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A mágoa de Ulysses
e Tancredo com JK
Jorge Bastos Moreno
moreno@oglobo.com.br

o capítulo anterior, contei a vocês como
foi a minha nova vida de mulher de po-
lítico e presidente da Câmara no Rio.
Ulysses praticamente comandou a tran-
sição da mudança do Legislativo para a
nova capital, época em que conviveu in-
tensamente com o presidente Juscelino
Kubitschek, nosso personagem de hoje.

O que hoje vou contar poderá chocar
a maioria de vocês. Tentarei me ater exclusivamente aos fa-
tos, a maioria relatada pelo meu marido, alguns presencia-
dos por mim e outros ouvidos de testemunhas idôneas. Na
última conversa, falei aqui da injusta suspeita levada por
Tancredo ao túmulo, de que Ulysses o traíra em três mo-
mentos políticos. No caso em questão, agora, infelizmente,
não se trata de suspeitas nem injustiças, mas de uma triste
realidade, que Ulysses e Tancredo esconderam a vida toda:
a mágoa que tinham de JK por ter abortado o primeiro gran-
de sonho de suas vidas — o do meu marido, chegar ao Pa-
lácio dos Bandeirantes, e o do Tancredo, ao Palácio da Li-
berdade, em Minas. E tudo para fazer média com o mesmo
homem, mas em tempos diferentes: Jânio Quadros. Gover-
nador de São Paulo, já de olho no Planalto, Jânio tinha Car-
valho Pinto como candidato à sucessão. JK não queria briga
com o então governador e negou apoio a Ulysses, que nem
registrou a candidatura. Com Tancredo, contava-me Ulys-
ses, JK foi mais perverso. Delegou ao seu amigo José Maria
Alkimin a missão de esvaziar sua candidatura e garantir a
vitória de Magalhães Pinto, candidato de Jânio.

Prêmio de consolação
JK nomeou Tancredo para o BNDES,

como compensação por não tê-lo apoiado em Minas

l Como prêmio de consolação, nos estertores do governo,
Juscelino colocou Tancredo no BNDES. Jânio, empossado,
quis demitir Tancredo, deportando-o para a Bolívia, como
embaixador. Uma história horrível.

Como já falei da renúncia de Jânio e de como Tan-
credo foi eleito chefe de governo depois (só me esqueci
de falar que Tancredo, primeiro-ministro, fez questão
de mandar o Rolls-Royce presidencial para Minas e des-
filar pelas ruas de Belo Horizonte e, assim, mostrar ao
seu povo que tinha mais poderes do que o governador
que o derrotara, num revide sensacional que até Maga-
lhães Pinto tirou o chapéu para o destino), vou contar
agora por que Ulysses sempre gostou de dizer que “o
dia do benefício é a véspera da ingratidão”.

O episódio já foi contado pelo próprio Tancredo, mas dou
a versão resumida. Tancredo, a pedido de JK presidente, vai
à Escola Superior de Guerra desfazer a campanha de Carlos
Lacerda contra o governo e se torna amigo do diretor, o co-

ronel Castello Branco. Chega a data da promoção no Exér-
cito. Uma tia do Tancredo, contraparente de Castello, pede,
via Francisco Dornelles, que o sobrinho interceda pela pro-
moção de Castello ao generalato. Tancredo vai a Juscelino,
pede para ver a lista dos promovidos e, não encontrando o
nome de Castello, pergunta o motivo:

— O Lott (ministro da Guerra de JK) me disse que Cas-
tello é conspirador, golpista, um mau-caráter mesmo! Não
vou promovê-lo.

Tancredo o convence do contrário. E Juscelino promove
Castello a general. O curioso foi que, quando houve uma
tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino, Cas-
tello foi um dos primeiros a se aliar a Lott na defesa da Cons-
tituição. Meses depois, os dois militares romperam. Lott, se-
gundo Ulysses, emprenhava muito os ouvidos do presiden-
te da República. Dado o golpe militar, antes de assumir o
comando do país, Castello se reúne com Juscelino e Amaral
Peixoto, presidente do PSD, no apartamento do deputado
Joaquim Ramos, no Rio, num encontro articulado por Tan-
credo, com o conhecimento de Ulysses. Meu marido sem-
pre teve faro de verdadeiro animal político.

— Essa pajelança não vai dar certo — disse Ulysses a
Tancredo.

Tenho de explicar quem foi Joaquim Ramos. No domingo
passado, mostrei a fachada do edifício em que moramos na
Avenida Atlântica. Hoje, está muito caidinho o prédio. Se o
prefeito Eduardo Paes soubesse o que se passou ali, tom-
baria o edifício; parte da História do país foi traçada naquele
prédio, onde, como já disse, moravam Moura Andrade e Ne-
reu Ramos, irmão do Joaquim. A família Ramos dominou,
durante décadas, a política de Santa Catarina. Meu prédio
ficava praticamente ao lado da “Casa de Pedra”, do Assis
Chateubriand, por onde desfilavam personalidades das
mais importantes da política e da sociedade do Rio. Joa-
quim Ramos era um deles. Joaquim e Walter Moreira Salles
eram sempre os dois primeiros da lista dos “dez mais ele-
gantes” do Ibrahim, da revista “O Cruzeiro” ou “Manchete”,
não sei bem qual delas. Só lembro que o chefe do Ibrahim
era o Hélio Fernandes, com quem Ulysses brincava:

— Jamais farei parte dessa lista. Mesmo com os cuidados
da Mora, é raro o dia em que não saio de casa com sapatos
trocados. Eu invejo o Joaquim e o Moreira Salles.

Era esse o Rio de Janeiro.
Voltemos a esse famoso encontro. Castello achava fun-

damental ter o voto de Juscelino na eleição indireta pelo
Congresso. Tinha razão: lembro perfeitamente que o “sim”
de Juscelino foi o mais aplaudido pelo plenário. Do PSD, só
Tancredo não votou. Apesar de amigo de Castello, era líder
do governo deposto. Foram quase 80 abstenções entre 500
parlamentares, mais ou menos. Não me cobrem exatidão.
Sou fraca em lembrar números. O encontro em si foi um
desastre. Juscelino ficava acintosamente olhando o relógio,

numa cena de constrangimento para o anfitrião e de total
desrespeito ao novo chefe da nação.

— O Amaral disse depois para o Tancredo e para mim
que não sabia onde botar a cara de vergonha — contou-
me meu marido.

Ulysses custou-me a revelar os motivos nada republica-
nos da ansiedade de JK, que, se ouviu, nem prestou atenção
na coisa mais importante dita por Castello naquela noite. O
chefe do comando revolucionário garantiu a JK que gover-
naria só até 1o- de janeiro de 66, data em que terminaria o
mandato de Jânio, se ele não tivesse renunciado.

— Nem um dia a mais, nem um dia a menos. E as elei-
ções, como determina a Constituição de 46, serão realiza-
das em 3 de outubro do ano que vem. E é possível, per-
feitamente, que esse candidato venha a ser o senhor.

Retribuição do marechal
Castello antecipou a Tancredo que

cassaria JK, que promovera o militar a general

l O próprio anfitrião diria mais tarde que, após ter ouvido
tudo isso, Juscelino foi embora. Definitivamente, não
eram amigos. É que, na definição de Ulysses, amigo é o
sujeito com quem você conversa sem olhar no relógio. O
que vem em seguida é consequência desse episódio e o
da promoção forçada de Castello Branco. Praticamente às
vésperas da cassação de JK, Castello chama Tancredo pa-
ra uma conversa e revela que cassaria o ex-presidente.
Estarrecido, Tancredo reage:

— Se Juscelino não o tivesse promovido general, tal-
vez o senhor não estivesse sentado nessa cadeira.

O marechal-presidente, pulando de lado, como se a ti-
vesse devolvendo aos legítimos donos, os civis, berra:

— Ele não fez mais do que a obrigação! Não podia passar-
me a carona! Tinha que seguir o almanaque do Exército!

E, Tancredo, já se acalmando:
— Marechal, aqui entre nós, o único almanaque militar

que o presidente Juscelino conheceu chama-se marechal
Henrique Batista Duffles Teixeira Lott. Ele peitou o Lott para
promovê-lo!

Foi aí que Castello, como disse Ulysses ao saber da
conversa, deu xeque-mate.

— Doutor Tancredo, deixe de ser modesto. Quem me
promoveu foi o senhor. Fiquei sabendo disso após sua
conversa com o presidente Kubitschek.

Tancredo, pálido, se perguntou: Quem contou? Melhor,
quem traiu JK? Era tarde para tentar descobrir, mas Tan-
credo tinha certeza de que fora o ajudante de ordens subs-
tituto. O titular estava doente. Tancredo corre para o sítio
de Juscelino em Luziânia, dá a informação da cassação, sem
revelar a fonte, e é quase expulso pelo escritor e poeta Au-
gusto Frederico Schmidt, amigo de Castello e de Juscelino:

— Sai daqui, ave agourenta! Castello me disse: “Mi-
nhas mãos hão de secar se eu cassar o presidente Jus-
celino Kubitschek!”.

No dia 3 de junho de 64, JK antecipa-se e lê seu último
discurso como senador(GO), escrito pelo próprio Schmidt.

Ulysses sempre implicou com aquele discurso:
— Juscelino nunca deveria ter lido aquele discurso. É

um pedido de desculpas à ditadura. Lembra-me Nelson
Rodrigues: “Perdoa-me por me traíres”.

Cinco dias depois, Castello cassa Juscelino. Ninguém en-
tendeu. Coube então a uma mulher — com quem pouco ou
quase nada convivi, mas sabia da sua forte e corajosa per-
sonalidade — desvendar esse mistério: Coraci Pinheiro, en-
tão primeira-dama de Minas. Quando ela e o marido, o go-
vernador Israel Pinheiro, receberam Costa e Silva para um
café da manhã no Mangabeiras, Coraci desabafou:

— Nunca vou perdoar o Castello por cassar Juscelino.
E Costa e Silva, enchendo o peito de orgulho:
— Quem o cassou fui eu, minha senhora! Castello só

assinou!
Coraci, mostrando a bravura da mulher brasileira:
— Que alívio! Eu sabia que Castello, como um demo-

crata, seria incapaz de praticar tal ato!

Ao ver a lista dos promovidos, e
não encontrando o nome de
Castello ao generalato, Tancredo
perguntou o motivo. “O Lott me
disse que Castello é conspirador,
golpista! Não vou promovê-lo”,
disse JK. Mas Tancredo o
convenceu do contrário

Castello achava

fundamental ter o

voto de Juscelino

na eleição indireta

pelo Congresso.

Tinha razão: lembro

perfeitamente que o

“sim” de Juscelino

foi o mais

aplaudido pelo

plenário

Arquivo/4-11-1966

CASTELLO BRANCO: O marechal reuniu-se com
JK para pedir seu voto na eleição indireta para
presidente. Pedido atendido, Castello cassou os
direitos políticos de Juscelino

Arquivo/13-9-1981

JOAQUIM RAMOS: Irmão do ex-presidente Nereu
Ramos e deputado, foi o anfitrião da reunião na
qual Castello Branco pediu a Juscelino, então
senador, que votasse nele para presidente

Arquivo/17-4-1956

AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT: O poeta e
escritor não acreditou quando Tancredo avisou
que Juscelino teria os direitos políticos cassados e
o chamou de “ave agourenta”

Arquivo/18-8-1964

COSTA E SILVA: Dirigindo-se à mulher do
governador de Minas, o general encheu o peito e
disse: “Quem o cassou (JK) fui eu, minha
senhora! Castello só assinou!”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.




