 

reivindicações de seu povo.

Visando a esses objetivos, promoverei uma tomada de consciência do 

desenvolvimento como imperativo de sobrevivência social e de melhoria das condições de 

vida dos cearenses.

Para atingir tão louvável propósito, inédito na vida do Ceará, firmou-se aquela 

coligação partidária, através da qual coube à U.D.N o Governo do Estado, representado na 

minha pessoa, a Vice-Governança e uma Senatória ao P.S.D., nas pessoas ilustres e eminentes 

do Dr. Figueirêdo Correia e do Dr. Wilson Golçalves e a outra Senatória ao P.T.N., na pessoa 

não menos digna e honrada do Dr. Tancrêdo Halley de Alcântara.

Celebramos, assim, udenistas, pessedistas e petenistas, um pacto de honra, 

chancelado, sem vacilações, pelos cearenses que almejam a paz e o desenvolvimento do 

Estado.

Os candidatos da “União pelo Ceará”, em razão dessa aliança, deixaram de ser apenas 
os escolhidos de seus Partidos para, irmanados pelo desejo de servir à coletividade, formarem 

um bloco granítico, compacto, cuja consistência residirá, sem dúvida, na solidez da palavra 

empenhada por homens probos, em solenes compromissos assumidos para com o povo.

Nestas condições, às vésperas de 7 de outubro, quando a vitória já se apresenta como 

uma realidade evidente, certa, segura e inapelável, quero fazer esta proclamação aos amigos, 

especialmente aos meus dedicados correligionários, do simples eleitor de Fortaleza e do
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sertão aos presidentes dos Diretórios Municipais da U.D.N.: como chefe do meu Partido e 

como candidato ao Governo do Ceará, não posso admitir nem aceitar a menor discrepância no 

apoio e no voto que todos devemos dar aos companheiros da “União pelo Ceará" - Dr. 

Figueirêdo Correia para Vide-Governador, Dr. Wilson Gonçalves e Dr. Tancrêdo Halley de 

Alcântara para Senadores.

Esta conclamação tem por finalidade criar no futuro como hoje condições de 

consolidação do clima de harmonia e de confiança recíproca entre os componentes da 

coligação em que nos integramos, objetivando, num esforço conjunto, a grandeza do Ceará, 

que tem de ser conduzido aos seus verdadeiros destinos.

Ao concluir, quero reafirmar que pretendo executar uma obra administrativa 

ponderável, capaz de abrir, efetivamente, novos e promissores horizontes à nossa terra.

Para essa ampla e árdua tarefa, imprescindível à expressão da economia cearense, 

cujos reflexos na ordem social e política serão os mais salutares, não posso dispensar a 

cooperação, a boa vontade e a compreensão do povo cearense, a cujo serviço prometo 

devotar-me com todas as minhas exergias cívicas, cumprindo o programa com que me 

apresentei ao eleitorado e elevando bem alto o coração e o pensamento para a recuperação e a 

grandeza do Ceará.

Fortaleza, 4 de outubro de 1962

Virgílio Távora
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ANEXO 6

Nota de Agradecimento em decorrência da vitória nas eleições de 1962

Ao Povo Cearense

Ao encerrar-se a apuração do pleito de 7 de outubro, em que o Ceará, convocado por 

suas forças políticas mais expressivas - PSD, PTN e UDN - escolheu-me Governador para o 

próximo quadriênio, prestigiando o programa de realizações administrativas da "União pelo 

Ceará", quero expressar o meu agradecimento sincero, espontâneo e leal, a todos quantos, 

compreendendo o sentido elevado da aliança partidária que constituímos, contribuíram com o 

seu voto e decidido apoio para a vitória da causa comum.

Acredito que o pronunciamento das urnas valeu por uma tomada de consciência dos 

que confiam realmente na democracia como sistema de governo capaz de atender aos anseios 

da coletividade, quando os mandatários da vontade popular acham-se imbuídos dos propósitos 

de bem administrar a coisa pública, formalizando-os através de planejamento racional - único 

meio para vencer a deficiência da nossa vetusta ordem social e econômica.

O fato positivou o grau de politização dos cearenses, pois a nossa vitória significa 

autêntica conquista do povo da Capital e do interior, por isso que triunfamos em todas as 

diferentes regiões do Estado, notadamente, em Fortaleza, numa demonstração inequívoca de 

que era geral o desejo de abolir-se, para sempre, a luta fratricida que nada constrói, 

substituindo-a por um governo de realizações, austero e operoso, e em condições de conduzir- 

nos aos verdadeiros desígnios da brava gente do Ceará.

Ao expressar agradecimentos a meus conterrâneos, na esperança de que não os 

decepcionarei, preciso, num ato de justiça, torná-los extensivos à pessoa do Governador 

Parsifal Barroso, que, sem a quebra da majestade do honroso cargo, prestigiou a nossa causa, 

assegurando eleições tranqüilas, mediante as quais o povo exercitou soberanamente o dever 

cívico de escolher os seus legítimos mandatários.

A Justiça Eleitoral de minha terra, com a patriótica colaboração das Forças Armadas 

da Região Militar, portou-se à altura de sua nobre e delicada missão, o que proclamo, não 

como agradecimento, mas para por em relevo o dever cumprido na mecânica das instituições 

democráticas.

Fortaleza, 27 de outubro de 1962
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ANEXO 7

< Nota de adesão ao golpe de Estado de 1964, emitida em 3 de abril 1964

Proclamação ao povo,

O governo do Estado do Ceará, em reunião com o secretariado, a primeira depois dos 

acontecimentos que colocarão a termo a disciplina, quebra da hierarquia e radicalização 

esquerdista a que a nação estava sendo submetida, reunião esta de que participaram o Senhor 

Vice-Governador, os presidentes do Partido Social Democrático, da União Democrática 

Nacional, do Partido Trabalhista Nacional e do Partido de Representação Popular, que 

-r também subscrevem esta proclamação, torna público sua posição junto à conjuntura nacional:
o

1 - O Governo inaugurado a 25 de março de 1963, resultante da União pelo Ceará, 

esquema político que se estruturou para promoção da paz social e do progresso da terra 

cearense, vem cumprindo em toda a linha a sua vocação democrática, como demonstrou em 

épocas recentes, quando difícil e para muitos parecia até impossível a manutenção deste clima 

de ordem e tranqüilidade.
o

2-0 Governo, sem alarde, mantém a sua firme e indeclinável deliberação de 

prestigiar as medidas ora sendo tomadas pelo Senhor presidente Ranieri Mazzili, em 

consonância com as Forças Armadas, no sentido de assegurar a vigência das instituições 

democráticas, isentas da influência comunista.

3 - Reafirma o Governo do Estado sua inabalável decisão de não permitir atitude 

já por demais reconhecida pelo País que elementos subversivos, a serviço de ideologia 

estrangeira, perturbem a tranqüilidade e a ordem restauradas no território brasileiro, refletindo 

aspirações e os anseios gerais da própria Nação.

Virgílio Távora
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ANEXO 8

Carta do general Josias Ferreira Gomes ao então governador Virgílio Távora dando sua 
versão sobre o golpe de 1964 no Estado do Ceará

Fortaleza, 2 de Abril de 1965

Meu Caro Virgílio,

O primeiro capítulo da história da Revolução já está escrito para a posteridade. E 
nele, com base nas realizações, fatos, atos e palavras, está registrada a responsabilidade e 
participação do Governo do Estado do Ceará.

A importância e significação do esforço do Governo cearense no desenrolar e 
sucesso dos acontecimentos revolucionários, é que podem estar sujeitas a interpretações 
diversas e contraditórias, ao saber das paixões políticas, ideológicas e de toda classe de 
interesses oriundos das fontes permanentes da fé, da razão, e do coração de cada qual.

Por isso, meu caro Virgílio, antes de analisar e comentar as suas declarações 
públicas de que - “Você não tinha procurado até então se inserir entre os responsáveis e 
participantes do movimento revolucionário de 31 de Março, em atendimento a imperativos de 
consciência e de respeito à história, como se alguém tivesse acusando-o de tentar ocupar 
indevidamente uma posição na galeria revolucionária, é que preferi abordar o episódio de suas 
declarações, pela apresentação, de um modo sintético, objetivo e quanto possível cronológico, 
da série de acontecimentos que o vincularam e ao seu Governo ao conjunto operacional da 
revolução.

No quadro geral dos acontecimentos pré-revolucionários, destaca-se o fato de que 
você subiu ao Governo por força de uma União política fundamentada na imperiosa 
necessidade de fazer frente à - avalanche comunista que, por artimanhas de um falso 
legalismo do tipo do de Pôncio Pilatos, se organizava no País, com o apoio do Governo 
Federal.

E, exatamente, por passar a representar você uma importante força político- 
administrativa, histórica e caracteristicamente anti-comunista, é que pode conjugar esforços, 
vontades e circunstâncias com rapidez, conseguindo, com sucesso: ampliar adequadamente os 
quadros técnicos; modificar a estrutura administrativa em tempo recorde; impor a sua política 
de eletrificação; assinar os conhecidos múltiplos convênios com a Sudene e com as 
Comissões de Cooperação Internacional; isolar, quase inteiramente, o Estado das ondas 
sucessivas das greves políticas que rolavam pelo País; transformar nosso Ceará na chamada 
ilha de Paz e Segurança do Nordeste; tornar inexpressiva a ação das ligas camponesas no 
Ceará; reduzir e controlar, dentro de estreitos limites a ação dos subversivos no setor da 
educação; planejar e executar o desenvolvimento econômico e cultural do Estado sem a 
interferência perturbadora da paixão política partidária, adotar livremente diretivas e 
princípios doutrinários de mais elevados padrões democráticos, na eliminação das 
perseguições e privilégios políticos em todos os setores de atividades estaduais, notadamente, 
nos processos de arrecadação dos impostos, na nomeação dos delegados, no apoio às



274

reivindicações municipais e, na política de execução das obras de serviços, dentro do rigoroso 
critério técnico-econômico, ditado pela programação e, enfim, meu caro Governador, graças 
ao perigo comunista, você constituiu-se na mais livre e forte força político-executiva e 
administrativa já eleita no Ceará, podendo conceder, como o fez, carta branca a maioria de 
seus Secretários, para atuarem com mais eficiência, para eliminarem obstáculos humanos e 
burocráticos, para combaterem os corruptos e os malandros do serviço público, e, para 
prepararem o nosso Estado para a arrancada econômica em condições de alcançar em menor 
tempo os estágios propulsivos e auto-propulsivo dos países desenvolvidos, ou seja, matar e 
arrancar pelas raízes a doença comunista que ataca os sub-desenvolvimentos.

Dentro desse ambiente de intensa atividade e ordem, os seus amigos, Gen. Ellery e 
Michel, agentes revolucionários no Ceará, aproximadamente uns seis meses antes da eclosão 
da revolução, avisaram-lhe, por meu intermédio, da organização de um movimento 
revolucionário civil militar dê tomada do poder de João Goulart, sob a alegação de que uma 
minoria comunista, apoiada pelo Governo Federal, estava conduzindo a Nação à Guerra Civil, 
que, fatalmente, surgiría com a tentativa de proclamação da República Sindicalista por ele 
desejada.

A partir desse aviso, você foi tomando conhecimento, por intermédio dos mesmos 
agentes, dos atos sucessivos do movimento, tendo chegado às suas mãos, antes mesmo do 
conhecimento da Região, o celebre Boletim do então General Castelo Branco, pelo qual ele 
alertava as Forças Armadas da gravidade da situação nacional, cujas perigosas tendências já 
aconselhavam providências patrióticas de salvação nacional.

No setor interno estadual, várias providências vinham sendo tomadas em 
consequência da atuação dos comunistas, como sejam: fiscalização, disfarçada, em todos os 
Postos Fiscais indicados sobre a entrada de armas procedentes do Sul e do Este do País; 
nomeação de um novo Comandante da Força Policial, escolhido por suas virtudes militares de 
anti-comunista; e, ampliação do sistema de vigilância. Portanto, o setor de Segurança 
Nacional, o Estado, por seu Secretário de Polícia e por seu Comandante da Força Policial, 
ambos autênticos democratas e simpatizantes do movimento revolucionário, estava totalmente 
montado para apoiar a revolução onde quer que surgisse, como, aliás, aconteceu, e de um 
modo instantâneo.

Quando a revolução eclodiu e que você tomou conhecimento, pelas 23:30 horas do 
dia 31 de março eu recebi ordens urgentes de você, para entrar em contato com as Forças 
Militares do Ceará.

Ora, meu caro Virgílio, você sabia que eu era Lacerdista, revolucionário desde o 
início do movimento do inesquecível Gen. Carrobert, anti-comunista, e com a carta branca 
que você me honrou desde o início do seu Governo para atuar em nome do Governador em 
todos atos de defesa dos interesses do Estado, estava determinada, por você, antecipadamente, 
qual seria a decisão do Estado junto às tropas militares.

Realmente, antes das 24 horas do dia 31 de março eu entrava no 10° GO e 
consultava o seu Comandante sobre qual seria a atitude da Unidade em face da revolução 
iniciada em Minas Gerais.

Como era de se esperar, o Comandante, Major Egmont, respondeu que desejava 
3 ouvir primeiramente a decisão do Governo. Então, eu comuniquei na qualidade de

representante do Governador, que o Estado apoiava o movimento revolucionário. O Major 
Egmont esclareceu que o 23° B.C. e o 10° GO já haviam decidido, em reunião anterior, 
entrarem na revolução, mas, por medida de segurança, preferiu saber antecipadamente a 
atitude do Estado. Ao retornar do 10° GO transmiti a você o resultado dos contatos havidos
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com as tropas militares. Na mesma noite o seu Secretário de Polícia ocupava com a Força 
Policial todos os pontos sensíveis e estratégicos da cidade, para paralisar qualquer ação por 
parte dos comunistas, ou dos aliados de João Goulart.

Os agentes revolucionários Gen. Ellery e Michel, comunicavam para o Rio e 
Recife a decisão do Governo cearense e das tropas militares.

O Ceará, portanto, integrou-se na Revolução quando ela era apenas uma esperança 
de muitos, mas na realidade uma hipótese de fracasso, como tantas haviam nos últimos anos 
que se seguiram aos planos do saudoso General Carrobert. As incompreensões, más 
interpretações e indecisões surgidas no dia Io de Abril, quando você, na qualidade do 
representante de uma união política, decidiu que a resposta do telegrama do Comandante do 
4o Exército e as proclamações ao povo cearense, deveríam ser redigidas pelo Governo da 
União com os respectivos chefes políticos. Assisti essas reuniões e em todas elas, os 
documentos de apoio à revolução eram redigidos por acordo geral, tendo você declarado 
várias vezes que cada Secretário e Chefe de Partido, tinha plena liberdade de opinar e 
modificar o documento, a fim de que ele realmente expressasse a decisão da União e 
satisfizesse a opinião pública. Enfim, a resposta do rádio do 4o Exército foi de apoio à 
revolução, e a proclamação ao povo cearense foi uma peça literária que não agradou nem ao 
público nem ao 10° GO.

Apesar das tentativas que fiz para explicar à aludida Unidade Militar que a 
proclamação assinada por você era obra do Governo da União partidária, e que 
inequivocamente expressava ela apoio à Revolução, a Unidade considerou-a como um 
simples jogo de palavras de interpretações dúbias, por ainda se achar a revolução em difícil 
situação.

Como força líder que era da revolução, o GO, julgando-se traído pelo Estado, 
comunicou a sua decisão de ocupar o Governo caso o Estado não decidisse com toda clareza e 
com urgência a sua adesão à Revolução. Diante da decisão do Estado na noite de 31 de 
Março, a dúvida do GO não tinha qualquer justificativa, apenas poder-se-ia admitir uma 
explicação considerando-se a aguda sensibilidade revolucionária daquela Unidade. Depois de 
me certificar da seriedade da decisão do GO, retornei a você, comunicando-lhe e ao Secretário 
de Polícia o perigo que havia surgido. De volta ao GO, comuniquei ao seu Comandante o fato 
de ter avisado ao Governo do perigo à que estava exposto inclusive o de ter sugerido que o 
Estado se preparasse para fazer frente ao GO, porquanto a Unidade tencionava ocupar o 
Governo. E, para que não houvesse qualquer dúvida quanto a minha integridade e caráter, 
nesse aparente jogo duplo de procedimento, resolvi, em razão de ter avisado ao Estado, 
permanecer ao lado do GO, embora considerasse um ato bobo e sem justificativa a sua 
decisão de tomar o poder, mas, assim procedendo, podia continuar tentando modificar a 
decisão da Unidade, como veio a ocorrer.

Relembro, com maiores detalhes, esses acontecimentos, que não tiveram 
significativas consequências, para que fique evidenciado o processo de como foi criada a 
fonte envenenada que alimentou as dúvidas futuras do GO, e que foram e ainda são 
aproveitadas pelos mesmos políticos que sempre apoiaram o João Goulart. Em verdade, a 
Unidade líder da revolução sempre contou com todo o apoio do Estado, não possuindo ela 
qualquer indício suspeito da não correção de atitude do Governo, do começo ao fim do 

♦ movimento. Em seguida a esses incompreensíveis fatos, fui convidado pelo Gen. Ellery e
Michel para, em nome do 10° GO entrar em ligação com o Comandante da 10a R.M., e 
comunicar a decisão daquela Unidade de mudar o Comandante de Região, caso não fossem 
afastados até às 15 horas do mesmo dia, dois elementos do Estado-maior, que eram acusados 
de tentar obstruir as ações do 10° GO. O Comandante da 10a RM, ao ouvir a decisão do GO,
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comunicou-me que preferia passar o Comando do que afastar os elementos apontados, pois 
ele não os considerava suspeitos.

4F Enquanto dava cumprimento ao convite do GO, Gen. Ellery e Michel entravam em
ligação com Recife e Rio comunicando os graves acontecimentos que estavam na eminência 
de ocorrerem no Ceará.

Em conseqüência dos fatos aludidos veio a Fortaleza o Chefe do Estado-maior do 
4o Exército, que, depois de ouvir o GO e a Região, retornou a Recife, levando um dos 
elementos considerados suspeitos.

Aproveitando a sua vinda a Fortaleza, o Chefe do Estado-maior fez uma visita ao 
Governador, quanto foi relatado a S.Exa toda a cooperação prestada pelo Estado à revolução, 
inclusive o do episódio que o havia trazido a Fortaleza. Como você vê, até que a revolução 
fosse vitoriosa, o Estado participou de todos os atos revolucionários, inclusive atuando à 
frente do Comando da Região, através do seu Secretário de Polícia. Depois que a Revolução 
foi vitoriosa, é que surgiram, pelas mãos dos aproveitadores políticos uma série de acusações 
infantis. Nessas alturas, segue para o Rio. como emissário do Governo, o próprio agente 

*- principal da Revolução, General Ellery, com uma carta para o General Castelo Branco,
comunicando que os acontecimentos revolucionários no Ceará ocorreram de acordo com os 
agentes revolucionários.

Daí em diante, seguiram-se as campanhas de expurgo dos subversivos e corruptos, 
tendo você prestado toda a colaboração cabível ao Executivo.

Pergunto eu, agora, como é possível compreender as suas declarações de total 
alheiamento do movimento revolucionário?

A quem coube, em qualquer Estado, o Comando da Revolução? Ao Estado ou ao 
Comando Militar? Vamos supor que governasse o Estado o nosso prezado revolucionário 
Carlos Lacerda, teria ele empregado de modo diferente a Força Policial, ou apoiado de modo 
diverso a você, a revolução? Certamente que em matéria de fatos e não de palavras, ele teria 
agido da mesma maneira, por ser o único procedimento exigido pela situação. Então, qual o 
fundamento de suas declarações: aponto um único, o seu orgulho ferido por não ter ocupado 
um lugar de destaque na relação dos chefes revolucionários. E como você sempre ocupou 
lugar de Ia fda na carreira militar e nas estruturas política e administrativa, você, não se 
conformando com a injustiça de seus opositores de tentarem retirá-lo até mesmo da relação, 
preferiu, deliberadamente, sair da posição secundária que ocupava e assumir a Ia fila dos 
neutros.

Não, meu caro, quer queiram, ou não, os seus opositores, o seu Governo já era o de 
uma autêntica revolução na mecânica democrática de condução do processo evolutivo do 
Estado, que atingiu em dois anos de Governo os mais altos e possíveis índices de 
desenvolvimento econômico, de seriedade de propósito, de moralidade administrativa e de 
técnica de planejamento, etc. Por isso, é que o Ceará entrou na revolução e praticamente 
permaneceu como vinha, pois além dos expurgos no legislativo e de alguns subversivos no 
setor da Educação, nada mais tinha que ser alterado. Esse fato vem servindo de base às 
acusações infundadas partidas de elementos dos partidos que governavam com o João 
Goulart.

■* E como só existe uma maneira exata de medir o homem, que é deduzir o seu valor
dos marcos inequívocos das realizações, fatos, atos e palavras de sua responsabilidade e 
autoria, declaro que, quer você queira ou não, você atuou como um revolucionário, antes, 
durante e depois da Revolução. Mas como o Ceará era uma ilha de Paz e de Prosperidade, o 
seu lugar na galeria revolucionária é mais o de um Chefe construtor de Paz do que o de
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construtor da revolução de 31 de Março, embora que, efetivamente, deveria caber a você o Io 
lugar na destruição permanente de grande parte das forças criadoras dos subversivos e dos 
corruptos. Queira, pois, meu caro amigo, aceitar os meus agradecimentos pelo muito que vem 
fazendo para retirar o nosso Ceará do baixo nível que o torna excessivamente penetrável pelas 
idéias comunistas. Receba, entretanto, “o meu não aprovado e protesto”, por não serem 
verdadeiras as suas declarações de não ser nem responsável e nem participante da Revolução 
de 31 de Março.

Espero que o meu passado, testemunha de minha integridade, seja a única certeza 
de minha lealdade a revolução, de meu respeito à verdade dos acontecimentos e de meus 
aplausos aos méritos do seu Governo nessa arrancada histórica que você tão bem conduz de 
libertação do nosso Ceará das condições que o sujeitam às ações dos subversivos.

Josias Ferreira Gomes
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ANEXO 9
Turma da Escola Superior de Guerra de 1953:

relação de participantes por ordem alfabética e origem profissional

1- Adalberto Ribeiro Paz (militar)
2- Álvaro Teixeira Soares (civil)
3- Amyr Borges Forte (militar)
4- Armando Bandeiras de Moraes (militar)
5- Armando Baptista Gonçalves (militar)
6- Armando David Ferreira Lima (civil)
7- Aristóteles de Lima Câmara (militar)
8- Belmino Maria Austregesilo de Attayde (civil)
9- Benjamim Miguel de Farah (civil)
10- Carlos Eduardo Rosman (civil)
11- Clovis Monteiro Tavassos (militar)
12- Dario Délio Cardoso (civil)
13- Eduardo Lopes Rodrigues (civil)
14- Edgard Amaral (militar)
15- Edmilitarson Moreira Arraes (civil)
16- Ernesto Geisel (militar)
17- Ezerchias Jerônimo da Rocha (civil)
18- Haryberto Miranda Jordão (civil)
19- Henrique Babtista Duffles Teixeira Lott (militar)
20- Ivano da Silva Guimarães (militar)
21 - João de Almeida Freitas (militar)
22- João Mendes da Silva (militar)
23- Joaquim Vicente Rondon (militar)
24- José Augusto Prestes de Macedo Soares (civil)
25- José Luiz Bettamio Guimarães (militar)
26- José Luiz da Silva Junior (militar)
27- Lauro Escorei de Moraes (civil)
28- Lauro Sodré Neto (civil)
29- Leopoldo Américo Miguez de Mello (civil)
30- Manoel Henrique de Almeida Moraes (civil)
31- Mario da Fonseca Xavier (civil)
32- Mareio de Souza e Mello (militar)
33- Nelson Tabajara de Oliveira (civil)
34- Nilo Bernardes (civil)
35- Ney da Costa Palmeira (civil)
36- Oscar de Oliveira (civil)
37- Paschoal Ranieri Mazzilli (civil)
38- Plinio Pompeu de Saboia Magalhães (civil)
39- Raphael Souza Aguiar (militar)
40- Renato Rodrigues Ribas (militar)
41- Rubens d'Almeida Horta Porto (civil)
42- Syndôro Carneiro de Souza (civil)
43- Vasco Tristão Leitão da Cunha (civil)
44- Virgílio de Moraes Fernandes Távora (militar)
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ANEXO 10

Quadro Geral das Oportunidades Industriais do Ceará
Estudo Diagnóstico Sócio Econômico do Ceará elaborado pela SUDEC e IPE em 1964

INDICAÇÃO FATORES POSITIVOS DIFICULDADES A SANAR
Ocupação da capacidade 

ociosa da indústria de 
óleos vegetais

Aproveitamento de capital 
instalado. Aumento na 

exportação. Bom mercado. 
Possibilidades do faveleiro, 

da enxertia na oiticica, 
algodão e mamona.

Aumento da oferta de 
sementes oleaginosas. 

Dificuldades ecológicas e de 
comercialização para o 
gergelim e soja. Pouco 

conhecimento do faveleiro.

Introdução na indústria 
algodoeira do 

desfibramento com rolos 
para aproveitamento de 

fibras 36/38 mm.

Melhores preços para 
fibras longas, produzidas 

na agricultura.

Desuniformidade na produção 
agrícola, pela mistura de 

sementes.

Beneficiamento de couros 
e peles para produtos de 

alta qualidade.

Atendimento de consumo 
interno e bom mercado 

para a exportação.
Abundância de matéria- 

prima.

Tecnologia fraca, tanto na 
produção do couro natural 

como na fase do curtimento.

Industrialização da 
mandioca para a produção 
de amido, álcool, rações e 

subprodutos.

Bom mercado externo para 
amido. Bom mercado 
interno para rações. 

Possibilidade de maior 
oferta de raízes em várias 

regiões do Estado.

Grande escala necessária para 
o plantio e indústria em bom 

nível técnico.

Industrialização de frutos 
regionais e hortaliças.

Grande potencial para 
incremento da produção de 

frutos e hortaliças.
Substituição de 

importações de outros 
Estados. Perspectivas de 

exportações.

Tecnologia agrícola. 
Coordenação dos produtores 

rurais com a instituição 
industrial.

Indústria de celulose, 
utilizando a palha da 

carnaúba.

Aumento da oferta de 
celulose para indústrias 
diversas, como papelão, 

etc.

Água disponível de qualidade 
adequada.

Indústria de lacticínios: 
queijo, manteiga, leite em 

pó.

Substituição de 
importações. Melhoria do 

padrão alimentar da

Pequena concentração dos 
produtores de leite. 

Necessidade do aumento da
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INDICAÇÃO FATORES POSITIVOS DIFICULDADES A SANAR
população. produção de leite em 

determinadas áreas.
Indústria de formulação de 

inseticidas.
Oferta de inseticidas na 
oportunidade adequada.

Economia de frete, 
utilizando material inerte 

(90% do peso) de matérias- 
primas locais. Utilização 

do elemento ativo 
adequado ao inseto e ao 

ambiente.

Necessidade de pesquisas 
tecnológicas, de modo a 
conhecer a eficácia do 

inseticida que é variável com o 
tempo.

Indústria de adubos 
orgânicos, utilizando lixo 

de Fortaleza, cascos de 
lagosta e outros.

Prestação de serviço 
sanitário à Capital. 
Aproveitamento de 
material perdido.

Coleta e transporte do lixo. 
Dependência do Serviço 

Público Municipal. Lixo pobre.

Industrialização de adubos 
minerais à base de 

recursos minerais do 
Nordeste.

Utilização de fósforo e de 
fosforita; amônia, da 

indústria petroquímica da 
Petrobrás; cálcio 

cianamida, da indústria a se 
instalar em Paulo Afonso; 
potássio, de “águas-mães” 

de salinas.

Tecnologia.

Indústria de tinta à base de 
óleo

Substituição de 
importação.

Aproveitamento de 
recursos locais (óleos 
vegetais e pigmentos).

Conquista de mercado.
Existência de similares à base 

de plásticos.

Aproveitamento industrial 
da celulose e do látex do 
avelós, na produção de 

papéis e tintas.

Substituição de 
importação. Grandes 

possibilidades de expansão 
da cultura do avelós.

Observação: Procurar 
informações de pesquisas 

realizadas pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas de 

Pernambuco.
Aproveitamento industrial 
da fibra da bananeira, na 

produção de tecidos e 
fibras de aplicação 

artesanais.

Possibilidades amplas de 
plantio de bananeira em 

regiões úmidas e em terras 
irrigadas. Aproveitamento 

integral da bananeira.

Conclusão das pesquisas 
tecnológicas.

Aproveitamento industrial 
de subprodutos da 

carnaúba, sobretudo da 
“borra” e da palha para a 
produção de celulose e 

prensados.

Aproveitamento integral da 
carnaúba.

Água disponível de qualidade 
adequada.
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INDICAÇÃO FATORES POSITIVOS DIFICULDADES A SANAR
Aproveitamento industrial 
do bagaço da cana para a 

produção de papel e 
material de embalagem.

Utilização de matéria- 
prima local. Substituição 

de importação.

Idem.

Aproveitamento industrial 
do línter do algodão na 

produção de papel de alta 
qualidade.

Substituição de 
importações. Utilização de 

matéria-prima local. 
Demanda assegurada no 

Ceará e Estados vizinhos.

Aproveitamento da 
magnesita para a 

fabricação de refratários.

Aumento do valor 
agregado do produto. 

Demanda futura no Norte e 
Nordeste.

Cartel existente.

Idem para a fabricação de 
sulfato de magnésia e 

outros produtos 
farmacêuticos.

Aproveitamento de grandes 
jazidas de magnesita.

Tecnologia.

Idem para a produção de 
magnésio metálico por 
processo eletrolítico.

Idem. Inversões elevadas. Alto 
consumo de energia. 

Tecnologia.

Aproveitamento de 
calcáreo para a produção 

de cimento.

Mercado crescente de 
cimento. Economia em 

fretes. Aproveitamento das 
jazidas de calcáreo e gesso.

“Trustes” de cimento no 
Nordeste. Combustível.

Aproveitamento da gipsita 
para a rodução de ácido 

sulfúrico.

Substituição de 
importação.

Processo tecnológico que 
possibilite economia.

Aproveitamento de caulim 
e faldspalto para a 

produção de louça e 
porcelana, para 

revestimento, pisos, 
elementos decorativos e 

sanitários.

Mercado franco. Alta inversão. Tecnologia e 
experiência no setor.

Beneficiamento do rutilo, 
incluindo concentração e 

moagem.

Demanda crescente para a 
fabricação de tintas e 

elétrodos.

Competição de ilmenita.

Extrato e beneficiamento 
de mármore e pórfiros 

(granitos).

Demanda crescente com 
aumento de renda no 

Nordeste.

O melhor mármore do Estado 
encontra-se enterrado, como é 
o caso do mármore de Cariús.

Pequena siderurgia. Demanda crescente de 
ferro e aço.

Combustível. Transporte e 
escala econômica.
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INDICAÇÃO FATORES POSITIVOS DIFICULDADES A SANAR
Aproveitamento da 

diatomita na produção de 
elementos para filtros e 

abrasivos moles.

Maior valor agregado à 
diatomita que é exportada 

em bruto.

Refinaria de petróleo para 
gasolina, querosene, gás, 

fuel oil e asfalto.

Atendimento da demanda 
existente nos Estados do 

R.G. do Norte, Ceará, Piauí 
e Maranhão, desses 

derivados de petróleo.

Indústria de cerveja. Substituição de importação 
e principalmente economia 

de fretes. Demanda 
assegurada.

Localização de água de boa 
qualidade.

Indústria de fiação e 
tecelagem para produtos 

finos.

Substituição de 
importação.

Dispinibilidade de matéria- 
prima de excelente 

qualidade.

Problemas de escola.

Indústria de aparelhos 
elétricos e 

eletrodomésticos.

Substituição de 
importação. Demanda 

crescente.

Mão-de-obra especializada e 
matéria-prima.

Indústria de ferramentas e 
implementos agrícolas, 

quando houver oferta de 
aço na siderurgia 

nordestina.

Substituição de importação 
com melhor atendimento à 

Agricultura no Estado.

Escala inicial de produção. 
Preço do frete.

Indústria do gelo. Aumento da produtividade 
da pesca artesanal. 

Conservação para melhor 
preço e qualidade.

Costume do pescador 
tradicional. Estrutura 

inadequada à distribuição.

Pesca do atum, voador de 
lagostas, em escala 

industrial.

Atendimento ao consumo 
público. Aproveitamento 
da capacidade ociosa da 

frigorificação. Aumento da 
exportação.

Mão-de-obra especializada. 
Equipamento.

Salga metodizada de peixe 
de água doce.

Conservação para melhor 
preço e qualidade. 
Atendimento do 

consumidor de áreas 
distantes dos açudes.

Tornar o pescador participante 
dos resultados do 

beneficiamento. Introdução da 
técnica de salga adequada.

Conserva de pescados e 
enlatados.

Substituição de 
importações. Perspectiva 
de exportações. Propiciar 
maior duração ao produto.

Preço de recipiente. Técnica.
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Fonte: Ceará (1964a).

INDICAÇÃO FATORES POSITIVOS DIFICULDADES A SANAR
Aproveitamento da cabeça 

e patas da lagosta na 
produção de farinhas e 

adubos.

Aproveitamento da 
matéria-prima perdida. 

Aumento da produtividade 
agrícola, com adoção de 

adubos. Alimentação 
animal.

Técnica.

Aproveitamento de 
vísceras de peixe na 

produção de farinhas e 
adubos.

Idem. Técnica. Estrutura 
distribuidora que possibilite a 
evisceração do pescado antes 

da efetivação das vendas.

Pequenos barcos 
pesqueiros.

Maior produtividade na 
pesca.

Indústria de moagem de 
milho branco para a 

mistura com farinha de 
trigo.

Substituição parcial de 
importações. Nova frente 

de produção agrícola.

Pequena produção do milho 
branco em virtude de sua 

pequena resistência.
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ANEXO 11

Empresários Industriais Beneficiados com Incentivos Fiscais da SUDEC e SUDENE, 
conforme origem: Ceará ou fora do Estado 1963-66

Fonte: Mensagem do Governo do Estado para Assembléia Legislativa, anos 1964, 1965 e 1966.

Nome Origem
Crateús Algodoeira S/A (CASA) Local
Brasil Oiticica S/A Fora do Estado
J. Macêdo Com. Ind. Agricultura Local
Cia. de Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano Local
Frinorte S/A. Indust. de Frios e Pesca Local
Gessi M. Lopes & Cia. Ltda. Local
Aços Cearense S/A. - (ACEASA) Local
Frota Melo S/A. Indust. e Comércio Local
Cerâmica do Cariri S/A. - CECASA Local
Cia. Cearense de Cimento Portiland Fora do Estado
Cia. Sul Cearense de Papéis - SUCEPA Local
Exp. Machado Araújo Ltda. Local
Politex S/A. Indúst. e Comércio Local
Otacílio Alexand. & Cia. Local
Carlos Alexandre & Cia. Local
Casa Machado S/A. Local
Carneiro & Cia. Ltd. Local
Indust. Avante Ltda. Local
Ind. Nordestina de Aço - INASA Local
Saronord. S/A. Roupas do Nordeste Local
Estamparia e Esmaltaria Nordeste S/A. Local
Tecnomecânica Norte S/A Local
Cerâmica Sta. Terezinha Ltda. Local
Fortaleza Aço Ltda. Local
Brasil Oiticica S/A. Local
Exportação Machado Araújo Ltda. Local
Ind. e Moagens do Cariri S/A. - IMOCASA Local
Cia Cearense Cimento Portiland - CECP Fora do Estado
Carnafibra Local
Montenesro & Cia Local
Ind. Nordestina de Aço - INASA Local
Cont. L. Barbosa Local
Ind. Eletromáquina S/A. Local
Frutas Industriais do Nordeste S/A. Local
Cerâmica do Cariri S/A. - CECASA Local
Saranord S/A. Roupas do Nordeste Local
Açucareira Cearense S/A. Local
Cotonifício L. Barbosa S/A. Local
Roupas Masculinas Confecções S/A. - ROMAC Local
Cia. Brasileira de Estrut. Metálicas Local
SAMOV S/A. Indústria de Móveis Local
Metalgráfica Cearense S/A. - MECESA Local
Com. e Indústria de Madeiras - CIMAS Local
Conac. S/A. Ind. E Artef. de Couro Local
Ind. e Comércio - Luna S/A. Calçados Local
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ANEXO 12

Secretários de Estado e Dirigentes das Principais Autarquias do Primeiro Governo 
Virgílio Távora (1963-66), por Origem Técnica e Política

01. Moacir Aguiar, Secretário de Administração, deputado estadual UDN, ex-chefe de gabinete do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, advogado.

02. Gentil Barreira, Secretário do Interior e Justiça, ex-deputado estadual, UDN, membro aposentado 
do Tribunal de Contas do Ceará, chefe da ala sabóista da UDN, advogado.

03. Edval de Melo Távora, Secretário de Agricultura (tendo exercido a mesma função no governo 
Paulo Sarasate); deputado estadual UDN.

04. Waldemar de Alcântara, Secretario de Saúde, ex-deputado estadual e federal PSD, professor da 
Faculdade de Medicina, ex-presidente do Diretório do PSD do Ceará.

05. Hugo Gouveia, secretário de Educação e Cultura, deputado estadual PSD, advogado. Indicação do 
Deputado Armando Falcão.

06. Francisco das Chagas Vasconcelos, Secretário do Trabalho e Ação Social, deputado estadual PTN. 
Indicação do ex-governador Parsifal Barroso.

07. José Lins de Albuquerque, Secretário da Viação e Obras Públicas, Professor da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal do Ceará, até então sem militância partidária. Indicação de 
Virgílio Távora.

08. Vicente Cavalcante Fialho, Secretário da Viação e Obras Públicas, substituiu José Lins, Professor 
da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, até então sem militância 
partidária. Indicação de Virgílio Távora.

09. Aécio de Borba Vasconcelos, Secretário de Planejamento, radialista, empresário, ex-vice Prefeito 
> de Fortaleza pelo Partido Democrata Cristão. Indicação de Virgílio Távora.

10. Clóvis Alexandrino, Secretário de Segurança Pública, coronel do Exército, indicação do PSD.

11. Edson Amâncio Ramalho, Secretário da Fazenda, general, até então sem militância partidária. 
Indicação de Virgílio Távora.

12. Francisco de Assis Araújo Bezerra, Secretaria da Fazenda, general. Substituiu o general Edson 
Ramalho.

13. Antonio Gouveia Neto, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, Engenheiro do 
DNOCS. Indicação de Virgílio Távora.

14. João Sanford, Diretor do Serviço de Águas e Esgoto do Ceará - SAAGEC, Engenheiro. Indicação 
de Virgílio Távora.

♦ 15. Arylo Aguiar de Holanda, presidente do Banco do Estado do Ceará, Economista do ETENE -
Banco do Nordeste. Indicação de Virgílio Távora.

16. Dirceu de Figueiredo Neto, Superintendência de Desenvolvimento do Ceará, Economista do 
Banco do Nordeste. Indicação de Virgílio Távora.
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ANEXO 13

Secretários de Estado e Dirigentes das principais Autarquias do Segundo Governo 
Virgílio Távora (1979-82), por Origem Técnica e Política

01. Moacir Aguiar, Secretário de Administração, tendo exercido a mesma função no primeiro 
governo Virgílio (1963-66).

02. Otamar de Carvalho, Secretário de Agricultura e Abastecimento, agrônomo, pós-graduado 
em Economia, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA do 
Ministério do Planejamento.

03. Alfredo Machado, Secretário para Assuntos Extraordinários, deputado estadual.

04. Alceu Coutinho, Secretário para Assuntos Municipais, deputado estadual, advogado.

05. José Rangel Cavalcante, Secretário de Comunicação Social, jornalista que trabalhou nos 
jornais O Estado de São Paulo e O Globo.

06. Manuel Eduardo Pinheiro Campos, Secretário de Cultura e Desporto, jornalista, 
presidente dos Diários Associados no Ceará, escritor.

07. Antônio de Albuquerque Sousa Filho, Secretário de Educação, Professor da Escola de 
Agronomia da Universidade Federal do Ceará.

08. Ozias Monteiro, Secretário da Fazenda, economista, técnico do Ministério da Fazenda.

09. Firmo de Castro, Secretário da Indústria e Comércio, economista, técnico do Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE do Banco do Nordeste, professor 

* da UFC.

10. João Viana de Araújo, Secretário do Interior e Justiça, deputado estadual, advogado.

11. Luiz Gonzaga Nogueira Marques, Secretário de Obras e Serviço Público, engenheiro, ex- 
prefeito de Fortaleza, professor da UFC, filho do ex-deputado Joel Marques.

12. Luiz Gonzaga Mota. Secretário do Planejamento, Economista, técnico do Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE do Banco do Nordeste, professor 
da UFC.

13. Humberto Macário de Brito, Secretário da Saúde, deputado estadual, ex-prefeito do Crato, 
médico.

14. Francisco de Assis Araújo Bezerra, Secretaria de Segurança Pública, general, ex- 
secretário da Fazenda (primeiro governo Virgílio Távora), ex-chefe do Serviço Estadual 
de Informações (governo César Cais).
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15. Francisco Cláudio de Almeida Santos, Secretário da Casa Civil, advogado.

16. Aécio de Borba Vasconcelos, assessor especial, ex-Secretário de Planejamento (primeiro 
governo Virgílio Távora), radialista, empresário, dirigente esportivo, agropecuarista, ex- 
vice Prefeito de Fortaleza.

17. Lúcio Gonçalo de Alcântara, nomeado Prefeito de Fortaleza, filho de Valdemar de 
Alcântara, ex-Secretário de Saúde no governo César Cais e Adauto Bezerra, Secretário de 
Governo, na gestão do seu pai como governador.

18. Luiz Gonzaga Furtado Andrade - presidente do Banco do Estado do Ceará - BEC, 
funcionário de carreira do Ministério da Fazenda.

19. Mauro Mendes Rangel - presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Ceará - 
BANDECE, funcionário do Banco do Nordeste e professor da Universidade Estadual do 
Ceará.
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ANEXO 14

Temas dos Pronunciamentos de Virgílio Távora nos Mandatos de Senador 
(1971-1978) e (1983-88)

Data Tema

23/03/1988 TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS.

15/03/1988 CRISE ECONÔMICA.

25/02/1988 RATIFICAÇÃO DO VOTO DO ORADOR, NÃO CONSTANTE NO PAINEL 
DURANTE A VOTAÇÃO DA EMENDA ADITIVA NUMERO 1.220, DO 
CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN, AO ARTIGO SÉTIMO DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO.

20/02/1988 HOMENAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-SENADOR DÁRIO 
DÉLIO CARDOSO.

10/02/1988 CONGRATULAÇÕES PELA REDAÇÃO DO TEXTO APROVADO. TRATA-SE 
DO PARÁGRAFO 38 DO ARTIGO SEXTO - DIREITO DE PROPRIEDADE.

05/02/1988 APELO AO ENTENDIMENTO E À SENSATEZ NA VOTAÇÃO DO ARTIGO DO 
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO QUE TRATA DO DIREITO DE PROPRIEDADE.

06/01/1988 PROJETO DE LEI OBJETIVANDO CORRIGIR DISTORÇÕES NO SISTEMA DE 
RECURSOS INCENTIVADOS NO NORDESTE.

01/12/1987 PACOTE FISCAL ANUNCIADO PELO GOVERNO.

30/11/1987 DÉFICIT PÚBLICO. MEDIDAS ECONÔMICAS QUE SERÃO ADOTADAS PELO 
MINISTRO DA FAZENDA.

>-
23/11/1987 CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PELO 

INCRA, COM ESTADOS E MUNICÍPIOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

12/11/1987 SOLIDARIEDADE AO SENADOR ALBANO FRANCO, A PROPÓSITO DE SEU 
VOTO NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, SOBRE O MONOPÓLIO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO.

11/11/1987 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ZONAS DE PROCESSAMENTO DE
EXPORTAÇÃO.

03/11/1987 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGUNDA PARTE DO DISCURSO DO
SENADOR ÁLVARO PACHECO SOBRE APRECIAÇÃO DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS PELA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

22/10/1987 REFORMA MINISTERIAL.
w

05/10/1987 ALOCAÇÃO DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO DA LINHA 
BÁSICA FERROVIÁRIA DO NORDESTE. RACIONAMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA IMPOSTO A REGIÃO NORDESTINA.
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24/09/1987 SESSÃO ESPECIAL DESTINADA A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO EX- 
SENADOR FRANCISCO MENEZES PIMENTEL, PELO SEU CENTENÁRIO DE 
NASCIMENTO.

22/09/1987 AUDITORIA DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA, RESPOSTA AO DISCURSO 
DO SENADOR ITAMAR FRANCO.

24/08/1987 CONTENÇÃO DO DÉFICIT PÚBLICO. ENTREVISTA CONCEDIDA A 
REVISTA VEJA, PELO ECONOMISTA PÉRSIO ARIDA, INTITULADA 'NÃO 
EXISTEM MÁGICAS'.

17/08/1987 CRIAÇÃO DOS DISTRITOS DE EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA NO 
NORDESTE.

03/08/1987 DEFESA DO BANCO DO NORDESTE EM FACE DA LIMITAÇÃO DE SUAS 
ATIVIDADES À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROPOSTA EM 
ESTUDO SOBRE A REFORMULAÇÃO FINANCEIRA DO PAÍS.

28/07/1987 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO CONSTANTE NO 
SUBSTITUTIVO ORIUNDO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.

28/07/1987 DISCUSSÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

18/06/1987 NOTA OFICIAL DO PARTIDO, EM RESPOSTA AO PRONUNCIAMENTO DO 
DEPUTADO LUIZ SALOMÃO.

03/06/1987 CRÍTICA À ATUAÇÃO DO INCRA NO CEARÁ.

25/05/1987 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. JUROS COBRADOS 
PELOS BANCOS AOS AGRICULTORES NORDESTINOS.

18/05/1987 INTERPELAÇÃO AO MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES, DOS 
TRANSPORTES, SOBRE A CONVENIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DA 
FERROVIA NORTE-SUL, FACE À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS E A 
NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA EXISTENTE.

15/05/1987 PALESTRA DO DOUTOR FERNÃO BRACHER SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 
LETRAS DE CÂMBIO NO MERCADO DE CAPITAIS. DÍVIDA PÚBLICA 
FEDERAL.

04/05/1987 APOIO AO APELO DO SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
RELATIVO À UNIÃO INTERPARTIDÁRIA PARA SUCESSÃO PRESIDENCIAL. 
DENÚNCIAS PUBLICADAS NO JORNAL DO BRASIL ENVOLVENDO A 
CONDUÇÃO DO PLANO CRUZADO.

30/04/1987 VETO À INDICAÇÃO DO SENHOR TASSO JEREISSATI PARA OCUPAR O 
MINISTÉRIO DA FAZENDA.

27/04/1987 RETENÇÃO DO IMPOSTO COMPULSÓRIO PELA PETROBRÁS.

27/04/1987 REFLEXOS DO PLANO CRUZADO NA ECONOMIA DO NORDESTE, 
ESPECIALMENTE NO CEARÁ.
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23/04/1987 ASPECTOS DA EXPOSIÇÃO FEITA PELO MINISTRO DILSON FUNARO, NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOBRE A CONDUÇÃO DA POLÍTICA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GOVERNO.

24/03/1987 PROBLEMAS ECONÔMICOS VIVIDOS PELO PAÍS.

18/03/1987 O AUMENTO DO IMPOSTO DE RENDA.

30/06/1986 RETIFICAÇÃO DE NOTICIÁRIO VEICULADO NO JORNAL DO BRASIL, DE 
DOMINGO ÚLTIMO, SOB O TÍTULO 'TÁVORA DIZ QUE AJUDOU A IMPEDIR 
A CASSAÇÃO DE QUÉRCIA'. ENTREVISTA DO SENHOR MÁRIO BHERING, 
PRESIDENTE DA ELETROBRÁS, SOBRE O PROBLEMA ENERGÉTICO 
BRASILEIRO.

27/05/1986 CONFIRMAÇÃO DA DESCOBERTA DE PETRÓLEO NO POÇO DE MARLIN, 
NO LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APELO EM FAVOR DE 
UMA MAIOR EXPLORAÇÃO DAQUELA ÁREA.

22/05/1986 POSSE DO SR. OZIRES SILVA NA PRESIDÊNCIA DA PETROBRÁS.

15/04/1986 COMENTÁRIOS SOBRE A FALA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
DIRIGIDA ONTEM À NAÇÃO.

11/04/1986 REPAROS À NOTÍCIA VEICULADA EM ÓRGÃO DA IMPRENSA, 
RELACIONADO COM APARTES DO ORADOR. DO SENADOR CÉSAR CALS E 
DO SENADOR GASTÃO MULLER, A DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENADOR MARCONDES GADELHA EM EXALTAÇÃO À
TCHECOSLOVÁQUIA.

08/04/1986 PROPOSTA ADMINISTRATIVA PARA O CONTROLE DA DÍVIDA EXTERNA 
APRESENTADA PELO ORADOR, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DOS PAÍSES 
MEMBROS DA ALADI.

14/03/1986 APELO EM FAVOR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONSTANTES DA 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 5-SEPLAN, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE 
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO NORDESTE, E ESPECIALMENTE NO 
VALE DO JAGUARIBE-CE.

20/11/1985 SOLICITANDO À MESA DIRETORA DO SENADO QUE MANDE A 
ASSESSORIA EXAMINAR SE É SIGILOSA A INDAGAÇÃO QUE PRETENDE 
FAZER SOBRE AS RAZÕES QUE LEVARAM O BANCO CENTRAL DO 
BRASIL A AUTORIZAR A EMISSÃO DE AÇÕES AO BANCO AUXILIAR.

20/11/1985 LIQUIDAÇÃO DOS BANCOS COMIND, AUXILIAR E MAISONNAVE, 
DECRETADA ONTEM PELO GOVERNO.

14/10/1985 CONCESSÃO DE PRIORIDADE ABSOLUTA PARA RECUPERAÇÃO DO 
SISTEMA VIÁRIO DO NORDESTE, PRINCIPALMENTE DA RODOVIA 
FORTALEZA - TERESINA.

10/10/1985 APRECIAÇÃO AO DISCURSO DO ORADOR QUE O ANTECEDEU NA 
TRIBUNA, SENADOR SEVERO GOMES, RELATIVO À POLÍTICA 
ECONÔMICA DA NOVA REPÚBLICA.



291

08/10/1985

04/10/1985

03/10/1985

30/09/1985

25/09/1985

13/09/1985

11/09/1985

10/09/1985

04/09/1985

04/09/1985

29/08/1985

29/08/1985

27/08/1985

26/08/1985

26/08/1985

21/08/1985

ANÁLISES SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA GOVERNAMENTAL 
PARA O EXERCÍCIO DE 1986.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACORDO FIRMADO ENTRE AS LIDERANÇAS 
DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA E A FRENTE MUNICIPALISTA EM TORNO 
DA REFORMA TRIBUTÁRIA DE EMERGÊNCIA, TENDO EM VISTA O 
POSICIONAMENTO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY SOBRE O ASSUNTO.

ANÁLISE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 1986.

AUMENTO DA ASSISTÊNCIA OFICIAL AO DESENVOLVIMENTO-ODA, DO 
GOVERNO DO JAPÃO, DURANTE O PERÍODO DE 1986 A 1992, SEGUNDO O 
BOLETIM DE INFORMAÇÕES DA EMBAIXADA DAQUELE PAÍS.

DÉCIMO-OITAVO CONGRESSO DE INFORMÁTICA; SEXTO ENCONTRO, 
LATINO-AMERICANO DE INFORMÁTICA; E FEIRA DE INFORMÁTICA, 
RECENTEMENTE REALIZADOS NA CAPITAL PAULISTA.

PROJETO NORDESTE.

DÉFICIT PÚBLICO.

AGRESSÃO SOFRIDA PELO DELEGADO DA FUNAI, EM LONDRINA, PR, E 
SEU ASSESSOR, POR ÍNDIOS DAQUELA REGIÃO.

PROTESTO DAS CLASSES EMPRESARIAIS DO CEARÁ CONTRA MEDIDAS 
ADOTADAS PELO DIRETOR DA CARTEIRA DE CÂMBIO DO BANCO DO 
BRASIL, QUE ESTARIAM DISSOCIADAS DA REALIDADE NORDESTINA. 
DECRETO PRESIDENCIAL, RECENTEMENTE BAIXADO, RETIFICANDO 
DECRETO ANTERIOR DISPONDO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE 
INFORMÁTICA.

POLÍTICA DE COBERTURA DO DÉFICT PÚBLICO.

SOLICITANDO AO MINISTRO RONALDO COSTA COUTO, DO INTERIOR. 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA DE IRRIGAÇÃO FACE O PROJETO 
NORDESTE.

PROSSEGUIMENTO DA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 
PAÍS.

CONSIDERAÇÕES SOBRE DIVERGÊNCIAS DE OPINIÕES QUE ESTARIAM 
HAVENDO ENTRE OS MINISTROS DA ÁREA ECONÔMICA.

SOLICITANDO INFORMAÇÕES A PRESIDÊNCIA SOBRE O 
COMPARECIMENTO AO PLENÁRIO DO SENADO DO SENHOR MINISTRO 
DO INTERIOR.

HOMENAGEM AO MINISTRO FRANCISCO DORNELLES, DEMISSIONÁRIO 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

PROSSEGUIMENTO DE SUAS CONSIDERAÇÕES, INICIADAS EM SESSÃO 
ANTERIOR, A RESPEITO DO DÉFICIT PÚBLICO.
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20/08/1985

15/08/1985

14/08/1985

13/08/1985

08/08/1985

28/06/1985

27/06/1985

26/06/1985

26/06/1985

24/06/1985

21/06/1985

20/06/1985

07/06/1985

31/05/1985

30/05/1985

23/05/1985

ELEVAÇÃO DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. DÉFICIT PÚBLICO 
ORÇAMENTÁRIO.

DECLARAÇÕES ATRIBUÍDAS AO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, 
DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES E AO PRESIDENTE DO BANCO 
CENTRAL SOBRE ACORDO COM O FMI.

PROSSEGUIMENTO DA APRECIAÇÃO, INICIADA PELO ORADOR EM 
SESSÃO ANTERIOR, A DESPEITO DO DÉFICIT PÚBLICO.

EQUÍVOCO DA INCLUSÃO DO SEU NOME EM RELAÇÃO DE SENADORES 
AUSENTES DO PLENÁRIO, NA DATA QUE ESPECÍFICA. O PROBLEMA DO 
DÉFICIT PÚBLICO BRASILEIRO.

DÉFICIT PÚBLICO ORÇAMENTÁRIO.

PROPOSTA GOVERNAMENTAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
OPERACIONAL.

FINALIDADE DOS PRONUNCIAMENTOS FEITOS PELO ORADOR SOBRE A 
POLÍTICA ECONÔMICA DO ATUAL GOVERNO, TENDO EM VISTA 
AFIRMATIVA DE VICE-LÍDER DO PFL, FEITA NA SESSÃO DE ONTEM.

ENTENDIMENTOS HAVIDOS ENTRE AS LIDERANÇAS EM TORNO DA 
APRECIAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GOVERNO 
JOSÉ SARNEY.

APRECIAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ATUAL 
GOVERNO.

DADOS QUE SERÃO DISCUTIDOS NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, COM A 
LIDERANÇA DO GOVERNO, SOBRE O DESEMPENHO DA NOVA 
ADMINISTRAÇÃO NO SETOR ECONÔMICO.

IMPORTÂNCIA DA CPI QUE INVESTIGA A GESTÃO DAS EMPRESAS 
ESTATAIS E, EM ESPECIAL, NO CONCERNENTE À PETROBRÁS.

JUSTIFICANDO O PROJETO DE LEI DO SENADO 179/85, QUE DISPÕE 
SOBRE O CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS, NO PERÍODO DE PRIMEIRO DE JULHO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 1985.

DIVERGÊNCIAS DE OPINIÕES QUE ESTARIAM HAVENDO NA ÁREA 
ECONÔMICA E FINANCEIRA DO GOVERNO. POR OCASIÃO DE FÓRUM 
INTERNACIONAL SOBRE ECONOMIA BRASILEIRA, REALIZADO NO RIO 
DE JANEIRO.

FALTA DE UNIDADE DA EQUIPE ECONÔMICA DO ATUAL GOVERNO.

ANÁLISES AO DECRETO-LEI QUE CRIOU O CONIN.

SOLICITANDO A TRANSCRIÇÃO NOS ANAIS DO SENADO FEDERAL, DA 
NOTA DOS EX-MINISTROS DELFIM NETTO E ERNANE GALVÊAS, 
RESPONDENDO ACUSAÇÕES FEITAS POR MEMBROS DO MINISTÉRIO
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PÚBLICO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS QUE MENCIONA, SOBRE A 
POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GOVERNO.

21/05/1985 DECLARAÇÕES DO EX-MINISTRO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA AO TOMAR CONHECIMENTO DAS 
ACUSAÇÕES FORMULADAS PELO SUBPROCURADOR JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA.

20/05/1985 FALECIMENTO DE DONA MARIA ALBANIZA ROSA SARAZATE. 
DECLARAÇÕES DO MINISTRO DA DESBUROCRATIZAÇÃO COM RESPEITO 
AO ATENDIMENTO DISPENSADO, PELO GOVERNO FEDERAL, AOS 
ESTADOS E POPULAÇÕES DO NORDESTE, ATINGIDOS PELAS 
ENCHENTES, PARTICULARMENTE, O ESTADO DO CEARÁ.

16/05/1985 SOLICITAÇÃO DE COMISSÃO DE PROFESSORES DO ESTADO DO CEARÁ 
AO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM PROL DA 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O MAGISTÉRIO DAQUELE ESTADO.

15/05/1985 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA ECONÔMICA DA NOVA 
REPÚBLICA.

14/05/1985 INSTALAÇÃO, AMANHÃ, DO CONIN-CONSELHO NACIONAL DE 
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO. ENCAMINHANDO À MESA, 
REQUERIMENTO SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES QUE 
MENCIONA.

10/05/1985 CONVOCANDO AS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS COM ASSENTO NO 
SENADO, PARA DISCUTIREM AS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAL 
ADMINISTRAÇÃO NO SETOR FINANCEIRO-ECONÔMICO, EXPOSTAS PELO 
MINISTRO DA FAZENDA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA ÚLTIMA 
QUARTA-FEIRA.

07/05/1985 MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS DO ESTADO DO CEARÁ 
CONTRÁRIA À REFORMULAÇÃO DO FINOR.

03/05/1985 CALAMIDADES QUE SE ABATEM SOBRE O NORDESTE EM FACE DOS 
FATORES CLIMÁTICOS QUE ATINGEM AQUELA REGIÃO.

03/05/1985 HOMENAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-SENADOR JOÃO 
VILLAS BOAS.

03/05/1985 TELEX RECEBIDO DO PREFEITO DE IGUATU-CE, RELATANDO A 
CALAMIDADE QUE SE ABATEU SOBRE AQUELE MUNICÍPIO.

30/04/1985 INCONFORMISMO DO ORADOR PELO VETO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA A PARTES DO PROJETO DE LEI DE INFORMÁTICA.

25/04/1985 HOMENAGEM PÓSTUMA AO PRESIDENTE TANCREDO NEVES.

19/04/1985 APRECIAÇÃO DE INFORMES DO MINISTRO DA FAZENDA SOBRE A 
SITUAÇÃO DA ECONOMIA EM NOSSOS PAIS.

15/04/1985 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL 'DIÁRIO DO 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE HOJE, DE AUTORIA DE ALOYSIO BIONDI.
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08/04/1985

02/04/1985

26/03/1985

22/03/1985

03/12/1984

31/10/1984

30/10/1984

18/10/1984

20/06/1984

24/05/1984

1 1/05/1984

09/05/1984

04/05/1984

DEFESA DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O COMBATE ÀS 
ENCHENTES QUE ASSOLAM O NORDESTE, EM ESPECIAL, O ESTADO DO 
CEARÁ.

DECRETOS DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY RELATIVOS A PROGRAMAS 
DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORDESTE.

ATO DO GOVERNADOR GONZAGA MOTA QUE IMPEDE A 
RETRANSMISSÃO PELA TV-CIDADE DE FORTALEZA DOS PROGRAMAS 
DA REDE BANDEIRANTE.

ANÁLISE DE DECRETO-LEI E DE DECRETOS BAIXADOS PELO SENHOR 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, 
PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 15 DE MARÇO DO 
CORRENTE ANO, E EM ESPECIAL O DECRETO 91.146, QUE CRIA O 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DISPÕE SOBRE SUA 
ESTRUTURA, TRANSFERINDO-LHE OS ÓRGÃOS QUE MENCIONA, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

APRESENTANDO À CASA PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE OS 
DIREITOS RELATIVOS A SOFTWARE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MANIFESTAÇÃO DE PESAR PELO ASSASSINATO DA SENHORA INDIRA 
GHANDI, PRIMEIRA MINISTRA DA ÍNDIA.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A 
POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA, SANCIONADO, COM VETOS, 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

ESCLARECIMENTOS SOBRE TRATAMENTO DISPENSADO PELO GOVERNO 
FEDERAL AO GOVERNO DE GOIÁS, A PROPÓSITO DE PRONUNCIAMENTO 
RECENTE, NO SENADO FEDERAL, DO SENADOR HENRIQUE SANTILLO 
NESSE SENTIDO.

ESCLARECIMENTOS RELATIVOS AOS FINANCIAMENTOS DA REGIÃO 
NORDESTINA FEITOS À 1TAIPU BINACIONAL, A PROPÓSITO DE 
DISCURSO DO SENADOR FÁBIO LUCENA SOBRE O ASSUNTO.

INDAGANDO AO MINISTRO JARBAS PASSARINHO, SOBRE SUA ATUAÇÃO 
ANTE OS DÉBITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ESPECIAL SOBRE A 
SITUAÇÃO DO FINSOCIAL.

TRANSCURSO DO DIA DA CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL.

CARTA AO SENADOR DINARTE MARIZ, DIRIGIDA AO SENADOR JOSÉ 
SARNEY, REAFIRMANDO DELEGAÇÃO AO DEPUTADO PAULO MALUF 
PARA CONTRAPOR-SE, EM NOME DE SUA EXCELÊNCIA, A ALTERAÇÕES 
NAS REGRAS ESTABELECIDAS PARA A ESCOLHA DO SUCESSOR DO 
PRESIDENTE JOÃO FIGUEIREDO.

ANÁLISE DAS SUGESTÕES PROPOSTAS EM RECENTE PRONUNCIAMENTO 
PELO SENADOR CID SAMPAIO, QUANDO FOCALIZOU O ENDIVIDAMENTO 
EXTERNO DO PAÍS.
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03/05/1984 ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À INCIDENTE HAVIDO NAS LINHAS DE 
TRANSMISSÃO DA REGIÃO SUDESTE DO PAÍS, A PROPÓSITO DE 
DISCURSO DO SENHOR ROBERTO SATURNINO SOBRE O ASSUNTO.

28/03/1984 NOTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SOBRE A DIVULGAÇÃO PELA 
IMPRENSA, DE PARTE DO RELATÓRIO ELABORADO PELA COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA INSTITUÍDA POR AQUELE ÓRGÃO, PARA APURAR A 
ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NAS EMPRESAS DO GRUPO FINANCEIRO 
COROA.

26/03/1984 CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA NO CEARÁ.

21/03/1984 LIBERAÇÃO, PELO MINISTRO DA FAZENDA, DOS RECURSOS 
CORRESPONDENTES AOS DOIS TERÇOS DAS COTAS DO FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. REFERENTES AO MÊS 
DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

19/03/1984 ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOBRE 
A REDUÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DO FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

16/03/1984 PROTESTANDO APRESENTAR. OPORTUNAMENTE, ESCLARECIMENTOS 
AO SENADOR ITAMAR FRANCO SOBRE MEDIDA ADOTADA PELA SEPLAN 
NO CONCERNENTE À DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DO FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

16/03/1984 INFORMAÇÕES INICIAIS COLHIDAS JUNTO À SECRETARIA GERAL DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA, A PROPÓSITO DA RETENÇÃO DE DOIS 
TERÇOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
PELO BANCO DO BRASIL.

12/03/1984 ELEIÇÃO DO MINISTRO JOÃO BAENA SOARES PARA EXERCER O CARGO 
DE SECRETÁRIO GERAL DA OEA.

25/11/1983 SÍNTESE DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PRESENTE ANO, PELA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, QUE INVESTIGA FATOS 
REALIZADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 
SOBRE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A POLÔNIA.

20/10/1983 CONCLAMAÇÃO AO ENTENDIMENTO POLÍTICO EM TORNO DE 
SOLUÇÕES PARA A ATUAL CRISE DO PAÍS.

13/10/1983 REPARO A NOTICIÁRIO DA REVISTA VISÃO, DE 3 DE OUTUBRO ÚLTIMO, 
QUE REPRODUZ DE MANEIRA INCOMPLETA AFIRMATIVA DO ORADOR. 
QUANDO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, AO INAUGURAR 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA EM FORTALEZA.

11/10/1983 EXPLICAÇÕES RELATIVAS À AÇÃO GOVERNAMENTAL NO CHAMADO 
CONDOMÍNIO BARRO PRETO, TENDO EM VISTA DENÚNCIAS 
FORMULADAS EM DISCURSO PELO SENHOR ÁLVARO DIAS.

13/09/1983 HOMENAGEM AO SENADOR DINARTE MARIZ PELA PASSAGEM DO SEU 
OCTOGÉSIMO ANIVERSÁRIO.
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13/09/1983 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DO SENADOR ROBERTO 
SATURNINO, NO TOCANTE A CONVERGÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PARA O ENCONTRO DE SOLUÇÕES SOBRE OS 
PROBLEMAS QUE AFETAM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL.

02/09/1983 EXPEDIENTE DO PRESIDENTE DO BNH, REFUTANDO DECLARAÇÕES 
ATRIBUÍDAS AO DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO A RESPEITO DE 
GESTÕES DO MINISTRO ERNANE GALVÊAS EM PROL DA 
INCORPORAÇÃO DA DELFIN PELA CORRETORA COROA.

26/08/1983 ESCLARECIMENTOS EM NOME DA MAIORIA SOBRE AS NEGOCIAÇÕES 
COMERCIAIS E FINANCEIRAS LEVADAS A EFEITO PELO BRASIL COM A 
POLÔNIA.

18/08/1983 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DECLARAÇÃO DA MORATÓRIA COM
RELAÇÃO À ATUAL DÍVIDA EXTERNA DO PAÍS.

15/08/1983 ESCLARECIMENTO DE DENUNCIAS TRAZIDAS A TRIBUNA PELO SR. 
JOÃO CALMON.

09/08/1983 IMPROCEDÊNCIA DAS CRÍTICAS DOS SRS. HUMBERTO LUCENA E 
ITAMAR FRANCO AOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO BRASIL COM O 
FMI.

23/06/1983 RESPOSTA AO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR PEDRO SIMON, NO 
CONCERNENTE ÀS RESTRIÇÕES FEITAS À CONDUÇÃO DA POLÍTICA 
ECONÔMICA DO PAÍS.

14/06/1983 ENCAMINHAMENTO AO SENADOR ITAMAR FRANCO DE DOCUMENTOS 
ATINENTES AOS ACORDOS FIRMADOS NA ÁREA ECONÔMICA PELO 
BRASIL NO EXTERIOR.

13/06/1983 AVANÇOS TECNOLÓGICOS CONSEGUIDOS, NO ESTADO DO CEARÁ, 
PARA A OBTENÇÃO DO ÁLCOOL DA MADEIRA.

10/06/1983 COMENTÁRIOS SOBRE A NOTA DIVULGADA PELA DIREÇÃO DO PMDB 
SOBRE AS MUDANÇAS INTRODUZIDAS PELO GOVERNO NA POLÍTICA 
ECONÔMICA.

07/06/1983 APRESENTANDO AOS SRS. SENADORES O TEXTO DOS PROJETOS 
NÚMEROS 1 E 2, FIRMADOS PELO BRASIL NO EXTERIOR, COMO PARTE 
DAS NEGOCIAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO 
MONETÁRIO INTERNACIONAL.

25/05/1983 CONSIDERAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE SENADORES 
OPOSICIONISTAS FEITAS EM SESSÃO ANTERIOR, RELATIVAMENTE AOS 
PROJETOS 1 E 2 FORMULADOS PELO BRASIL JUNTO AO FUNDO 
MONETÁRIO INTERNACIONAL.

24/05/1983 SESSÃO ESPECIAL DESTINADA A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO EX- 
SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO.

19/05/1983 ENFOQUE SOBRE O TEMA ABORDADO PELO SENADOR HENRIQUE 
SANTILLO - REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES DAS CASAS FINANCIADAS 
PELO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO-BNH.
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17/05/1983

06/05/1983

03/05/1983

27/04/1983

26/04/1983

19/04/1983

05/04/1983

04/04/1983

23/03/1983

17/03/1983

09/03/1983

03/03/1983

05/12/1978

21/09/1978

19/09/1978

14/09/1978

04/08/1978

INTERPELAÇÃO AO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, DELFIM NETTO 
SOBRE A DÍVIDA EXTERNA E SUA ADMINISTRAÇÃO PELO GOVERNO 
FEDERAL.

ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PESAR PELO 
FALECIMENTO DO SENADOR TARSO DUTRA, PDS, RS.

HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE GETÚLIO VARGAS.

RESPOSTA A PRONUNCIAMENTO DO SENADOR SEVERO GOMES, FEITO 
EM SESSÃO ANTERIOR, DE CRÍTICA À POLÍTICA ECONÔMICO- 
FINANCEIRA DO GOVERNO.

INTERPELAÇÃO AO MINISTRO AMAURY STABILE, DA AGRICULTURA, 
SOBRE CONTRATO DA EMPRESA CAPEMI PARA O DESMATAMENTO DA 
ÁREA DA BACIA DE INUNDAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ E O 
PROSSEGUIMENTO DESSES TRABALHOS.

RESPOSTA ÀS CRÍTICAS FORMULADAS POR MEMBROS DA OPOSIÇÃO, À 
POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GOVERNO NA PARTE 
REFERENTE AOS JUROS INTERNOS.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INCIDENTES OCORRIDOS NAS RUAS DA 
CIDADE DE SÃO PAULO.

RESPOSTA AO DISCURSO PROFERIDO NA PRESENTE SESSÃO PELO 
SENADOR LUIZ CAVALCANTE, RELATIVO À INFLAÇÃO NO PAÍS.

INTERPELAÇÃO FEITA AO SENHOR MINISTRO ERNANE GALVÊAS A 
RESPEITO DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA.

REPAROS AO PRONUNCIAMENTO DO SENHOR PEDRO SIMON QUE O 
ANTECEDEU NA TRIBUNA.

ANÁLISE SOBRE O ENDIVIDAMENTO EXTERNO DO BRASIL.

HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX-SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO.

APRESENTA SUAS DESPEDIDAS AO SENADO. AO TÉRMINO DE SEU 
MANDATO.

CONCLUSÃO DAS CONSIDERAÇÕES INICIADAS EM SESSÃO ANTERIOR, 
CONTESTANDO ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ALEMÃ, 
DEPRECIATIVO DO ACORDO NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA.

CONTESTA ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ALEMÃ, DEPRECIATIVO 
DO ACORDO NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DOS 
RECURSOS DO (PIS), (PASEP), TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE 
DEBATES, NESTA CASA SOBRE A MATÉRIA.

CONGRATULA-SE COM O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA PELA 
APROVAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL DE FORTALEZA, (CE).
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03/08/1978

18/05/1978

17/05/1978

15/05/1978

12/05/1978

10/05/1978

08/05/1978

04/05/1978

26/04/1978

25/04/1978

17/04/1978

REPAROS AO PRONUNCIAMENTO FEITO NA SESSÃO ANTERIOR PELO 
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA, QUANDO ANALISOU TRECHOS DO 
DISCURSO PROFERIDO PELO GENERAL JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO NA 
CIDADE DE LAJES, SC, A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PAÍS.

POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELO GOVERNO FEDERAL, TENDO EM 
VISTA PRONUNCIAMENTO FEITO PELO SENADOR FRANCO MONTORO 
SOBRE O ASSUNTO.

PROSSEGUIMENTO DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA SALARIAL 
ADOTADA PELO GOVERNO FEDERAL, TENDO EM VISTA DISCURSO 
PROFERIDO SOBRE O ASSUNTO PELO SENADOR FRANCO MONTORO.

PROSSEGUIMENTO DAS CONSIDERAÇÕES, INICIADAS NA SESSÃO 
ANTERIOR, SOBRE A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELO GOVERNO 
FEDERAL, TENDO EM VISTA DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR 
FRANCO MONTORO SOBRE O ASSUNTO.

PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, DE UMA SÉRIE, REFERENTE À POLÍTICA 
SALARIAL DO GOVERNO, TENDO EM VISTA DISCURSO DO SENADOR 
FRANCO MONTORO SOBRE O ASSUNTO.

ESCLARECIMENTOS DO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ÀS INDAGAÇÕES DO SENADOR ROBERTO SATURNINO SOBRE AS 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS DAQUELE ÓRGÃO, 
ESPECIALMENTE NO SETOR IMOBILIÁRIO.

CONSIDERAÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS PELA (AÇOMINAS), A 
PROPÓSITO DE PRONUNCIAMENTO DO SENADOR ITAMAR FRANCO 
SOBRE O ASSUNTO.

ESCLARECIMENTOS SOBRE DADOS ALUDIDOS POR SUA EXCELÊNCIA 
EM RECENTE REUNIÃO DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA DO 
SENADO E DA CÂMARA, SOBRE OS GASTOS DO PAÍS COM O PROGRAMA 
NUCLEAR, FACE NOTÍCIA DIVULGADA POR ÓRGÃO DA IMPRENSA 
SOBRE O ASSUNTO.

ESCLARECIMENTOS A TÓPICOS DE RECENTE PRONUNCIAMENTO DO 
SENADOR PAULO BROSSARD, NA PARTE REFERENTE AO EPISÓDIO 
ENVOLVENDO O BANCO ECONÔMICO, A CORRETORA (SOCOPA) E O 
BANCO INTERCONTINENTAL DE INVESTIMENTOS.

APROVAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, DO IV PLANO 
DE EXPANSÃO DE UNIDADES OPERADORAS DO BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL.

PROSSEGUIMENTO DAS RESPOSTAS ÀS CRÍTICAS FEITAS PELO 
SENADOR PAULO BROSSARD, EM DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 
11 DE ABRIL ÚLTIMO, QUANDO DA APRECIAÇÃO POR SUA EXCELÊNCIA 
DA MENSAGEM PRESIDENCIAL AO CONGRESSO, NAS PARTES 
REFERENTES À DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA, ACIDENTES DO 
TRABALHO E MORTALIDADE INFANTIL EM SÃO PAULO.
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13/04/1978 APRECIAÇÃO DO DISCURSO DO SENADOR PAULO BROSSARD, NA PARTE 
REFERENTE À DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA.

* 12/04/1978 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO ATUAL E PASSADA DA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TENDO EM VISTA CRÍTICAS 
LEVANTADAS PELA BANCADA DA OPOSIÇÃO, NO QUE TANGE À BOA 
GESTÃO DOS RECURSOS DAQUELE ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO.

11/04/1978 PROTESTA ABORDAR A POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 
GOVERNO A PROPÓSITO DO DISCURSO PROFERIDO NA PRESENTE 
SESSÃO PELO SENADOR PAULO BROSSARD.

03/04/1978 SERVIÇOS PRESTADOS PELA (INTERBRÁS) A EMPRESA PRIVADA 
NACIONAL.

30/03/1978 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRONUNCIAMENTO DO SENADOR EVELÁSIO 
VIEIRA A RESPEITO DE DISTORÇÕES NA ECONOMIA BRASILEIRA.

« 21/03/1978 ESCLARECIMENTOS SOBRE FATOS ARROLADOS NA DENÚNCIA 
FOCALIZADA PELO SENADOR LÁZARO BARBOZA SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO DE UMA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
DESTINADA A APURAR ACUSAÇÃO FORMULADA PELO SENHOR KURT 
RUDOLF MIROW, A RESPEITO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA 
MAIORIA DAS EMPRESAS ESTATAIS BRASILEIRAS.

15/03/1978 VISITA DO PRESIDENTE GEISEL À REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA.

13/03/1978 PROTESTA, OPORTUNAMENTE, RESPONDER COM DADOS
ESCLARECEDORES AO DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR ITAMAR 
FRANCO, SOBRE O ÍNDICE DE PREÇO AO NÍVEL DO CONSUMIDOR, NA 
CIDADE DE BELO HORIZONTE.

02/12/1977

♦

O PAPEL DA AGRICULTURA NO CRESCIMENTO ECONÔMICO, COMO 
RESPOSTA A CRÍTICAS FEITAS AO SETOR AGROPECUÁRIO POR 
MEMBROS DA OPOSIÇÃO.

02/12/1977 TELEX RECEBIDO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, 
COMUNICANDO A CONCLUSÃO DE EXAME CADAVÉRICO NO VIGIA JOSE 
TEÓFILO DA SILVA, A PROPÓSITO DO PRONUNCIAMENTO FEITO PELO 
SENADOR LÁZARO BARBOZA.

28/11/1977 POSIÇÃO ADOTADA PELO GOVERNO FEDERAL, NO QUE DIZ RESPEITO À 
POLÍTICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO, ANTEO
PRONUNCIAMENTO DO SENADOR EVANDRO CARREIRA.

25/11/1977 TELEX DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, DE 
ESCLARECIMENTOS A PROPOSITO DE NOTICIÁRIO DO JORNAL 'O 
ESTADO DE S.PAULO’, DIVULGADO NA IMPRENSA LOCAL, A RESPEITO 
DA MORTE DE JOSE TEÓFILO DA SILVA, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE 
FARIAS BRITO, (CE). EDITORIAL PUBLICADO EM 'O ESTADO DE S.PAULO', 
APRECIATIVO DA EVOLUÇÃO DA DIPLOMACIA BRASILEIRA.

22/11/1977 DEFESA DO MODELO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
ANTE CRÍTICAS FORMULADAS POR MEMBROS DA OPOSIÇÃO.
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21/11/1977 CARÁTER CONFLITANTE DAS TESES DEFENDIDAS PELA (CEPAL) SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO E A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 
GOVERNO, FACE INDAGAÇÃO FEITA PELO SENADOR GILVAN ROCHA A 
RESPEITO DE DADOS DIVULGADOS POR AQUELE ÓRGÃO E OS 
APRESENTADOS PELO GOVERNO BRASILEIRO, NO QUE CONCERNE À 
RENDA PER CAPITA' DO PAÍS. CONCLUSÃO DOS ESCLARECIMENTOS 
SOBRE CRÍTICAS FORMULADAS POR MEMBRO DA OPOSIÇÃO, A 
RESPEITO DA CONDUTA ADOTADA PELA (PORTOBRÁS) NO 
DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

18/11/1977 LANÇAMENTO. EM RECINTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, 
DO LIVRO ‘IDEOLOGIA DO FAVOR: CURRAL E CABRESTO’, DE AUTORIA 
DO JORNALISTA LUSTOSA DA COSTA. CONCESSÃO DO TÍTULO DE 
‘CIDADÃO CEARENSE' ÀQUELE JORNALISTA.

14/11/1977 ESCLARECIMENTOS A CRÍTICAS FORMULADAS POR MEMBROS DA 
OPOSIÇÃO, NO TOCANTE À ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL DA 
PORTOBRÁS; A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL- 
PROALCOOL; E A TECNOLOGIA NUCLEAR PREVISTA NO ACORDO 
BRASIL-ALEMANHA.

11/11/1977 REFUTA ACUSAÇÕES VEICULADAS EM DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENHOR MÁRIO FROTA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE PRÁTICA 
DESABONADORA POR PARTE DO DIRETOR-GERAL DO (DNER) E DO 
CHEFE DO PRIMEIRO DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL, COM SEDE EM 
MANAUS.

07/11/1977 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NUCLEAR CONSOANTE O ACORDO 
BRASIL-ALEMANHA.

25/10/1977 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO ASSUNTO TRATADO PELO SENADOR 
EVELÁSIO VIEIRA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA NÃO 
CONVENCIONAL.

24/10/1977 APRESENTA DADOS SOBRE O ‘SUPERÁVIT’ DA NOSSA BALANÇA 
COMERCIAL NO CORRENTE ANO, FACE PUBLICAÇÃO ERRÔNEA SOBRE O 
ASSUNTO, DIVULGADA POR ÓRGÃOS DA IMPRENSA.

21/10/1977 PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS E EFETIVAS, DETERMINADAS PELO 
PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONCERNENTES AO ORÇAMENTO DO 
FINOR E À CONCRETIZAÇÃO DO COMPLEXO-INDUSTRIAL-PORTUÁRIO 
DE SUAPE.

20/10/1977 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO ‘LICEU DO CEARÁ’.

19/10/1977 SUSPENSÃO, PELO BANCO DO BRASIL, DA COBRANÇA DE RETENÇÕES A 
QUE ESTÃO SUJEITOS USINEIROS E FORNECEDORES DE CANA-DE- 
AÇÚCAR. POSICIONAMENTO DO GOVERNO FEDERAL EM FAVOR DA 
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL-PORTUÁRIO DE SUAPE, EM 
PERNAMBUCO.

17/10/1977 ESCLARECIMENTOS SOBRE A TAXA DE JUROS DOS EMPRÉSTIMOS 
OBTIDOS PELO BRASIL NO EXTERIOR, ANTE DECLARAÇÕES SOBRE O 
ASSUNTO, EXPENDIDAS PELO SENADOR ROBERTO SATURNINO.
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04/08/1977

17/10/1977 HOMENAGEM DE PESAR PELO PASSAMENTO DE FILEMON FERNANDES 
TELES.

14/10/1977 PUBLICAÇÃO PELA COMISSÃO COORDENADORA DE ESTUDOS DO 
NORDESTE, (COCENE), DO TOMO FINAL DO ESTUDO 1 DAQUELA 
COMISSÃO, CONTENDO O TEOR DO ‘SEMINÁRIO SOBRE PROGRAMAS DE 
ESTÍMULOS E INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE’, 
REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA.

13/10/1977 APRESENTAÇÃO À CASA DO TOMO FINAL DO ESTUDO NÚMERO 1, DA 
COMISSÃO COORDENADORA DE ESTUDOS DO NORDESTE, COCENE.

14/09/1977 ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA INTERVENÇÃO DO GOVERNO 
FEDERAL NA (RIOCELL) E DA SITUAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA DE 
MEDICINA, DE PORTO ALEGRE, COMO RESPOSTA A DISCURSOS 
PROFERIDOS PELO SENADOR PAULO BROSSARD, SOBRE A MATÉRIA.

08/09/1977 COMEMORA O CENTENÁRIO DE FALECIMENTO DO SENADOR THOMAZ 
POMPEU DE SOUSA BRASIL.

01/09/1977 RESPOSTA AO DISCURSO PROFERIDO EM RECENTE SESSÃO ANTERIOR 
PELO SENADOR PAULO BROSSARD, A RESPEITO DO APOIO FINANCEIRO 
CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL À EMPRESA ‘RIO GRANDE 
COMPANHIA DE CELULOSE DO SUL’, (RIOCELL).

31/08/1977 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO DISCURSO DO SENADOR PAULO 
BROSSARD, NO QUAL ABORDOU A CONCESSÃO DE AUXILIO 
FINANCEIRO, PELO GOVERNO FEDERAL, À ‘RIO GRANDE COMPANHIA 
DE CELULOSE DO SUL’, (RIOCELL).

18/08/1977 COMUNICANDO À CASA RESPOSTA QUE SERA DADA, EM NOME DA 
LIDERANÇA, PELO SENADOR MATTOS LEÃO AO DISCURSO DO SENADOR 
PAULO BROSSARD, A RESPEITO DO PROBLEMA DA SOJA. COMENTÁRIOS 
RELATIVOS À EXPORTAÇÃO DE FEIJÃO-PRETO, ANUNCIADA PELO 
MINISTRO DA AGRICULTURA.

17/08/1977 DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA.

12/08/1977 MONTANTE DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA EM 1976.

DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS OFICIAIS SOBRE A DÍVIDA 
EXTERNA DO PAÍS, FACE CRÍTICAS FORMULADAS PELO SENADOR 
FRANCO MONTORO.

03/08/1977 RECONHECIMENTO, PELA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATÔMICA, DA ATUAÇÃO DESENVOLVIDA PELO PROFESSOR HERVÁSIO 
CARVALHO GUIMARÃES, EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA 
ENERGIA NUCLEAR PARA FINS PACÍFICOS. PRONUNCIAMENTO DO 
PROFESSOR ARGENTINO JORGE SOBATO, PUBLICADO NO 'JORNAL DO 
BRASIL’, SOBRE O PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO.

29/06/1977 REFUTA CRÍTICAS FEITAS À POLÍTICA DO GOVERNO NO CAMPO SÓCIO- 
ECONÔMICO-FINANCEIRO, PELO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO.
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27/06/1977 PROMETE RESPONDER, OPORTUNAMENTE, AO PRONUNCIAMENTO DO 
SENADOR PAULO BROSSARD. ESCLARECIMENTOS SOBRE DISCURSO DE 
SUA AUTORIA RELATIVO À REUNIÃO REALIZADA PELO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL, NA QUAL FORAM REAVALIADAS AS 
PRINCIPAIS CONTAS DO ORÇAMENTO MONETÁRIO, DE MODO A 
MANTER, PARA O ANO EM CURSO, AS METAS BÁSICAS FIXADAS EM 
JANEIRO, ANTE OBSERVAÇÕES DO SENADOR DIRCEU CARDOSO SOBRE 
O ASSUNTO.

23/06/1977 NOTA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL SOBRE A REUNIÃO NA 
QUAL FORAM REAVALIADAS AS PRINCIPAIS CONTAS DO ORÇAMENTO 
MONETÁRIO, DE MODO A MANTER PARA O ANO EM CURSO AS METAS 
BÁSICAS FIXADAS EM JANEIRO.

22/06/1977 PROSSEGUE NAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROBLEMAS QUE 
ENVOLVEM A CONSTRUÇÃO DA 'FERROVIA DO AÇO'.

21/06/1977 REPAROS AO DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR PAULO BROSSARD, 
A RESPEITO DA CONSTRUÇÃO DA 'FERROVIA DO AÇO'.

20/06/1977 PROMETE ABORDAR O PROBLEMA DA 'FERROVIA DO AÇO', TENDO EM 
VISTA PRONUNCIAMENTOS FEITOS PELO SENADOR PAULO BROSSARD 
SOBRE O ASSUNTO. PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA (PETROBRÁS), 
OBJETIVANDO UMA MELHOR DEFINIÇÃO, A CURTO PRAZO, DAS 
POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO DAS RESERVAS DE
HIDROCARBONETOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO PAÍS.

23/05/1977 O PROBLEMA DA PESCA NO BRASIL, TENDO EM VISTA REPORTAGENS 
PUBLICADAS EM ÓRGÃOS DA IMPRENSA CARIOCA SOBRE AS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA (SUDEPE).

23/05/1977 ESCLARECIMENTOS SOBRE COMENTÁRIOS INFUNDADOS QUE, A 
RESPEITO DO PRONUNCIAMENTO DO CHANCELER AZEREDO DA 
SILVEIRA PERANTE A COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO 
SENADO FEDERAL, SURGIRAM NA IMPRENSA BRASILEIRA E SUL- 
AMERICANA.

20/05/1977 RESPOSTA AO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR PAULO BROSSARD, 
SOBRE A INTERVENÇÃO DECRETADA PELO GOVERNO NA FIAÇÃO E 
TECELAGEM LUTFALLA.

19/05/1977 PROSSEGUIMENTO DE SUAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE QUESTÕES 
FORMULADAS PELO SENADOR ROBERTO SATURNINO, ATRAVÉS DE 
DISCURSOS E DE DECLARAÇÕES À IMPRENSA, A RESPEITO DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL.

17/05/1977 DEFESA DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
ADOTADO PELO GOVERNO, TENDO EM VISTA CRÍTICAS FORMULADAS 
PELO SENADOR EVELÁSIO VIEIRA.

11/05/1977 COMUNICAÇÃO À CASA DE RESOLUÇÃO APROVADA PELO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL, REFERENTE À DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO 
EM EMPRESAS DO GRUPO UNIÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS, UEB.
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10/05/1977 O FUNCIONAMENTO DO 'OPEN MARKET, FACE ÀS CRÍTICAS 
FORMULADAS AO SISTEMA PELO SENADOR ROBERTO SATURNINO.

06/05/1977 O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO, TENDO EM VISTA CRÍTICAS 
FORMULADAS PELO SENADOR ROBERTO SATURNINO.

03/05/1977 A AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS GESTÕES FINANCEIRAS JUNTO AO 
GRUPO LUTFALLA, TENDO EM VISTA REFERÊNCIAS FEITAS PELO 
SENADOR ROBERTO SATURNINO. IRREVERSIBILIDADE DO ACORDO DE 
BONN.

02/05/1977 FIXAÇÃO DO ATUAL SALÁRIO MÍNIMO COMO ETAPA CONQUISTADA 
PARA MELHOR REDISTRIBUIÇÃO DA RENDA, SEGUNDO DOCUMENTO 
FIRMADO POR ECONOMISTA-DIRETOR DO (DIEESE).

29/04/1977 ESCLARECIMENTOS INICIAIS A RESPEITO DO ENVOLVIMENTO DO 
MINISTRO REIS VELLOSO, NAS GESTÕES DO GRUPO LUTFALLA COM 
AUTORIDADES MONETÁRIAS, E DO COMPARECIMENTO DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA À REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
PAULISTA, PRESIDIDA PELO ADVOGADO-ADMINISTRATIVO DAQUELE 
GRUPO, TENDO EM VISTA REFERÊNCIAS FEITAS PELO SENADOR 
ROBERTO SATURNINO.

29/04/1977 CONSIDERAÇÕES SOBRE TÓPICO DE APARTES AO PRONUNCIAMENTO 
DO SENADOR AGENOR MARIA, SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO.

31/03/1977 EXPLICAÇÕES RELATIVAS AO ASSUNTO TRATADO PELO SENADOR LUIZ 
CAVALCANTE, A RESPEITO DE AFIRMAÇÕES DO SENHOR MINISTRO DA 
FAZENDA, PROFERIDAS NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA.

25/03/1977 RETIFICAÇÕES DE ASSERTIVAS DO SENADOR AGENOR MARIA CONTRA 
A CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS PARA A EXPANSÃO DE 
SEUS SERVIÇOS.

23/03/1977 INFORMAÇÕES SOBRE DADOS MENCIONADOS PELO MINISTRO DA 
FAZENDA, EM CONFERÊNCIA PROFERIDA NA ESCOLA SUPERIOR DE 
GUERRA, RELATIVOS À RELAÇÃO ANUAL ENTRE SERVIÇOS DE DÍVIDA E 
EXPORTAÇÕES, OBJETO DO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR LUIZ 
CAVALCANTE.

16/03/1977 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERAL EM 
ATENDIMENTO AOS RECLAMOS DAS INDUSTRIAS NORDESTINAS DE 
EXTRAÇÃO DE FIBRAS VEGETAIS E DO DESCAROÇAMENTO DE 
ALGODÃO, TENDO EM VISTA PRONUNCIAMENTO DO SENADOR AGENOR 
MARIA.

10/03/1977 LANÇAMENTO DE DOCUMENTO CONTENDO DIRETRIZES E INTENÇÕES 
DO GOVERNO FEDERAL NO TOCANTE A POLÍTICA ENERGÉTICA 
NUCLEAR BRASILEIRA.

09/03/1977 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPUBLICA QUE SUSPENDEU A IMPLANTAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
RESTITUÍVEL.
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28/10/1976 ENTREVISTA DO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL COM MEMBROS DA 
BANCADA NORDESTINA, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES LIGADOS A 
REGIÃO, ANTE APROVAÇÃO DO DECRETO-LEI 1478/76, QUE ALTERA 
DISPOSITIVOS DO DECRETO-LEI 1376/74, RELATIVOS AOS FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS DO NORDESTE, DA AMAZÔNIA E SETORIAIS. EMENDAS 
APRESENTADAS E APROVADAS PELO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA 74/76, QUE DISPÕE SOBRE AS SOCIEDADES POR AÇÕES, A FIM 
DE RESGUARDAR OS INTERESSES DA AMAZÔNIA E DO NORDESTE.

26/10/1976 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO PRONUNCIAMENTO DO SENHOR 
PAULO BROSSARD, REFERENTE A ARBITRARIEDADES QUE ESTARIAM 
SENDO PRATICADAS POR SETORES DAS POLICIAS FEDERAL E 
ESTADUAL.

26/10/1976 LANÇAMENTO PELO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL DE PROJETO 
SIDERÚRGICO EM JUIZ DE FORA, (MG).

19/10/1976 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO LICEU DO CEARA.

15/10/1976 LISURA DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 
ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO FOCALIZADA PELO SENADOR DINARTE 
MARIZ.

15/10/1976 POSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SOBRE A TRANSAÇÃO REALIZADA 
PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ COM A EMPRESA ALPHA DE 
CAFÉ SOLÚVEL, TENDO EM VISTA PRONUNCIAMENTO DO SENADOR 
DINARTE MARIZ.

07/10/1976 DECLARAÇÕES DO SENHOR MÁRIO DAVID ANDREAZZA, PUBLICADAS 
EM ÓRGÃOS DA IMPRENSA CARIOCA, DE RESPOSTA A CRÍTICAS 
FORMULADAS, POR PARTE DA OPOSIÇÃO, A OBRAS REALIZADAS NO 
PERÍODO DE SUA GESTÃO A FRENTE DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, DO GOVERNO DO PRESIDENTE MÉDICI.

05/10/1976 RESPOSTA AO DISCURSO DO SENADOR LEITE CHAVES, REFERENTE A 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PODER EXECUTIVO SOBRE A 
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL INDIRETA.

04/10/1976 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ASSUNTO ABORDADO PELO SENHOR LEITE 
CHAVES, REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE DIRETORES DE EMPRESAS 
ESTATAIS.

28/09/1976 HOMENAGEM AO GENERAL JURANDYR BIZARRIA MAMEDE, NO 
MOMENTO EM QUE SE AFASTA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.

22/09/1976 OPERAÇÕES COMERCIAIS FIRMADAS PELO BRASIL COM O JAPÃO. POR 
OCASIÃO DA VISITA REALIZADA PELO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL 
ÀQUELE PAIS.

10/09/1976 ESCLARECIMENTOS A INDAGAÇÕES FEITAS PELO SENHOR ITAMAR 
FRANCO, A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DO BANCO MUNDIAL NOS 
FINANCIAMENTOS A SIDERURGIA ESTATAL BRASILEIRA.



305

08/09/1976

03/09/1976

27/08/1976

26/08/1976

25/08/1976

25/08/1976

19/08/1976

18/08/1976

17/08/1976

12/08/1976

12/08/1976

11/08/1976

06/08/1976

ADUZ NOVOS DETALHES E EXPLICAÇÕES A RESPEITO DO PROPALADO 
ATRASO NO PROGRAMA SIDERÚRGICO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO 
TOCANTE A EXPANSÃO DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DO SENADOR ITAMAR FRANCO. 
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA 
SIDERÚRGICA NACIONAL, COMO POSSÍVEL DECORRÊNCIA DE TELEX DO 
BANCO MUNDIAL AO GOVERNO BRASILEIRO, APONTANDO ATRASO NO 
CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DAQUELA EMPRESA.

COMENTÁRIOS DA IMPRENSA INTERNACIONAL ACERCA DA POLÍTICA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BRASIL E A COINCIDÊNCIA DESSAS 
AFIRMAÇÕES COM A VISITA DO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL AO 
JAPÃO.

RESPOSTA A CRITICAS FORMULADAS PELO PROFESSOR MODESTO 
CARVALHOS A AO PROJETO DA NOVA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. 
CONFERÊNCIA PROFERIDA PELO SENHOR MINISTRO DA FAZENDA 
SOBRE A MATÉRIA, NA CAMARA DOS DEPUTADOS.

RETIFICAÇÃO DE TRECHO DO NOTICIÁRIO: DECISÃO E NÃO RACIONAR, 
PUBLICADO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA PAULISTA, REFERENTE A SUAS 
DECLARAÇÕES QUANTO AO RACIONAMENTO DE GASOLINA NO PAÍS.

PROTESTA APRESENTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O ASSUNTO 
FOCALIZADO PELO SENADOR PAULO BROSSARD, REFERENTE À 
REPORTAGEM: COLONO SEM TERRA TROCA ACRE PELO PERU E 
BOLÍVIA.

LANÇAMENTO, EM RECIFE, PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
DO PROJETO SERTANEJO.

HOMENAGEM AO PROFESSOR EUGENIO GUDIN, PELO TRANSCURSO DE 
SEU ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO.

ESCLARECIMENTOS TRANSMITIDOS PELO MINISTRO DA FAZENDA A 
PROPÓSITO DO PRONUNCIAMENTO DO SENHOR PAULO BROSSARD. 
SOBRE O CRÉDITO AGRÍCOLA.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO EM 
DETRIMENTO DO SEU SIMILAR NORDESTINO.

POSIÇÃO DA MAIORIA COM RELAÇÃO AOS RECLAMOS DAS BANCADAS 
NORDESTINAS, A RESPEITO DA IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO 
PARAGUAIO.

INALTERABILIDADE DE DIRETRIZ DA POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA, 
A PARTIR DA CRIAÇÃO DA (CBTN), COM ÊNFASE NA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL DO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL. ANÁLISE DO 
DISCURSO DO SENHOR FRANCO MONTORO, NO QUAL FOCALIZA A 
POLÍTICA NUCLEAR DO PAÍS.

CONTRATO ASSINADO ENTRE A COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA, 
(COSIPA), E A (USIMEC), PARA O FORNECIMENTO, A PRIMEIRA, DO 
EQUIPAMENTO DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO DA SUA TERCEIRA
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ETAPA DE EXPANSÃO. MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERAL 
PARA A AUTO-SUFICIÊNCIA NO CAMPO DAS MATÉRIAS-PRIMAS E 
INSUMOS BÁSICOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS.

30/06/1976 ACORDO FIRMADO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS, RELATIVO 
À AERONAVEGABILIDADE.

29/06/1976 RESPOSTA AO DISCURSO DO SENHOR ORESTES QUÉRCIA, NO QUAL 
TECE COMENTÁRIOS A POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES.

28/06/1976 RESPOSTA A SER DADA AO DISCURSO DO SENHOR LUIZ CAVALCANTE 
RELATIVA AO ENDIVIDAMENTO EXTERNO DO PAÍS.

28/06/1976 RESPOSTA A DISCURSOS PROFERIDOS POR SENADORES DA OPOSIÇÃO, 
SOBRE A POLÍTICA AGROPECUÁRIA ADOTADA PELO GOVERNO 
FEDERAL.

24/06/1976 ADUZ NOVAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PARA A CAPITALIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA PRIVADA NACIONAL, TENDO EM 
VISTA PRONUNCIAMENTO DO SENADOR ROBERTO SATURNINO.

21/06/1976 MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERAL, DE APOIO ÀS 
POPULAÇÕES NORDESTINAS, VÍTIMAS DAS INTEMPERIES DO TEMPO. 
SUA POSIÇÃO COM RELAÇÃO À REAL SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
FLAGELADOS E O CRESCIMENTO DO ÊXODO DAS POPULAÇÕES 
ATINGIDAS, FOCALIZADAS PELO SENADOR LEITE CHAVES.

21 /06/1976 TRANSMITE TELEX DO SENHOR ANTÔNIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA,
PRESIDENTE DO (BNB), DIRIGIDO AO JORNAL DO BRASIL, A RESPEITO 
DE NOTICIA VEICULADA, SOBRE SUGESTÕES QUE TERIAM SIDO 
APRESENTADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, NO TOCANTE À REFORMULAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
OPERACIONAIS DO (BNB).

18/06/1976 COMPRA PELA (COPERSÚCAR), DA HILLS BROTHERS COFFEE 
INCORPORATION, DISTRIBUIDORA DE CAFÉ NA AMÉRICA DO NORTE. 
ACORDO FIRMADO PELO BRASIL COM O GOVERNO COLOMBIANO, PARA 
A EXPLORAÇÃO DO CARVÃO DAQUELE PAÍS. PRESTA 
ESCLARECIMENTO AO SENADOR MARCOS FREIRE, COM RESPEITO A 
INFORMAÇÕES SOLICITADAS E NÃO RESPONDIDAS POR ORGÃOS DO 
PODER EXECUTIVO.

16/06/1976 ENCAMINHAMENTO AO SENHOR MINISTRO DA FAZENDA, DAS RAZÕES 
DO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR DINARTE MARIZ, SOBRE O 
RESSARCIMENTO AOS EXPORTADORES, DOS CRÉDITOS DE (ICM) 
GERADOS PELA EXPORTAÇÃO.

15/06/1976 APROVAÇÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA, DE 
DOCUMENTO BÁSICO, INTITULADO AÇÃO PARA A EMPRESA PRIVADA 
NACIONAL, CONTENDO DIRETRIZES E MEDIDAS PARA O 
FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DE MERCADO, NO PAÍS.

14/06/1976 INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE DA USINA DE AÇÚCAR NA 
CIDADE DE BARBALHA, CE. TELEX RECEBIDO DO GOVERNADOR DO



307

ESTADO DO CEARÁ, SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELOS 
GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE AMPARO AOS FLAGELADOS DAS 
SECAS NAQUELE ESTADO. TENDO EM VISTA NOTÍCIAS EM CONTRÁRIO.

• DIVULGADAS POR ÓRGÃOS DA IMPRENSA. DISCURSO PROFERIDO PELO 
PRESIDENTE GEISEL, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO CONGRESSO 
NACIONAL DE EXPORTADORES. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELA DELEGAÇÃO DO SENADO FEDERAL NA REUNIÃO 
DO CONSELHO INTERPARLAMENTAR REALIZADA NA CIDADE DO 
MÉXICO.

14/06/1976 EXPLICAÇÕES INICIAIS A RESPEITO DA CONCESSÃO DE IMPORTAÇÃO, 
COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS, DE EQUIPAMENTOS SEM SIMILAR 
NACIONAL, DESTINADOS AO PROJETO JARI, OBJETO DE 
PRONUNCIAMENTO DO SENHOR PAULO BROSSARD.

11/06/1976 PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DO 
MINISTRO BAPTISTA RAMOS QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS CONTAS 
DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 1973, PELO

• TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

10/06/1976 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DO SENHOR FRANCO MONTORO, 
REFERENTE À POLÍTICA DO (MDB) PARA O SETOR DE ENERGIA.

09/06/1976 POSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL COM RELAÇÃO AO DISCURSO 
PROFERIDO PELO SENADOR ITAMAR FRANCO, A RESPEITO DO 
PROCESSO DE ESTATIZAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA.

08/06/1976 RESPOSTA AO DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR LÁZARO BARBOZA 
SOBRE OS LUCROS EXCESSIVOS DA (PETROBRÁS).

07/06/1976 REPARO À NOTA INSERIDA NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, SOB O 
TÍTULO: SENADORES QUEREM A REDUÇÃO EM (ITAIPU).
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DEBATES DESENVOLVIDOS NA (ITAIPU), 
BINACIONAL, QUANDO DA VISITA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

• DO SENADO ÀQUELE ORGANISMO.

01/06/1976 RETIFICA NOTA DIVULGADA POR ÓRGÃO DA IMPRENSA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO A RESPEITO DE SUPOSTA DECLARAÇÃO SOBRE A 
INTRODUÇÃO DO PARTIDO ÚNICO NO PAÍS.

01/06/1976 DECISÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA A EXPLORAÇÃO DO POTÁSSIO 
SERGIPANO.

31/05/1976 ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DE SUAS AFIRMAÇÕES, PUBLICADAS 
NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, SOB O TÍTULO SABOTAGEM, TENDO 
EM VISTA EQUIVOCO DE INTERPRETAÇÃO QUE PODERÍA CAUSAR A 
REDAÇÃO DO TEXTO, NO TÓPICO REFERENTE A APOIO DE 
FUNCIONÁRIOS DA (PETROBRÁS) A DISCURSO DO SENHOR LÁZARO 
BARBOZA.

26/05/1976 AÇÃO INOVADORA E ANTECIPADA DOS GOVERNOS FEDERAL E 
ESTADUAL, DE COMBATE AO FLAGELO DA SECA NO ESTADO DO 
CEARÁ. EXAME DAS MOTIVAÇÕES DE FILOSOFIA ECONÔMICA 
SUBJACENTES ÀS SUGESTÕES DE POLÍTICA APRESENTADA PELO 
SENHOR ROBERTO SATURNINO E A EFICÁCIA DESSAS SUGESTÕES.
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20/05/1976 POLÍTICA ECONÔMICA ADOTADA PELO GOVERNO FEDERAL. TENDO EM 
VISTA PRONUNCIAMENTO DO SENADOR ROBERTO SATURNINO.

17/05/1976 APRESENTA DADOS SOBRE O PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO DO NORDESTE, 
TENDO EM VISTA DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR MARCOS 
FREIRE SOBRE O ASSUNTO.

11/05/1976 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO DISCURSO DO SENADOR MARCOS 
FREIRE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO COM SOLUÇÕES COMPLETAS E 
DEFINITIVAS PARA O PROBLEMA DA SECA DO NORDESTE.

09/04/1976 TRABALHO DESENVOLVIDO PELO SENHOR ADAUTO BEZERRA À 
FRENTE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

02/04/1976 POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA ADOTADA PELA REVOLUÇÃO, 
TENDO EM VISTA COMENTÁRIOS E EXPRESSÕES CRÍTICAS EMITIDAS 
PELA OPOSIÇÃO NO SENADO, BEM COMO PELA IMPRENSA EM GERAL.

01/04/1976 PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO SHIGEAKI UEKI, PROFERIDO NA 
INAUGURAÇÃO DA USINA DE PATOS DE MINAS, COMO RESPOSTA A 
INDAGAÇÕES DO ARTIGO ESPAÇOS VAZIOS. PUBLICADO NO JORNAL DO 
BRASIL, A RESPEITO DA EXPLORAÇÃO DAS JAZIDAS DE FOSFATO POR 
EMPRESAS PRIVADAS.

30/03/1976 NOTA CONJUNTA ASSINADA PELOS MINISTROS DO PLANEJAMENTO, DA 
FAZENDA E DO TRABALHO, DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO 
PAGAMENTO DO ABONO ESPECIAL DO PIS E DO PASEP PELO GOVERNO.

18/03/1976 MEDIDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A FIXAÇÃO DE UM PÓLO 
METAL MECÂNICO NO NORDESTE. CONSIDERAÇÕES SOBRE 
PRONUNCIAMENTOS FEITOS NO SENADO FEDERAL PELOS SENHORES 
SENADORES LUIZ CAVALCANTE E LÁZARO BARBOZA. FOCALIZA ALTO 
PERCENTUAL QUE TERIA OCORRIDO NO AUMENTO DOS VENCIMENTOS 
DE PRESIDENTES E DIRETORES DE EMPRESAS PÚBLICAS.

10/03/1976 DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO MÁRIO HENRIQUE 
SIMONSEN, NO SEMINÁRIO DO FINANCIAL TIMES, REALIZADO NO 
INTERCONTINENTAL HOTEL DO RIO DE JANEIRO.

09/03/1976 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ASSINATURA, EM VIENA, DO ACORDO 
TRIPARTITE ENTRE A ALEMANHA, BRASIL E A AGENCIA 
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA, (AIEA).

04/12/1975 BENEFÍCIOS ADVINDOS DO POLONORDESTE AO DESENVOLVIMENTO DA 
AGROPECUÁRIA NORDESTINA. VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE 
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CRATO, CE. CONSIDERAÇÕES 
SOBRE OS DISCURSOS PROFERIDOS PELOS SENADORES ORESTES 
QUÉRCIA, LUIZ CAVALCANTE E DIRCEU CARDOSO.

03/12/1975 AVALIAÇÃO FINAL DO PRIMEIRO PLANO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO.
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02/12/1975 RESOLUÇÕES TOMADAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
VISANDO REDUZIR, AO MÍNIMO, O DÉFICIT DA BALANÇA COMERCIAL 
PARA 1976.

26/11/1975 POSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SOBRE O ASSUNTO FOCALIZADO PELO 
SENADOR GILVAN ROCHA, REFERENTE À TAXA DE CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO COM AS DIFICULDADES DO DESENVOLVIMENTO DAQUELA 
REGIÃO.

25/11/1975 MEDIDAS ADOTADAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
VISANDO ASSEGURAR ÀS INDÚSTRIAS NORDESTINAS, A PERCEPÇÃO DO 
ICM SOBRE AS MERCADORIAS EXPORTADAS. ANÁLISE DO PERCENTUAL 
DOS DISPÊNDIOS DA UNIÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO, 
ABRANGENDO O PERÍODO DE 1960 A 1976, NA PARTE REFERENTE AOS 
SETORES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. OBSERVAÇÕES AO DISCURSO 
PROFERIDO PELO SENADOR ITAMAR FRANCO, QUANDO ANALISOU O 
BALANÇO DE PAGAMENTO BRASILEIRO, NA PARTE REFERENTE A 
CONTA SERVIÇOS.

21/11/1975 INSPEÇÃO EFETUADA PELO MINISTRO DOS TRANSPORTES NA RODOVIA 
CUIABÁ-SANTARÉM. DADOS PERTINENTES ÀQUELA RODOVIA.

19/11/1975 DOCUMENTOS FIRMADOS PELOS CHANCELERES BRASILEIRO E 
ALEMÃO, EM BRASÍLIA, DANDO INÍCIO PRÁTICO ÀS ATIVIDADES 
DECORRENTES DO ACORDO NUCLEAR ASSINADO EM BONN. 
ASSINATURA DE PROTOCOLO SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. 
FIRMADOS ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, COM O INTUITO DE PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO BRASIL. DECLARAÇÕES 
DO MINISTRO DA FAZENDA PRESTADAS PERANTE A CPI DE POLÍTICA 
SALARIAL, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

14/11/1975 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS A DECRETO, ASSINADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, INSTITUINDO O PROGRAMA NACIONAL DO 
ÁLCOOL.

11/11/1975 EXPLICAÇÕES RELATIVAS AO TEMA DO DISCURSO DO SENADOR 
EVELÁSIO VIEIRA, REFERENTE AO DECRÉSCIMO DA DOTAÇÃO 
DESTINADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.

05/11/1975 RESPOSTA, ATRAVÉS DE DADOS OFICIAIS, AOS PRINCIPAIS TÓPICOS DO 
DISCURSO DO SENADOR ORESTES QUÉRCIA, A RESPEITO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE TRANSPORTES, NO SETOR FERROVIÁRIO.

03/11/1975 ENCAMINHAMENTO DO ASSUNTO TRATADO PELO SENHOR ROBERTO 
SATURNINO, RELATIVO À PRISÃO DO SENHOR MILTON CALDEIRA, ÀS 
AUTORIDADES COMPETENTES, PARA OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS.

30/10/1975 PROVIDÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DETERMINADAS EM RECIFE, EM 
BENEFÍCIO DA REGIÃO NORDESTINA.

28/10/1975 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NÚMERO 
82/75, ENCAMINHADO À DELIBERAÇÃO DO SENADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, FIXA LIMITES E CONDIÇÕES.
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23/10/1975 ESCLARECIMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
NORDESTE E AS SOLUÇÕES ALVITRADAS E A ALVITRAR PARA O SEU 
ACELERAMENTO, TENDO EM VISTA PRONUNCIAMENTOS FEITOS NO 
SENADO FEDERAL SOBRE O ASSUNTO.

10/10/1975 SUA POSIÇÃO, TENDO EM VISTA O CARÁTER EMERGENCIAL DA 
DECISÃO PRESIDENCIAL, QUE AUTORIZOU A CELEBRAÇÃO, PELA 
(PETROBRÁS), COM EMPRESAS ESTRANGEIRAS, DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇO, COM CLÁUSULAS DE RISCO.

09/10/1975 ESCLARECIMENTOS QUANTO À AÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA 
AÇOS ESPECIAIS ITABIRA, (ACESITA), NO TOCANTE À TRANSFERÊNCIA 
DO SEU CONTROLE ACIONÁRIO PARA GRUPOS NACIONAIS OU 
ESTRANGEIROS, OBJETO DE DISCURSO DO SENHOR EVANDRO 
CARREIRA.

07/10/1975 POSIÇÃO DO GOVERNO SOBRE A INTOCABILIDADE DO MONOPÓLIO 
ESTATAL.

02/10/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FINALIDADE E OS RESULTADOS 
ALCANÇADOS PELO DECRETO-LEI 1358/74, QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL A PESSOAS FÍSICAS MUTUÁRIAS DO 
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.

02/10/1975 INTENÇÕES DO GOVERNO PARA ATENDER À CRISE DO PETRÓLEO. 
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO ATRIBUÍDA A SUA PESSOA, PUBLICADA 
EM ÓRGÃOS DA IMPRENSA PAULISTA, A RESPEITO DE CONTRATOS DE 
RISCO.

29/09/1975 MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERAL PARA ASSEGURAR O 
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PAÍS, FACE À CRISE 
MUNDIAL DO PETRÓLEO.

25/09/1975 ESCLARECIMENTOS SOBRE O ACORDO NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA 
OCIDENTAL, EM VIRTUDE DE ARTIGO DO CIENTISTA PEDRO BENTO 
CAMARGO E DECLARAÇÕES DO EX-MINISTRO DE ENERGIA DA 
INGLATERRA SOBRE O ASSUNTO.

23/09/1975 EXPLICAÇÕES QUE PRESTARA RELATIVAS AOS DISCURSOS DOS 
SENADORES LUIZ VIANA, MARCOS FREIRE E DINARTE MARIZ, 
FOCALIZANDO A PROBLEMÁTICA DO DESENVOLVIMENTO
NORDESTINO.

22/09/1975 EXPLICAÇÕES A RESPEITO DAS OPÇÕES, POR PARTE DO GOVERNO, 
PARA OBTENÇÃO DO ÁLCOOL ANIDRO.

17/09/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DO SEU ANTECESSOR NA 
TRIBUNA, SENADOR FRANCO MONTORO, REFERENTE AO ACORDO 
NUCLEAR FIRMADO PELO BRASIL E A ALEMANHA OCIDENTAL.

12/09/1975 TRANSMITE ESCLARECIMENTOS SOBRE A AÇÃO DO GOVERNO NO QUE 
DIZ RESPEITO À CONSOLIDAÇÃO DA TRANSAMAZÔNICA E A 
CONCLUSÃO DA PERIMETRAL NORTE.



311

11/09/1975 PROJETOS DE LEI ENCAMINHADOS AO CONGRESSO NACIONAL PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE CRIA O FUNDO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTABELECE O SISTEMA DE 
TRANSPORTES URBANOS.

09/09/1975 REPAROS ÀS DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MINAS E 
ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO NUCLEAR BRASIL- 
ALEMANHA.

08/09/1975 COMPORTAMENTO DO GOVERNO NO QUE TANGE À IMPLANTAÇÃO, NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, DO GRUPO ESTRANGEIRO KRUPP, TENDO 
EM VISTA PRONUNCIAMENTOS DE SENADORES DA OPOSIÇÃO SOBRE O 
ASSUNTO.

02/09/1975 ESCLARECIMENTOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A TÓPICOS DO 
DISCURSO DO SENADOR LUIZ CAVALCANTE, NA PARTE REFERENTE 
AOS CONTRATOS DE RISCO COM EMPRESAS ESTRANGEIRAS.

01/09/1975 NOTA DO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA A RESPEITO DAS 
DESCOBERTAS DE RESERVAS DE URÂNIO NO ESTADO DE GOIÁS. 
COMENTÁRIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO TÓRIO.

29/08/1975 ENCAMINHAMENTO, AS AUTORIDADES COMPETENTES, DOS FATOS 
DENUNCIADOS PELO SENADOR EVANDRO CARREIRA, RELATIVOS À 
(ACESITA).

29/08/1975 SUGESTÕES PARA ADIÇÃO DE INCENTIVOS À INDÚSTRIA E À 
AGRICULTURA DO NORTE E NORDESTE DO PAÍS.

28/08/1975 ANÁLISE DO PRONUNCIAMENTO DO SENHOR MINISTRO DA FAZENDA, 
POR OCASIÃO DAS HOMENAGENS QUE LHE FORAM PRESTADAS, PELAS 
CLASSES EMPRESARIAIS DO PAÍS.

27/08/1975 AGRADECE AS HOMENAGENS PRESTADAS À MEMÓRIA DO MARECHAL 
JUAREZTÁVORA.

26/08/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NÃO AQUIESCÊNCIA DO GOVERNO NA 
COMPRA DA CÔNSUL PELA PHILLIPS DO BRASIL.

18/08/1975 PAPEL RESERVADO AO SETOR PRIVADO NO MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO.

27/06/1975 ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DA ALEMANHA E DO BRASIL, 
SOBRE COOPERAÇÃO NO SETOR DA ENERGIA NUCLEAR.

24/06/1975 MEDIDAS DO GOVERNO FEDERAL EM FAVOR DAS INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DO CEARÁ.

21/06/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DO SENADOR ROBERTO 
SATURNINO REFERENTES À UTILIZAÇÃO DE IMPOSTOS E DE SUBSÍDIOS 
COMO MECANISMOS DA REDISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA.

20/06/1975 ESTRATÉGIA DO DESENVOLVIMENTO ADOTADA NO PAÍS A PARTIR DE 
1964.
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20/06/1975 DECLARA QUE ABORDARA, OPORTUNAMENTE, OS TEMAS TRATADOS 
PELO SENADOR ROBERTO SATURNINO.

17/06/1975 RESPOSTA A CRÍTICAS FORMULADAS POR MEMBROS DA OPOSIÇÃO À 
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA, POR UTILIZAR TECNOLOGIA LABOR 
SAVING.

11/06/1975 COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA BATALHA DO RIACHUELO.

10/06/1975 DADOS FORNECIDOS PELO (DNER), SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO 
DA TRANSAMAZÔNICA E TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO A SEREM 
EXECUTADOS NA RODOVIA.

06/06/1975 REPAROS A AFIRMAÇÕES DO SENADOR LEITE CHAVES, REFERENTES AO 
VOLUME DA DÍVIDA EXTERNA DO PAÍS E AO AVILTAMENTO DOS 
PREÇOS DE MATÉRIAS-PRIMAS, NO MERCADO INTERNACIONAL.

05/05/1975 DIA DAS COMUNICAÇÕES.

02/05/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DISCURSOS DO PRESIDENTE ERNESTO 
GEISEL E DO MINISTRO DO TRABALHO, PROFERIDOS NA CIDADE DE 
JOINVILLE, (SC), AO ENSEJO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO 
TRABALHO.

28/04/1975 SUGESTÕES PARA A REFORMULAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS FUNDOS 
DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.

17/04/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR 
ROBERTO SATURNINO, QUANDO FOCALIZOU A POLÍTICA ECONÔMICA 
DOS GOVERNOS DA REVOLUÇÃO.

15/04/1975 CONSIDERAÇÕES SOBRE CITAÇÃO FEITA PELO SENADOR LÁZARO 
BARBOZA, REFERENTE AO CRESCIMENTO DO PRODUTO NACIONAL 
BRUTO PREVISTO NO SEGUNDO PLANO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO.

14/04/1975 HOMENAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-DEPUTADO 
FEDERAL CRISANTO MOREIRA DA ROCHA.

09/04/1975 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO JORNAL DO BRASIL.

08/04/1975 PROMETE TRAZER ESCLARECIMENTOS SOBRE O DISCURSO DO 
SENADOR ROBERTO SATURNINO SOBRE A POLÍTICA ECONÔMICO- 
FINANCEIRA DO GOVERNO.

07/04/1975 PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, DO ESTADO 
DO CEARA, PERANTE O CONSELHO DELIBERATIVO DA (SUDENE).

04/04/1975 CONTINUAÇÃO DA APRECIAÇÃO DAS VARIANTES DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA PARTE REFERENTE À POLÍTICA DE 
ENDIVIDAMENTO EXTERNO.

01/04/1975 NOVA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DO BNDE DE AMPARO ÀS 
EMPRESAS NACIONAIS.
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21/03/1975 POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DA REVOLUÇÃO. ABORDAGEM DAS 
VARIANTES DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL.

05/12/1974 HOMENAGEM AO MINISTRO ESDRAS GUEIROS, NO MOMENTO EM QUE 
SE AFASTA COMPULSORIAMENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE 
RECURSOS.

02/12/1974 TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA
CONFERÊNCIA INTERPARLAMENTAR, REALIZADA EM TÓQUIO.

26/11/1974 SUGESTÕES AO PROJETO DE LEI 2.338/74, QUE PROPÕE ALTERAÇÕES NO 
TEXTO DA LEI 5.919/73, QUE CRIOU A SIDERBRÁS, COM VISTAS À 
AMPLIAÇÃO DOS OBJETIVOS DA EMPRESA.

22/11/1974 RESPOSTA AO DISCURSO DO SENADOR FRANCO MONTORO, REFERENTE 
A NOTICIÁRIO DA IMPRENSA ATINENTE À TRANSFERÊNCIA DO 
INSTITUTO DE PESQUISA INDUSTRIAL DE BRASÍLIA PARA A CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO.

30/10/1974 PROJETO DE LEI ENCAMINHADO AO CONGRESSO NACIONAL PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE CRIA A EMPRESAS 
NUCLEARES BRASILEIRAS S/A (NUCLEBRÁS).

29/10/1974 MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO, QUE PERMITIRÃO O AUMENTO 
DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO MERCADO INTERNO, DAR MEIOS AO 
COMÉRCIO E À INDÚSTRIA PARA EXPANDIR SUAS ATIVIDADES.

24/10/1974 PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO SENADO À 61 CONFERÊNCIA 
INTERPALAMENTAR, REALIZADA EM TÓQUIO.

27/09/1974 FORNECE ESCLARECIMENTOS SOBRE A QUESTÃO DA COMPRA DE 
VAGÕES DA ROMÊNIA E IUGOSLÁVIA, OBJETO DE REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES DO SENADOR FRANCO MONTORO, DIRIGIDO AO 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.

23/09/1974 CONSIDERAÇÕES SOBRE O VALOR DO PRODUTO INTERNO BRUTO 
CONSTANTE DO SEGUNDO PND.

17/09/1974 SUGESTÕES COM VISTAS À MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE CAPTAÇÃO 
DOS INCENTIVOS FISCAIS.

12/09/1974 CONTINUAÇÃO DE SUAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SEGUNDO PLANO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-PND, NA PARTE REFERENTE À 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E MODELO ECONÔMICO.

11/09/1974 EXPLICAÇÕES A RESPEITO DA INDICAÇÃO NÚMERO 3/74, DE AUTORIA 
DO SENHOR SENADOR FRANCO MONTORO, À COMISSÃO DE MINAS E 
ENERGIA DO SENADO, PARA QUE PROMOVA UMA SÉRIE DE REUNIÕES 
DE ESTUDO PARA O ESCLARECIMENTO DOS RUMOS DA POLÍTICA 
NUCLEAR DO PAÍS.
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10/09/1974

02/09/1974

30/08/1974

29/08/1974

23/08/1974

22/08/1974

15/08/1974

14/08/1974

13/08/1974

09/08/1974

08/08/1974

07/08/1974

06/08/1974

DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS NO SEGUNDO PLANO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO. EXPLICAÇÕES A RESPEITO DA INDICAÇÃO 3/74, 
DE AUTORIA DO SENADOR FRANCO MONTORO, FEITA À COMISSÃO DE 
TRANSPORTES, SOBRE A COMPRA DE VAGÕES IMPORTADOS, SEM 
CONCORRÊNCIA E POR PREÇO MAIOR QUE O DO PRODUTO NACIONAL.

ORÇAMENTO SEM DÉFICIT E AS DOTAÇÕES DESTINADAS AOS SETORES 
DA AGRICULTURA, DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA. INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.

CONCLUSÃO DAS RESPOSTAS ÀS CRÍTICAS FORMULADAS PELO 
SENADOR FRANCO MONTORO À CONDUÇÃO DA POLÍTICA NUCLEAR 
POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL.

EM CONTINUAÇÃO A PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES, SOBRE A 
POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA, RETIFICA APARTES DO SENADOR 
FRANCO MONTORO DADOS AO SEU ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO EM 
QUE ABORDOU TEMA REFERENTE A NOSSA POLÍTICA NUCLEAR.

COMENTÁRIOS SOBRE O DECRETO-LEI, BAIXADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE INSTITUI NORMAS PARA A 
CLASSIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO FEDERAL.

RESPOSTA A REPAROS FEITOS PELO SENADOR FRANCO MONTORO AOS 
SEUS PRONUNCIAMENTOS, SOBRE A POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA, 
NA PARTE REFERENTE À OPÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO REATOR 
TIPO ÁGUA LEVE (LWR) COMO PRIMEIRO REATOR DE POTÊNCIA PARA O 
PROGRAMA DE REFERÊNCIA DA (CBTN).

CONCLUSÃO DA PARTE EXPOSITIVA DA POLÍTICA NUCLEAR DO PAÍS, 
EM SEUS PONTOS CONTROVERSOS, PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO.

QUINTO ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
AERONÁUTICA S/A, (EMBRAER).

CONTINUAÇÃO DO TEMA ABORDADO POR SUA EXCELÊNCIA, EM 
SESSÕES ANTERIORES SOBRE A POLÍTICA DO GOVERNO NO SETOR 
NUCLEAR.

CONSIDERAÇÕES AO DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR FRANCO 
MONTORO, NA PARTE REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS 
ORÇAMENTÁRIAS, DENTRO DA REFORMULAÇÃO FEITA PELO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DA TÉCNICA ORÇAMENTÁRIA.

CONTINUAÇÃO DO TEMA ABORDADO, REFERENTE À POLÍTICA 
ADOTADA PELO GOVERNO NO SETOR DE ENERGIA NUCLEAR.

POLÍTICA ENERGÉTICA DO GOVERNO NO SETOR NUCLEAR.

RECIPROCIDADE DE INVESTIMENTO ENTRE BRASIL E EGITO PARA A 
CONSTRUÇÃO DE USINA SIDERÚRGICA, E DE PELOTIZAÇÃO.
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28/06/1974 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SISTEMÁTICA DO (ICM) E DOS INCENTIVOS 
FISCAIS.

24/06/1974 POLÍTICA DO GOVERNO COM REFERÊNCIA À DÍVIDA EXTERNA DO 
BRASIL.

21/06/1974 ESCLARECIMENTOS SOBRE A RETIRADA PELO PODER EXECUTIVO, DA 
MENSAGEM RELATIVA À PROPOSTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO, PARA ELEVAR O MONTANTE DE SUA DÍVIDA 
CONSOLIDADA. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DO SENADOR 
LUIZ CAVALCANTE REFERENTE À DÍVIDA EXTERNA DO BRASIL.

14/06/1974 POLÍTICA DO GOVERNO FEDERAL DE INCENTIVO AO SETOR PRIVADO.

12/06/1974 APRESENTA SUGESTÕES SOBRE PONTOS ESSENCIAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, TENDO EM VISTA A ELABORAÇÃO 
PELO GOVERNO FEDERAL DO SEGUNDO PLANO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO.

06/06/1974 FUSÃO DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DA GUANABARA.

04/06/1974 DECISÃO TOMADA PELO GOVERNO, ATINENTE AO NOSSO 
DESENVOLVIMENTO NUCLEAR.

14/05/1974 EXAME DAS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DO MINISTRO BAPTISTA 
RAMOS QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO FEDERAL 
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 1973 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO.

06/05/1974 CRITICA O DISCURSO DE SEU ANTECESSOR NA TRIBUNA, NELSON 
CARNEIRO, NO QUAL REFUTA OS ITENS CONSTANTES DO PARECER DO 
MINISTRO BAPTISTA RAMOS.

03/05/1974 DIA DAS COMUNICAÇÕES .

26/04/1974 DETERMINAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM DESENVOLVER, 
GRADUALMENTE, O ENRIQUECIMENTO DO URÂNIO COMO PARTE DE 
SUA POLÍTICA ENERGÉTICA NO SETOR NUCLEAR.

25/04/1974 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE COMBATE À INFLAÇÃO 
ANUNCIADA PELOS MINISTROS DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO.

24/04/1974 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE.

24/04/1974 REFLEXOS DEIXADOS PELAS CHEIAS À ECONOMIA CEARENSE. 
AGRADECIMENTO AO GOVERNO FEDERAL PELA ASSISTÊNCIA AOS 
DESABRIGADOS POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO INTERIOR.

19/04/1974 DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO DA FAZENDA, PROFESSOR 
MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN, PERANTE A FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

18/04/1974 NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA, REFERENTES A DECLARAÇÕES 
DO MINISTRO DOS TRANSPORTES SOBRE A DETERMINAÇÃO QUE TERIA 
SIDO FEITA À (DNPVN) E AO (GEIPOT), NO SENTIDO DA REALIZAÇÃO DE
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ESTUDO DE UM PROGRAMA QUE VISE A UNIFICAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA BRASILEIRA.

17/04/1974 PROGRAMA DE AUXILIO ADOTADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA 
CONJURAR OS EFEITOS CATASTRÓFICOS DAS INUNDAÇÕES NO ESTADO 
DO CEARA E NAS DEMAIS REGIÕES AFETADAS PELA CALAMIDADE. 
APRESENTA DADOS ATUALIZADOS REFERENTES AO SETOR EXTERNO 
DA ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO 1969/73.

16/04/1974 HOMENAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO CORONEL JOSE 
AURÉLIO SARAIVA CÂMARA.

15/04/1974 APELO AO GOVERNO FEDERAL NO SENTIDO DE PROMOVER. MEDIANTE 
PROVIDÊNCIAS QUE ESPECIFICA, A REORGANIZAÇÃO DA ECONOMIA 
CEARENSE ATINGIDA PELAS ENCHENTES.

10/04/1974 PRONUNCIAMENTOS DO MINISTRO SHIGEAKI UEKI, SOBRE A DECISÃO 
DO GOVERNO FEDERAL NO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE MINÉRIO 
DE FERRO DA SERRA DOS CARAJÁS, E ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA 
PELO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA REFERENTE À POLÍTICA 
ENERGÉTICA.

09/04/1974 ANALISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PAÍS, REFERENTE 
AO PERÍODO DE 1969/1973, SETOR EXTERNO.

08/04/1974 AÇÃO DO GOVERNO REVOLUCIONÁRIO NO SETOR DE ABASTECIMENTO 
DE CARNE BOVINA.

29/03/1974 SOLICITA DO GOVERNO FEDERAL MEDIDAS DE AMPARO ÀS 
POPULAÇÕES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO CEARÁ.

28/03/1973 ATO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, TORNANDO FORTALEZA 
TERCEIRO PÓLO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.

28/03/1973 CONSIDERAÇÕES A TRECHOS DO DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR 
LUIZ CAVALCANTE, NA PARTE REFERENTE AO ENDIVIDAMENTO 
EXTERNO E AO BALANÇO DE PAGAMENTOS.

26/03/1973 MANIFESTAÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ CELESTINO 
PESSOA, EX-FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO SENADO.

22/11/1972 REVERENCIANDO A MEMÓRIA DO EX-SENADOR ARTHUR FERREIRA DOS 
SANTOS.

15/09/1972 DESENVOLVIMENTO NACIONAL. ESPECIALMENTE SOB O ÂNGULO DA 
TECNOLOGIA.

14/08/1972 PRESTANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTA DIVULGADA EM ONZE 
DO CORRENTE POR ÓRGÃO DA IMPRENSA PAULISTA, O QUAL TECEU 
CONSIDERAÇÕES AO DISCURSO PROFERIDO POR SUA EXCELÊNCIA NA 
SESSÃO DO SENADO DE OITO DO CORRENTE, QUANDO REGISTRARAM A 
ALVISSAREIRA NOTÍCIA DA DESCOBERTA DE URÂNIO NO MUNICÍPIO DE 
BRUMADINHO, MINAS GERAIS.
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08/08/1972 REGISTRANDO A AUSPICIOSIDADE DA DESCOBERTA DE JAZIDAS DE 
URÂNIO EM BRUMADINHO, MINAS GERAIS, E DO DECRETO BAIXADO 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, REGULAMENTANDO, A EXECUÇÃO 
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 15, 16, E 17 DA LEI 5.740, DE 1 DE DEZEMBRO 
DE 1971, QUE AUTORIZA A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
(CNEN), A CONSTITUIR A SOCIEDADE POR AÇÕES DA COMPANHIA 
BRASILEIRA DE TECNOLOGIA NUCLEAR (CBTN), E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

30/06/1972 REFUTANDO RESTRIÇÕES DE PAÍSES EUROPEUS À POLÍTICA 
BRASILEIRA NO SETOR NUCLEAR.

23/05/1972 DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA SOBRE 
A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA AO DESENVOLVIMENTO DA 
AMÉRICA LATINA - CACTAL.

22/05/1972 PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA NA CONFERÊNCIA 
ESPECIALIZADA SOBRE A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA AO 
DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CACTAL, REALIZADA 
NESTA CAPITAL. IMPORTÂNCIA DESSE CONCLAVE PARA OS PAÍSES DA 
AMÉRICA LATINA.

16/05/1972 CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA SOBRE A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA AO DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA-CACTAL, 
EM REALIZAÇÃO NESTA CAPITAL.

11/05/1972 ACORDO CELEBRADO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS, SOBRE A 
PESCA DE CAMARÕES.

09/05/1972 PROBLEMAS ADVINDOS PELA IRREGULARIDADE DE CHUVAS NA 
REGIÃO CENTRO-OESTE DO ESTADO DO CEARÁ.

27/04/1972 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA NO 
DECORRER DO ANO DE 1971.

07/04/1972 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA NUCLEAR NO PAÍS.

30/11/1971 COMENTA AS INTERPRETAÇÕES ERRÔNEAS DADAS AOS 
PRONUNCIAMENTOS DOS SENADORES NORDESTINOS, MEMBROS DA 
CONCENE, NA APRECIAÇÃO DA CONJUNTURA DA REGIÃO NORDESTE, 
POR OCASIÃO DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.

29/11/1971 COMENTÁRIO À CONCESSÃO DO TITULO DE HOMEM DE VISÃO DE 1971 
AO SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN.

15/09/1971 DEFESA DA REFORMULAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL.

31/08/1971 COMUNICA À CASA OS RESULTADOS OBTIDOS DE PESQUISA 
ARQUEOLÓGICA EMPREENDIDA PELO CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ.



318

20/07/1971 ALUDE AO PROBLEMA DA ENERGIA NUCLEAR E, ESPECIFICAMENTE, À 
CONSTITUIÇÃO DE UMA COMPANHIA ESTATAL DE TECNOLOGIA PARA 
PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR.

24/06/1971 POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS DA SUDENE, SUDAM, SUDEPE E DE 
OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

15/06/1971 FOCALIZA A ATUAÇÃO DO BRASIL NO SETOR DE ENERGIA NUCLEAR.

14/06/1971 ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL. NO 
ANO DE 1970, NOS SETORES AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.
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ANEXO 15

Emendas Individuais feitas por Virgílio Távora a Constituinte de 1988

Criação do 'Mandado de Injunção', aplicável aos casos concretos de Inconstitucionalidade por 
Omissão.

Inclusão nas disposições transitórias da figura da Inconstitucionalidade por Omissão.

Sugere Normas Reguladoras da Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Sugere Normas Reguladoras da Ordem Econômica. Despacho Intervenção do Estado, Regime 
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.

Estabelece as Competências da União, Estados e Municípios para a Instituição de Impostos e 
dispõe sobre os produtos da sua arrecadação.

Estabelece a destinação de 3% (três por cento) das Arrecadações Tributárias Federal e 
Estaduais a Programas de Defesa contra as Secas e de Assistência Econômica e Social às 
populações do Nordeste.

Coloca Obrigatoriedade de Aplicação, no Nordeste, de 30% (trinta por cento) dos Recursos 
Orçamentários Atribuídos aos Órgãos da Administração Direta e Indireta da União, que 
atuam na Área Social, e 15% dos Recursos Atribuídos aos demais.

A União destinará, anualmente, 2% de sua Receita de Impostos ao Reequipamento das Forças 
Armadas nas seguintes formas: I - 1% Ao Exercito; II - 0,5% A Marinha ; III - 0,5 A 
Aeronáutica.

Emendas colocando dispositivos para todo o Capítulo do Poder Judiciário: Disposições Gerais 
até Seção VIII - Dos Tribunais e Juizes do Trabalho.

Sugere que O Mandato do Atual presidente da República termine em 15 de Março de 1991.

Assegura aos povos indígenas o Direito à Posse e ao Usufruto das terras por eles ocupadas.

Sugere que Lei Complementar disponha sobre a Inelegibilidade.

A Forças Armadas tenham por Missão garantir a Soberania e Independência do País, defender 
sua Integridade Territorial e Segurança Nacional; que o Serviço Militar seja obrigatório, 
ressalvado o Direito de, em tempo de Paz, alegar-se imperativo de Consciência para eximir- 
se de sua Obrigação; Que a Lei Estabeleça a Prestação, em Tempo de Paz, de Serviços Civis 
de Interesse Nacional, como alternativa ao Serviço Militar.

As Taxas correspondam aos Custos do Serviço Prestado; que se estabeleçam critérios para 
cobrança Taxas por serviço de conservação de estradas.



320

Seja vedado aos Governadores dos Territórios, do Distrito Federal e aos Prefeitos contraírem 
Empréstimos Internos ou Externos nos casos que enumera.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação, pelos Servidores Públicos, de Declaração de 
Acumulação, nos Termos que estabelece.

Sugere Norma vedando ou considerando nulos os Atos de Nomeação, Demissão, 
Transferência e Outros referentes ao Servidor Público nas condições que estabelece.

Emendas sugerindo disposições preliminares relativas À República Federativa do Brasil. Da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.

Sugere que os rendimentos do Trabalho Assalariado sejam Tributados exclusivamente na 
Fonte; que fiquem isentos de Impostos os Rendimentos dos Aposentados, Inativos e 
Pensionistas.

Normas sobre Direitos e Garantias Individuais.

Sugere que a União possa instituir contribuições do Interesse de categorias econômicas ou 
profissionais, observados os Princípios que estabelece.

A Lei não faça exigência para o exercício do Trabalho, exceto quando constituir condição de 
capacidade para o exercício profissional, e que apenas o Salário Mínimo seja Fixado em Lei.

Sugere que o Poder Executivo possa apreciar ou emendar Projetos de Lei não propostos por 
ele.

Sugere norma sobre a adoção de Base de Cálculo ou Fato Gerador para a cobrança de Taxas.

Norma vedando, nas deliberações parlamentares, a utilização do voto secreto, ressalvada a 
situação que especifica.

Coloca normas sobre o Direito de qualquer Pessoa ou Associação legalmente constituída 
propor ação preventiva ou punitiva de atos lesivos a Interesses Coletivos.



321

ANEXO 16

Participação Relativa do Produto Interno Bruto do Ceará 
em relação ao Brasil e Nordeste: 1960-2003

ANOS | CE/NE CE/BR
1960 13,27 2,00
1961 13,33 1,91
1962 14,08 2,17
1963 14,17 2,10
1964 14,57 2,23
1965 14,54 2,27
1966 13,85 2,00
1967 14,20 2,15
1968 14,89 2,16
1969 14,44 2,00
1970 12,24 1,64
1971 13,64 1,92
1972 13,05 1,80
1973 13,59 1,81
1974 12,16 1,54
1975 11,60 1,48
1976 12,46 1,68
1977 12,73 1,71
1978 12,76 1,79
1979 12,64 1,84
1980 13,38 1,85
1981 13,00 1,81
1982 13,38 1,94
1983 12,64 1,86
1984 14,53 2,23
1985 12,21 1.73
1986 12,35 1,74
1987 12,18 1,60
1988 12,58 1,61
1989 12,52 1,54
1990 12,59 1,62
1991 13,69 1,83
1992 14,19 1,83
1993 14,22 1,82
1994 14,65 1,89
1995 15,13 1,93
1996 15,25 2,01
1997 15,44 2,02
1998 15,79 2,06
1999 15,28 2,00
2000 14,43 1,89
2001 13,72 1,80
2002 13,72 1,84
2003 13,72 1,83

Fonte: Centro de Contas Nacionais - IBRE-FGV - Até 1969. De 1970 até 1984 
SUDENE/CPE/NE/Contas Regionais. De 1985 em diante: Contas Nacionais 
Contas Regionais - IBGE.
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ANEXO 17

Currículo de 1929 
Arma de Engenharia

CURSO FUNDAMENTAL
Io ANO (comum a todos os alunos)

A - ENSINO FUNDAMENTAL:

Ia Aula: Geometria Analítica - Cálculo Diferencial e Integral
2a Aula: Física Experimental. Noções de Meteorologia
3a Aula: Geometria Descritiva. Perspectiva e Sombra. Desenho Correspondente

B - ENSINO MILITAR-TEÓRICO:

1. Missão do Exército e Missão Social do Oficial
2. Regulamento de Instrução Física e Noções de Anatomia e Fisiologia
3. Armamento Portátil e seus Meios de Conservação
4. Regulamento de Exercícios e Combate da Infantaria, de Tiro de Armas Portáteis, do 

Serviço em Campanha, de Transmissões e de Organização do Terreno
5. Regulamento Interno dos Serviços Gerais
6. Topografia. Estudo do Terreno, sua Morfologia e sua Representação na Carta

C - ENSINO MILITAR-PRÁTICO:

1. Instrução Física
2. Escola do Soldado, do Grupo e do Pelotão
3. Adestramento para o Combate (grupo e pelotão)
4. Tiro: instrução do atirador para o combate
5. Serviço em Campanha: instrução do soldado, do grupo e do pelotão
6. Organização do Terreno
7. Estafeta, Mensageiro, Sinaleiros e Telefonistas
8. Orientação, Identificação do Terreno, Levantamentos
9. Socorros Médicos e Urgência
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CURSO DE ARMAS

INFANTARIA

A - ENSINO FUNDAMENTAL:

Ia Aula: Mecânica Racional
2a Aula: Química
3a Aula: Topografia e Desenho Topográfico
4a Aula: Noções de Direito. Legislação Militar. Administração Militar

B - ENSINO MILITAR-TEÓRICO:

1. Noções de Higiene e Profilaxia
~ 2. Estudo da Metralhadora e dos Petrechos de Acampamento da Infantaria e dos Carros de

Combate
3. Continuação do Estudo dos Regulamentos de Instrução Física, Exercícios e Combate da 

Infantaria, de Tiro de Armas Portáteis, do Serviço em Campanha, de Organização do 
Terreno, de Transmissões e dos Serviços Gerais

C - ENSINO MILITAR-PRÁTICO:

1. Instrução Física;
2. Regulamento de Combate da Infantaria até o Batalhão;
3. Adestramento para o Combate da Metralhadora, do Canhão 37 e do Morteiro;
4. Combate do Pelotão e da Companhia;
5. Tiro;
6. Serviço de Campanha;

*• 7. Agentes de Transmissão;
8. Radiotelegrafistas;
9. Posto de Comando de Batalhão;
10. Organização do Terreno;
11. Topografia;
12. Redação de Ordens, Partes e Relatórios;
13. Esgrima e Equitação.

A - ENSINO MILITAR-TEÓRICO:

Ia Aula: Balística;
2a Aula: Organização e Tática das Armas; Emprego da Engenharia - Tática de Infantaria;
3a Aula: Fortificação Permanente - Síntese Histórica da Fortificação;

s 4a Aula: Aplicações da Física, Química e Mecânica à Técnica Militar;
5a Aula: História Militar.
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B - ENSINO MILITAR TEÓRICO-PRÁTICO:

1. Revisão e Desenvolvimento da Instrução Anterior da Infantaria;
2. Exercícios Táticos na Carta e no Terreno;
3. Instrução Física;
4. Administração de Corpos de Tropa (noções);
5. Administração Detalhada da Companhia;
6. Esgrima;
7. Equitação.

ENGENHARIA
2o ANO

A - ENSINO FUNDAMENTAL:

Ia Aula: Mecânica Racional;
2a Aula: Química;
3a Aula: Topografia e Desenho Topográfico;
4a Aula: Noções de Direito. Legislação Militar. Administração Militar.

B - ENSINO MILITAR-TEÓRICO:

1. Noções de Higiene e Profilaxia;
2. Regulamentos de Organização de Terreno, Minas e Pontes Militares;
3. Regulamentos de Instrução Física, Serviço em Campanha, Transmissões e Serviços 

Gerais.

C - ENSINO MILITAR-PRÁ TICO:

1. Instrução Física;
2. Equitação e Escola de Condutores;
3. Organização do Terreno, Trabalhos Especiais do Sapador de Engenharia;
4. Destruições;
5. Construção e Lançamentos de Pontes;
6. Transmissões: sinaleiros, telefonistas, radiotelegrafistas;
7. Topografia;
8. Instrução do Tiro (fuzil, pistola, granada);
9. Redação de Ordens, Partes e Relatórios;
10. Esgrima.
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ENGENHARIA
3o ANO

A - ENSINO MILITAR-TEÓRICO:

Ia Aula: Balística;
2a Aula: Estrada de Ferro e de Rodagem. Noções de Geologia e de Resistência dos Materiais. 
Pontes Militares. Organização Detalhada e Emprego das Unidades de Engenharia. 
Organização e Emprego das Diferentes Armas;
3a Aula: Fortificação Permanente - Síntese Histórica da Fortificação;
4a Aula: Aplicações da Física, Química e Mecânica à Técnica Militar;
5a Aula: História Militar.

B - ENSINO MILITAR TEÓRICO-PRÁTICO:

1. Instrução Física;
2. Aplicação dos Peculiares à Arma;
3. Exercícios Topográficos;
4. Participação Técnica nos Exercícios dos Outros Cursos;
5. Hipologia e Higiene Veterinária;
6. Administração nos Corpos de Tropa (noções) e Detalhada na Companhia;
7. Esgrima;
8. Equitação.




