Há 100 anos

A

história oficial registra que a
Imprensa, no Brasil, começou
com a chegada da Família Real
portuguesa, em 13 de maio de
1808. A Gazeta do Rio de Janeiro,
publicada pela Imprensa Régia, hoje Imprensa
Nacional, foi o primeiro jornal de caráter
oficial a circular por aqui. Alguns registros,
porém, dão conta de que muito antes de Dom
João VI, tipografias já teriam sido instaladas,
inclusive em Pernambuco, com a tolerância de
governantes locais. Até então, imprimir sem
uma ordem do Reino era proibido. Com o fim da
censura, em 1821, estavam criadas as condições
para a criação de vários jornais pelo Brasil afora.
O surgimento dos Diários Oficiais dos
estados só veio a acontecer após a Proclamação
da República, em 1889, quando foi instituída
a Federação. Cada um dos estados criou o
seu próprio veículo de informação. Assim, 26
anos depois, por ato assinado pelo governador
Manoel Borba, em 27 de dezembro de 1915, há
exatos 100 anos, nascia a Imprensa Oficial do
Estado de Pernambuco.
Coube, a partir de então, à administração
pública criar as condições para produzir e
fazer chegar aos cidadãos as informações
acerca de seus atos, regulamentando direitos,
obrigações e procedimentos para a sociedade
e seus indivíduos. Em 14 de janeiro de 1916,
circula, pela primeira vez, o jornal Imprensa
Official, recebendo a denominação de Diário do
Estado em 1924 e, finalmente, em 1944, Diário
Oficial. Sua impressão em oficinas próprias só
foi interrompida entre 1920 e 1922, quando, por
razões econômicas, passou a integrar a edição
diária do recém-criado Jornal do Commercio.
Em sua origem, a edição do órgão oficial do
estado esteve sob os cuidados da Repartição de
Publicações Oficiais até que, em 1967, é criada

a Companhia Editora de Pernambuco — Cepe,
sociedade de economia mista, com atribuições
semelhantes. Da primeira edição, em 1916,
à edição de 27 de dezembro de 2015, foram
impressas 1.348.568 páginas para 23.516 edições,
que hoje ocupam um espaço aproximado de
um terabyte na base de dados da Companhia.
Mas o que de interessante seria possível
extrair dessa massa de informação, cujo
objetivo é oficializar o expediente dos
Poderes do Estado de Pernambuco? Como
tornar agradável a leitura de um conteúdo
aparentemente pouco atraente? Esse foi
o desafio ao decidir organizar uma edição
comemorativa dos 100 anos de criação da
Imprensa Oficial de Pernambuco.
A proposta de uma publicação em formato
de almanaque fazia sentido por ser este,
independentemente da temática, sempre
relacionado ao tempo – ano, mês, semana, dia.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
os almanaques são publicações que, “além
de calendários completos, contêm matérias
recreativas, humorísticas, científicas, literárias
e informativas”.
Eles foram parte da vida dos brasileiros
durante décadas, mas em tempos de Google,
já não chovem mais almanaques, como na
crônica de Machado de Assis. Encarregados de
entreter e informar, são tão antigos quanto a
invenção da imprensa por Gutemberg, em 1455.
De forte apelo popular, alguns dos almanaques
de farmácia ainda hoje são lembrados, como o
Sáude da mulher, o Capivarol e o Biotônico Fontoura,
do qual Jeca Tatu, criação imortal de Monteiro
Lobato, se tornou símbolo.
Decidido o formato da publicação,
foram recrutados para a tarefa de pesquisa
da coleção das edições impressas do Diário
Oficial os jornalistas Ariadne Quintella e

O Recife,
no início do
século 20

Albuquerque Pereira. Equipados com
máscaras, luvas e faro para notícias,
eles mergulharam durante três anos
no trabalho de garimpagem. “Logo
comecei a descobrir informações
importantes até como parâmetro para
mensuração de diversos valores de várias
épocas, inclusive os administrativos: a
substituição de três lâmpadas do Teatro
de Santa Isabel e o pedido de conserto
do telefone do Palácio do Campo das
Princesas foram assunto para ofício do
então secretário-geral do governo”,
observou, surpreso, Albuquerque. Já
Ariadne, em sua pesquisa, destacou “a
dureza no tratamento de doenças como

a tuberculose, epidemias como a da
gripe influenza sem antibiótico, que ainda
não tinha sido descoberto; as primeiras
medidas em benefício da saúde e da
higiene, dentre elas a importação de
latrinas de barro branco vidrado de
Liverpool, na Inglaterra”.
A questão ambiental não é assunto
exclusivo dos nossos dias. A pesquisa
registra que, desde os anos 1920, o Rio
Capibaribe vinha sendo castigado pelo
despejo das caldas das usinas sobre suas
águas. Problemas de ordem econômica
também não são novidade. Em mensagem
ao Congresso Legislativo do Estado,
o governador Sérgio Loreto culpava o
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pós-guerra pelo abalo nas instituições e sua
influência nefasta sobre a economia do país. É
importante ressaltar que resumir a passagem
de um século de registros oficiais com o rigor
dos bons historiadores não é nossa pretensão.
Como é próprio dos almanaques, os textos
curtos e soltos, em forma de notas, deixam o
leitor livre para reconstruir o passado.
Transformações editoriais experimentadas
por jornais são naturais. Com um jornal oficial
não é diferente. ODiário Oficial também passou
por mudanças ao longo de sua trajetória.
Nessas 10 décadas, o acervo de 1.492 volumes
de páginas impressas, encadernadas e
protegidas do calor, da poeira e umidade,
abriga desde crônicas sociais apócrifas até

intrigas políticas, revoluções, arruaças e
crimes. No cardápio noticioso, matérias,
colunas de notas nacionais e internacionais.
Tudo isso, é claro, devidamente
acompanhado de publicações de natureza
legal. O jornal também passou por muitas
reformas gráficas e experimentou os efeitos
da evolução tecnológica. Da composição com
tipos móveis, passando pelo linotipo e pela
composição a frio, até chegar à migração
completa para o formato exclusivamente
digital, o Diário Oficial está hoje disponível para
consulta universal e gratuita, via internet,
por meio de computadores e dispositivos
eletrônicos móveis.
Para que continue a exercer seu papel
como instrumento republicano de ampla
circulação, assegurando a transparência
das instituições públicas e privadas, foi e
continuará sendo fundamental a aplicação
de recursos. A Cepe, a quem cabe essa
responsabilidade há 48 anos, investe nas mais
modernas técnicas editoriais para garantir
total acessibilidade aos atos de natureza
oficial que, em última instância, só passam a
ter validade ao se tornarem públicos.
Nesses 100 anos, coube também à
Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco
um papel relevante na publicação de livros e
periódicos que contribuíram para enriquecer
a cultura e promover o conhecimento. Esse
Almanaque Centenário é mais uma obra com
qualidade gráfica e editorial a fazer parte do
nosso catálogo.
Além da pesquisa na fonte primária, a
edição foi enriquecida com a participação
dos jornalistas Homero Fonseca e Carolina
Leão, que escreveram as pequenas crônicas
de aberturas das seções. Foram também
convidados a assinar os artigos que abordam
cada década do centenário os pesquisadores
Joana D’Arc de Souza Lima, Marcos de Araújo
Silva, Sylvia Couceiro, Túlio Velho Barreto e
os professores Antonio Torres Montenegro,
Flávio Weinstein Teixeira e Maria das
Graças Andrade Ataide de Almeida. A todos
agradecemos por nos ajudar a contar, dessa
vez, um pouco da nossa própria história.

Há 50 anos
Leduar de Assis Rocha*
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númeras foram as publicações de caráter oficial
que apareceram, no Recife, a partir de 1821, época
do advento da Imprensa, em Pernambuco, com
a circulação do Aurora Pernambucana (reprodução
abaixo), fundado e dirigido pelo secretário do
governador Luiz do Rêgo Barreto — Rodrigo da Fonseca
Magalhães, que o sustentou, imprimindo-o na “Oficina do
Trem” até ao trigésimo número.
Daí por diante, sempre marcadas pela transitoriedade,
outras publicações foram surgindo e desaparecendo,
tais como Gazeta Extraordinária do Govêrno, Gazeta do Govêrno
Temporário, A Gazeta do Govêrno Provisório, Diário da Junta do
Govêrno, Diário da Junta do Govêrno de Pernambuco, Diário do
Govêrno de Pernambuco, Diário do Govêrno, Registro Oficial do
Govêrno de Pernambuco”, e, de novo,
Diário do Govêrno de Pernambuco,
alguns trazendo, a par dos atos
administrativos locais, o pensamento
político da facção dominante.
Com o advento da Imprensa
diária, tornou-se comum a divulgação
dos atos do governo nos jornais de
grande circulação, o que, de um lado,
facilitava o conhecimento público
das resoluções governamentais, e
de outro, conservava unidos, pela
mutualidade de interesses, o governo,
que pagava, e a empresa jornalística,
que recebia.
Parece-me que ao Diario de
Pernambuco coube a primazia de ser,
como empresa privada, órgão de
divulgação oficial.
Em 1833, o Diário do Govêrno
circulou quatorze vezes, como portavoz governamental; e ainda nesse
ano de 1833, apareceu o Diário da Administração Pública de
Pernambuco, que circulou até 1835, quando se fundiu com
o Diario de Pernambuco, logo no início da gestão de Manuel
Figueiroa de Faria.
Decorrido algum tempo, desviando-se as simpatias
do poder para o Diário Nôvo, de propriedade e direção de
Luiz Inácio Ribeiro Roma, passou esse jornal à condição
de órgão oficial da Província (administração de Manuel
de Souza Teixeira) até que, em 1848, época da celebrizada
Revolução Praieira, subindo o Partido Conservador, com o
Marquês de Olinda à frente do Gabinete, o jornal da praia
perdeu o contrato das publicações, embora o continuasse
fazendo a título simplesmente informativo, sem nada

perceber dos cofres públicos.
O Diario de Pernambuco retomou então o caráter de órgão
oficial da Província, que era, sem dúvida, muito do seu
gosto; mas, também, a título gratuito, para não ficar em
posição inferior ao temido rival.
Nesse vai-e-vem, o tempo, inexorável, foi correndo.
Destruído o Império e proclamada a República, as
cousas, nesse particular, continuaram, mais ou menos, as
mesmas.
Em 1890, perde o Diario de Pernambuco as publicações
oficiais, que vinha fazendo, transferindo-as, por
deliberação superior ao Jornal do Recife; e no ano seguinte,
a Junta Governativa, que então se estabeleceu no estado,
firmou com esse mesmo matutino, novo contrato,
posteriormente rescindido por Barbosa
Lima, “sob o pretexto de oposição
ostensiva e sistemática” desse jornal ao
Governo.
Em 1894, o diário A Cidade apresentase como “órgão oficial” da Prefeitura do
Recife, enquanto que o Diario de Pernambuco
entra em sucessivos reveses, mudando
mais de uma vez de formato, aumentando
e diminuindo o número de páginas,
até que no último ano do século XIX,
arremate de triste decadência, vai o velho
matutino a leilão, sendo, então adquirido
pelo Conselheiro Francisco de Assis da
Rosa e Silva, que o fez retornar à antiga
boa apresentação.
Com o advento do novo século, o
Diario continua, agora em melhor forma,
a divulgar os atos oficiais do governo,
percebendo, anualmente, dos cofres
públicos, a importância de cinquenta mil
cruzeiros, com as seguintes obrigações,
segundo Luiz do Nascimento: “publicar todos os atos do
governo, suas mensagens ao Legislativo, todo o expediente
das Secretarias e repartições dependentes; fornecer livros
de guias da Recebedoria; imprimir em livros o expediente
divulgado, leis, regulamentos, instruções, orçamentos,
relatórios e anexos; publicar, sob o título “Comunicados”,
artigos originais que, em defesa da administração, forem
enviados de ordem do governador ou dos secretários de
estado, e finalmente, fornecer duzentos exemplares do
jornal”.
Até 1911, o Conselheiro Rosa e Silva foi o chefe ostensivo
da política pernambucana.
Conservando uma cadeira perpétua no Senado, o

velho “Chico Flor” manobrava, em Pernambuco, através
dos seus prepostos, não se dignando sequer a vir à terra,
quando das suas costumeiras viagens a Paris.
Era, como dizia depois, de outro governante estadual, o
jornalista Aníbal Fernandes, “frio, cético e distante”.
Mas, sob qualquer pretexto, ou sem pretexto algum, o
Diario de Pernambuco publicava loas, como esta, dirigida ao
“sagrado Chefe”:
—“Cada vez mais e mais teu nome cresce e avulta,
perfeito cidadão, prudente e varonil; tua pátria dileta ao
contemplar-te exulta, Glória de Pernambuco! Orgulho do
Brasil!”
Mas, o que realmente desgostava o povo
pernambucano, como observou Lemos Filho, em Clã do
açúcar, “era a mesmice política; era o ambiente de senzala
a que a onipotência de um homem sujeitava um povo cujos
pruridos de independência vinham de longe”.
A época, todavia, era da derrubada das oligarquias
estaduais, com o beneplácito do governo central, que
estimulava e protegia os movimentos de reação.
Apresentou-se, então, poderoso candidato à sucessão
pernambucana: o general Emídio Dantas Barreto, Ministro
da Guerra do governo Hermes da Fonseca.
A iniciativa do P. R. C., lançando a candidatura do
general, alarmou as hostes do situacionismo; houve
autêntica reviravolta na governança estadual, com
a renúncia do governador Herculano Bandeira, o
licenciamento do seu substituto legal e a vinda, às pressas,
para o Recife, do senhor Estácio Coimbra, a fim de assumir
o Governo de Pernambuco.
O candidato à sucessão era o próprio conselheiro Rosa e
Silva, mas a sua sorte estava selada.
Dantas Barreto, ao som da “Vassourinha”, venceu o
duro pleito; e o autor dos “Espinhos”, do jornal Pernambuco,
estigmatizaria, nesta quadrinha, o triste destino dos
trânsfugas de todos os tempos:
“Uma cousa nunca vista;
(parece até catimbó),
agora tudo é dantista,
não se vê um rosa só”...
Com a ascensão do “dantismo” é claro que o Diario de
Pernambuco, perseguido e vilipendiado, teria de perder o
contrato das publicações oficiais.
Em 1912, o Jornal do Recife, cuja propriedade fora
transferida para o antigo cobrador da folha, Luiz Pereira
de Oliveira Faria, tornou-se o contratante das publicações
do Governo do Estado e do Congresso Estadual, pelo
que passou, segundo Luiz do Nascimento, “a apoiar a
administração do General Dantas Barreto”, o corifeu da
chamada “salvação”.
Nessa época, justiça se lhe faça, o Jornal do Recife,
impresso em formato grande, com uma das melhores
oficinas gráficas do Norte do país, carreara para as
suas colunas brilhantes homens de imprensa, alguns
participantes da própria redação, outros, como simples
colaboradores.

[...]
Durante todo o período governamental de Dantas
Barreto, o Jornal do Recife foi o grande porta-voz do estado e
ainda em 2 de janeiro de 1915, aparecia como “órgão oficial
do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife”,
mantendo o privilégio até que o sucessor do dantismo criasse
a Imprensa Oficial do Estado.
O sucessor de Dantas Barreto, no Governo de
Pernambuco, foi o deputado federal Manoel Antônio Pereira
Borba.
Homem do interior, desabusado e valente, Manoel
Borba rompeu com o General da “salvação”, assim que se
convenceu de que Dantas Barreto nutria a veleidade de o
tutelar politicamente.
E o seu quatriênio foi todo de graves implicações, que
ele enfrentou com mão de ferro, crescendo, na admiração
popular, pelo desassombro com que reprimia arruaças e
tropelias.
Enquanto que, nos dias tumultuosos de hoje, os donos
do poder atravessam as ruas às carreiras, no interior de
céleres viaturas, cercadas de vigilante guarda pretoriana,
Manoel Borba, diariamente (mesmo nos instantes de mais
perigosa efervescência política) saltava, entre 13 e 14 horas,
de um “elétrico”, na esquina da Cristal, atravessava a rua 1°
de Março, entrava no edifício da Fábrica Lafaiete, comprava
o cigarro de sua predileção, acendia, imediatamente, um
deles e seguia, devagar, sem “cinturões de segurança”, rua
do Imperador acima, no rumo do Palácio do Governo, para
continuar o trabalho interrompido pelo almoço.
Pois foi esse homem, tão combatido quanto respeitado,
que fundou, no Recife, a Imprensa Oficial, cujo primeiro
número circulou no dia 14 de janeiro de 1916, em pequeno
formato, três colunas de composição, quantidade de páginas
variável, destinando-se, exclusivamente, à publicação dos
atos oficiais dos diversos setores da administração estadual.
Jornal seco, sem variedade de matéria, cumprindo,
especificamente, os objetivos da criação, não atraía senão
pela necessidade, que todos devem ter, de atualização com a
vida administrativa regional.
Era editado pela Repartição de Publicações Oficiais, que
se manteve até o governo Estácio Coimbra, quando lhe foi
dada nova organização burocrática, desde que modificações
materiais vinham já do governo Sérgio Loreto.
A assinatura do jornal era compulsória para os
funcionários do estado que percebessem vencimentos
iguais ou superiores a cem cruzeiros mensais, achando--se
sujeitas à mesma obrigação todas as pessoas que auferissem
vantagens dos cofres públicos, a partir daquela importância.
Nesse primeiro período de vida a Imprensa Oficial
funcionava numa das dependências do antigo Ginásio
Pernambucano, ao lado do edifício da Câmara Estadual,
estabelecidas ali a administração e as oficinas gráficas.
[...]
* Trechos do primeiro capítulo do livro Meio século de
Imprensa Oficial em Pernambuco, escrito, a convite, em 1966,
por Leduar de Assis Rocha (1904-1994), pernambucano de
Olinda, médico e jornalista.

27 de dezembro

1915

“O

governador do Estado, verificando ser possível occorrer os serviços
de publicação e impressão do expediente do governo e repartições

públicas com dispendios menores do que os que resultam para a fazenda pública do systema actualmente adoptado; considerando necessario uniformizar o mesmo serviço de modo a ter completa e immediata fiscalisação sobretudo quanto a elle concerne e attendendo
a que, dentro dos creditos orçamentarios, poderá o governo installar
e custear o alludido serviço de forma a serem attingidos os fins aci-

ma referidos, resolve, usando da attribuição que lhe confere o § 1º
do art. 57 da Constituição Estadoal, sejam, a partir de 1º de janeiro
proximo futuro, feitos por administração em officinas e jornal especialmente mantidos pelo Estado, todas as publicações e impressões dos actos officiaes, expedindo para o mesmo serviço
o regulamento que a este acompanha.”
Palácio do Governo do Estado de Pernambuco,
em 27 de dezembro de 1915.
Manoel Antônio Pereira Borba
Ato publicado no primeiro número
do Imprensa Official, em 14 de janeiro de 1916

1916
Primeira edição

Presidente da República
Venceslau Brás Pereira Gomes
15/11/1914 a 15/11/1918

FOTOS: REPRODUÇÃO

O governador de Pernambuco, Manoel Antônio
Pereira Borba, visando dispêndios menores da fazenda
estadual com a publicação e a impressão uniformizada
do expediente do Poder Executivo e suas repartições,
e dispondo de crédito orçamentário para custeio dos
referidos serviços resolve que eles sejam feitos “a
partir de 1º de janeiro próximo futuro em oficinas e
jornal especialmente mantidos pelo Estado”. O ato do
governador, com data de 27 de dezembro de 1915, foi
publicado na edição inaugural do dia 14 de janeiro.
Editado pela Repartição de Publicações Oficiais, o
Imprensa Official, jornal de pequeno formato, com
número de páginas variável, era composto em duas
colunas de texto e impresso na oficina gráfica que
pertenceu ao diário O Tempo, adquirida pelo governo
estadual e instalada na parte posterior do edifício do
Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora.
Conforme o regulamento, também publicado na mesma
edição, o órgão oficial fora criado para divulgar todos
os atos do Poder Executivo, expediente das repartições,
serviço das duas casas do Legislativo e do Poder
Judiciário.
Na edição do dia 19 de abril é publicada a proposta
orçamentária para a publicação no exercício 1916-1917.

Nota Oficial
Nota na edição de 16 de janeiro,
informa que “não tem fundamento
a notícia local reproduzida de uma
folha carioca no Jornal Pequeno, em um
de seus últimos números, na qual se
atribuem ao sr. governador do Estado
referências menos justas à atitude
do sr. senador Oswaldo Machado e
do Jornal do Recife, por ele dirigido, a
propósito da rescisão do contrato de
publicação do senado estadual”.

Incêndio na Alfândega
O Governo do Estado desqualifica
entrevista a jornal do Rio, por
Alfredo Seabra, membro da comissão

fiscalizadora do Governo da União,
sobre a ação das autoridades estaduais
diante de incêndio ocorrido na
Alfândega. Tudo foi pautado
pelas normas legais e de inteiro
acordo com o procurador-geral
da República, competindo ao
juiz seccional a decretação
das prisões requisitadas pelo
procurador federal no estado.
(17 de fevereiro)

Morte de ex-governador
O senador Pedro Corrêa transmite a
notícia do falecimento de Herculano
Bandeira (foto), que exerceu o cargo de
juiz municipal de Nazaré até as funções
de governador do Estado. (20 de março)

Guarda Civil
A edição do dia 1º de
abril informa que o
Congresso Legislativo
de Pernambuco
autoriza o
governador
do Estado a
criar a Guarda
Civil do Recife,
imediatamente
subordinada ao chefe
da Polícia Militar. O corpo
da guarda terá no máximo 400
homens e no mínimo 150, devendo
saber ler e escrever, ter nacionalidade
brasileira, boa moral e atestado de
robustez física.

Cronologia
1º de janeiro - Publicação
no Brasil do Código Civil,
conhecido hoje como Código
Bevilacqua (porque o autor
do anteprojeto foi o jurista
Clóvis Bevilacqua), o qual
entraria em vigor somente
um ano depois, em 1º de
janeiro de 1917.

Neutralidade eleitoral
Nota oficial publicada em 27 de
junho: “O Governo do Estado
reitera as afirmações, que a
todos os interessados tem feito,
de sua absoluta neutralidade no
pleito de 10 de julho próximo
para a constituição dos poderes
municipais. O Governo não tem
candidato e acatará o resultado
das urnas que, por todos os
modos, quer livres”.

Pernambuco Tramways
A Câmara dos Deputados vota
Emenda Aditiva do deputado
Gastão da Silveira, segundo a
qual fica o Governo investido da
faculdade de salvar a empresa
Tramways do estado de falência
“de que se diz ameaçada, sem,
no entanto, sobrecarregar o
poder público de novo ônus”.
(16 de julho)

“Propósito subalterno”
Em nota oficial do dia 5 de
agosto, o Governo do Estado
rebate “aqueles que, consciente
ou inconscientemente, insistem
em ver propósito subalterno
de diminuir, por qualquer
forma, o renome criado pelo
sr. general Dantas Barreto.
Em diversos documentos
públicos tem o atual Governo
feito justiça aos méritos
daquele ilustre administrador,
reconhecendo os benefícios por
ele prestados a Pernambuco. O
justo reconhecimento desses
méritos não podia, porém,
ir, razoavelmente, ao ponto
de levar o Governo a assumir
responsabilidades por uma
situação financeira que os
exageros de alguns teimavam
em descrever por cifras
excessivamente otimistas, muito
afastadas da realidade dos fatos”.

Primeira Guerra
O Ministério do Interior proíbe, “enquanto
durar o estado de guerra, a entrada no
território da República dos súditos alemães
e das nações aliadas da Alemanha”. Os
infratores masculinos, ”se não lhes couber
maior pena serão condenados a presídio
militar de um a três anos, sendo as mulheres
submetidas à detenção convencional por
igual tempo”. (13 de julho)
Segundo telegrama do ministro da Guerra ao
governador Manoel Borba, cabe este ano a
Pernambuco fornecer, para preenchimento
dos claros do Exército, “o contingente de
295 homens para corpos com parada nesse
estado e corpos estacionados fora dele”.
(27 de outubro)

Falta de papel selado
O Governo do Estado, tendo em vista a
inexistência de papel selado em algumas estações
arrecadadoras, “e não havendo ainda chegado a
encomenda feita na Europa, determina que em
todos os atos a serem, na forma da lei em vigor,
escritos em papel selado se utilize papel comum,
paga a respectiva taxa em selo adesivo, até que o
Tesouro esteja habilitado a atender às requisições
daquelas estações”. (6 de agosto)

Tesouro Estadual se defende
Relativamente à situação econômica do estado,
“assiste-nos o imperioso dever de vir a público
para esmagar a campanha que se levanta contra o
Tesouro do Estado”, diz o contador Fernando Griz,
signatário de exposição de quatro páginas inteiras
publicada na edição de 12 de agosto. Segundo ele,
“A Província de 6 do corrente, sob o título ‘Pingos nos
is’, rompeu fogo contra as cifras encontradas pelos
funcionários dessa repartição, mas fala apenas por
ouvir dizer, sem conhecimento próprio”.

Janeiro - É lançada a
Revista do Brasil, um marco
na história da edição de
periódicos no país. Entre
seus colaboradores, constam
Olavo Bilac, Mário de
Andrade, Monteiro Lobato,
Manuel Bandeira e Graciliano
Ramos.
Fevereiro - Aumentam as
greves e manifestações de
protesto contra a carestia. No
Rio, a polícia invade a sede
da Confederação Operária
Brasileira.
21 de fevereiro - Primeira
Guerra Mundial: início da
Batalha de Verdun .
6 de março - O transatlântico
espanhol Príncipe de
Astúrias bate em um rochedo
na Ponta de Pirabura, na
costa de Ilhabela (SP), e
afunda. Das cerca de mil
pessoas que estavam a
bordo, 470 morreram.
5 de agosto - Lançado
Intolerância, filme norteamericano dirigido por D.
W. Griffith. A produção é
considerada uma das obrasprimas do cinema mudo.
Dezembro - Primeira
gravação do samba: Pelo
telefone, de Donga e João da
Baiana.

1917

100 ANOS DA REVOLUÇÃO DE 1817

Preservação florestal
Congresso de prefeitos e
de conselhos municipais
de Pernambuco trata,
entre outros assuntos, da
regulamentação da indústria
extrativa de madeira. ”Entre
as crises determinadas
pela conflagração europeia,
ressaltam a proibição da saída
de carvão de pedra inglês e
a falta de transporte.” Daí a
grande escassez do produto e
sua alta de quase trezentos por
cento no preço da tonelada,
razão pela qual as indústrias
estão queimando lenha em
quantidade colossal. (4 janeiro)

“Tudo em ordem”
Em nota oficial publicada em
6 de janeiro, “o desembargador
chefe de polícia vê, com
estranheza, que ainda desta
vez, quando se anuncia uma
nova viagem do sr. senador
general Dantas Barreto a esta
cidade, começam a fervilhar
boatos de desordens, ameaças
de violências, produzindo
agitação nas ruas, como se
aquele representante do estado
aqui viesse para fomentar
arruaças. A polícia tem
meios prontos para garantir
a ordem em que se vem
mantendo esta cidade e todo
o estado e afirma, para calma
e tranquilidade da população
ordeira, que a manterá – custe
o que custar”.

Forças auxiliares
O governador Manoel Antônio
Pereira Borba telegrafa ao
ministro da Guerra, marechal
José Caetano de Faria,
acusando o recebimento de
ofício circular de 5 de janeiro,
declarando-se de acordo que

“oficiais e praças da Força
Pública deste estado passem a
constituir forças auxiliares do
Exército ficando, assim, isentos
do sorteio militar mediante as
condições estabelecidas na lei
fixadora das forças de terra”.
(9 de fevereiro)

FOTOS: REPRODUÇÃO

A guerra e a crise
Em nota oficial publicada em
14 de fevereiro, o Governo
do Estado considera que,
“com algum critério, deveria
ser diferente a conclusão de
alguns comentaristas sobre a
atual situação financeira de
Pernambuco, comparada
ao período 1914/1916. Se, na
realidade, se gastou mais do
que se arrecadou, tudo isso
foi consequência natural da
progressiva agravação da
situação econômica resultante
da crise mundial”.

Ensino ambulante
O prefeito Expedito Amaral
Padilha, de Afogados da
Ingazeira, sancionou lei
criando professores primários
“ambulantes”, a serem
designados a critério das
necessidades reclamadas
pelos proprietários rurais do
município. (13 de julho)

Saneamento
Em edital publicado em
18 de julho, os proprietários
das casas beneficiadas com
novas instalações declaradas
na relação são convidados a
recolher, no prazo de quinze
dias, “as importâncias pelas
quais se encontram em débito
para com a Fazenda do Estado
provenientes das contas
referentes à instalação de
aparelhos sanitários” .

Escritura antenupcial
Publicado extrato da escritura antenupcial
celebrada entre Antonio Gonçalves de
Azevedo Sobrinho e sua esposa Victoria
Barbosa da Silva Neto, sob as seguintes
condições:
“1º. O outorgante dota sua esposa com vinte
contos em moeda corrente;
2º. Completa exclusão de bens, presentes e
futuros, provenientes de qualquer origem;
3º. Compete ao esposo administrar os bens
dotais e extradotais;
4º. Reverte para o esposo a importância do
dote no caso de não haver prole;
5º. Continuará o regime dotal em vigor,
mesmo no caso de não haver prole no futuro
matrimônio;
6º. Pertence ao esposo o mobiliário e demais
móveis do teto conjugal”.
Lavrada pelo tabelião João Silveira Carneiro
da Cunha aos 11 dias do mês de novembro
de 1916 e registrada na Junta Comercial do
Estado às fls. 29 do Livro 2º, Tomo 9º sob o n.
581, em 22.12.1916. (14 de julho)

Cronologia
6 de março - A Revolução
de 1817 completa 100
anos. Também conhecida
como Revolução dos
Padres, foi um movimento
emancipacionista na então
Capitania de Pernambuco, no
período colonial.

O Brasil na Guerra
Telegrama de Nilo Peçanha, ministro
do Exterior, em 27 de outubro,
comunica ao Governo do Estado
o torpedeamento, por submarino
alemão, do navio brasileiro Macau (o
terceiro atacado pelos alemães desde
abril), sendo feito prisioneiro o seu
comandante. Na sua mensagem ao
Congresso, o presidente Venceslau Braz
(na foto, à esquerda) constata estado
de guerra que nos é imposto e pede
autorização para adotar represália de
franca beligerância, ocupando navio de
guerra ancorado na Bahia, prendendo
sua guarnição e fazendo internação
militar das equipagens alemãs dos
navios mercantis utilizados. Na
proclamação, reproduzida na edição de
7 de novembro, o presidente Venceslau

Cartilhas
A Liga da Defesa Nacional abre concurso
internacional para a composição de um
Catecismo Cívico e um Manual de Educação
Moral e Cívica. O catecismo será uma
cartilha de educação primária com
perguntas e respostas a todos os homens

Barão na praça
O governador Manoel Borba
encaminha ao ministro da
Viação e Obras Públicas cópia
de representação recebida da
Comissão Executiva da Estátua
do Barão do Rio Branco (ao lado).
A intenção dos executores do
monumento é erguê-lo na “Praça
do Comércio desta capital,
situada em uma parte do trecho
das obras do porto”.
(1º de setembro)

Braz recomenda: “Respeitai a pessoa e
os bens dos alemães, porque o governo
punirá severamente aqueles que
atentarem contra a defesa nacional.
Nenhum brasileiro deixará de cumprir
o seu dever alistando-se nas linhas de
tiro e reservas navais, trabalhando pela
produção dos campos, velando contra
a espionagem e estando alerta aos
apelos da Nação”.
NOTA: O Brasil até então, três anos após
o início da Primeira Guerra Mundial,
se mantinha neutro no conflito.
Declarada a guerra, ainda hesitou em
enviar reforços para os aliados, mas,
por fim, foram recrutados marinheiros
e equipes médicas para patrulhar os
mares de Dacar e Gibraltar.

3 de abril - Submarinos
alemães torpedeiam o navio
Paraná, próximo à costa
francesa. Em seguida, o
governo brasileiro confisca
navios alemães ancorados
em nossos portos.
13 de maio - Primeira das seis
aparições de Nossa Senhora
a três crianças, em Fátima,
Portugal.
Junho - O Brasil queima 3
milhões de sacas de café
estocadas, para evitar a
queda nos preços, devido
à guerra que afetou as
exportações.

do povo em casas de família, escolas,
oficinas e quartéis. Já o manual destinase a professores e alunos de faculdades,
escolas, ginásios etc. e complementará
o catecismo, dando, em linguagem clara
e concisa, noções de Sociologia, Direito
em geral e Direito Constitucional.
(21 de julho)

MUSEU DA CIDADE DO RECIFE

Outubro - Eclode a Revolução
Russa de 1917, uma série
de eventos políticos em
que, após a eliminação da
autocracia, e depois do
governo provisório (Duma),
o Partido Bolchevique,
liderado por Vladimir Lênin
(foto), derruba o sistema e
implanta o governo socialista
soviético.
E MAIS
É lançado o livro A Cinza das
horas, de Manuel Bandeira.

1918
Eleições no Congresso

Ato do governador Manoel Borba,
publicado em 4 de janeiro, marca para dia
15 de fevereiro a eleição no Congresso
Legislativo de Pernambuco do substituto
do falecido major Manuel Joaquim de
Sant’Anna Castro. Na mesma data, serão
preenchidas outras vagas: um senador e
quatro deputados.

Telefone não funciona
Ofício ao superintendente geral da
Telephone Company, divulgado em 5 de
fevereiro, pede substituição de aparelho
telefônico “em péssimas condições para
comunicação direta entre o gabinete do
chefe de polícia, o comando da força
pública e o gabinete do governador”.

Funcionários sorteados
O general inspetor da Segunda Região
Militar, Joaquim Ignacio Baptista
Cardoso, congratula o governador
Manoel Borba pelo “valioso e inteligente
auxilio à defesa nacional por decretar
que os funcionários deste estado, uma
vez sorteados, ficam garantidos nos
seus cargos. Tão salutar quão patriótica
resolução refletir-se-á forçosamente
na conduta dos que são alcançados
pelo sorteio militar, mostrando-lhes
que acima dos interesses de ordem
puramente pessoal devemos colocar os
de ordem geral”. (26 de fevereiro)

Alta do querosene
Tendo em vista a alta no comércio do
preço do querosene, ato do governo de 10
de março fixa em 2$5 réis o preço de cada
luz, por noite, para cada compartimento
de quartel dos subúrbios da capital que
não for servido por gás carbônico.

Algodão beneficiado
O Governo do Estado concede isenção
de impostos, por 15 anos, ao engenheiro
civil Trajano Saboya Viriato de Medeiros,
para montagem de usinas destinadas

ao beneficiamento de algodão e seus
derivados, depois da cana-de-açúcar a
mais abundante fonte de recebimento do
Estado. (12 de abril)

Efeitos
da Guerra

Nova fábrica
O secretário-geral do Estado comunica
ao diretor do Tesouro que considerou
oficialmente instalada a fábrica de pratos,
colheres e bacias estampadas de folhas de
flandres, estanho, ferro, alumínio e outros
metais e de obras de vidro, pertencente
à firma J. Pessoa de Queiroz & Cia.,
beneficiária da isenção de impostos por
dez anos. (4 de junho)

Imprensa Oficial
Ofício do secretário-geral do Estado ao
engenheiro fiscal da iluminação pública,
publicado em 8 de novembro, “manda
estender os fios condutores de energia
elétrica da Imprensa Oficial até a seção de
encadernação e brochura”.

Faxina no Santa Isabel
O secretário-geral do estado autoriza a
compra de oito lâmpadas elétricas de 100
velas e 10 de 50, todas de 220 volts, a fim
de substituir as que se acham inutilizadas
no Teatro de Santa Isabel (foto). Também
autoriza a aquisição de quatro latas de
creolina nacional destinadas à desinfecção
do estabelecimento, além de dois quilos
de farinha de trigo e 250 gramas de
alúmen para conserto de panos de boca.
(12 de dezembro)
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O governador Manoel
Borba responde ofício
do ministro das Relações
Exteriores dando integral
solidariedade à causa da
libertação da Polônia, cuja
submissão ao domínio
de impérios estrangeiros
é uma das injustiças da
história. (18 de setembro)
Por causa da “situação
anormal que vimos
atravessando, desde que
se desferiu a tremenda
guerra europeia” o
Governo do Estado
prorroga até 31 de
dezembro o prazo para
recolhimento, sem multa,
de todos os impostos
devidos até o último
exercício 1916 – 1917.
A medida é justificada
pela quase paralisação
do nosso comércio de
exportação de açúcar e
algodão, cujos prejuízos
atingem todas as classes
sociais e as finanças
do Estado, afetado pela
epidemia de gripe que
assola o país inteiro
(veja quadro na página
seguinte).(29 de outubro)

Cronologia
Presidente da República
Delfim Moreira da Costa Ribeiro
15/11/1918 a 28/7/1919

16 defFevereiro - Primeira
Guerra Mundial: Turcos
incendeiam a biblioteca de
Bagdá.
21 de fevereiro - Extinção
completa do periquito-dacarolina.
3 de março - Retirada da
Rússia da Primeira Guerra
Mundial com a assinatura do
Tratado de Brest-Litovski.
17 de julho - O Czar Nicolau II
da Rússia (foto) é executado
por bolcheviques com a sua
família.

A gripe espanhola
Em 31 de outubro, o jornal informa
que o governador Manoel Borba,
“em razão da epidemia que irrompeu
ultimamente no estado, mantém
fechados todos os estabelecimentos
oficiais do ensino primário e
secundário”. Ao ministro do Interior
o governador informa o adiamento
dos exames de primeira época do
Ginásio Pernambucano, bem como
dos exames vestibulares e de segunda
época para alunos estranhos ao
estabelecimento. Pelo Ato nº 207,
publicado em 19 de novembro, o
governador Manoel Borba resolve
nomear o dr. José Otávio de Freitas
para exercer, em comissão, o cargo
de diretor da repartição Higiene e
Saúde Pública.
NOTA: Otávio de Freitas assumiu o
cargo num momento crucial vivido
pela população pernambucana com a
chegada da gripe espanhola ao estado.
Uma das vítimas fatais da epidemia
foi justamente o Dr. Abelardo Baltar,
diretor da Higiene, com apenas 34
anos, em 13 de outubro. A gripe de
1918, frequentemente citada como

gripe espanhola, foi uma pandemia
do vírus influenza que se espalhou
por quase toda parte do mundo. No
Brasil, a doença chegou em setembro
de 1918. No dia 24 daquele mês, a
Missão Médica enviada pelo país para
ajudar no esforço de guerra francês foi
atingida pela gripe no porto de Dacar,
Senegal.
Acredita-se que o influenza, em
sua forma assassina, tenha chegado
ao Brasil pelo Recife, no retorno de
marinheiros que prestaram serviço
militar na então colônia francesa.
Em poucos dias a epidemia atingiu
diversas cidades: Recife, Salvador
e Rio de Janeiro, chegando em
novembro de 1918 à Amazônia. O
ensino oficial foi suspenso.
No Recife, cerca de 120 mil
pessoas adoeceram, em uma
população estimada em 200 mil. A
epidemia se alastrou também para
municípios do interior do estado. O
combate à epidemia, pelo higienista
Otávio de Freitas, em pouco menos
de um mês, conseguiu fazer o estado
sanitário recuar aos seus limites
normais.

11 de novembro - Fim da
Primeira Guerra Mundial,
com a derrota da Alemanha
às 11 horas.
18 de novembro - É
declarada a Independência
da Letônia.
1º de dezembro - A
Transilvânia e o Reino da
Romênia se unem e formam
a Romênia moderna. A
Rússia adota o Calendário
Gregoriano
3 de dezembro - Fundação
do grupo de artistas
expressionistas designado
por Novembergruppe.
28 de dezembro - Berta Lutz,
bióloga, publica artigo pródireitos da mulher.

1919

Analfabetismo

GRIPE ESPANHOLA

Morre Rodrigues Alves
Ao ter comunicação oficial do
falecimento, no Rio de Janeiro, do
dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves
(foto), presidente eleito da República, o
Governo do Estado determinou “em sinal
de pesar, o hasteamento em funeral, nos
edifícios públicos, da Bandeira Nacional,
sendo encerrado o expediente em todas
as repartições estaduais”. O comunicado
foi publicado na edição do Imprensa Official
do dia 17 de janeiro. Rodrigues Alves,
que já havia sido eleito presidente da
República em 1902, concorreu e venceu
a eleição de 1918, mas contraiu o vírus da
gripe e não tomou posse. Morreu no dia
16 de janeiro de 1919.
A edição do dia 23 de janeiro
informa que o Governo de Pernambuco
abriu crédito para atender às despesas
provenientes da epidemia de influenza que
grassou no estado. Alega “haver prestado
a assistência que lhe cumpria à população
da capital e dos municípios do interior,
durante o período da gripe”.

ARQUIVO CEPE

O general Joaquim Ignacio,
presidente de honra da
Liga Pernambucana Contra
o Analfabetismo, envia
mensagem de aplauso ao
deputado Agamenon Magalhães
pelo “vosso ato de puro
patriotismo, apresentando
projeto de subido alcance
e progresso para o estado.
Recebei, portanto, as mais
entusiásticas congratulações
pelo assinalado serviço
que acabais de prestar pela
nobilíssima causa de extinção
do analfabetismo no Brasil”.
(13 de abril)

Troca de armas
O governador do Estado
autoriza o desembargador
chefe da Polícia a substituir
por carabina Mauser, modelo
1908, “quando para isso vos for
apresentado, o armamento rifle
existente na Polícia Marítima”.
(8 de maio)
APEJE

Nova Ponte
“O Congresso
Legislativo de
Pernambuco autoriza
o governador do
Estado a mandar
construir, mediante
concorrência
pública, uma ponte
que, atendendo
à estética e ao
movimento crescente
da capital, substitua
a atual Ponte da Boa
Vista (foto), podendo,
para isso, dispender
até a quantia de mil
contos de réis”.
(17 de maio)

Cronologia
Presidente da República
Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa
28/7/1919 a 15/11/1922

Apoio a hospital

Imprensa Official

Lei do Congresso Legislativo de
Pernambuco, publicada em 3 de junho,
isenta de imposto predial as casas
situadas nas ruas Felipe Camarão, 61,
e Intendência, 153 e 187, “enquanto
constituírem patrimônio do Hospital
Português”.

“Na parte sul do edifício do Ginásio
Pernambucano, na Rua Visconde do
Rio Branco (antiga Rua da Aurora),
acaba de ser instalada a Seção de
Contabilidade da Imprensa Official
que fica, assim, reunida à Diretoria e
à Administração Técnica da mesma
publicação”, informa a edição do dia 18
de setembro.

Prêmio a escultor

Detentos apoiam Teatro

O governador do Estado é autorizado por
lei do Congresso Legislativo a auxiliar
com dois contos de réis o escultor
pernambucano Antão Bibiano da Silva,
“para concorrer ao grande monumento
nacional à Independência do Brasil a ser
levantado no Ipiranga”. (14 de junho)

A Diretoria de Higiene e Saúde Pública
anuncia programa de habilitação de
pessoal para a execução de serviços de
profilaxia de infecções existentes ou
suscetíveis de aparecerem num ou em
diferentes pontos da cidade, tais como
paludismo, febre-amarela e tífica,
cólera, peste bubônica, tuberculose e
outras moléstias. O programa inclui
“combate intensivo aos mosquitos,
moscas, ratos e outros propagadores
de pestes”. (28 de outubro)
Entre 13 e 19 de outubro faleceram
no Recife 155 pessoas vítimas de
febre amarela, febre tifoide, peste
bubônica, sarampo, escarlatina,
coqueluche, difteria, lepra, erisipela,
paludismo crônico, tuberculose,
sífilis, septicemia, raiva e outras
moléstias transmissíveis.
(1º de novembro)
O prefeito Joaquim Pessoa Guerra
determinou, em vista da inauguração
do matadouro de Peixinhos, que o
abate do gado de qualquer espécie
seja exclusivamente feito no referido
matadouro”. (2 de novembro)

ARQUIVO CEPE

Saúde pública

O Secretário de Estado pede que sejam
consertadas com urgência, nas oficinas
da Casa de Detenção, várias peças em
jacarandá do mobiliário pertencente ao
Teatro de Santa Isabel. (16 de outubro)

3 de março - A primeira
edição do Jornal do
Commercio circula no
Recife.
6 de abril - Um grupo de
amadores, sob a liderança
de Augusto Joaquim
Pereira, funda o Rádio
Clube de Pernambuco.
Ainda não existiam
transmissões radiofônicas
na América do Sul.
13 de abril - Epitácio
Pessoa é eleito presidente
do Brasil em pleito direto.
O fato ocorreu quando
ele estava na França,
caso único na história da
República brasileira. Sua
eleição também foi a única
na República Velha que
não ocorreu na data oficial
(1º de março) das eleições
presidenciais .
29 de maio - Um eclipse
solar é observado pelo
astrônomo britânico
Andrew Crommelin em
Sobral, Ceará.

Novo governador
A edição do Imprensa Official anuncia,
em 25 de dezembro, a posse de José
Rufino Bezerra Cavalcanti no Governo
do Estado, na presença do presidente
do Senado José Henrique Carneiro da
Cunha e de outras autoridades civis,
militares e religiosas. Eleito em 18 de
agosto, José Rufino foi reconhecido
pelo Congresso Legislativo em 30 de
setembro. Seu secretário-geral é o
bacharel Francisco Pinto de Abreu.

28 de junho - assinado
o Tratado de Versalhes
durante a Conferência de
Paz de Paris.
21 de julho - Greve geral
no Estado de Pernambuco,
em protesto contra as más
condições de trabalho,
salários reduzidos e horários
excessivos. O movimento
durou cinco dias.

anos

20

O

tempo em que o Recife foi cinema. Fantasia e realidade. Imaginação. Execução. Em todo o bairro, uma sala. E também uma
produção própria. Em nove anos, cerca de 15 filmes foram produzidos na cidade com atores anônimos que disputaram os ho-

lofotes com mitos hollywoodianos. O Ciclo do Recife não se manteve restrito à produção cinematográfica de Ary Severo, Jota Soares e Alberto Cavalcanti, no entanto.
A década do cinema ganhou em velocidade e modernidade: na economia, no urbanismo, na vida cultural, a cidade se transformava, como numa narrativa cinematográfica. Bondes, pontes, iluminação elétrica, novo sistema de saúde e o início de
um outro modo de produção econômica, que precisava se reinventar para superar o
auge da crise açucareira.
O Recife-cinema deixava para trás até o Capibaribe, cenário das aventuras das
famílias aristocráticas e dos jovens aventureiros. O Recife-movimento agora tinha
uma novidade: a praia, lazer e metáfora para o velho Recife que ou se recriava com
rapidez ou perderia o bonde da história. Dos sonhos dos homens a cidade se inventava, como
num poema de Carlos Pena Filho. O Recife expansionista. Meio ficção científica,
meio filme de terror. O tráfego aéreo apontava para a próxima revolução: o graf Zeppelin. Enquanto nas ruas, nos bairros tradicionais, lendas misteriosas assustavam os
mais antigos: moças emparedadas ou fantasmas que assombravam os bairros seminais da cidade. O Recife-cinema: o mesmo Recife; outro Recife. Fantasia e realidade
na aventura modernista de uma nova cultura urbana.

1920
Piaçava exportação

A empresa pernambucana
Militão Bivar & Companhia
embarca para Liverpool 1451
pacotes de piaçava, dos 6290
negociados na Inglaterra,
devendo os restantes seguirem
dentro de 30 dias, conforme
conhecimento dado ao
governador José Rufino.
(15 de janeiro)

Comércio ambulante
Todo mercador ambulante
fica obrigado a providenciar,
no prazo de 48 horas úteis,
a respectiva patente de
registro, mediante quitação do
emolumento devido, sob pena
de apreensão das mercadorias e
multa que lhe couber.
(31 de janeiro)

Cavalheirismo policial

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Regulamento da Guarda Civil de
Pernambuco prevê a “garantia
do livre trânsito de pessoas em
geral e, particularmente, das
senhoras, a serem atendidas
com a máxima urbanidade e
delicadeza toda vez que por
elas for solicitado o auxílio dos
servidores. Gestos ou sinais
masculinos pouco escrupulosos
serão punidos”. (12 de fevereiro)

População

Brasil: 30.635.605
Pernambuco: 2.154.835
Fonte: IBGE

Senador assassinado
O Governo do Estado autoriza a Casa
Agra a fazer “por conta do estado” o
sepultamento em primeira classe do
“malogrado senador Fausto Freire de
Figueiredo que acaba de ser vilmente
assassinado nesta capital”.
(28 de fevereiro)
Ao saudar os parlamentares na
abertura do Congresso Legislativo,
o governador José Rufino expressa
a intenção de comprovar “a
sinceridade dos meus propósitos
de apaziguamento geral e, sem

justificativa para as paixões
partidárias, poder, facilmente,
coordenar todos os esforços
individuais para o engrandecimento
do estado”. (7 de março)
NOTA: Fausto Freire de Carvalho
Figueiredo (ex-prefeito de Palmares)
foi alvo de atentado, em 18 de
dezembro de 1919, quando veio a
falecer na cidade do Recife. O episódio
ganhou as páginas dos jornais e entrou
no rol da guerra entre as oligarquias
rurais do interior do estado.

Subvenções suspensas

Substituição do vice

“Em obediência ao plano de economias que
vem realizando a bem dos interesses da Fazenda
Pública”, o Governo do Estado resolve suspender
todas as subvenções e auxílios concedidos em
virtude de atos governamentais especiais, para
os quais não foram estabelecidas expressamente
dotações orçamentárias. (5 de março)

Comunicado do ministro da
Justiça, Alfredo Pereira, ao
governador José Rufino, em
6 de agosto, informa que será
realizada eleição, em 5 de
setembro, para vice-presidente
da República, cargo vago com a
morte de Delfim Moreira (foto).

Imposto de renda estadual
O Congresso Legislativo de Pernambuco decreta
o imposto sobre a renda de “todas as pessoas
domiciliadas ou não no estado, que tenham
fontes de renda no mesmo estado”. (28 de maio)

Pernambuco Tramways
O Congresso Legislativo do Estado autoriza o
governador do Estado a encampar a Pernambuco
Tramways ou entrar em acordo para adoção de
sistema hidroelétrico “em substituição ao atual,
para produção de energia necessária aos serviços
de que tratam seus contratos”. (16 de junho)

São João em Caruaru
“O excelentíssimo senhor doutor governador
do Estado transfere, temporariamente, sua
residência para Caruaru. Todo o expediente que
dependa da assinatura de sua excelência serlhe-á enviado de palácio àquela cidade.”
(18 de junho)

Mulheres nos Correios
Abertas inscrições para
concurso dos Correios,
para candidatos maiores de
18 e menores de 30 anos,
admitindo-se mulheres, “desde
que satisfaçam as condições
requeridas”. (28 de agosto)

Cronologia
10 de janeiro - Entra em
vigor o Tratado de Versalhes,
que determinou os termos
de paz na Europa pondo
fim oficialmente à Primeira
Guerra Mundial (1914-1918).
20 de abril - Abertura
dos VII Jogos Olímpícos,
em Antuérpia, Bélgica.
A competição, que se
estendeu até 12 de setembro,
teve a estreia brasileira e
apresentou ao mundo pela
primeira vez a bandeira
olímpica, com seus famosos
cinco anéis representando
a união dos povos dos
cinco continentes. Nosso
primeiro herói olímpico
foi o Tenente do Exército
Guilherme Paraense (foto),
que conquistou a medalha
de ouro na prova de tiro
rápido. Afrânio Costa trouxe
a medalha de prata na pistola
livre e a equipe trouxe ainda
uma medalha de bronze.

Com o cancelamento
temporário de impressão em
veículo próprio, as publicações
oficiais passam a ocupar um
espaço no Jornal do Commercio,
sob contrato celebrado em
31 de agosto. As matérias de
responsabilidade da Imprensa
Oficial do Estado passam a
ocupar o espaço da página
3, avançando para a página
seguinte, quando necessário.

O Imprensa Official deixa de circular
O governador José Rufino Bezerra Cavalcanti, em comunicado publicado na
edição do dia 3 de setembro, informa que “tendo em vista o contrato celebrado
com a Empresa Jornal do Commercio para publicação do expediente do
Congresso Legislativo e de todas as repartições públicas, resolve declarar
extinta a Imprensa Official, dispensando os respectivos empregados, e criar, no
edifício da Penitenciária e Detenção desta cidade uma oficina de tipografia e
pautação destinada à execução de trabalhos avulsos com o aproveitamento do
material da aludida Imprensa Official”.

29 de junho - Para vingar a
morte se seu pai, Lampião
entra no cangaço.
18 de agosto - As mulheres
dos EUA conquistam o direito
de voto.
7 de setembro - Criação da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, a primeira e maior
universidade federal do país.
12 de outubro - Assinado
armistício polaco-russo.
8 de novembro - Legalização
do aborto na União Soviética.

1921
MUSEU DA CIDADE DO RECIFE

Capibaribe poluído
Em resposta a reclamação contra
poluição do Rio Capibaribe, onde
usinas despejam caldas danosas
ao maquinário da Pernambuco

Dicionário
O Instituto Histórico e Geográfico de
Pernambuco recebe do presidente
do seu congênere no Rio de Janeiro,
Ramirez Galvão, pedido de informações
com que o Estado possa contribuir
para a organização do Dicionário Histórico,
Geográfico e Etnográfico Brasileiro.
(5 de fevereiro)

Tuberculose mata
Segundo a Diretoria de Higiene e Saúde
Pública, a tuberculose continua entre
as principais causas de óbitos em
Pernambuco, seguida de doenças do
aparelho circulatório. (11 de fevereiro)

Ciganos e café a bordo
O paquete nacional Mamanguape,
da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro, aporta no Recife conduzindo
meia centena de passageiros
embarcados no Rio, quase todos de
origem cigana. Sua carga inclui 50 mil
sacos de café a serem desembarcadas
em Nova Orleans. (17 de fevereiro)

Herói brasileiro
O governador Otávio Hamilton
Tavares Barreto comunica, em 20

Tramways of Power Company
Limited, a Repartição de Águas,
Esgotos, Indústria e Obras Públicas
informa que “a única medida a
de fevereiro, a dona Joanna Cláudia
de Mello o recebimento de ofício do
embaixador do Brasil em Washington,
encaminhando a bandeira dos Estados
Unidos de cobertura do ataúde de
seu filho Viriato Cláudio de Mello
que, alistado no Exército americano,
“veio a morrer na Grande Guerra
europeia. O governo americano
prestou excepcionais honras militares
ao herói morto em defesa dos elevados
interesses de justiça e liberdade,
patrimônio moral da grande nação a
que pertencemos”.
NOTA: Otávio Hamilton Tavares Barreto
foi deputado estadual em Pernambuco
em várias legislaturas. Entre 1919 e
1923 foi presidente da Assembleia
Legislativa estadual e, como tal,
substituiu entre 28 de outubro de
1920 e 3 de junho de 1921 José Rufino
Bezerra Cavalcanti, afastado por
motivo de doença.

Aquisição de cavalos
A Diretoria de Higiene e Saúde Pública
abre concorrência pública, em 12 de
março, para aquisição de doze cavalos
destinados “ao serviço de transporte
desta repartição, devendo serem os
referidos animais novos, gordos e
amestrados”.

ser tomada no momento é essa
Companhia filtrar as águas que
tenha de utilizar”.
(9 de julho)

Tonéis de álcool
A Diretoria de Águas, Esgotos,
Indústria e Obras Públicas abre
concorrência para o fornecimento
ao Estado, isento de imposto, de cem
tonéis de seiscentos litros de álcool
desnaturante “não inferior a 41º
Cartier”. (12 de abril)

Fosfato em Noronha
Governo do Estado abre concorrência
pública para exploração de fosfato no
Arquipélago de Fernando de Noronha
pelo prazo de quinze anos. “Os
concessionários obrigam-se a fornecer
gratuitamente, de dois em dois meses,
dez toneladas de fosfato ao Estado,
além um vapor para o transporte de
sentenciados, víveres e produtos da
ilha”. (5 de maio)

Imposto de Renda estadual
A Recebedoria do Estado cria o
Imposto de Renda Estadual, devido por
todas as pessoas domiciliadas ou não
“no município da Capital e que nele
tenham fontes de receita e vivam por
conta própria”. Ficam elas, portanto,
obrigadas a fazer “declaração do lucro
líquido da exploração de indústria,
profissão ou trabalho”. (1º de julho)

Cronologia
9 de janeiro - O Rio de
Janeiro recebe os restos
mortais de Pedro II.

APEJE

24-29 de janeiro - Na
Conferência de Paris,
os Aliados fixam as
indenizações de guerra para
a Alemanha.
20 de fevereiro - São
realizadas as eleições para o
Congresso Nacional do Brasil
em todo o território nacional.
1º de julho - É fundado, em
Xangai, o Partido Comunista
Chinês.
27 de julho - Dois
pesquisadores da
Universidade de Toronto
isolaram pela primeira
vez o hormônio fabricado
nas células do pâncreas: a
insulina, descoberta que
permitiu controle da diabetes,
até então mortal.

Aniversário do Liceu de Artes e Ofícios
Dirigido pelo dr. Pinto de Abreu, o Liceu de Artes e Ofícios, na Praça da
República, comemora 41 anos de fundação com noite festiva. (29 de novembro)
NOTA: O Liceu foi construído para funcionar como sede da Escola de Ofícios,
mantida pela Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco,
fundada em novembro de 1836 e inaugurada em 1841. A pedra fundamental do
prédio foi lançada no dia 23 de abril de 1871 e sua inauguração ocorreu em 21 de
novembro de 1880, no 39º aniversário da Sociedade.

Luto no Exército
O general Alberto
Cardoso de Aguiar,
comandante da
Região, comunica o
falecimento do “ilustre
marechal Bento Manoel
Ribeiro Monteiro (foto),
ex-chefe do
EstadoMaior do
Exército,
um dos mais
estruturados
FOTOS: DIVULGAÇÃO

chefes que nos trazia as tradições
da nobreza de caráter, da alma
cavalheiresca e generosa e da energia
inquebrantável de ânimo que
constituem os sentimentos dominantes
dos antigos chefes do nosso glorioso
Exército”. (11 de setembro)

Ponte do Pina
Aberta concorrência para a execução
dos serviços de colocação de laje em
cimento armado em toda a extensão da
Ponte do Pina – 715m de comprimento
por 5m10c de largura. (15 de novembro)

7 de setembro - Primeira
transmissão de rádio oficial
no Brasil, com o discurso do
presidente Epitácio Pessoa.
14 de novembro - Morre,
na França, D. Isabel (1846),
Princesa Imperial e regente
do Brasil (foto), filha mais
velha do imperador D. Pedro
II. Em 13 de maio de 1888, a
regente assinou, no Paço
Imperial, a Lei Áurea que ,
oficialmente, acabou com a
escravidão no Brasil.

1922
Congresso Estadual

A Comissão Executiva Provisória
da União dos Partidos Políticos de
Pernambuco apresenta ao Senado e
à Câmara os candidatos às eleições
de 15 de janeiro de 1923. Os eleitos
votarão a reforma constitucional
aprovada na última sessão legislativa,
onde predominou o critério da
reeleição, “cordialmente resolvido
entre os próceres dos antigos
partidos, hoje fundidos e irmanados,
tendo como principal objetivo o
progresso de Pernambuco”.
(3 de janeiro)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

100 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Fédora Monteiro
Em tarde de arte e elegância no
salão nobre da Associação dos
Empregados do Comércio será
inaugurada a quinta exposição
de pintura de Fédora Monteiro,
irmã do famoso artista plástico
pernambucano Vicente do Rego
Monteiro. Trinta quadros serão
exibidos. (15 de janeiro)

Banditismo à solta
Ao tenente-coronel Estevão Câmara,
comandante da Força Pública em
Vila Bela, telegrafa o chefe da Polícia
determinando que, de acordo com
as polícias da Paraíba e do Ceará,
encetam-se diligências contra o
grupo de bandidos chefiados por
Sebastião Pereira e Luiz Padre
que tem praticado toda sorte de
depredações em Bom Nome e
Belmonte. (15 de janeiro)

Solenidade na APL
A Academia Pernambucana de Letras
comunica a realização, no Salão
Nobre do Instituto Arqueológico, na
Rua do Hospício, de sessão solene
de posse do acadêmico Mário Sette,
autor, dentre outros livros, de Senhora
de Engenho, Ao clarão dos obuses, Rosas e
espinhos. (4 de fevereiro)

Concurso
carnavalesco
Os agentes de lançaperfume Pierrot
instituíram um brinde
ao clube carnavalesco
que “com maior brilho
se apresentar nas festas
de Momo deste ano”.
À “senhorinha” que
melhor se expressar, em
três linhas, a respeito do
referido lança-perfume
será ofertado um estojo
de prata de lei. Os brindes
estão em exposição na
Casa Pessoa, na Rua Nova.
(21 de fevereiro)

Apoio a Nilo Peçanha

Independência, 100 anos

Sob o título “Eleição Presidencial”,
manifesto é publicado em favor
de Nilo Peçanha candidato à
Presidência da República e de
José Joaquim Seabra na eleição
marcada para 1º de março. Segundo
os signatários Severino Marques
de Queiroz Pinheiro, Luiz Gonzaga
Maranhão, Rodolfo Araújo e dr.
S. do Rego Barros, “Todas as
correntes partidárias organizadas de
Pernambuco deliberaram afastarse da convenção de 8 de junho para
formar a reação republicana iniciada
pelos quatro grandes Estados da
Federação: Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Bahia e Pernambuco, num
envolvimento que logo empolgou as
simpatias de toda a Nação”.
(4 de fevereiro)

Severino Marques de Queiroz Pinheiro,
presidente do Senado, no exercício
do cargo de governador do Estado,
resolve comissionar o dr. Mário Leite
Rodrigues para escrever memória sobre
o papel social e político de Pernambuco
na História da Civilização Brasileira,
trabalho a ser publicado no dia 7 de
setembro vindouro (8 de fevereiro)

NOTA: A eleição de 1922 dividiu o
país. O mineiro Artur Bernardes
venceu o pleito de 1º de março,
obtendo 466.877 votos contra 317.714
votos dados a Nilo Peçanha, apoiado
por forças políticas de quatro estados,
entre estes Pernambuco.

O Congresso Legislativo de
Pernambuco autoriza o Governo do
Estado a criar o Corpo de Bombeiros,
dissolvendo a atual Companhia,
mantida pelas empresas de seguros,
“cujo material passará para o Estado,
sem indenização alguma”. (6 de maio)

NOTA:
O presidente do Senado Severino
Marques de Queiroz Pinheiro substituiu
Otávio Hamilton Tavares Barreto no
exercício do cargo de governador do
Estado, com o afastamento de José
Rufino, que ainda se encontrava em
tratamento de saúde.

Homens do fogo

Cronologia
Presidente da República
Artur da Silva Bernardes
15/11/1922 a 15/11/1926

Estácio para vice

Morte de Rufino abre
crise na sucessão
O Congresso Legislativo do Estado de
Pernambuco “autoriza o governador
Severino Marques de Queiroz Pinheiro
a mandar construir mausoléu no local
em que repousam os restos mortais do
dr. José Rufino Bezerra Cavalcanti, no
Cemitério de Santo Amaro, desta cidade,
dispendendo para esse fim a quantia que
for necessária”. (11 de abril)
NOTA: José Rufino foi acometido de uma
grave doença e havia deixado o Governo de
Pernambuco no dia 28 de outubro de 1920,
seguindo para a Europa para tratamento de
saúde. Voltou ao Recife para falecer, em 27
de março de 1922. Sua morte determinou o
início da disputa pelo governo estadual. O
senador José Henrique Carneiro da Cunha
foi lançado como candidato da situação,
na disputa contra Eduardo de Lima
Castro, representante da oposição. Venceu
Carneiro da Cunha, mas o resultado foi
contestado pela oposição, e a partir daí
instaurou-se uma crise política que agitou
Pernambuco, ocupado por tropas federais.
Diante da ameaça de intervenção no
Estado, as duas correntes entraram em
acordo em torno do nome do juiz Sérgio
Lins de Barros Loreto (foto), que veio a
tomar posse em 18 de outubro.
ZENIVAL

Conforme nota assinada
por dois senadores e três
deputados, “As grandes
correntes políticas do País
escolheram e apresentaram
candidato a vice-presidente
da República no próximo
quinquênio, o eminente
patrício doutor Estácio de
Albuquerque Coimbra.”
(2 de agosto)
NOTA: Estácio Coimbra foi eleito
na segunda eleição para vicepresidente, em 22 de agosto,
em substituição a Urbano
Santos, eleito em 1º de março,
e que faleceu no dia 7 de maio
de 1922, antes de tomar posse.
A eleição para presidente e
vice, nessa época, era realizada
individualmente, e o candidato
poderia concorrer tanto para
presidente quanto para vice.

Pelo chafariz
O governador do Estado,
Severino Marques de Queiroz
Pinheiro, em despacho do dia
30 de agosto, atende ao pedido
formulado pelos proprietários
e veranistas de Boa Viagem.
Em abaixo-assinado eles
requereram a colocação de um
chafariz “naquela localidade”.
(1º de setembro)

220 volts
É comunicado aos
consumidores de Beberibe e
Arruda que será inaugurada
a corrente de 220 volts,
alternada, cessando a corrente
de 110, contínua, que se achava
instalada provisoriamente.
Para evitar prejuízo com
lâmpadas queimadas, serão
desligadas todas as instalações
particulares. (1º de setembro)

11 de fevereiro - Começa a
Semana de Arte Moderna,
que ocorreu no Teatro
Municipal de São Paulo, da
qual participaram nomes
como Mário de Andrade,
Oswald de Andrade, Anita
Malfatti, Manuel Bandeira,
entre outros.
28 de fevereiro - O Egito se
torna independente.
23 de março - Gago
Coutinho e Sacadura Cabral
(portugueses) sobrevoam
pela primeira vez o Atlântico
Sul, de Lisboa ao Rio de
Janeiro, com uma das escalas
no Recife.
25 de março - O Partido
Comunista Brasileiro é
fundado em Niterói, RJ.
2 de abril - Stalin é eleito
secretário-geral do PCUS.
7 de setembro - Inauguração
da Exposição Internacional de
1922, no Rio de Janeiro, da qual
participaram vários páises
como: Argentina, Bélgica,
México, Noruega, Japão e
Portugal.
31 de outubro - Benito
Mussolini é nomeado 1º
ministro da Itália.
30 de dezembro - Formação
da União da Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).

1923
Processo Civil

REPRODUÇÃO

O dr. Gennaro L. de Barros
Guimarães oficia ao governador
encaminhando projeto de
Código de Processo Civil do
Estado de Pernambuco, “não
o considerando trabalho
perfeito, inatacável, intangível;
certamente ele contém falhas
que o exame cuidadoso,
ponderado do Poder Legislativo
não deixará escapar e, pelo
contrário, corrigirá”. Segue-se
a publicação do texto em três
edições seguidas.
(21 de fevereiro)

O comandante interino da
Força Pública do Estado
congratula-se com o “heroico
feito dos destemidos aviadores
Euclides Pinto Martins (no
centro da foto ao lado) e Walter
Hilton, que acabam de fazer a
perigosa travessia aérea Nova
York – Recife. Assinalando
o feito, um dos maiores da
aviação, o comandante resolve
libertar todas as praças presas
correcionalmente e dispensar a
instrução de hoje”. (27 de janeiro)
NOTA: A viagem começou em 4
de setembro de 1922 e terminou
a 8 de fevereiro de 1923. No
Recife, como em todos os lugares
que pararam, foram muito bem
recebidos, com festas, visita
ao governador, enfim, todas as
honrarias de heróis.

Propina no xadrez
“Seja expulso do estado
efetivo da Força Pública do
Estado e do 2° batalhão, com
baixa a bem da disciplina e
moral pública, o soldado José
Andrade de Araújo por ter, no
dia 14 do corrente, se dirigido
ao xadrez da subdelegacia de
Tejipió exigindo de um preso
correcional a quantia de 2$000
com a condição de pô-lo em
liberdade, no que foi atendido”.
(18 de fevereiro)

Luz elétrica e isenção
O secretário-geral do Estado
oficia ao diretor do Tesouro
informando que, por despacho
de 14 do corrente, o governador
Sérgio Loreto deferiu petição
de Thomaz A. Andrew Comber
“em que solicitava fosse
considerado inaugurado
oficialmente, a partir de 24
de fevereiro, o serviço de
iluminação elétrica, pública
e particular, nos povoados
de Arruda e Beberibe, do
município de Olinda, para
o qual obteve isenção de
impostos por dez anos”
(3 de março)

Heróis aviadores

IHAGP

Cabrobó, sim!
Em sessão da Câmara dos
Deputados, Agamenon
Magalhães lê ofício de
Mário Melo (foto),secretário
perpétuo do Instituto
Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano
sobre a projetada “eliminação
do nome de Cabrobó pela
denominação vulgar de
Belém. O V Congresso Brasileiro
de Geografia, considerando
que a língua indígena tupyguarany tende a desaparecer
de todo como língua viva,
propõe que os poderes
públicos do País, sempre que
possível, restaurem os nomes
indígenas das povoações
existentes e substituam as
denominações atuais por
nomes indígenas”.
(4 de abril)

Cronologia
12 de janeiro - É publicado o
primeiro número da revista
norte-americana Time.

Coleção

Frei Caneca

O governador oficiou ao presidente do
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico
Pernambucano oferecendo-lhe a guarda de
“coleção de moedas portuguesas, espanholas,
holandesas, brasileiras, romanas, paraguaias e
religiosas, inclusive diversas cédulas”. (13 de março)

O secretário-geral do Governo,
Samuel Hardman, oficia
ao presidente do Instituto
Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano
encaminhando cópias de editais
de concorrência para apresentação
e execução do projeto de ereção de
monumento a Frei Caneca, “bem
assim de trabalho histórico sobre a
Confederação do Equador”.
(13 de julho)

Assassinato em Correntes
O governador Sérgio Loreto “tendo em vista as
informações recebidas da cidade de Correntes
após o assassinato do prefeito municipal, coronel
Joaquim Leão de Albuquerque Cavalcanti, ali
ocorrido, resolve determinar que se proceda
rigoroso inquérito, formação de culpa até
pronúncia inclusive dos responsáveis pelo
referido crime”. (18 de abril) Felisberto dos Santos
Pereira, juiz de Direito de Nazaré da Mata, em
comissão na comarca de Correntes, assim conclui
relatório ao governador: “O assassinato do coronel
Joaquim Leão foi a resultante desta ânsia latente
de um mandonismo que a muita gente cega e
enlouquece”. (8 de março)
FUNDAJ-MEC

Bandeira da República
O governador resolve determinar
que seja contratada, com o pintor
nacional Dakir Parreiras, pela
quantia de trinta contos de réis,
a confecção de quadro histórico
sobre a Bandeira da República de
1817, a fim de figurar no Palácio do
Governo. (19 de agosto)

Jornal do Commercio
O governador do Estado resolve
determinar que seja prorrogado,
por um ano, o contrato celebrado
em 31 de agosto de 1920, para a
publicação, no Jornal do Commercio,
do expediente e demais serviços
do Congresso Legislativo,
Superior Tribunal de Justiça,
Repartições Públicas do Estado de
Pernambuco e Montepio.
(31 de agosto)

Carvão inglês

Banho mais caro
Em 18 de maio o Congresso Legislativo
do Estado de Pernambuco decreta: “O
Governo do Estado fica autorizado a
aumentar em 25% os preços das Casas
de Banhos dos Arrecifes, aumentando,
proporcionalmente, a seu juízo o número
dos banhistas gratuitos”. (20 de maio)

O governador do Estado oficia
à Inspetoria da Alfândega
solicitando o desembaraço
de 398.824 quilos de carvão
de pedra vindos da Inglaterra
para o fabrico de gás pela
Pernambuco Tramways & Power,
concessionária dos serviços de
viação, luz e telefones desta
capital e subúrbios.
(29 de dezembro)

20 de abril - A Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro,
é fundada.
21 de julho - A equipe de
futebol do Vasco da Gama,
fundada por portugueses,
após chegar a primeira
divisão carioca, ganha
o campeonato com um
time de negros, operários
e analfabetos, chocando
os clubes tradicionais
(Flamengo, Fluminense e
Botafogo) que só aceitavam
atletas da elite.
1º de setembro - Grande
sismo de Kantō provoca mais
de 100 mil mortos no Japão e
arrasa Yokohama.
29 de outubro —
Proclamação oficial da
República da Turquia,
sucessora do Império
Otomano, oficialmente
extinto em 1 de novembro
de 1922.
8 de novembro — Fracassa a
tentativa de golpe de Adolf
Hitler e do Partido Nazista
contra o governo da região
alemã da Baviera.
14 de dezembro: Termina
a revolução no Rio Grande
do Sul. Durante onze
meses, os partidários
de Borges de Medeiros
(foto), os chimangos, e os
partidários de Assis Brasil,
os maragatos, pegaram em
armas.
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100 ANOS DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR

O Congresso Legislativo de
Pernambuco decreta: Art. 1º – Fica
o governador do Estado autorizado
a entrar em acordo com o Jornal do
Commercio desta cidade, para o fim de
liquidar sua reclamação relativa ao
excesso de publicações oficiais e de
rescindir, em virtude da criação da
Imprensa Oficial, o contrato dessas
publicações, podendo para isso
dispender a quantia de 30 contos de
réis. (28 de maio)
Na justificativa da sua criação,
o novo órgão oficial, agora
denominado Diário do Estado, destaca
em editorial da primeira edição,
(1º de junho), que na vida dos
povos civilizados a imprensa tem,
atualmente, um dos lugares de maior
relevo e nenhum governo pode
dispensar, sobretudo nos regimes
democráticos, os seus serviços. E
acentua: “apesar de órgão oficial, o
novo jornal não será, contudo, um
simples repositório de expedientes
burocráticos, como são, em regra,
as imprensas oficiais. Publicará,
também, além de atos de origem
puramente oficial, artigos, notas e
informações de interesse geral. A
publicidade pela imprensa constitui,
assim, um verdadeiro serviço
de ordem pública. A orientação
e as tendências de cada jornal,
porém, refletirão, naturalmente,
as aspirações, talvez justas, talvez
injustas, legítimas ou ilegítimas,
dos seus proprietários ou diretores.
Isto explica, suficientemente, a

necessidade de possuir o Estado um
órgão de sua exclusiva propriedade,
administrado, como os demais
departamentos públicos, acima de
contingências de caráter particular,
para melhor servir, exclusiva e
constantemente, aos interesses
gerais do organismo social, de que o
Estado é a síntese suprema”.
NOTA: No dia do lançamento do
primeiro número, um curioso
registro: “O Diário do Estado deveria
iniciar, hoje, a sua publicação
no papel em que sai, agora, esta
segunda edição. O vapor Maascahd,
que trazia as bobinas encomendadas
na Alemanha e cuja chegada estava
marcada para o dia 30 de maio
último, retardou-se e somente hoje,
às 11 horas, aportou no Recife. A
tentativa feita, para a tiragem do
jornal com o papel, que até então
tinha sido utilizado nas experiências,
falhou dadas as suas más condições
de resistência. Conhecida a chegada
do Maascahd, resolveu-se aguardar
o descarregamento do papel novo e
tomou-se a deliberação de, tirando
esta segunda edição, fazer algumas
modificações na paginação do
jornal”..

Data cívica
Nas edições de 1º e 2 de julho, o Diário
do Estado destaca as comemorações do
Primeiro Centenário da Confederação
do Equador, com esta notícia: “O
exmo. sr. presidente da República,
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Nasce um novo jornal oficial

interpretando o sentimento coletivo,
sancionou, ontem, resolução
legislativa considerando feriado
nacional o 2 de julho. Possam
compreender esse gesto todos aqueles
que se queiram tornar dignos da
herança de nobreza e interesse que
nos deixaram os gloriosos vencidos,
e constituam todos voz uníssona de
Pernambuco, saudando o espírito de
sacrifício, de resistência, de reação dos
revolucionários de 1824”. O assunto
ocupou com uma ilustração toda a
capa da edição (acima) do dia 3.

Cronologia
21 de janeiro - Morre
Vladimir Illitch Ulianov
Lênin.

Revolta em São Paulo

Cardeal Arcoverde
Publicado, na edição do dia
19 de junho, discurso do
deputado Solidônio Leite
sobre o jubileu sacerdotal do
cardeal Joaquim Arcoverde
de Albuquerque Cavalcanti.
O ilustre prelado vinha sendo
festejado em Pernambuco desde
abril. Nascido em CimbresPE, em 1850, e falecido no
Rio de Janeiro em 1930, dom
Arcoverde tornou-se o primeiro
cardeal do Brasil e da América
Latina no Consistório de 1905,
presidido pelo papa Pio X,
na Basílica de São Pedro.

Avenida Beira-mar
Na edição de 8 de agosto, o DE
abre espaço para a Avenida
Beira-mar, nova artéria que
“descongestiona o Recife”.
Ao lado, registra o projeto de
construção, no planalto de
Goiás, da nova sede da capital
brasileira, apresentado ao
Senado pelo tenente-coronel
Luís Mariano de Barros Founier.

Rádio Club
O DE de 9 de novembro
noticia, “às 20 horas, ontem, a
inauguração da sede definitiva
do Rádio Club de Pernambuco,
instituição destinada a irradiar
e receber, de todos e para todos
os pontos do país, notícias e
informes de interesse geral”.
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3 de junho - Morre em
Klosterneuburg, na Áustria,
Franz Kafka (foto), um dos
maiores escritores de língua
alemã de todo o século 20.

Sob o título “Os sucessos de São Paulo”, o Diário
do Estado noticiou, quase diariamente, a Revolta
Paulista de 1924, deflagrada em 5 de julho pelo
general reformado Isidoro Dias Lopes. O balanço
final dos estragos aparece na edição de 13 de
agosto: Após seguidas derrotas impostas pelas
forças leais ao presidente Arthur Bernardes,
os revoltosos juntaram-se, em Foz do Iguaçu,
ao contingente iniciador da marcha da Coluna
Prestes, que partiu do Rio Grande do Sul.
Em 18 de novembro, o DE publica, na 1ª página,
manifesto do presidente Arthur Bernardes ao
povo brasileiro, datado do dia 15, repudiando
conspiração dos rebeldes remanescentes de
1922: “Insurgem-se em conjuras em que se
planejam assassinatos e roubos e acusam o
governo de alimentar ódios, que não tem, pois
é do seu interesse que o país viva em paz para
trabalhar e progredir”.

A grande feira
em Pernambuco
A edição de 18 de outubro registra em página
inteira que a “Grande Feira que hoje se
inaugura na Praça do Derby é um balanço
que Pernambuco apresenta de suas forças
produtoras. O governador Sérgio Loreto está
no comando desta iniciativa de expor nosso
progresso na indústria, na agricultura e
demais setores de atividade”.
A edição de 24 de novembro informa
que o governador Sérgio Loreto abriu o livro
de visitas à Exposição dizendo, entre outras
coisas, que “ao apelo do governo acorreram
todos os que fazem a nossa riqueza e o
nosso renome pelo seu labor indefesso,
pela sua inteligência e pela sua cultura”.
Segundo a reportagem, a mostra, que inclui
telégrafo nacional, minérios de alto valor,
trabalhos colegiais, corso, batalha de flores,
exibição de filmes, espetáculos teatrais,
salão de festa e um inhame de 22 quilos,
repercute em todo o Brasil e tem motivado
telegramas de congratulações procedentes
das principais cidades do Norte/Nordeste.

21 de julho - Em Dayton
(Tennessee-EUA), o
professor John T. Scopes é
julgado culpado por ensinar
a Teoria da Evolução e
recebe uma multa de $100.
27 de julho - Bando de
Lampião toma Souza (PB).
28 de outubro - Luiz Carlos
Prestes lidera os levantes
tenentistas no Rio Grande
do Sul, que dariam origem à
Coluna Prestes.
E MAIS
Lançado o filme Veneza
Americana, de Hugo
Falângola e J Cambiere,
criadores da Pernambuco
Films, empresa que deu
início à história do cinema
em Pernambuco, produção
que veio a se chamar o
Ciclo do Recife.

1925
FUNDAJ-MEC

Aníbal Freire

Correio Aéreo
O Diário do Estado registra em
6 de fevereiro: a população
do Recife esperava, ansiosa,
pelo avião Z-18 (foto abaixo)
da empresa aérea francesa
Latecoére que chegava à capital
pernambucana com a missão
de instalar a projetada linha
postal Rio-Salvador-Recife.
Mas a decolagem da Bahia
foi impedida por problemas
técnicos. Assim, apenas um
mês depois, nas edições dos
dias 7 e 8 de março, é que o Diário
do Estado pode registrar que a
Latecoére tornou-se finalmente
precursora do serviço postal
aéreo nacional, quando
completou, vencendo vários
contratempos, o voo inaugural
entre o Rio de Janeiro e o Recife,
com duas escalas na Bahia.
Segundo comunicado da
Latecoére, a linha aérea levou
16 horas de voo efetivo, em três
etapas, com velocidade média
de 130 km. “De regresso ao Rio,
os aviadores levarão quaisquer
correspondências, cujo total não
excederá 10 quilos”, conclui o
comunicado.

ARQUIVO CEPE

No DE de 1º de janeiro, destaque para o advogado sergipano
Aníbal Freire (foto), jornalista, deputado estadual, secretáriogeral do governador Herculano Bandeira e representante dos
pernambucanos na Câmara Federal, escolhido pelo presidente
Arthur Bernardes, e empossado na pasta da Fazenda,
motivo por quê “Pernambuco sente-se desvanecido”, diz
o governador Sérgio Loreto. Junta-se às mensagens de Ano
Novo ao governador, detalhada descrição, bairro a bairro, da
chegada do Ano Novo no Recife.

Nova Constituição
Na edição de 4 abril, o Diário do Estado publica
teor da Constituição Política do Estado de
Pernambuco, datada do dia anterior, quando
se comemorava o trigésimo sétimo ano da
República. Presidia o Congresso Legislativo
pernambucano o senador Florentino Olympio
dos Santos, o senador José Domingues da
Silva era o 1°secretário, e o senador Antônio
Epaminondas de Barros Corrêa o 2º secretário.
Já o cônego Henrique Xavier de Farias presidia a
Câmara dos Deputados. Mais 11 senadores e 24
deputados assinaram o documento que alterava a
Constituição de 17 de junho de 1891.

Conspiração
da Rua Velha
As edições de 15 a 18 de abril
publicam matérias diárias
sobre tentativa de sedição
no Recife, a chamada
“Conspiração da Rua Velha”. À
meia-noite do dia 13 a polícia
pernambucana prende, na casa
169 da Rua Velha, “diversos
indivíduos que planejavam
sedição pela madrugada com
o fim de se apossar de um
dos quarteis da Força Pública
e levantar a bandeira dos
revoltosos do Sul”. Senado e
Câmara estaduais congratulam
Sérgio Loreto pelo malogro
do movimento subversivo.
Inúmeros telegramas do
Recife e do interior felicitam
o governador, que promove
policiais envolvidos na
repressão. Muitos presos
depõem nos rigorosos
inquéritos militar e civil
instaurados. O Diário do Estado
volta ao assunto em 06 de
maio, com o parecer lavrado
pelo procurador-geral João
Paes de Cavalcante Barros:
“O capitão Severino Gamboa
Cardim, da Força Pública
de Pernambuco, concebeu o
plano de, seduzindo a diversos
oficiais, seus companheiros, e
a alguns subalternos, depor o
governador”. No dia seguinte,
mensagem de solidariedade
de Pernambuco a Artur
Bernardes, presidente da
República.
NOTA: Foram ainda
indiciados nesse movimento
o comerciante Carlos Mariz,
Cristiano Cordeiro, Joaquim
Oliveira, Major Carlos Afonso,
Silvio Cravo e Beiró Uchoa,
entre outros.
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Futuro presidente
“O futuro presidente da República
fala à nação”, é o título de notícia
do Diário do Estado de 30 de setembro
sobre Washington Luiz: “Precisamos
da pacificação dos espíritos para a
realização da grande obra de Paz e
Trabalho, Ordem e Progresso, mas sem
quebra de autoridade que represente a
vontade expressa da maioria”. Três dias
depois, o jornal usa toda a 1ª página
para informar “como repercutiram no
País as palavras de confiança e fé do

candidato em nossos destinos”. Voltaria
ao assunto em 29 de dezembro, a
propósito do banquete em homenagem
a Washington Luiz e seu vice, Fernando
de Mello Vianna, no Automóvel Club do
Rio de Janeiro.
NOTA: Washington Luiz disputaria a
presidência da República nas eleições
de 1º de março do ano seguinte, como
candidato único, sem nenhuma
oposição e dissidência. Foi apoiado, sem
restrições, pelo PRP e demais partidos
republicanos estaduais.

Diario de Pernambuco, 100 anos
EDVALDO RODRIGUES

Em 7 de novembro, o Diário
do Estado dedica sua capa
ao centenário do Diario de
Pernambuco. E ressalta: “A
imprensa sul-americana
saúda o velho órgão
recifense, em cujo passado
vê a tradição da cultura e
dos ideais políticos comuns
a toda a América”.
NOTA: Ao completar
100 anos, no dia 7 de
novembro de 1925,
o Diario de Pernambuco
circulou com uma edição
especial para celebrar a
data histórica. Uma das
páginas representava uma
homenagem do jornal
à imprensa do Estado,
reproduzindo as logomarcas
de 45 publicações diárias e
semanais, informativas e
políticas, além de religiosas,
inclusive o Diário do Estado. Para
comemorar a data o jornal convidou
um de seus colaboradores, o sociólogo
Gilberto Freyre, para organizar o
Livro do Nordeste, no qual é publicado
pela primeira vez o poema Evocação
do Recife, composto a seu pedido
por Manuel Bandeira (1886-1968).

11 de abril - A Coluna
Gaúcha encontra-se com
a Coluna Paulista em
Porto Santa Helena, no
Paraná. No dia seguinte,
é formada a 1ª Divisão
Revolucionária, comandada
pelo general comissionado
Miguel Costa, tendo como
chefe de estado-maior
o coronel comissionado
Luís Carlos Prestes. Era o
início da marcha que ficaria
conhecida como Coluna
Miguel Costa-Prestes
ou simplesmente Coluna
Prestes (foto).
27 de abril - É inaugurada a
sede do Senado Federal do
Brasil, o Palácio Monroe.
1º de maio - Começa a
ser publicado o jornal A
Classe Operária, órgão
do Partido Comunista do
Brasil, com tiragem de 5 mil
exemplares.
É feriado pela primeira vez
no Brasil.
Dezembro - A Faculdade de
Medicina de Pernambuco
forma sua primeira turma.

Além de Bandeira, colaboraram
pesquisadores do Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
o ensaísta português Fidelino de
Figueiredo, o historiador norteamericano Francis Butler Simkins,
o embaixador Oliveira Lima, entre
outros intelectuais.

24 de dezembro - Entra
em vigor a Lei 4982 que
institui quinze dias de férias
anuais aos empregados
em estabelecimentos
comerciais, industriais e
bancários.

Juarez Távora preso

O Diário do Estado de 5 de janeiro
noticiou “A prisão do capitão
Távora e seu estado-maior”,
comunicada como “grande
vitória” ao coronel Felizardo
Toscano de Brito, comandante
da 7ª região Militar. “Juarez
Távora seguiu escoltado pela
polícia norte-rio-grandense
para São Luís, onde ficará
preso incomunicável”. Juarez
desempenhou papel de destaque
na Coluna Prestes, até ser preso
nos arredores de Teresina-PI.

Aventura do Plus Ultra
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A edição de 2 de fevereiro
registra a chegada ao Recife
do raid aéreo Palos – Buenos
Aires, comandado pelo capitão
Ramon Franco, que venceu,
assim, a mais perigosa etapa

da viagem. O Recife em peso
acorreu ao cais do porto para
assistir a amerrissagem do Plus
Ultra, vibrando, segundo o Diário
do Estado, “no mais justo dos
entusiasmos por um feito que
há de ficar assinalado na história
da aviação pelas circunstâncias
heroicas que o revestiram”.
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NOTA: O Plus Ultra, pilotado
por oficiais das Forças Armadas
Espanholas, decolou na Espanha
em 22 de janeiro de 1926. Antes
da chegada ao Recife, a hélice
do motor traseiro rompeu-se e
houve um princípio de incêndio.

Floro Bartolomeu
Registrado telegrama do Crato
informando a celebração, em
Juazeiro - CE, das solenes
exéquias do deputado Floro
Bartolomeu, substituído na
Câmara Federal pelo juiz
Juvêncio Joaquim Santana, por
indicação do padre Cícero Romão
Batista. Em 1925, o presidente
da República Arthur Bernardes
encarregou Floro Bartolomeu,
na época deputado federal, de
defender o Ceará dos ataques da
coluna Prestes. (9 de abril)

Aparelhos telefônicos
Publicada matéria com ilustração, em 5 de fevereiro, sobre a
adoção de aparelhos telefônicos automáticos, “graças à
pertinaz atuação administrativa posta em prática
pelo poder público do Estado”.
O leitor é informado de que “com o dedo
sucessivamente aplicado sobre os diversos
algarismos de que se compõe o número
do telefone com que se deseja falar,
submete-se o disco a rotações mais
ou menos completas”. A matéria
motivou propaganda de aparelhos
concorrentes, mas o jornal oficial
rebateu dizendo que boa mesmo era a
marca escolhida pelo governo.

Sai Loreto
Na edição de 9 de fevereiro, o Diário do
Estado condena os processos da oposição ao
governador. Em 18 de fevereiro, o jornal diz
que “a opinião pública não se deixará levar
pelas desajeitadas lábias com que certa
imprensa procura fugir à responsabilidade
que lhe cabe nos movimentos antilegalistas
que o Governo do Estado tem sabido
estrangular no nascedouro”. E insiste
na edição de 7 de março que, enquanto
Sérgio Loreto trabalha, “esse derrotismo
solerte, que se esconde sob o sórdido
capuz do oposicionismo, lança mão de
incessante campanha de descrédito contra
as mais legítimas aspirações da pátria
pernambucana”. E enumera, no dia 9 de
março, uma série de realizações chamadas de
“acervo de benemerências”.
NOTA: Foi um ano de exaltação de ânimos
políticos. Opositores de Sérgio Loreto, que
concluía o seu quatriênio, usavam inclusive
a imprensa para atacá-lo . À medida que
se aproximava a sucessão governamental
cresciam os ataques a Sérgio Loreto,
defendido pelo Diário do Estado.
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Presidente da República

Washington Luiz Pereira de Souza
15/11/1926 a 24/10/1930

7 de fevereiro - 11º
Congresso Regionalista do
Recife.

Cleto Campelo
Nas edições de 10, 14,19,20 e 23
de fevereiro o DE informa sobre
o movimento liderado por Cleto
Campelo Filho, em Pernambuco:
“Malgrado a desastrosa
experiência da conspirata de
abril de 1925 na Rua Velha, a
cidade foi surpreendida, com
medidas enérgicas tomadas
pelo governo em bem da ordem
pública. O perigoso complot
tinha por fim estabelecer o
tumulto aqui na capital para,
desviada a atenção do governo
com relação à defesa das
fronteiras, poderem os rebeldes
avançar livremente no território
pernambucano” (...) “Na esteira
desse movimento, o ex-tenente
Cleto Campelo Filho saqueou
a estação de Jaboatão, fazendo
diversas prisões, inclusive
dos telegrafistas noturnos e
serventes. Na mesma ocasião
o grupo assaltou a cadeia,
pondo em liberdade os presos
e tomando o trem para Vitória
fez lá iguais depredações. Os
rebeldes também assaltaram em
Bezerros e Gravatá, onde Cleto
Campelo perdeu a vida”.
NOTA: Cleto
Campelo Filho
(foto) foi o
líder de um
movimento
políticomilitar
brasileiro ligado ao tenentismo.
Chegou ao Recife em 2 de
fevereiro de 1926 com planos
para formar um exército
pernambucano e juntar-se à
Coluna Prestes. Quinze dias
após a sua chegada foi iniciada
a Coluna Cleto Campelo, que
saiu de Jaboatão e teve fim perto
de Caruaru, logo após Campelo
ter sido morto por um dos seus
próprios homens em Gravatá.

26 de janeiro - Getúlio
Vargas é eleito deputado
federal do Rio Grande do Sul.

1º de março - É realizada a
eleição presidencial direta.
Washington Luiz é eleito
presidente da República com
688.528 votos.

6 de maio - É inaugurado
o prédio do Congresso
Nacional brasileiro, o Palácio
Tiradentes (foto).

Entra Coimbra
Em página inteira, a edição de domingo,
12 de dezembro, do Diário do Estado registra
a posse de Estácio Coimbra como novo
governador de Pernambuco. Assinala o
jornal: logo que foi avistado o navio em que
ele viajava vindo do Rio de Janeiro, com
sua família, começou a afluir ao cais de
desembarque grande número de pessoas de
todas as classes sociais, que se juntaram às
altas autoridades da União, do Estado, do
município do Recife e do interior. “A pé, sua
excelência percorreu grande trecho do cais,
tomando, logo após, a limousine do Estado,
ladeado pelo Dr. Júlio de Mello, presidente do
Senado pernambucano, então no exercício
do cargo de governador, sendo conduzido ao
Palácio do Campo das Princesas.”
Em 22 de dezembro, Estácio Coimbra
sanciona lei 1832, que enviara e vira
aprovada pelo Congresso Legislativo,
criando a repartição editora do Diário
do Estado. A lei extingue a Repartição de
Publicações Oficiais. O texto integral da lei
foi publicado na edição do dia
24 de dezembro.

28 de maio - Em Portugal,
um golpe de estado leva à
queda da I República e abre
caminho à implantação do
Estado Novo.
29 de maio - Lançada a
Revista da Cidade por
Moraes, Rodrigues e Cia com
farto material fotográfico
sobre a vida social e
aspectos físicos e humanos
do Recife.
14 de junho - O Ministério
das Relações Exteriores do
Brasil anuncia a retirada da
Sociedade das Nações.
3 de setembro - É
promulgada a reforma da
Constituição de 1891.
20 de outubro - Terremoto
deixa 650 mortos em Cuba.
E MAIS
Então ativista político, Adolf
Hitler publica seu livro
Minha luta.

1927
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Guerra ao cangaço
Na seção Telegramas, resumo da última
reunião da Câmara, no Rio de Janeiro,
na qual “o deputado Basílio Magalhães
estudou largamente o problema do cangaço
no Nordeste brasileiro. O parlamentar
mineiro referiu-se à ação do dr. Estácio
Coimbra, “demonstrando que a base
do extermínio do banditismo está no
combate ao analfabetismo, à superstição, à
politicagem e à falta de trabalho”.
(4 de janeiro)
NOTA: Entre 1919 e 1927, agiam no interior
nordestino pelo menos 54 bandos armados.
Perseguidos sem tréguas pelas forças da
ordem de sete estados, os cangaceiros
desbravaram e pilharam uma das regiões
mais pobres do Brasil, gerando medo e
instabilidade econômica. O banditismo
foi responsável por uma grande queda de
arrecadação nos estados nordestinos, que
já apresentavam um desenvolvimento
inferior em relação aos estados do CentroSul do país. Na foto acima, o “capitão”
Vigulino Lampião e seu bando, fotografados
por Benjamin Abrahão, em 1936.

Telefonia

Mário Sette

O governador Estácio Coimbra
expede ofício ao inspetor
da Alfândega “pedindo
providências no sentido de
ser desembaraçado com os
favores da lei o material vindo
da Inglaterra e destinado à
primeira instalação dos serviços
telefônicos desta cidade, a
cargo da Telephone Company of
Pernambuco Limited.
(1º de janeiro)

Em 13 de fevereiro,
o Diário do Estado
registra: “Acaba
de aparecer nas
livrarias desta
cidade a segunda
edição de Terra pernambucana,
histórias de cunho moral e
cívico vazadas em trechos da
nossa história e escritas pelo
Sr. Mário Sette (foto), autor de
Senhora de engenho”.

Faria Neves

Luto

Na edição de 6 de janeiro, o
DE comunica o falecimento,
no Rio de Janeiro, de Joaquim
José de Faria Neves Sobrinho.
Nascido no Recife em 2 de
abril de 1872, Faria Neves foi
advogado, deputado federal e
senador. Fundador da Academia
Pernambucana de Letras e
imortal da Academia Brasileira
de Letras, ele cultivou a poesia,
o conto e o romance.

Na edição de 15 de fevereiro
é publicada a notícia da
morte, no Rio de Janeiro, do
pesqueirense André Cavalcanti
d’Albuquerque (1834),
deputado por Pernambuco à
Assembleia Provincial, por
duas vezes, e à Assembleia
Constituinte na República
e presidente do Supremo
Tribunal Federal. O governo
decreta luto oficial de três dias.

FUNDAJ-MEC

Cronologia
3 de fevereiro - A Coluna
Prestes interna-se na
Bolívia, depois de uma
marcha de mais de 20 mil
quilômetros, lutando com as
forças legalistas.
16 de abril - O pernambucano
Carlos de Lima Cavalcanti
lança o Diário da Manhã, no
Recife.

A recepção calorosa ao Jahú
Vinte e três dias antes do norteamericano Charles Lindenberg voar de
Nova York a Paris, os pilotos brasileiros
João Ribeiro de Barros, Newton Braga
e João Negrão entraram para a história
da aviação, em 28 de abril, como os
primeiros americanos a atravessar
o Oceano Atlântico em apenas uma
aeronave, o hidroavião Jahú (foto),
cuja denominação foi tirada de Jaú,
a cidade natal de Barros, em São

Papel couché
Telegrama de Getúlio Vargas, ministro
da Fazenda, ao governador Estácio
Coimbra: “Sobre desembaraço de papel
couché destinado ao Diário desse Estado,
cabe-me declarar que o referido papel,
não sendo assinalado com linha d’água,
ficou equiparado ao papel não destinado
a empresas jornalísticas, e que paga 300
réis por kilo, à razão de 50 por cento”.
(8 de março)

Artur Bernardes
“Viajando para a Europa a bordo do Bagé
desembarcou ontem nesta cidade o senhor
senador Artur Bernardes”. Em Palácio,
o governador Estácio Coimbra saudou o
visitante destacando “a bravura cívica
com que se conduziu na presidência da
República contra os surtos de demagogia e
indisciplina”. (1º de junho)

Brasil no The Times
No dia 13 de julho, o Diário do Estado comenta
número especial do jornal londrino
The Times sobre o Brasil. Nas 32 páginas

27 de abril - O Congresso
Operário Sindical funda, no
Rio de Janeiro, a Confederação
Geral dos Trabalhadores
(CGT).

Paulo. Em 6 de junho, o hidroavião
sobrevoa Olinda e amerrissa no
Recife, onde pernambucanos deliram
de entusiasmo ao som de fanfarras
e bandas. Ao retomar à viagem, a
tripulação homenageou o povo: “Daqui
das alturas, nossas saudações cairão
sobre choupanas e palácios. Salve
Pernambuco imortal”. O Diário do Estado
noticiou todas as fases da travessia dos
“intrépidos pilotos”.

21 de maio - O piloto
americano Charles Lindbergh,
a bordo do monomotor Spirit
of Saint Louis, cruza o Oceano
Atlântico, sem escalas.
Charles faz o percurso entre
Nova York e Paris em 33 horas
e 29 minutos.

dessa edição são revelados “dados,
gravuras, observações e conceitos muito
interessantes sobre o nosso país”, bem
como artigos de Cândido Rondon, João
Ribeiro e José Mariano Filho.

23 de agosto - Os imigrantes
italianos Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti (foto)
são condenados à pena de
morte e executados por
eletrocução, em Boston.
Não foram absolvidos nem
mesmo depois que um outro
homem admitiu em 1925 a
autoria dos crimes.

Capistrano de Abreu
Na edição de 16 de agosto, notícia
sobre a “excepcional homenagem da
Câmara dos Deputados à memória do
historiador Capistrano de Abreu”. João
Capistrano Honório de Abreu, cearense
de Maranguape (1853), foi importante
historiador, etnógrafo e linguista. Morreu
em 13 de agosto, ao 73 anos, no Rio de
Janeiro.

Exame pré-nupcial
Em 22 de novembro, transcrição de
discurso do deputado pernambucano
Amaury de Medeiros na abertura do III
Congresso Brasileiro de Higiene, realizado em
São Paulo, sobre exame médico prénupcial. O exame foi concebido para
proteger a prole de riscos atribuídos à
hereditariedade e fez parte da rotina da
Saúde Pública.

11 de agosto - É declarada
a ilegalidade do Partido
Comunista.

14 de novembro - Leon
Trotski é expulso do Partido
Comunista
E MAIS
Vinte mil pessoas morrem
de frio e fome na região
chinesa de Sianfu, coberta
de neve há seis meses.

1928
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Júlio de Mello
A edição de 7 de janeiro
publica o necrológio do
senador Júlio de Mello: “Seu
exemplo de patriotismo, de
abnegação e de honradez é
dos que mais alto falarão às
gerações futuras”. Em 18 de
outubro ele foi escolhido para,
no impedimento de Estácio
Coimbra, assumir o Governo
de Pernambuco.

Esmeraldino Bandeira

ELEIÇÕES

Elas votam mas não levam
A edição de 29 de março registra os
resultados das eleições destinadas à
renovação da Câmara dos Deputados
e metade do Senado. No pleito em
Pernambuco figuram, entre os senadores
mais votados nos três distritos, Davino
Pontual, Arquimedes de Oliveira e Pedro
Paranhos. Conforme texto de telegrama
publicado em 1º de abril, “o borbismo
elegeu dois deputados”, triunfando outro
oposicionista amparado pelo Barão de
Suassuna, Henrique Marques de Holanda
Cavalcanti. No dia 10 de abril, se informa
que o ex-governador do Rio Grande
do Norte, José Augusto Bezerra, obteve
elevada votação para senador, inclusive
11 votos femininos dados de acordo com
a reforma que concedeu, naquele Estado,
o direito de voto à mulher”.
NOTA: No Rio Grande do Norte, em
1927, o candidato ao governo daquele
Estado, Juvenal Lamartine, incluiu
em sua plataforma a luta pelo voto
feminino. Quando foi elaborada a
lei eleitoral do Rio Grande do Norte
daquele ano, Juvenal solicitou ao então

governador, José Augusto Bezerra, que
incluísse a emenda que permitia que
todos os cidadãos que reunissem as
condições exigidas, sem distinção de
sexo, poderiam votar e ser votados. A Lei
foi aprovada em 25 de outubro. Várias
mulheres requereram suas inscrições
eleitorais e, no dia 25 de novembro, a
professora Celina Guimarães (foto) obtém
seu registro e se torna a primeira eleitora
do Brasil. Entre os votos apurados na
eleição de 5 de abril de 1928 figurou
o de Celina, mas, no entendimento
de Epitácio Pessoa, o Senado, “em
respeito à lei federal, não podia contar
os votos femininos”. No dia 19 de
maio, “perante a Comissão de Poderes,
o senador Godofredo Viana mandou
descontar esses votos da apuração,
aceitando, porém, a constitucionalidade,
conveniência e oportunidade do
projeto que concede direitos políticos à
mulher”. As brasileiras teriam, assim,
de esperar até 24 de fevereiro de 1932
para conquistar o direito de voto, quando
passa a vigorar o Código Eleitoral Provisório,
de Getúlio Vargas.

Morre o criminalista
Esmeraldino Olímpio Torres
Bandeira (1885), que foi
prefeito do Recife, deputado
estadual e federal, professor
da Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro, procurador-geral
da República no governo de
Prudente de Morais e ministro
da Justiça no governo de Nilo
Peçanha.

Amaury de Medeiros
Na edição de 4 de
dezembro, notícia
do desastre com o
hidroavião Santos
Dumont resultando
na morte do
pernambucano
Amaury de Medeiros.
Depois de sua gestão
na saúde pública de
Pernambuco, Amaury
de Medeiros foi eleito
deputado federal,
transferindo-se,
definitivamente, para
o Rio de Janeiro, em
princípios de 1927.
Como parlamentar,
apresentou um projeto
criando o Ministério de
Saúde e Assistência.

Cronologia
16 de janeiro - Leon Trotsky é
banido União Soviética.
25 de janeiro - Getúlio Vargas
é empossado no governo do
Rio Grande do Sul.

Oliveira Lima
A edição de 25 de março
publica o necrológio de
Manuel de Oliveira Lima,
falecido no dia 24 de março
em Washington, EUA. O
eminente brasileiro, nascido
no Recife em 1867, foi
escritor, crítico literário,
embaixador do Brasil em
diversos países, professor
visitante da Universidade de
Harvard e membro fundador
da Academia Brasileira
de Letras.

Empréstimo externo
Em 28 de fevereiro, o Diário do Estado rebate crítica
do Jornal do Recife a empréstimo americano
contraído pelo Governo do Estado. “Não há que
discutir com adversários que querem ludibriar a
opinião pública, faltando deliberadamente com a
verdade”.

Em nome de Dom Malan
Na edição de 9 de junho,
elogio à obra de dom
Antônio Maria Malan
(1862 - 1931) pelos
sertões do Nordeste,
a partir de Petrolina.
O trabalho do bispo
motivou coleta pública
por um grupo de
senhoras pernambucanas
residentes no Rio. “Elas
pedirão contribuições
em dinheiro, em troca
de uma bandeirinha,
símbolo da finalidade
patriótica do gesto”.
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O caso do Loyde Brasileiro

31 de janeiro - A fita adesiva
transparente é lançada no
mercado.
10 de março - Desaba, em
Santos, parte do Monte
Serrat, soterrando um
quarteirão inteiro da cidade
paulista. As vítimas chegam
a 150 entre mortos e feridos.
30 de junho - O PRM lança
Getúlio Vargas para
presidente e João Pessoa
para vice.
27 de agosto -É inaugurada
a rodovia presidente Dutra
(antiga rodovia Rio-São
Paulo).
20 de setembro - É lançada a
Aliança Liberal
8 de outubro - Uma mulher
é achada morta dentro da
mala do marido italiano no
Porto de Santos. O episódio
ficou conhecido como “crime
da mala”.

A edição do dia 13 de junho noticia a absolvição,
por 5 votos a 2, pelo Tribunal do Júri do Distrito
Federal, de Otávio Dias Pinto Aleixo, imediato do
Lloyde Brasileiro. Em 5 de julho do ano anterior,
o acusado assassinou, com um tiro de pistola, o
comandante Antônio Sabino Cantuária Guimarães,
diretor daquela empresa de navegação marítima.
Mandado a novo júri, Otávio seria condenado a
dez anos e meio de prisão.

10 de novembro - A
revista O Cruzeiro
começa a ser
publicada. Foi a
principal revista
ilustrada da
primeira metade
do século 20.

Agricultura e indústrias rurais

E MAIS

Na edição de 29 de setembro é registrada a entrada
em circulação do Nordeste Rural, “conhecido e único
mensário de agricultura e indústrias rurais”.

Alexander Fleming
descobre a penicilina, em
Londres.

Instalações de radiotelegrafia
O governador Estácio Coimbra inaugura “duas
poderosas instalações de radiotelegrafia, tipo de
ondas curtas, em linha direta com o Rio de Janeiro”.
O Diário do Estado registra o fato em 23 de novembro,
em sua última página.

Mário de Andrade lança
o livro Macunaíma e José
Américo de Almeida, o
romance A Bagaceira,
livro que lhe dá projeção
nacional.

1929
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Sociólogo professor

O Diário do Estado de 19
de janeiro divulga o
plano de Reforma
da Instrução em
Pernambuco,
conduzido pelo
professor Antônio
Carneiro Leão, por
incumbência do
governador Estácio
Coimbra. O projeto
propõe a criação da Diretoria
Técnica de Educação - DTE,
ampla assistência médico dentária, construções escolares
e atenção especial ao alunado de
áreas mais pobres do Estado.
O Plano foi, no entanto, recebido
com restrições pelo sociólogo
Gilberto Freyre (foto). Na sua
edição de 3 fevereiro o Diário do
Estado registra a contratação de
Freyre para reger a cadeira de
Sociologia da Escola Normal.

Doutor ator
Na edição do dia 3 de
abril, é registrado
ato do governador
designando “o
dr. Valdemar
de Oliveira para
superintender o
serviço médico
escolar”.
NOTA: Valdemar de Oliveira,
na década de 1930, resolveu
abandonar a medicina e dedicarse definitivamente ao magistério.
O jornalismo, a música e o teatro
também foram suas paixões. Em
1936, ingressou na Academia
Pernambucana de Letras, sendo
seu presidente entre 1949 e 1961.
É autor de várias peças de teatro
e fundaria, em 1941, o Teatro
de Amadores de Pernambuco.
Dirigiu dos anos de 1939 a 1950 o
Teatro de Santa Isabel.
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Criado o Museu do Estado
No dia 10 de fevereiro é publicado
o Ato 240, que criou a Inspetoria
Estadual dos Monumentos Nacionais
e o Museu Histórico e de Arte Antiga
anexo a ela vinculados à Secretaria
da Justiça e Negócios Interiores. No
mesmo ato também se encontra o
regulamento da instituição e a equipe
prevista. Neste regulamento, dividido
em quatro capítulos, estão descritos
os objetivos, a metodologia de
trabalho, as punições previstas para

Febre amarela e malária
O Departamento de Saúde e Assistência
informa, no DE de 6 de abril, que “se
verifica uma acentuada exaltação
epidêmica de febre amarela de Norte a
Sul do País. […] Não é estranhável, pois,
que ainda ocorram em Pernambuco casos
dessa doença”. No DE de 20 agosto: “Sendo
hoje data aniversária da descoberta,
pelo médico britânico Ronald Ross, do
anofelino transmissor da malária, instituiu
o Departamento Técnico de Educação o
Dia do Mosquito”. Determinou o diretor
do DTE que “os professores dessem aulas

quem danificasse ou destruísse um
bem, o quadro de funcionários e a
descrição do serviço de cada um
deles.
NOTA: No palacete do século 19
onde viveu o filho do Barão de
Beberibe, funciona, desde 1929, o
Museu do Estado de Pernambuco,
que atualmente possui um acervo
de mais de 14 mil itens, agregando
importantes coleções.
práticas sobre moléstias transmissíveis
pelo mosquito”.

Presidenciáveis
No DE de 15 de novembro, notícia da
escolha, em convenção nacional, de Júlio
Prestes de Albuquerque e Vital Henrique
Batista Soares para, respectivamente,
presidente e vice-presidente da República
no quadriênio 1939-1934. No dia
seguinte, telegrama de Estácio Coimbra,
formulando “efusivos e sinceros votos
pela vitória” dos dois no pleito de 1º de
maio do ano vindouro.

Cronologia
31 de janeiro - Começa o
exilio de Leon Trotsky, da
União Soviética.

IHAGP

Rosa e Silva
As edições de 2 a 11 de julho noticiam
a morte, no dia 1º, no Rio de Janeiro,
e o sepultamento, dia 11, no Recife,
do senador Francisco de Assis Rosa e
Silva (1856): “Com a morte do preclaro
pernambucano perde o Brasil um dos
seus filhos mais ilustres, pelo talento,
pela cultura e pelo caráter”.
NOTA: Rosa e Silva (no retrato) foi chefe
de uma oligarquia que permaneceu
no poder em Pernambuco por 15
anos, de 1896 a 1911. Em seu período
destaca-se o saneamento da cidade
e a construção do porto do Recife.
Formado na Faculdade de Direito do
Recife, foi deputado provincial em
1882 e deputado geral de 1886 a 1889.
Ainda durante o Brasil Império foi
ministro da Justiça. Já na República, foi
deputado à Assembleia Constituinte de
1890 e nas duas seguintes legislaturas,
tendo sido presidente da Câmara dos
Deputados no biênio 1894 — 1895. Foi
eleito senador por Pernambuco em 1895,
mandato ao qual renunciou em 1898
para assumir o cargo de vice-presidente
da República.Terminado o mandato de
vice-presidente, voltou ao Senado, onde
terminou sua carreira política.

11 de fevereiro: No
Tratado de Latrão, a Itália
reconhece a soberania
da Santa Sé sobre o
Vaticano, declarado
Estado soberano, neutro
e inviolável.
16 de maio: Os troféus do
Oscar dos melhores do
cinema são entregues
pela primeira vez. O
vencedor de melhor fime,
Wings, foi o primeiro
e único filme mudo a
conquistar a premiação
máxima.
27 de junho: Primeira
demonstração pública de
televisão colorida por H.
E. Ives e colaboradores
da Bell Telephone
Laboratories em Nova
York.

Deputado assassinado na Câmara
Em 27 de dezembro o Diário do Estado noticia o assassinato,
no Rio de Janeiro, do deputado pernambucano Manuel
Francisco Souza Filho (foto). O governador Estácio Coimbra
decretou luto oficial de três dias no Estado. O crime ocorreu
depois de um comício nas escadarias do Palácio Tiradentes,
durante o qual o deputado aliancista gaúcho Ildefonso
Simões Lopes deu “um tiro certeiro e fulminante” no
representante de Pernambuco na Câmara Federal.
NOTA: Simões Lopes defendia seu filho da ameaça de ser
apunhalado pelo congressista pernambucano, em plena
Câmara dos Deputados do Brasil. Anteriormente houve uma
discussão entre estes dois deputados, com a intervenção do
filho de Simões Lopes, que deu um golpe de bengala gigante
nas costas do deputado pernambucano, em defesa de seu
pai. Em agosto de 1930, pai e filho foram absolvidos por
unanimidade, tendo o tribunal julgado que haviam agido
em legítima defesa.

24 de outubro: Ações
de grandes empresas
caem vertiginosamente
na Bolsa de Nova York
(foto). Abala-se o mundo
inteiro e o Brasil fica sem
mercado consumidor
externo de café, seu
principal produto de
exportação.
7 de novembro - Fundação
do Museu de Arte
Moderna de Nova York.

No caminho
do progresso?
De que modo as transformações que se operavam na Europa e no restante
do mundo no início do século 20 alteraram a vida dos pernambucanos

Sylvia Couceiro

E

Sylvia
Couceiro é
doutora em
História e
pesquisadora
titular do
Centro de
Estudos
da História
Brasileira da
Fundação
Joaquim
Nabuco/MEC

m 17 de outubro de
1924, o Jornal do Commercio noticiava: “Nas
vésperas da inauguração, os trens extraordinários correm em busca de forasteiros... vão chegando famílias
e da manhã à noite há em torno
do local um crescente movimento
de curiosidade. À tarde de ontem
havia, em toda a extensa área, um
formigamento humano...”.
Que acontecimento estaria
causando tamanha movimentação na capital pernambucana
em meados da década de 1920?
O que estaria mobilizando toda
a imprensa do Recife, ocupando
colunas diárias nos jornais e revistas? Os habitantes do Recife
daquela época sabiam. A maioria
estava acompanhando a finalização do grande edifício, no Bairro
do Derby, onde seria montada a
Exposição Geral de Pernambuco.
A moda das grandes exposições universais iniciou-se na
Europa em meados do século 19.
Esses eventos constituíam-se em
“festas da modernidade”, unindo
em um mesmo espaço tradições e
invenções modernas de diversos
povos, refletindo a atmosfera de
cosmopolitismo e otimismo em
torno do progresso humano, das
inovações técnicas e científicas.
Segundo Walter Benjamim, esses

eventos se constituíam em “lugares de peregrinação do fetiche-mercadorias e da fantasmagoria
a que o homem se entregava para
divertir-se”.
A Exposição Geral de Pernambuco, a exemplo de outras ocorridas
nos mais diversos países do mundo até princípios do século 20,
refletia esse espírito. Planejada
para marcar as comemorações do
Centenário da Confederação do Equador, a mostra foi inaugurada pelo
governador Sérgio Loreto em outubro de 1924, nas dependências
do edifício construído para sediar
o Quartel da Força Pública, no
Derby, arrabalde recém-urbanizado. De acordo com os jornais, a
festa fora deslumbrante: mais de
200 lâmpadas elétricas iluminavam o prédio, bandas de música
tocavam dobrados, cerca de 200
automóveis seguiram em cortejo, fogos de artifício e discursos
políticos marcaram a abertura
da mostra, citada na época como
o “reflexo do nosso progresso e
operosidade incessante”.
Produtos industriais, agrícolas, manufaturas, enfim, as riquezas do estado, foram enviadas
por praticamente todos os municípios para compor a exposição.
A exibição reunia uma gama variada de empresas, fábricas, agricultores, instituições públicas e

privadas, além de profissionais
independentes, ansiosos por expor o que classificavam como “as
potencialidades de Pernambuco”. Uma infinidade de produtos,
serviços e curiosidades foram
exibidos: desde máquinas industriais até almofadas bordadas
e panos de crochê. Da exposição
de animais, além do gado bovino,
equino, caprino e das aves, participaram, também, duas onças,
uma cobra cascavel de duas cabeças e uma coleção de insetos,
conforme o Jornal do Commercio. A
área reservada aos divertimentos atraía muita gente. Diversões
modernas, como o cinema, o
boliche e os brinquedos elétricos, a exemplo da roda-gigante,
do túnel do amor e do chicote,
mesclavam-se com atrações tradicionais, como o pastoril. Os visitantes, muitos vindos de outras
cidades e estados, somaram cerca
de 140 mil pessoas, segundo os
periódicos da época. Se considerarmos que a exposição esteve
aberta ao público por apenas 28
dias, podemos avaliar essa frequência como bastante expressiva para a época.
O antigo e o novo, as tradições e o progresso, a racionalidade da ciência e a magia do
pitoresco. Tudo isso estava na Exposição Geral de Pernambuco, espaço

FRANCISCO DU BOCAGE/MUSEU DA CIDADE DO RECIFE

em que, de acordo com a Revista de
Pernambuco, “o progresso do nosso
Estado se faz admirar”.
Mas, será que a exposição de
1924 refletia a situação de Pernambuco e da sua capital nos
anos 1920? Por certo a conjuntura
do estado não podia ser resumida nas imagens de civilização e
progresso propaladas pelas elites
pernambucanas. Essas representações encobriam outros cenários, ocultavam outros sujeitos...
Não restam dúvidas de que
o estado estava se modificando.
Sob o impacto das transformações que se operavam na Europa
e no restante do mundo, com as
descobertas e invenções, a mecanização e os avanços nas comunicações, muita coisa estava
mudando em Pernambuco nesse
início de século.
A paisagem bucólica de cidades do interior, como Caruaru, Limoeiro, Garanhuns e outras
iam, aos poucos, sendo transformadas pela implantação de obras
públicas e pela chegada das chamadas “novidades modernas”
como a luz elétrica, o telefone e
o automóvel. O advento dessas
inovações, algumas mais, outras
menos acessíveis ao conjunto da
população, provocaria grandes
alterações na vida das pessoas,
assim como estava ocorrendo
em outras partes do mundo. A
construção de estradas, escolas,
praças, casas de cadeias, pontes,
matadouros, além de empreendimentos privados e fábricas,
geravam mudanças importantes
no cenário físico. Mas, o impacto maior foi, sem dúvida, na vida
cotidiana das pessoas e nos “modos de fazer” tradicionais.
Mudanças profundas nos
costumes e hábitos culturais
foram se propagando. Os automóveis encurtavam as distâncias, proporcionando novas
experiências para os que iam
do interior visitar a capital. De
repente, tudo estava mais próximo e parecia acontecer em
ritmo mais acelerado.
No Recife, as transformações
eram ainda maiores. A exemplo do que ocorrera em Paris, no
Rio de Janeiro e outras cidades

Os automóveis
encurtavam
as distâncias,
proporcionando
novas
experiências para
os que iam do
interior visitar a
capital

da época, uma reforma urbana
fora realizada. Sanear, embelezar, modernizar e ordenar foram conceitos que nortearam a
reestruturação das cidades nesse
período. A paisagem da capital
mudou ao longo das duas primeiras décadas do século 20: o
Porto e a área adjacente do Bairro
do Recife foram modernizados,
avenidas, ruas, mercados públicos, como o da Madalena e o da
Encruzilhada, além de uma série de obras de infraestrutura e
embelezamento, como a Praça
do Derby e a Avenida Beira-Mar,
foram inauguradas. As diversões
também não eram mais as mesmas. Os cinemas Royal na Rua
Nova e Helvética na Rua da Imperatriz; as partidas de futebol no
estádio do Sport Club, na Avenida Malaquias; as regatas na Ba-

Velhos sobrados
e até marcos
históricos foram
demolidos
para dar lugar
a modernos
edifícios
e amplas
avenidas

cia do Capibaribe; os banhos de
mar em Boa Viagem e Olinda; o
footing na Rua Nova; as corridas
de automóvel e motocicleta em
Boa Viagem e os parques de diversão eram novidades que faziam a alegria de parte dos recifenses nos anos vinte.
Símbolo máximo do século
20, a luz elétrica, que havia sido
a grande estrela da Exposição Universal de Paris em 1900, começa a
se difundir e a se tornar acessível
a alguns segmentos da cidade do
Recife na década de 20. Geladeiras, ferros de engomar, ventiladores, chaleiras e até acendedores de cigarro elétricos eram
anunciados nos jornais da cidade,
modificando comportamentos e
interferindo diretamente na realização das tarefas domésticas. O
número de automóveis e bondes
elétricos crescia e começava a gerar problemas. Velocidade e trânsito, barulho dos motores e buzinas, acidentes e atropelamentos
passaram a ser corriqueiros pelas
ruas do Recife. Em 1926, segundo
o livro de registro da Inspetoria
Municipal de Veículos, eram 1.431
automóveis circulando pelas ruas
da cidade, entre carros de passeio
e caminhões.
Euforia, medo, confiança
no futuro, insegurança gerada
pela velocidade das mudanças
e pelos novos ritmos de vida,
foram alguns dos sentimentos
que permearam o cotidiano das
pessoas da época.
Contudo, nem tudo era
“progresso” e “glória” em terras
pernambucanas. Bem longe da
imagem construída na Exposição Geral, existia um estado que
apresentava problemas crônicos. As desigualdades econômicas e sociais e outros problemas
conjunturais, como as secas,
geravam pobreza, fome e miséria, atingindo grande parcela
da população em muitos municípios. Na capital, o ar progressista, cosmopolita e moderno
respirado pelas elites, era partilhado com outros sujeitos. Pelas
ruas desse “Recife Moderno”,
além das chamadas “famílias
de bem”, das “melindrosas” e
“almofadinhas”, personagens da

crônica social da época, perambulavam figuras que apareciam
em outras crônicas: as policiais.
Exclusão, pobreza e perseguição policial marcam a paisagem
desse Recife. “Cachaça, crime
e xadrez”, “O cacete em ação”,
“Sangue e mais sangue”, “Entre
desordeiros”, eram alguns dos
títulos das notícias publicadas
nas colunas policiais dos jornais
na década de 20. Apesar de as
reportagens estigmatizarem as
camadas populares e reduzirem
seu papel ao de desordeiros, vagabundos e criminosos, esses nos
ajudam a construir os cenários
de uma “outra cidade”. Crianças
e desocupados vagando pelas
ruas, mendigos pedindo esmola
nas calçadas, prostitutas aguardando seus clientes usuais, “malandros” aplicando golpes nos
incautos, jogadores e boêmios
promovendo “desordens” pelas
vielas escuras. Para um observador mais atento, não passava
despercebido esse Recife pobre e
miserável, dos mendigos do Pátio do Carmo, das prostitutas da
Rua das Trincheiras, dos becos e
ruelas sujas, dos mocambos. Era
uma cidade diferente daquela
que se costumava admirar nos
cartões-postais. Lá, em localidades como Pombal, Afogados,
Torre, Santo Amaro, Ilha do Leite,
formaram-se verdadeiras aldeias
de mocambos. Contudo, essa sociedade desigual e excludente,
permeada por conflitos, estava
constantemente sendo desafiada. Seus atores lutavam, quebravam regras e abriam brechas que
permitiam a construção de diferentes formas de convivências e
trocas culturais entre as elites e
as camadas populares.
Mas existiam outros problemas. Na economia, as dificuldades se agravaram nas primeiras
décadas do século 20. Apesar
da força de seu comércio e do
importante papel de entreposto
que a capital pernambucana representava, era principalmente
da produção e comercialização do açúcar que o estado sobrevivia. Nessa fase, o cenário
econômico não era dos melhores para o principal produto de

Preços altos,
escassez de
produtos básicos,
como carne e
outros, foram uma
constante na vida
da população nas
primeiras décadas
do século
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exportação do estado. Em crise
desde meados do século 19, em
função da concorrência do açúcar de beterraba e da queda dos
preços do produto no mercado
externo, o setor não conseguia
se reorganizar, a despeito dos
incentivos fiscais e subsídios
para a implantação das usinas.
Além da crise do açúcar, as secas periódicas e a conjuntura
econômica mundial interferiam
na economia local, provocando
flutuações nos preços dos produtos de primeira necessidade,
gerando crises cíclicas e desabastecimento no estado. Preços altos, escassez de produtos
básicos, como carne e outros,
foram uma constante na vida da
população nas primeiras décadas do século.
No âmbito da política, a exclusão da maioria da população
das atividades ligadas ao exercí-

cio do poder era a tônica. Eleições suspeitas, compra de votos,
alianças e manobras eleitoreiras,
comícios conturbados, reuniões
secretas em que se criticava o
governo, como a “Conspiração
da Rua Nova”, em 1925; encontros furtivos para debater a libertação do proletariado; rebeliões, como a de Cleto Campelo,
em 1926; greves e conflitos de
rua, repressão policial violenta,
mortes. Em alguns desses episódios, a cidade parava e as ruas
transformavam-se em verdadeiras praças de guerra: bondes
paralisados, casas comerciais
fechadas, jornais sem circular,
o barulho das descargas de fuzil
ecoando pelas ruas do centro...
Contudo, não era apenas a
política que agitava a vida do
estado. Polêmicas e confrontos culturais entre adeptos das
ideias do Movimento Moder-

nista de São Paulo, que começava a ganhar partidários em
outras partes do país, e os chamados “regionalistas”, liderados por Gilberto Freyre, movimentavam a intelectualidade
da época. Debates pelos jornais,
conferências no Gabinete Português de Leitura e discussões
acirradas nas mesas do Café Lafayette, dividiam os intelectuais
pernambucanos. O grupo liderado por Joaquim Inojosa, que
contava com a simpatia de Austro Costa, Ascenso Ferreira e
outros, identificava-se com algumas propostas do movimento paulista, considerando-o
como a vanguarda progressista
que encaminharia o país em
direção ao futuro. Defendiam
o progresso, o novo e o moderno e revelavam-se contra o que
consideravam “as amarras do
passado e da tradição”. Do outro lado, estavam os adeptos do
Movimento Regionalista. Composto por Ulysses Pernambucano, Aníbal Fernandes, José Lins
do Rego, dentre outros, censuravam a modernização exagerada e defendiam a força das
tradições locais e a preservação
do passado como aspectos fundamentais da identidade nacional. Sem se declarar contra o
progresso e as mudanças, Freyre denominava o Movimento de
“regionalista, tradicionalista e,
a seu modo, modernista”.
Les années folles, “os loucos anos 20”, ou “os frenéticos
anos 20”, como alguns estudiosos denominaram o período, terminavam no Recife com
uma festa diferente, em que a
luz elétrica, o automóvel e outras “novidades modernas” se
mesclavam com a exclusão e a
pobreza da vida nos mocambos. Para alguns, que conviviam mais de perto com essas
alterações, esse período representava a esperança no futuro,
a chegada da civilização e do
progresso. Para outros, as reações, dúvidas e incertezas prevaleciam diante de alterações
atordoantes que quebravam o
ritmo conhecido das tradições
e costumes consolidados.

Rua da
Imperatriz,
Bairro da Boa
Vista, no Recife

anos

30

S

e os anos 20 foram cinematográficos, céleres, a década de 30 foi pura
epopeia. Tragédias políticas, construções monumentais, histórias de
banditismo e luta social. Uma verdadeira peripécia. A década começa
com o olhar dos recifenses para o alto. Um dirigível alemão, o famoso

Zeppelin, era aguardado com expectativa e, finalmente, em 22 de maio, aterrissava
no campo do Jiquiá. Grandioso, talvez desajeitado, ou espetacular, o Zeppelin ficaria
eternizado em fotos que até hoje são testemunhas históricas. Dois meses depois, o
Recife foi cenário de um ato dramático: o assassinato do paraibano João Pessoa, na
Confeitaria Glória, pelo seu antagonista político, João Dantas. Foi o estopim para o
gaúcho Vargas assumir, em outubro, a presidência da República. E ele prometia: vou
botar ordem na casa. E botou.
Isso incluía, no Recife, a proibição de sambadas, maracatus, afoxés. Líderes de
terreiros foram perseguidos e muitas casas de candomblé acabaram fechadas. Nomeado interventor, Agamenon Magalhães ficou encarregado de acabar com os mocambos e vaticinou: “quem não tem onde morar, que vá para a banda de Macacos”.
Durante toda a década, o chamado cangaço pernambucano foi questão de honra

para a gestão de varguistas, que, em 1937, instaurou o chamado Estado Novo. Uma
de suas missões: erradicar focos de rebeldia em toda nação.
Cartão-postal do Recife, a Avenida Guararapes, era puro poema épico, com arquitetura e pilotis imponentes, no coração da cidade. Pulsante. Uma história fáustica: de mitos construídos do poder dos homens e menos das dores dos deuses.

1930

População

Previsto em lei, o 5º Recenseamento Geral
da população não foi realizado por motivos,
principalmente, de ordem política.

Ano de eleição...
Em 29 de janeiro, o Diário do Estado
publica no alto da primeira página
boletim do Partido Republicano
de apoio a Júlio Prestes e Vital
Soares, candidatos a presidente e
vice-presidente. “Nas eleições do
vindouro 1º de março também haverá
renovação do terço do Senado e
representação do estado na Câmara
dos Deputados Federais”, diz o texto.
O resultado total em Pernambuco
sai na edição de 7 de março: Júlio
Prestes com 61.831 votos contra
10.015 de Getúlio Vargas; Vital Soares
com 61.831 votos contra 9.830 de
João Pessoa. Senador: José Maria
Belo, 6.286; Lacerda de Almeida,
5.077 e José Henrique, 4.570.
Na edição de 16 de março é destacado o
“grande banquete no Teatro de Santa
Isabel”, de homologação, pelo Partido
Republicano, da candidatura de José
Maria Belo ao Governo do Estado:
O resultado completo da eleição de
21 de abril saiu no Diário do Estado de
1º de maio: José Maria Belo, 63.665
votos, contra 18 de Dantas Barreto
e apenas 3 de Mário Domingues.

NOTA: O resultado da eleição
para presidente em todo o País
deu vitória a Júlio Prestes, que
obteve 1.091.709 votos, contra
apenas 742.794 dados a Getúlio.
A Aliança Liberal recusou-se
a aceitar, alegando que houve
fraude. A partir daí, iniciou-se
uma conspiração, com base no Rio
Grande do Sul e em Minas Gerais.
.
Em 27 de julho, O Diário do Estado
noticia o assassinato do “ilustre
Sr. João Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque, presidente do vizinho
estado da Paraíba. O acontecimento
ocorreu no interior da confeitaria A
Glória, à rua Barão da Vitória, onde S.
Exa. se encontrava em companhia de
vários amigos”. O assunto voltaria em
em sucessivas edições, inclusive com
a denúncia dos implicados no crime.
O jornal não circula entre os dias 5 e
15 de outubro. No dia 16, a circulação é
retomada, sem menção aos fatos que
cercaram a Revolução de 30, Com a
queda do presidente Washington Luiz
e do governador Estácio Coimbra.
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Passeata cívica comemora a vitória da
revolução e homenageia João Pessoa

Presidente da República
Getúlio Dornelles Vargas
3/11/1930 a 17/7/1934
(Governo Provisório)
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Um enorme Zeppelin
O Diário do Estado de 23 de maio registra
o voo inaugural do Graf Zeppelin que,
com destino ao sul do país, atracou
no Recife no campo do Jiquiá, sob a
assistência de mais de 15 mil pessoas.
Dois dias depois, o jornal noticia o
regresso do dirigível alemão ao Recife,
ocasião em que estiveram a bordo
autoridades estaduais, entre as quais
o secretário do governador Estácio
Coimbra, escritor Gilberto Freyre,
que apresentou “cumprimentos de
boas-vindas ao príncipe dom Afonso
de Orleans, infante da Espanha, e ao
comandante Hugo Eckner”.

... e revolução
REPRODUÇÃO

Na edição do
dia seguinte, 17
de outubro, a
primeira nota do
Noticiário registra
a existência
do “Governo
Provisório de
Pernambuco, em
concordância com
o chefe militar do
Norte do Brasil,
o último sob o
comando do general Juarez Távora”, que
proíbe mobilização para o auxílio da
causa revolucionária. A segunda nota
transcreve telegrama ao presidente da
Paraíba e chefe do Governo Provisório
do Norte do Brasil, José Américo de
Almeida, assinado por Carlos de Lima
Cavalcanti, finalmente identificado
como interventor.
Na edição de 18 de outubro, Carlos
de Lima Cavalcanti pede às classes
proletárias paciência e confiança. E
acentua: “Muito mais nos custou o que
temos conseguido até agora: arrancar do
orçamento público as camarilhas vorazes

que o sugam em exclusivo proveito
próprio, com o maior desprezo pelas
necessidades do povo”.
Em nota do dia 4 de novembro, o
Governo se dirige ao proletariado “em
nome do qual a Revolução venceu,
prometendo divulgar as bases sob as
quais organizará o Departamento de
Trabalho, único intermediário nas
questões emergenciais do proletariado.
Fora disso o Governo será forçado a
agir com energia, reprimindo qualquer
desordem que vise coagir os patrões por
meios violentos.”
Em 11 de dezembro, é mencionado
pela primeira vez no Diário do Estado o
nome de Getúlio Vargas (no detalhe) como
chefe do Governo Provisório.
NOTA: O movimento revolucionário
irrompeu no Recife no dia 4 de outubro.
Durante a madrugada, o capitão
reformado da Força Pública, Muniz de
Farias, invadiu e tomou o depósito de
armas da 7ª Região Militar. Parte da
população civil se juntou aos rebeldes
e pegou em armas. Os combates de rua
duraram cerca de 48 horas.

Cronologia
18 de fevereiro - O
astrônomo norteamericano Clyde
Tombaugh descobre Plutão.
24 de fevereiro - Dois mil
jagunços do coronel José
Pereira iniciam a revolta de
Princesa, PB.

12 de março - Mahatma
Gandhi (foto) inicia
a Marcha do Sal, em
protesto contra o
monopólio da produção
do sal pelos britânicos.
13 de julho – A Fifa realiza
a primeira Copa do Mundo
de Futebol. Uruguai sedia
o certame que segue até
o dia 30 e se consagra
vencedor.
16 de julho – Papa Pio
XI declara N. Sra. da
Aparecida padroeira do
Brasil.
4 de setembro – Em
homenagem ao
governador assassinado,
Parahyba, capital do
Estado da Paraíba, passa
a ser chamada de João
Pessoa.
14 de novembro –
Decreto cria o Ministério
da Educação e Saúde
Pública.
18 de novembro - Criada
por decreto de Getúlio
Vargas a Ordem dos
Advogados do Brasil.
26 de novembro – Decreto
cria o Ministério do
Trabalho.

1931
Incentivo
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No Diário do Estado de 8 de
janeiro, a Secretaria da Fazenda
e Agricultura comunica
incentivo às construções no
Recife. Além da concessão
de favores fiscais, “serão
estabelecidas outras medidas
de espírito liberal”. Também
projeta “a fundação de casas
para funcionários públicos, a
exemplo do que vem sendo
posto em prática com êxito em
vários estados do sul”.

Álcool-motor
No DE de 11 de janeiro, a
Secretaria da Fazenda
informa que, ao receber a
comissão encarregada de
apresentar sugestões ao
governo federal sobre a
produção de álcool-motor,
o secretário comunicou a
intenção do presidente Vargas
de dotar Pernambuco de
uma estação experimental
destinada especialmente
à produção de álcoolmotor da cana-de-açúcar,
antiga aspiração dos nossos
produtores. As sugestões
seriam apresentadas em 4 de
março, a partir da instituição
do carburante nacional para
se conseguir, sobre base
sólida e duradoura, a retenção
do ouro que se escoa pela
aquisição de combustíveis ao
trust internacional do petróleo.

Plebiscito
O DE de 14 de janeiro informa
que “realiza-se hoje em nossa
capital o grande plebiscito
para solicitar ao governo da
República a promoção de
Juarez Távora , o libertador do
Norte, ao posto de general do
Exército Brasileiro.

Sindicância nas “fortunas rápidas”
O interventor Carlos de Lima Cavalcanti (na foto, o terceiro da esquerda para a
direita, ao lado do chefe militar do Norte do Brasil, general Juarez Távora) criou,
em 23 de janeiro, comissões de sindicância, entre as quais a da “procedência
de fortunas rápidas e estranhamente adquiridas” por figuras eminentes da
administração anterior. Nem o ex-governador Sérgio Loreto e seu filho Sérgio
escaparam dessa comissão, presidida por Virgínio Marques Carneiro Leão. O DE
divulgou os fatos nos dias 13, 14 e 20 de fevereiro; 13 de março; 21 de junho; 16 e 23 de
julho e 20 de agosto.

Nem jogo, nem boato terrorista
O DE de 12 fevereiro traz, na 1ª página, longa nota do Governo do Estado intitulada
A repressão aos jogos proibidos e aos boatos terroristas. Após dois extensos itens dedicados
às considerações, a interventoria estabelece que, durante o Carnaval, como nos
demais dias, “polícia e povo concorrerão para evitar ou reprimir jogos de azar,
boatos terroristas ou derrotistas, reivindicações trabalhistas com demonstrações
de força e mistificações inerentes aos costumes do regime extinto”.

Cronologia
9 de março - O físico
alemão Ernst Ruska
apresenta o microscópio
eletrônico que amplia
imagens em até 500 mil
vezes.
FUNDAJ/MEC

1º de maio – O Empire State
Building, considerado por
décadas o edifício mais alto
do mundo, é inaugurado em
Nova Iorque.
23 de junho - O piloto
norte-americano Willy
Post dá a primeira volta
ao mundo em um avião
em oito dias, 15 horas e 51
minutos.
14 de setembro – O partido
nazista elege 107 deputados
para o Parlamento e
amplia a sua influência na
Alemanha.

Sublevações reprimidas
Levante popular estava em gestação em
1º de maio, quando o Governo declara,
pelo Diário do Estado, que “não consentirá,
absolutamente, a realização de comícios
e passeatas sob o pretexto de festejar a
data simbólica do trabalho, agindo com a
energia e a severidade necessárias contra
aqueles que tentarem desobedecer às
suas determinações”. E no dia 21, condena
a “audaciosa e traiçoeira tentativa de
arruaceiros presos pela polícia quando
procuravam intimidar o corpo da guarda
do quartel do Derby. Serão “inexoráveis
as providências repressivas contra os
derrotistas e descontentes por não
desfrutarem o poder”. Enfim, sublevaramse os oficiais e soldados do 21º BC e
elementos civis que conquistaram os
quartéis do Derby e da Soledade, os bairros
da Boa Vista e de Afogados e a cidade de
Olinda. Forças estaduais, elementos civis e
tropas federais deslocadas de vários pontos
do Nordeste para o Recife dominaram
os rebelados. Suspeito de conivência
com os rebelados, o Diario de Pernambuco
é punido com a prisão de gráficos,
redatores e até diretores e tem a circulação
suspensa até o dia 6 de novembro. O

mesmo jornal já havia sido suspenso,
conforme nota de 30 de julho, em que o
coronel Jurandyr Mamede desmente que
Carlos de Lima Cavalcanti tenha feito
cessar a suspensão imposta ao Diario de
Pernambuco por “ataques injustificados à
honra do interventor deste estado”. Diz
o coronel que ele próprio se convenceu
“da oportunidade dessa revogação”. Em
11 de agosto, o Governo informa que “um
grupo de agitadores” depredou a estação
Edgar Werneck e seguiu até Jaboatão, onde
procurou levantar o operariado. Outro
grupo dirigiu-se a Palmares, com o mesmo
intuito: “O Governo manterá inalterável
a ordem pública. Fora disso é a desordem
perniciosa, refletindo contra os próprios
operários”.
NOTA: Ainda nos dias 29 e 30 de outubro,
eclodiu uma revolta no 21º BC. Os oficiais
sublevados conquistaram o quartelgeneral do Derby, o quartel da Soledade,
ocuparam Olinda e os bairros recifenses
de Boa Vista e Afogados, e enviaram um
ultimatum a Carlos de Lima para que este
renunciasse ao Governo do Estado. Todas
essas revoltas foram reprimidas.

19 de setembro - O
Império do Japão invade a
Manchúria.
REPRODUÇÃO

12 de outubro – Com
30 metros de altura,
o monumento do
Cristo Redentor (foto) é
inaugurado no Rio de
Janeiro.
24 de outubro – Al Capone,
gangster ítalo-americano,
é condenado a 11 anos de
prisão por sonegação de
impostos.
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Em 24 de fevereiro, promulgação do
novo Código Eleitoral, que institui o voto
secreto e obrigatório. Em 2 de agosto,
instala-se o Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco, sob a presidência do
desembargador doutor Luiz Cavalcanti
Lacerda de Almeida (Diário do Estado
de 4 de agosto na seção Noticiário). A
instalação do TRE de Sergipe e do Ceará
também foi notícia na mesma seção,
nos dias 13 de agosto e 2 de setembro,
respectivamente.
NOTA: O dia 24 de fevereiro também
marca a conquista (provisória) do direito
ao voto feminino no Brasil, uma luta das
mulheres brasileiras iniciada ainda no
Império. O voto permitido no decreto

de 1932, assinado por Getúlio Vargas,
restringia-se às mulheres casadas, com
autorização dos maridos, e às viúvas e
solteiras com renda própria. As barreiras
foram totalmente eliminadas somente
em 1934. Em 1946, uma nova lei passou a
prever a obrigatoriedade do voto também
para as mulheres, que até então era um
direito, mas não um dever.
Em 21 de março, o Diário do Estado registra
a criação da Carteira do Trabalho
e assinala ato de Getúlio Vargas que
decreta “salário igual para trabalho
igual”, liberando a mulher por dois
meses: um antes e outro depois do parto.
A jornada de trabalho na indústria é
fixada em 8 horas.
FUNDAJ-MEC

Juarez Távora e o caso do toucinho
Em 12 de março o Diário do Estado registra
homenagem prestada, no Teatro Santa
Isabel, ao general Juarez Távora (foto).
No discurso de louvação ao militar, o
interventor Carlos de Lima Cavalcanti
incluiu um balanço do seu governo,
concluindo: “Meu general: temos ainda
muito a realizar. Porém, o que já foi feito
é penhor seguro de que a Revolução não
malogrou, nem malogrará, porque tem
à frente dos seus destinos homens da
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Direitos eleitorais e trabalhistas

vossa têmpera, da vossa coragem e do
vosso patriotismo incorruptível”.
Numa espécie de prestação de contas,
destacou: “Enquanto o erário gastou,
na administração passada, oito contos
de reis mensais com toucinho para
aparelhar 40 ratoeiras, hoje 500 mil réis
bastam para aparelhar 500 ratoeiras no
mesmo período”. Citou ainda gastos
indevidos feitos, como material para
postos de saúde e dispensários.

Divergências
Acentua-se em abril o
desentendimento entre o
interventor Carlos de Lima
Cavalcanti e o ministro José
Américo de Almeida (foto), tudo
por conta da posição deste em
relação à estiagem que atingiu
a região. Isso é explicitado em
notas oficiais do interventor
publicadas nas edições de
24 e 28 de abril; 5, 17 e 21 de
junho; 12, 19 e 23 de agosto; 7
e 14 de setembro. No dia 18
de setembro, o Diario do Estado
publica telegrama de Carlos de
Lima a Getúlio Vargas no qual o
interventor denuncia o ministro
por administrar as verbas de
combate à seca “sem equidade”.
A resposta do presidente saiu
em 23 de setembro: “Sem
assuntos de natureza pessoal,
controvérsias anteriores, queixas
ou recriminações me envieis
exposição serena da situação”.
Enquanto isso, sucessivas
edições do Diário do Estado
divulgavam expressões de apoio
ao interventor, culminando
com matéria do dia 1º de
outubro sobre as “excepcionais
manifestações promovidas pelas
classes laboriosas e pelo povo
de Pernambuco ao sr. Carlos de
Lima Cavalcanti”.

Cronologia

Crianças foram
mobilizadas,
compondo batalhões
infantis que exibiam
dizeres como: “Se
necessário, também
iremos”.

Motim em São Paulo
O Diário do Estado de 12 julho ocupa
metade da primeira página com
várias notas do Governo do Estado.
Na primeira delas, extenso telegrama
de Getúlio Vargas ao interventor
de Pernambuco sobre a rebelião de
parte da guarnição da capital de São
Paulo, sob o comando do coronel
Euclides Figueiredo, que classifica
como “um movimento francamente
reacionário. (…) Os amotinados
de São Paulo têm ligação com a
guarnição de Campo Grande, em
Mato Grosso, que obedece à chefia do
general Bertoldo Klinger, reformado
há poucos dias”. Ao lado dessas
notas, em espaço sob o título Ao Povo
Brasileiro, o ministro José Américo de
Almeida e 11 interventores federais
declaram que “mentem os rebeldes
paulistas quando dizem contar com
o apoio do Norte. Apenas as cidades
de São Paulo e Campo Grande estão

revoltadas. O resto do país está em
completa paz. Fora disso, tudo é
farsa, é mentira, é mistificação”.
De 13 de julho até o final da rebelião,
o Diário do Estado abriu espaço para
o que chamou de Os Acontecimentos
de São Paulo. Na edição de 22 de
julho, anunciou: “a incorporação
dos reservistas alistados e que
desejem alistar-se para seguir com
destino ao Sul, a fim de defender o
governo instituído pela Revolução
de Outubro. Esse contingente deve
embarcar dentro de três dias, no
primeiro vapor que passar no porto”.
NOTA: O levante armado contra as
tropas federais de Getúlio Vargas
exigia a convocação de uma
Assembleia Constituinte e eleições
presidenciais. O movimento fracassa
em 1º de outubro e os líderes tiveram
seus direitos políticos cassados.

A morte de João Dantas
Em 6 de dezembro o Diário do Estado inicia a publicação, do “Relatório
do inquérito procedido em torno das mortes do bacharel João Duarte
Dantas e do engenheiro Augusto Moreira Caldas (…) ocorridas no dia 6 de
outubro, na Casa de Detenção desta cidade (…) supostamente ocorridas
por ocasião da sua tomada pelas forças revolucionárias”. Assim termina
o relatório: “A conclusão a que se chega - de que o dr. João Duarte
Dantas matou o seu cunhado e depois se suicidou – fica subordinada à
cláusula et in quantum”.
NOTA: Autor dos disparos fatais que vitimaram o então presidente do estado da Paraíba,
João Pessoa, Dantas foi detido com seu cunhado Augusto Caldas, na Casa de Detenção
do Recife, onde foram encontrados mortos. A versão oficial que indicou suicídio é por
muitos contestada.

10 de janeiro – O ratinho
Mickey, criação de Walt
Disney, é publicado pela
primeira vez.
22 de janeiro - Várias
cidades da Guatemala são
destruídas pela erupção
dos vulcões Fuego e
Acatemango.
22 de janeiro – Os líderes
comunistas Agustin
Farabundo Marti,
Mario Zapata e Alfonso
Luna são fuzilados por
coordenarem uma rebelião
de camponeses em El
Salvador.
3 de fevereiro - Cinco
terremotos consecutivos
destroem a cidade de
Santiago de Cuba, em Cuba.
15 de junho – Começa a
guerra entre Bolívia e
Paraguai, conhecida como
Guerra do Chaco.
23 de julho - Alberto
Santos Dumont, aeronauta,
esportista e inventor
brasileiro, suicida-se em
Guarujá, SP.
7 de outubro – Plínio
Salgado cria a Ação
Integralista.
15 de novembro –
Congresso Revolucionário,
reunindo tenetistas,
cria o Partido Socialista
Brasileiro.
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1933

Getúlio convoca a Constituinte...
Na coluna Noticiário do DE de 27 de
janeiro, texto telegrafado ao interventor
Carlos de Lima Cavalcanti do decreto
nº 22194 de 9 de dezembro 1932,
de Getúlio Vargas, pelo qual “ficam
suspensos por três anos os direitos
políticos” dos que se acharem incluídos
em qualquer dos dispositivos e
parágrafos enumerados nos cinco
artigos do referido documento. São
cassados todos os membros rebeldes
dos governos da União e dos estados,
determinados senadores e deputados,
sediciosos militares, insurretos civis,
agentes rebeldes, difusores de falsas
notícias no exterior etc.
NOTA: O texto do decreto afirma
que “os autores do atentado contra

os interesses supremos da Pátria
são elementos incompatíveis com
os ideais da Revolução Nacional
de 1930, e, portanto, inaptos à
colaboração na obra da Constituinte,
que vai traçar novos rumos à vida do
Brasil”. Forçado principalmente por
forças paulistas de oposição, Getúlio
convoca uma Assembleia Nacional
Constituinte, encarregada de elaborar
nova Lei Magna.
No DE de 7 de fevereiro, decreto do
chefe do Governo Provisório determina
os casos de inelegibilidade para essa
Assembleia, cuja eleição se dará no
dia 3 de maio. Seriam escolhidos 254
deputados, em número proporcional à
população brasileira. Entre os eleitos,

figurou uma única mulher, Carlota
Pereira de Queiroz, de São Paulo.
O DE de 31 de maio publica o “mapa
geral da apuração em Pernambuco”.
Saíram vitoriosos no 1º turno, pelo
quociente eleitoral e partidário: João
Alberto Lins de Barros, Agamenon
Sérgio de Godói Magalhães e Antônio
da Silva Souto Filho; pelo quociente
eleitoral: Francisco Barreto Campelo;
pelo quociente partidário: Joaquim de
Arruda Falcão, Luiz Cedro Carneiro
Leão, Francisco Solano Carneiro da
Cunha, Mário Domingues da Silva e
Alfredo de Arruda Câmara. No 2°turno:
Arnaldo Olinto Bastos, Augusto
Cavalcanti de Albuquerque; José de
Sá Bezerra Cavalcanti, Adolfo Simões
Barbosa, Ângelo Souza e Osório Borba.

Cronologia

As mulheres
votam pela
primeira vez, no
Brasil, para eleger
a Assembleia
Nacional
Constituinte.
A Nova Carta
foi resultado
da pressão dos
paulistas.

Dinarte Mariz preso
Na coluna Noticiário do DE
de 3 de junho, telegrama
do interventor potiguar
Bertino Dutra ao interventor
pernambucano Carlos de Lima
Cavalcanti comunicando o envio
marítimo à chefia de Polícia do
Distrito Federal do engenheiro
Gentil Ferreira e do cidadão
Dinarte Mariz, “elementos
perturbadores da ordem pública
neste estado”.
NOTA: Dinarte Medeiros
Mariz foi agropecuarista e
comerciante de algodão e
prefeito de Caicó-RN, cargo a
que renunciou para apoiar o
Movimento Constitucionalista
de 1932, motivo de três prisões
no Rio de Janeiro. Senador
por três mandatos, em 1955
elegeu-se governador do Rio
Grande do Norte.

Honraria a Olegário

... e vem ao Recife
Sob o título “A Excursão Presidencial”, o DE de 3 de
setembro noticia a chegada do chefe do Governo
Provisório da República ao Recife. “A bordo do
Almirante Jaceguai, S. Exa. viaja acompanhado
dos ministros José Américo de Almeida e Juarez
Távora, do general Góes Monteiro e representantes
da imprensa. Vem o dr. Getúlio Vargas em visita
ao Norte do país, já tendo percorrido os estados
do Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas, onde
recebeu excepcionais homenagens por parte dos
governos e do povo”. A agenda presidencial incluiu
ida ao Parque de Dois Irmãos, estabelecimentos de
ensino, hospitais e pontos turísticos do Recife e do
interior. Em homenagem ao visitante, o interventor
Carlos de Lima Cavalcanti decretou feriado o dia 4
em todo o território do estado: “Chefe da Revolução
triunfante, o dr. Getúlio Vargas tem correspondido à
confiança do país administrando, como ditador, de
acordo com os princípios da cruzada outubrista e os
anseios da coletividade nacional”.

No DE de 9 de setembro, o
ministro da Justiça Francisco
Antunes Maciel Júnior comunica
a decretação, por Getúlio Vargas,
de “honras de chefe de estado,
por inestimáveis serviços
prestados ao país e ao novo
regime instituído pela Revolução
de 1930, ao venerando chefe
do governo do estado de Minas
Gerais, dr. Olegário Dias Maciel”.
NOTA: Olegário Maciel, que
falecera no dia 6,era entusiasta
da reconstitucionalização do
Brasil, mas após o levante
paulista preferiu manter-se
fiel ao governo federal, não
apenas deslocando tropas de
Minas Gerais para combates
na divisa com São Paulo, como
também punindo quem tentava
dentro de Minas Gerais apoiar
as ações dos paulistas.

30 de janeiro - O presidente
Roosevelt (foto) lança o
New Deal, plano econômico
para recuperar a economia
norte-americana
fortemente impactada pela
crise de 1929.

30 de janeiro - Adolf Hitler
é nomeado chanceler na
Alemanha.
1º de abril - Nazistas
iniciam boicote às lojas de
judeus. No dia 7 daquele
mês, os judeus são
proibidos de trabalhar em
repartições do governo
alemão.
26 de abril - É criada a
Gestapo, a polícia secreta
nazista.
21 de maio - Governo
concede anistia aos
revolucionários de 32.
4 de julho - O líder indiano
Mahatma Gandhi é preso
por incitar a desobediência
civil.
6 de julho - Criado o
Instituto Brasileiro de
Estatística.
1º de dezembro – O governo
assume metade da dívida
bancária dos cafeicultores.
E MAIS
É lançado o livro CasaGrande & Senzala, do
sociólogo pernambucano
Gilberto Freyre.

1934
Governo X Imprensa

No Diário do Estado de 2 de
março, o interventor nega
“fundamento à notícia de que
um jornal desta cidade tenha
suspendido sua publicação
por falta de garantias”. A
suspensão foi por “exclusiva
vontade do jornal, que afixou
em placard nota insultuosa
de publicação proibida pela
censura. Apreendido o placard,
o mesmo jornal reproduziu
a nota em boletins, também
recolhidos pela polícia”. Em
25 de maio responde ao Diario
de Pernambuco sobre ameaças
anônimas de morte atribuídas
a “irrequietos correligionários
do governo” contra políticos
e confrades da imprensa: “O
próprio interventor federal
tem recebido inúmeras cartas
e somente pode assegurar que
não consentirá em qualquer ato
de violência contra inimigos
ou amigos da situação”. Em 17
de abril, suspende a circulação
de O Estado, “até quando tiver
por conveniente, diante da
publicação de caricaturas
obscenas e ataques descabidos
à atual administração”. Em 13
de junho, defende os jornais de
sua propriedade, Diário da Manhã
e Diário da Tarde, de “campanha
insidiosa forjicada no Rio de
Janeiro pela Agência Brasileira
de Notícias”.
NOTA: O interventor Carlos de
Lima Cavalcanti e seu irmão
Caio fundaram, no Recife, o
Diário da Manhã e, logo depois, o
Diário da Tarde. Em seu governo,
Cavalcanti travou intensas
polêmicas com os jornais
locais que lhe faziam oposição,
em particular o Diario de
Pernambuco, adquirido a partir
de meados de 1931 por Assis
Chateaubriand.

REPRODUÇÃO

NOVO REGIME...
NOVA ROUPA
— A nova roupa,
Excelência.
— Um pouco apertada...
os movimentos...
compreende...
(charge de Nássara, no
Suplemento de Bom
Humor, 1934)

Nova Constituição
O novo status de Getúlio Vargas é,
entre os seus admiradores, motivo de
louvação. Na coluna Noticiário de 19
de julho, por exemplo, congratulações
pela nova Lei Magna e a Presidência
de Vargas (eleito pelos constituintes)
se distribuem em telegramas
interestaduais de variada procedência
dirigidos ao interventor federal.
Em nota oficial no DE de 3 agosto,
o Governo do Estado informa que
ainda não lhe chegaram às mãos
10 exemplares do Diário Oficial da
União contendo a nova Constituição
Federal promulgada em 16 de julho e
mandados embarcar dia 31 em avião
de carreira. Só em 9 de agosto pôde ser
publicado no DE o texto definitivo da
nova lei básica.
No DE de 10 de outubro, edital
do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Pernambuco sobre as

eleições de 14 vindouro. Nele, os
candidatos a deputados federais e os
constituintes estaduais. Os resultados
somente seriam conhecidos pelo DE
de 23 de dezembro. Os deputados
federais mais votados foram Barbosa
Lima Sobrinho, Antônio de Góes
Cavalcanti, Mário Domingues
da Silva, Arnaldo Olinto Bastos,
Domingos Marques Vieira, Artur
Cavalcanti de Albuquerque, Heitor
Silva Maia, Edgar Teixeira Leite,
Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima e
Humberto Sales de Moura Ferreira. Os
constituintes estaduais mais votados
foram Arthur Tavares de Moura,
padre Felix Pimentel Barreto, João
Ferreira Lima, Augusto Lins e Silva,
Melânio de Barros Ferreira, padre
Luiz Gonzaga Lyra, Luiz Coelho,
Pedro Allain Teixeira, Hildebrando de
Menezes e Henrique Pinto.

Presidente da República
Getúlio Dornelles Vargas
17/7/1934 a 10/11/1937
(Governo Constitucional)

Padre-jagunço

Agamenon ministro do Trabalho

No DE de 26 de julho, telegrama
do monsenhor Arruda Câmara
(foto abaixo), agradecendo ao
interventor federal por tê-lo
elevado “a digno posto na nossa
gloriosa Brigada”, o de tenentecoronel.

A edição de 24 de julho publica telegrama de
Carlos de Lima Cavalcanti, do Rio, informando
a escolha, por Getúlio Vargas, de Agamenon
Magalhães para ministro do Trabalho. Na mesma
edição, Oswaldo Aranha, de saída do Ministério
da Fazenda, agradece as atenções do interventor
federal.

NOTA: Alfredo Bezerra de Arruda
Câmara (1905 – 1970) doutorouse em teologia na Universidade
Gregoriana de Roma e em
filosofia na Academia Santo
Tomás de Aquino; foi deputado
federal constituinte de 1934, 1945
e 1967 e celebrizou-se como “o
padre-jagunço do Pajeú” por
andar sempre armado.

Luto pelo marechal alemão
No DE de 5 de agosto, decreto presidencial de
luto por três dias pelo falecimento do marechal
de campo Paulus von Beneckendorff von
Hindenburg (1847), presidente da República
Alemã. Após a morte de Hindenburg, os cargos
de chanceler e presidente foram unidos na figura
de Hitler.

Juramento à Bandeira
No DE de 6 de setembro, telegrama do ministro
da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema recomendando ao interventor que no dia
7 prestem “os alunos juramento à Bandeira, a
exemplo dos estabelecimentos federais, que
darão excepcional relevo a essa comemoração,
[...] reunindo no mesmo espírito de devotamento
à Pátria todos os brasileiros”.

Denúncia
No DE de 4 de julho telegrama
comunica ao interventor
Carlos de Lima Cavalcanti,
a instalação do 1° Congresso
Econômico Sertanejo, foro de
discussão de “questões
viscerais ligadas aos interesses
regionais”. Entre as resoluções
do encontro destacou-se, na
edição do dia 10, mensagem
enviada ao presidente Getúlio
Vargas informando “faltar à
Inspetoria de Obras Contra
as Secas compreensão
nítida, visão prática e senso
econômico”e denunciando o
“esbanjamento do dinheiro
da Nação, por falta de
diretriz segura e fecunda dos
serviços”.

Ultimato a João Cleofas

Cronologia
15 de janeiro - Um
terremoto mata mais de
dez mil pessoas no norte
da Índia.
23 de janeiro - Por meio do
Decreto 23.793, foi instituído
o Código Florestal Brasileiro.
O decreto estabeleceu, entre
outros pontos, o conceito de
florestas protetoras.
24 de abril – O Canal do
Panamá é fechado por um
dia para dar passagem a 111
navios da esquadra norteamericana.
30 de junho - O líder Adolf
Hitler ordena o assassinato
de centenas de nazistas
considerados potenciais
inimigos no futuro.
4 de julho - Morre Madame
Curie, pesquisadora
polonesa, duas vezes
Prêmio Nobel.
20 de julho - Morre, aos 90
anos, o padre Cícero Romão
Batista, em Juazeiro - CE.
Novembro - Realizado,
no Recife, o Primeiro
Congresso Afro-Brasileiro,
que reuniu doutores,
estudiosos, babalorixás e
iyalorixás.

FUNDAJ-MEC

Pelo DE de 15 de
setembro, Carlos de
Lima Cavalcanti dá ao
seu ex-secretário João
Cleofas de Oliveira 48
horas de prazo para
designar contabilista
de sua confiança a fim
de examinar todas
as contas relativas à
aplicação do dinheiro
proveniente das
contribuições do
jogo. “Se for verificado qualquer desvio dessa
verba para campanha politica ou fins eleitorais,
compromete-se o interventor federal a deixar o
governo”. Três dias depois, o interventor informa
que Cleofas “fugiu tristemente, sem indicar
o contabilista solicitado”, valendo-se de uma
“lamentabilíssima escapatória”.

8 de novembro - Morre no
Rio de Janeiro o cientista
Carlos Chagas (foto), médico
e sanitarista que descobriu
o protozoário causador da
Doença de Chagas.

1935
Constituição pernambucana
ZENIVAL

”Nós, os representantes do povo
pernambucano, reunidos em
Assembleia Constituinte, confiantes
em Deus, decretamos e promulgamos
a seguinte Constituição do Estado de
Pernambuco”. Em manchete de 10 de
julho, o Diário do Estado publica texto
integral do documento assinado pelos
integrantes da Mesa que presidiram a
sessão e mais 27 constituintes.
No dia 15 de abril de 1935, com os votos
da mesma Assembleia Constituinte,
Carlos de Lima Cavalcanti (retrato), então
interventor, se elegeu governador
constitucional de Pernambuco,
vencendo o capitão João Alberto, herói
da Coluna Prestes, por maciça maioria
de votos.

Solidariedade

Combate a Lampião

No Diário do Estado de 10 de maio
telegrama de agradecimento do
governador Juracy Magalhães ao
governador Carlos de Lima Cavalcanti
“pela sua humanitária solidariedade à
dor que aflige a querida Bahia”. É que
Salvador e cidades limítrofes foram
duramente atingidas durante 48 horas
por chuvas torrenciais causadoras de
enormes danos materiais, mais de uma
dezena de mortos, muitos feridos e pelos
menos 3.500 desabrigados.

O governo rebate, em 1º de junho,
matéria do Diario de Pernambuco sobre
incursão do cangaceiro Lampião e
seu bando no sertão abandonado,
quando fica nos quartéis um efetivo
de 3 mil homens. “Do atual efetivo
de 2597 homens, 1074 se distribuem
pelo interior em destacamentos fixos
e em volantes”. Em nota, no dia de
12 de junho, dá conta de reunião em
Palácio no dia anterior com autoridades
da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará para a
organização de um plano de combate
definitivo a Lampião e demais grupos de
cangaceiros em ação no Nordeste.

No DE de 12 de maio a bancada
pernambucana na Câmara dos
Deputados assina telegrama de
congratulações ao governador “pela
consecução da poderosa destilaria
Central Recife, acertado e seguro
caminho para a solução definitiva da
questão açucareira. Associamo-nos ao
justo regozijo das classes produtoras
pelo grande serviço que acaba de
prestar o seu governo à economia de
Pernambuco”.

REPRODUÇÃO

Destilaria

Getúlio aperta
o cerco à ANL
Telegrama publicado em
14 de julho encaminha o
teor do decreto do dia 11
no qual Getúlio Vargas
ordena, com base na Lei
de Segurança Nacional,
o fechamento, em todo
o território nacional,
dos núcleos da Aliança
Nacional Libertadora ANL, “por desenvolver
atividades subversivas da
ordem pública e social”.
Pela mesma razão, decreto
publicado em 24 de julho
ordena o fechamento
da União Feminina do
Brasil. Também por igual
motivo, decreto de 26 de
agosto, publicado no DE
de 6 de setembro, ordena
o fechamento dos núcleos
da União e Luz Operária
Russo Branca Ucraniana.
NOTA:
Em meados de 1934,
um pequeno grupo de
intelectuais e militares
contrariados com os
rumos do governo de
Getúlio Vargas organizou
várias reuniões no Rio de
Janeiro que deram origem
à ANL, cujo primeiro
manifesto defendia a
interrupção do pagamento
da dívida externa do
Brasil; a nacionalização
das corporações
estrangeiras; a reforma
agrária e amparo aos
pequenos e médios
proprietários; garantia
de amplas liberdades
democráticas; constituição
de um governo popular.

Cronologia
11 de janeiro - Amélia
Earhart Putnam é a
primeira pessoa a fazer
um voo solo do Havaí à
Califórnia.
28 de janeiro - A Islândia
se torna o primeiro país
a legalizar o aborto por
motivos médicos e sociais.
11 de abril - Prestes e Olga
Benário chegam ao Brasil
com passaportes falsos.
24 de junho - Morre Carlos
Gardel, cantor e ator
uruguaio.
22 de julho - O presidente
Getúlio Vargas cria o
programa A Hora do
Brasil, transmitido
obrigatoriamente para
todo o país.

Antigo Quartel da Salgadeira, Natal -RN, onde se deu a eclosão do levante militar deflagrado pelo
Partido Comunista Brasileiro em 1935, tendo como objetivo a tomada do poder e a instalação de um
governo nacional revolucionário sob a chefia de Luís Carlos Prestes.

Governo sufoca levante
“A cidade do Recife foi surpreendida
na manhã do dia 24 com a sublevação
do 29º BC, estacionado na Vila
Militar de Socorro. Esse movimento
irrompeu com grande violência e teria,
seguramente, atingido seus objetivos
não fora a pronta e eficiente ação do
secretário de Segurança Pública, do
comandante da Brigada Militar, dos
oficiais e praças, bem como do 22º e do
20º BC”. Assim registra o Diário do Estado,
em 28 de novembro, o que ocorreu
nas primeiras horas do dia anterior,
no Recife. A eclosão do levante se
deu no Rio Grande do Norte e depois
em Pernambuco, mas a etapa mais
importante era a sublevação da Vila
Militar no Rio de Janeiro. O fato entrou
para a história como “A Intentona
Comunista”. A mesma edição dá o
teor do decreto do dia 26 declarando
estado de sítio por 30 dias. A 1ª página
da edição do dia 29 é quase toda
dedicada à vitória do governo sobre

a Intentona. O governador Carlos de
Lima Cavalcanti, “apoiado por todas as
forças vivas e conservadoras do estado,
continua a agir serena e energicamente
para que tudo volte à normalidade.
Ele tem recebido solidariedade e
aplauso do país e do estado e visitou,
no Hospital do Centenário, soldados da
Brigada Militar feridos em combate”.
No dia 7 de dezembro, o governador
publicou mensagem assim concluída:
”Na defesa dos ideais da nacionalidade
o povo está coeso e unânime em torno
do presidente da República, e eu
reafirmo que estarei com o povo contra
o comunismo”. No dia 14 é publicado
telegrama do presidente Vargas: “Quero
felicitá-lo pela maneira com que soube
definir as suas responsabilidades
de governante do glorioso povo
pernambucano”. Seguiram-se dois
dias de suspensão do estado de sítio,
17 e 18, para votação de emendas à
Constituição Federal.

13 de agosto – Centenas
de pessoas morrem com o
rompimento da represa de
Orada, ao norte de Gênova,
Itália.
15 de setembro - Adolf
Hitler cria leis raciais e
antissemitas. Além de
negar cidadania alemã
aos judeus, tais leis
proibiam, por exemplo,
visitas ou casamentos
com arianos.
2 de outubro - A Itália
fascista invade, conquista
e anexa a Etiópia.
30 de novembro - Morre o
poeta português Fernando
Pessoa (foto).

1936
Na edição de 29 de janeiro,
em nome dos paroquianos
da igreja de Belém, na
Encruzilhada, o cônego João
Pedrosa congratula o governador
pelo “ato de moralidade em
favor da instrução, proibindo
a coeducação sexual nos
estabelecimentos oficiais de
ensino”. Por sua vez, as mães
cristãs de Pernambuco “pedem,
contentíssimas, bençãos de
Deus para o governador, a quem
agradecem a extinção desse
péssimo sistema educacional
da Escola Normal e ginásios
oficiais”. Igualmente, o
presidente em exercício do
Círculo Católico Benedito Nunes
da Silva aplaude “esse ato de
resguardo da pureza da família”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

“Pureza da família”

Prestes preso
No DE de 8 de março, telegrama de
Felinto Müller comunicando ao
governador que a polícia do Rio
de Janeiro em diligência realizada
no dia anterior “efetuou a prisão
do chefe comunista Luís Carlos
Prestes, apreendendo copioso
arquivo”.
NOTA: Prestes estava foragido
desde o fechamento da Aliança
Nacional Libertadora e a Intentona
Comunista. Felinto Strubing Müller
(1900 -1973) destacou-se por sua
atuação como chefe da polícia
política e por diversas vezes foi
acusado de promover prisões
arbitrárias e tortura de prisioneiros.
FUNDAJ-MEC

Grande Hotel
Lei nº 94, publicada em 16 de
junho, autoriza o Governo do
Estado a contratar a conclusão
das obras do Grande Hotel e
a conceder sua exploração à
empresa que melhores vantagens
oferecer, “podendo para esse fim
realizar as operações de crédito
que se fizerem necessárias, dando
em garantia o prédio e terreno
recebidos pelo Estado, de acordo
com autorização constante da Lei
nº 53, de 29.11.35”.

Cronologia
22 de janeiro - Eduardo VIII é
proclamado rei da Inglaterra.

Joaquim Nabuco

FUNDAJ-MEC

Em mensagem dirigida a
Carolina Nabuco, publicada
no DE de 12 de agosto, o
governador Carlos de Lima
convida Carolina Nabuco,
em nome do Governo de
Pernambuco, para vir proferir
no Teatro Santa Isabel,
recentemente reformado, uma
ou duas conferências sobre
Joaquim Nabuco, “cujo nome
tem para nossa cultura a mais
alta e nobre significação”.

Estatística
O DE de 30 de agosto informa
que o governo federal
e a “unanimidade” dos
estados aprovam as bases de
constituição e regulamentação
do Conselho Nacional de
Estatística e o assentamento
das medidas necessárias
à integração do quadro
federativo do Instituto Nacional
de Estatística.

Ensino de Agronomia
Pela Lei nº 137, publicada em
1º de outubro, o governo fica
autorizado a assinar, com a
União, acordos referentes à
organização racional do ensino
agronômico, à execução do
Código Florestal, à distribuição
regional de assistência técnica
à agricultura.

Marechal Deodoro
Pela Lei n° 141, publicada em
4 de outubro, fica autorizada a
abertura de crédito de 15 contos
de réis, como contribuição de
Pernambuco para construção
do Monumento Nacional, no
Rio de Janeiro, em homenagem
ao “fundador da República”,
Marechal Deodoro da Fonseca.

Carlos Gomes
Em 2 de julho, o DE informa que a o governo
federal fará realizar, no Rio de Janeiro,
solenidade comemorativa do centenário
de Carlos Gomes, à qual se seguirão
outros atos com o mesmo objetivo. Nessa
mensagem, o presidente Getúlio Vargas
diz que para “que essas comemorações se
revistam de caráter nacional, solicito a V.
Exa. que se digne promover festividades
idênticas em que o gênio e a obra do grande
compositor brasileiro sejam oferecidos à
admiração pública”.

Incentivo à indústria
Pela Lei 154, fica o governo autorizado a conceder
isenção de impostos estaduais, pelo
prazo de 10 anos, ao estabelecimento que se
fundar para exploração regular da indústria ainda
não existente no estado ou que exista de forma
rudimentar. (16 de outubro)

Combate à tuberculose
Em 1º de novembro, o DE publica a Lei n° 162
autorizando a abertura de crédito especial
de um mil e 25 contos de réis para melhoria
dos serviços de saúde pública do estado e
intensificação das medidas de proteção à criança
contra a tuberculose.

5 de fevereiro – O filme
Tempos modernos, de
Charles Chaplin, é lançado
nos Estados Unidos.
Com forte crítica sobre a
adaptação do trabalhador
à industrialização da
economia, o filme foi
proibido na Alemanha e
na Itália, que viam certa
“tendência comunista” na
película.

13 de julho – O assassinato
do deputado e líder da
direita monarquista,
José Calvo Sotelo, por
milícias republicanas, foi o
estopim para a Guerra Civil
Espanhola.
5 de agosto - Jesse Owens
, atleta negro norteamericano, ganha a
terceira medalha de ouro
na Olimpíada de Berlim, na
Alemanha sob o domínio
nazista.
19 de agosto - O poeta
espanhol Federico García
Lorca é fuzilado pelos
franquistas, no sul da
Espanha.
23 de setembro – Olga
Benário, judia, militante
comunista e mulher de Luis
Carlos Prestes, é deportada
para a Alemanha por ordem
de Getúlio Vargas.
20 de novembro - José
Primo de Rivera, fundador
do movimento fascista da
Falange Espanhola (1933), é
executado pelo governo da
Espanha.

1937
Clamor na seca
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O Diário do Estado de 22 de janeiro, na parte
reservada ao Poder Legislativo, registra um
pronunciamento do deputado José Vieira,
que se diz portador de apelo dramático de
toda a sociedade pernambucana, no qual
se convoca o governo no sentido de que seja
tomada uma providência capaz de amenizar
a situação aflitiva que atravessa a agricultura
estadual, prejudicada impiedosamente
pela grande seca que aflige a região, desde
a Zona da Mata ao Alto Sertão. O deputado
acrescenta que o sofrimento dos plantadores
de cana e dos banguezeiros de Pernambuco
é maior do que o que atinge qualquer outra
classe de produtores rurais do estado.
A edição de 26 de janeiro reproduz texto
do pronunciamento do deputado Luiz Coelho
proferido em 18 de janeiro, no qual ele chama
atenção para “os gritos angustiosos dos
sertanejos, agricultores e criadores diante
dos efeitos danosos da estiagem prolongada.
Segundo o deputado, a lavoura desapareceu
calcinada pelo sol e a pecuária também está
ameaçada de extermínio”.

Padre no governo

IAHGP

Ao afastar-se temporariamente
do governo, Carlos de Lima
Cavalcanti foi substituído por
padre Felix Barreto (foto) que,
em ofício publicado no DE de 20
de abril, dirigido à Assembleia
Legislativa, submete ao “estudo
desta ofício da Prefeitura
Municipal de Vitória, solicitando
autorização para cessão de um
terreno para construção do
prédio dos Correios e Telégrafos
da sede do município”.

Catástrofe no ar

Inocência reconhecida

Em ofício de 14 de maio, dirigido
ao governador Carlos de Lima
Cavalcanti, e publicado no
DE de 18 de maio, o alemão
Hans Sievert, representante da
empresa dos dirigíveis Zeppelin,
da Alemanha, agradece as
manifestações de pesar pela
catástrofe que vitimou o dirigível
Hindenburg e informa que a
representação, após averiguar
as causas do desaparecimento
do aparelho, vai continuar o
programa de construção no
Campo do Jiquiá, na escala
dos grandes zeppelins do tipo
Hindenburg. O balão, que
pegou fogo ao pousar, era uma
aeronave transatlântica,vista
como principal representante da
excelência do 3º Reich. Das 93
pessoas a bordo, 35 morreram.

Autoridades, políticos e
simpatizantes do governo
enviam telegramas,
reproduzidos na edição de 14 de
agosto, felicitando o governador
Carlos de Lima Cavalcanti
por ter sido reconhecida a sua
inocência pelo Tribunal de
Segurança Nacional.
NOTA: Cavalcanti foi acusado
pelo deputado Eurico de Souza
Leão (PRS) por conivência com
a Revolta Comunista deflagrada
no Recife em 24 de novembro
de 1935. A denúncia baseava-se
no fato de que Lima Cavalcanti
tinha em seu secretariado
dois simpatizantes da Aliança
Nacional Libertadora (ANL),
organização promotora do
levante.

Presidente da República

Cronologia

Getúlio Dornelles Vargas
10/11/1937 a 29/10/1945
(Estado Novo)

Getúlio implanta
o Estado Novo;
Agamenon assume

No início de
1937, houve uma
cisão no PSD de
Pernambuco,
com o
rompimento
entre o
governador
Carlos de Lima
Cavalcanti e
Agamenon
Magalhães
(foto), então
ministro do
Trabalho.
Com o golpe,
Agamenon
ocupou o lugar
de seu antigo
aliado.

O Diário do Estado de 10 de
dezembro publica homenagem
ao interventor Agamenon
Magalhães no “palacete do
Jockey Club”. O jantar, para
450 talheres, é encabeçado
pelos “amigos e admiradores”,
e dele participaram
autoridades civis e militares,
inclusive diretores da Escola
Normal e da Faculdade de
Direito do Recife. Na ocasião,
houve um brinde de honra
a Getúlio Vargas. Uma
das primeiras medidas de
Agamenon, como interventor
federal, publicada na edição
do DE de 2 de dezembro, cassa,
por decreto, as gratificações
concedidas pela Lei nº 254,
de agosto de 1937, e nomeia
uma comissão de técnicos para
revisão dos quadros funcionais
e seu reajustamento, como
fez o governo federal com os
funcionários da União.
Em Nota Oficial, publicada
em 19 de dezembro, Agamenon
Magalhães informa que, na
“audiência pública de sextafeira”, todas as pessoas que
o procuraram foram ouvidas,
fazendo pessoalmente inquérito
sobre a forma de vida de cada
uma delas. “A massa humana
de necessitados que encheu
os salões do Palácio”, segundo
ele, foi classificada do seguinte
modo: 60 viúvas ou mulheres
abandonadas pelos maridos,
com uma média de cinco
filhos menores, 19 mulheres
de operários presos pediram

a liberdade deles. Acrescenta
ainda a presença de 600
homens, sendo 200 de 18 a
26 anos, pedindo emprego, e
desses somente cinco tinham
ofício. A Nota informa que o
interventor mandou anotar o
nome e residência de cada um
deles, passando à Secretaria
de Agricultura instruções com
o fim de entender-se com
proprietários agrícolas e serem
encaminhados para o campo.
NOTA: Aliado fiel de Vargas,
Agamenon Magalhães era
um dos mais prestigiados
ministros e havia rompido
com o interventor Lima
Cavalcanti, que tendia a apoiar
a candidatura oposicionista
de Armando de Sales Oliveira
para a sucessão presidencial de
1938. Alimentando o sonho de
permanecer no poder, Getúlio
começa o cerco aos dissidentes.
Sob a alegação de que estava em
curso uma pretensa conspiração
comunista, o governo faz
aprovar no Congresso o estado
de guerra, suspendendo os
direitos constitucionais. Em
10 de novembro, o Congresso
é dissolvido. Vargas anuncia a
implantação do Estado Novo e
outorga uma nova Constituição,
de inspiração fascista. Em 2
de dezembro, abole todos os
partidos. Agamenon deu apoio
decidido ao projeto continuísta
de Vargas, e por isso foi
nomeado interventor federal,
em novembro.

4 de maio - Morre Noel Rosa
(foto), sambista, cantor,
compositor, bandolinista,
violonista brasileiro e
um dos maiores e mais
importantes artistas da
música no Brasil.
4 de junho – O quadro
Guernica, em que Pablo
Picasso expressa o horror
do bombardeio alemão que
destruiu a aldeia basca de
Guernica, em 26 de abril,
durante a guerra civil
espanhola, é apresentado
pela primeira vez na
Exposição Internacional de
Paris.
1º de julho – Amelia Earhart,
primeira mulher a cruzar o
Atlântico Norte em um avião
monomotor, inicia a volta
ao mundo, mas desaparece
misteriosamente.
7 de julho - O Japão invade
a China, dando início à
Segunda Guerra Mundial no
Pacífico.
21 de dezembro - É lançado
o primeiro longa-metragem
de animação da história,
Branca de neve e os sete
anões.
28 de dezembro - Morre
Maurice Ravel, compositor
francês, considerado um
dos mais importantes do
mundo.

1938
ACERVO IVAN GRANVILLE

O bonde sumiu
O interventor federal, “no exercício
de suas atribuições legais e
executivas que lhe são conferidas
pelo artigo 81 da Constituição
Federal de novembro de 1937”,
dispõe pelo Decreto nº 21, de 3 de
janeiro, que a Tramways and Power
Company Limited restabeleça, em
30 dias, a linha de bonde de Boa
Viagem que se obrigara a construir

Fernando de Noronha
Por Decreto publicado em 25
de janeiro, o interventor federal
Agamenon Magalhães põe a Ilha de
Fernando de Noronha à disposição do
governo federal, a título precário. O
pedido havia sido feito pelo Ministério
da Justiça por meio de telegrama e
visava o uso da Ilha como presídio.

Concurso em alta
Os cargos considerados de início de
carreira só serão preenchidos por

mediante contrato com o Governo
do Estado em 21 de março 1924,
sob pena de multa de 50 contos
de réis por dia no primeiro mês e
de rescisão do contrato excedido
esse prazo. É que a Tramways
havia firmado novo contrato com
a prefeitura com o fim de colocar
uma linha de ônibus e por isso
retirara os bondes. Ao considerar ser
concurso, dispõe o decreto publicado
em 31 de janeiro. A experiência
anterior de nomeação para
aproveitamento da prata da casa não
fora gratificante.

Crédito aos usineiros
Decreto nº 73 autoriza o empréstimo
em dinheiro aos produtores de açúcar
em Pernambuco, condicionados a
destinarem parte aos plantadores
de cana que se obrigarem a fazer
a cultura de plantas destinadas à
alimentação.(4 de março)

necessário incentivar o tráfego de
“auto-ônibus” para passageiros na
capital e entre ela e municípios do
Interior, o Decreto nº 205, de 26 de
outubro, concedeu a permissão. Cita,
entre outras coisas, que a iniciativa
particular deve ser “cercada das
necessárias garantias”, levando
em conta que essa atividade exige
vultoso capital. (4 de janeiro)

Mapa obrigatório
Ao dar execução ao Decreto-Lei
nacional nº 31, de 2 de março, o
Decreto-Lei estadual nº 92, de 31
de março, determina que todos os
municípios do estado, sob pena de
perda de sua autonomia, depositem
na Secretaria do Diretório Regional
de Geografia o mapa do respectivo
território com todos os requisitos
fixados pelo Conselho Nacional
de Geografia, fazendo inclusive a
anexação de plantas das áreas urbanas
e suburbanas. (1º de abril)

Cronologia
9 de janeiro – A Líbia é
incorporada ao território da
Itália.

Padrão alimentar
Para melhorar o padrão
alimentar do Recife,
prejudicado pela
deficiência de verduras,
fica estabelecido
pelo Decreto nº 108,
publicado em 6 de
maio, que a Diretoria de
Educação e Assistência
Social da Prefeitura do
Recife e a Secretaria de
Agricultura, Indústria e
Comércio de Pernambuco
firmem contrato com
a Cooperativa dos

Horticultores do Recife,
visando regulamentar o
comércio de verduras, e
também seus preços.

escolares. Uma falta ao
orfeão, por exemplo,
corresponde a um dia de
suspensão total das aulas.

Disciplina escolar

20 dias de férias

Em 9 julho, o interventor
federal, por decreto,
determina que as alunas
da Escola Normal são
obrigadas não só a
frequentar as aulas
teóricas e práticas,
como aos exercícios de
educação física, de orfeão,
às excursões e festas

O Diário do Estado de
1º de outubro publica
decreto que dispõe que
o funcionário terá direito
a 20 dias úteis de férias
anuais, gozadas de uma
só vez ou intercaladas,
ficando impedida a
acumulação por mais de
dois anos.

26 de fevereiro - Criado
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística IBGE.
11 maio - O presidente
Getúlio Vargas enfrenta a
tentativa frustrada de golpe
integralista.
5 de junho – Primeira
transmissão de rádio em
tempo real dos jogos da
Copa do Mundo da França
para o Brasil. Torcedores
acompanharam a partida
entre o Brasil e a Polônia.
REPRODUÇÃO
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16 de janeiro - Tramways
Sport Club, time da
companhia elétrica e
de bondes Tramways
and Power Company
Limited, foi o campeão
de 1937 do Campeonato
Pernambucano.

28 de julho - Virgulino
Ferreira da Silva, o
Lampião, Maria Bonita e
seu grupo de cangaceiros
são mortos na Grota de
Angico, Sergipe.

Hospital desapropriado
O Hospital Centenário, por força do Decreto nº 241, publicado no DE de 20 de
dezembro, é desapropriado por utilidade pública, para nele ser feita a assistência
médica dos funcionários de Pernambuco, permanecendo, porém, com o mesmo
nome e finalidade, levando em conta que fora construído com subvenção do Estado,
conforme a Lei nº 15, de 5 de junho 1922. A medida atende ao pedido do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado (IPSEP).

30 de outubro - Orson
Welles leva pânico à costa
leste dos Estados Unidos
ao narrar pela rádio CBS a
novela Guerra dos mundos,
de H.G. Wells, que relata
a invasão da Terra por
marcianos.

1939
Censura no Carnaval

Portaria, publicada em 5 de
fevereiro, proíbe, no período
carnavalesco, entre outras
coisas, o uso do símbolo
da Cruz Vermelha ou de
qualquer instituição pública
e da Bandeira Nacional, a
execução do Hino Nacional e de
canções ofensivas ou alusivas
às corporações militares ou
religiosas bem como o uso de
fantasias que se assemelhem às
corporações militares.

Profusão de bancos
O DE de 11 de fevereiro publica
os estatutos do Banco Mercantil,
e, na mesma data, o relatório do
Banco Regional de Pernambuco,
que demonstra insatisfação
com o rendimento, apesar dos
esforços despendidos com a
cobrança de títulos.
NOTA: Esse é um período da
vida econômica de Pernambuco
que se caracteriza por uma
profusão de bancos, como o
Banco dos Empregados do
Comércio, Banco Auxiliar do
Comércio e Banco Agrícola e
Comercial de Pernambuco.

Recenseamento
Pelo Decreto publicado pelo DE
de 17 de fevereiro, o presidente
da República dispõe que,
decenalmente, no dia 1º de
setembro dos anos de “milésimo
zero”, será feito o recenseamento
geral do país, em todos os aspectos
demográficos, econômicos e
sociais. E que é obrigação de todo
o que exercer função pública, civil
ou militar, federal, estadual ou
municipal,inclusive representação
diplomática ou consular, a
prestar, sob as penas da lei,
informações.

Contra os mocambos
Edição do dia 13 de julho publica ata da
primeira reunião e instalação da Liga
Social contra os Mocambos, presidida
pelo interventor Agamenon Magalhães,
com a participação de representantes da
indústria e comércio. Agamenon expôs
as finalidades da Liga, “que iria trabalhar
pela solução imediata do problema
dos mocambos, com a intensificação
da construção de casas populares”, e
concitou os industriais e comerciantes
para se reunirem em comissões que
tratassem da organização e aplicação de
capitais para esse fim.
Segundo o interventor, “era
necessário começar quanto antes a
desocupação dos alagados, como,

por exemplo o Pina”. Atacado o
problema por zonas, o deslocamento
dos habitantes das áreas será feito “à
proporção que fossem construídas as
casas populares a preços baratos”.
Na mesma edição, é publicada carta
na íntegra do superintendente da Predial
do Nordeste S.A. elogiando a iniciativa
do interventor e sugerindo uma solução
para o problema dos habitantes dos
mocambos. “Sendo eles na sua maioria
pessoas de recursos mínimos, incapazes
de realizarem qualquer economia, o
problema tem que ser estudado e resolvido
no sentido da entrega prévia da casa, para
ser paga com os próprios alugueres”,
propõe o representante da Predial.

APEJE

CRONOLOGIA DO CONFLITO, EM 1939
• A Alemanha invade a
Tchecoslováquia, em 15 de
março.

data considerada o ponto
inicial da Segunda Guerra
Mundial.

• A Itália invade a Albânia, em
7 de abril.

• Em 3 de setembro, a França
e a maioria dos países do
Império Britânico e da
Commonwealth declaram
guerra à Alemanha.

• Josef Stalin e Adolf Hitler
assinam, em 23 de agosto,
um pacto de não violência
entre a União Soviética e a
Alemanha.
• A Alemanha Nazista invade
a Polônia, em 1º de setembro,

Começa a Batalha do
Atlântico, em 10 de setembro.
• A União Soviética invade a
Polônia, em 17 de setembro.
• Em 27 de setembro, a Polônia
se rende aos alemães.
• Em 30 de novembro, a União
Soviética ataca a Finlândia.

Cronologia
21 de janeiro - Descoberto
em Lobato, Recôncavo
Baiano, o primeiro poço de
petróleo do Brasil.

A 5 de setembro o Diário do Estado informa
que o presidente do Conselho de Imigração
e Colonização cumprimenta o interventor
de Pernambuco e lhe remete a Resolução
nº 52, de 2.9.1939, em que considerando as
condições anormais da Europa – que estão
causando perturbações no movimento de
transatlânticos–, autoriza o Departamento
Nacional de Imigração a permitir o
desembarque de passageiros a bordo dos
navios em trânsito para portos europeus,
independentemente da documentação,
mediante condições tais como caução em
valor correspondente à passagem de volta
aos portos de procedência, a ser feita pelo
passageiro ou pela Companhia, no Banco do
Brasil ou na Caixa Econômica Federal.
No dia 22 de setembro, o jornal publica
edital de intimação do Juízo da 7ª Vara (3º
Cartório), abrindo prazo de 60 dias para
entrega de mercadoria apreendida no
Porto do Recife, feita pelo capitão alemão
Karl Sander, comandante do navio de
bandeira germânica Uruguai, procedente
de Hamburgo e que se destinava ao
Porto de Santos. A impossibilidade de
prosseguimento é justificada por força do
“estado de guerra”.

Escotismo em alta
O Decreto nº 399 dispõe sobre
o escotismo como instrumento
auxiliar da obra educativa da
escola, a ser desenvolvido nos
estabelecimentos públicos de
ensino do estado, de acordo
com métodos estabelecidos pelo
general Baden Powel.
(4 de novembro)

Liga contra mocambos
Na mensagem, publicada
em 12 de novembro, Getúlio
Vargas louva a “útil e patriótica
campanha” a ser iniciada pela
Liga Social Contra o Mocambo.
Declara apoio moral do “governo
nacional” e promete apoio
material no que for possível
conceder. Anuncia ainda que o
plano para aterro dos alagados
na Cabanga e em Santo Amaro
já tem parecer favorável do
Ministério de Viação.

Congresso Eucarístico
É noticiada no dia 2 de
novembro a realização
do III Congresso Eucarístico
Nacional, no recinto do Parque
13 de Maio, cabendo ao
Departamento de Educação
organizar a concentração de
12 mil escolares, como uma
forma de cooperação com os
estabelecimentos de ensino
da capital.

Agamenon retorna
O Diário do Estado, de 30 de
novembro, publica que a bordo
do “Itanagé” regressa “a este
estado, Agamenon Magalhães”,
ausente há um mês no Sul por
necessidade de repouso. Salienta
ter Agamenon participado do
Congresso de Interventores com
atuação destacada.

10 de fevereiro – Morre, aos
81 anos de idade, o Papa
Pio XI. No dia 2 de março,
Eugenio Pacelli é eleito
Papa Pio XII (fotos).
FOTOS: REPRODUÇÃO

Sinais da Guerra

24 de janeiro - Um
terremoto deixa 30 mil
mortos nas províncias de
Talca e Bio-Bio, no Chile.

28 de março - As tropas
de Francisco Franco
conquistam Madrid,
pondo fim à Guerra Civil
Espanhola.
27 de agosto –O piloto
alemão Erich Warsitz faz
o primeiro voo em avião a
jato. O motor desenvolvido
por Hans von Ohain foi
instalado em um modelo
He 178.
23 de setembro – Morre
em Londres, aos 83 anos de
idade, o psiquiatra austríaco
Sigmund Freud, fundador
da psicanálise.
E MAIS
1939 é
considerado o
ano de ouro
do cinema de
Hollywood,
com as estreias
de O Mágico de
Oz, No Tempo das
diligências,
...E o vento levou (foto),
O Morro dos Ventos
Uivantes e Ninotchka.

Nos anos 30, a
queda dos ideais
O país se polariza entre os que se voltam para a Europa como o protótipo da ordem e modernidade
e os que enaltecem a raça branca, empreendedora, que atende ao paradigma da eugenia
Maria das Graças Andrade Ataide de Almeida

A
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década de 1930
emerge no Recife com a grande
efervescência pelo
eclodir da Revolução de 30, que se propõe a acabar
com a oligarquia café com leite e a
instauração de um novo paradigma político com a Região Sul em
destaque, na pessoa do caudilho
Getúlio Vargas. Este se assessora
de um staff que vai sendo construído com novos políticos também da Região Nordeste. Agamenon Magalhães, de Serra Talhada,
no longínquo sertão de Pernambuco, vai se projetar nacionalmente como político de grande
destaque, assessorando Vargas,
assumindo inclusive, por algum
tempo duas pastas: ministro do
Trabalho e da Justiça.
Na emergência da Revolução, os discursos mostram o interdiscurso, uma memória que
traz à tona velhos temas que refletem as duas décadas anteriores, quando a Revolução Russa
modificou o panorama da Europa
católica e a Revolução Mexicana
traz para o seio da América os
ideais bolchevistas e o rechaço
ao poder da Igreja Católica. Nesta ótica, o apoio à Revolução de
30 pela Igreja Católica no Brasil,
através tanto da hierarquia da
igreja como dos leigos, intelec-

tuais católicos, dá-se de forma
hegemônica, numa tentativa de
recuperar 40 anos de um estado
laicista, que adveio com a República, somado ao ideário anticlerical, na Europa e no Mexico dos
anos 1910 e 1920. Em Pernambuco, dizia-se que a Revolução de
30 representava o “bendito amanhecer de ressurreição”. A imprensa laica somava seu discurso
com a imprensa religiosa. Os jornais A Tribuna, representante da
Cúria Metropolitana de Olinda e
do Recife, A Gazeta, porta-voz da
matriz da Boa Vista, em que a elite católica se congregava, assim
também como as revistas Maria,
da Congregação Mariana, e Para o
Alto, da Ação Católica, ovacionavam a Revolução de 30 e apontavam o clero como auxiliar do Estado em momentos “especiais”.
Retoma-se no Brasil e especialmente no Recife, nos anos
1930, o conceito de modernidade em defesa da reintegração da
Igreja no cenário político nacional. A imprensa religiosa debatia-se pela ideia de que, para um
país ser moderno e uma grande
nação, não haveria a necessidade
de se expulsar Deus dos espaços
e deveria ser introduzido nas escolas. Defendendo a ideia de controle da educação pelo estado, a
imprensa faz apologia ao paradig-

ma pedagógico do III Reich. Em
lugar da França, como exemplo,
apontava-se para as disciplinadas
escolas fascistas italianas e para
os resultados da juventude hitleriana, sob a influência totalitária e
anti-individual da educação nazista. Os princípios que deveriam
nortear este novo projeto político
pedagógico seriam os tradicionais, tendo como base a trilogia
fascista: Deus (catolicismo), pátria e família.
A produção de discursos
desta década se polariza em dois
flancos: um que se volta para a
Europa como o protótipo da ordem e modernidade, em contraponto à imagem da “outra Europa”, transgressora, contaminada
pelo “gérmen” do ideário “anárquico”, comunista, representada pela Rússia, pela Revolução
Mexicana e pela Guerra Civil Espanhola. E o outro que reifica a
raça branca, empreendedora, que
atende ao paradigma da eugenia.
O Recife instaura o comitê de eugenia em 1932.
No âmbito deste novo discurso e práxis que refuta o liberalismo e a Revolução Francesa,
forma-se a Constituinte que vai
redigir a Constituição de 1934.
É neste ambiente que surgem a
Liga Eleitoral Católica e a Ação
Católica. A primeira, de cunho

IAHGP

nacional, se volta para a luta de
eleger constituintes fiéis às novas demanda da Igreja. Um pacto
deve ser selado, através de uma
carta-compromisso em que os
constituintes receberiam os votos das paróquias, mas deveriam
votar nas demandas da Igreja. No
Recife, a imprensa católica veiculava essas cartas-compromissos e
ainda quantificava os votos a partir de cada paróquia, mostrando a
relevância do poder político que
a maioria católica possuía e podia instrumentalizá-lo. A segunda, criada em Roma, se espalha
pelo mundo católico e surgiu nas
linhas da Encíclica Ubi Arcano Dei
de 1922, que traça de Roma para
o mundo uma nova prática da
Igreja: recuperar o poder perdido
com a entrada do bolchevismo
da Revolução Russa. A Ubi Arcano
Dei é voltada para a criação de um
laicato católico, fiéis sátrapas a
serviço da igreja. Em Roma, cria-se também o Colégio Pio Latino, voltado para formar padres
para a América Latina: armava-se uma linha de frente diante da

Os princípios
que deveriam
nortear este novo
projeto políticopedagógico
seriam os
tradicionais,
tendo como
base a trilogia
fascista: Deus
(catolicismo),
pátria e família

Revolução Mexicana. Esta tomada de posição da Igreja é muito
eloquente no Brasil, quando da
inauguração do Cristo Redentor
no Rio de Janeiro, nas palavras
contundentes de D. Leme, então
bispo primaz do Brasil. Em seu
discurso, D. Leme afirma que, se
o Estado não reconhece a Igreja, a
Igreja não reconhecerá o Estado.
Este discurso é retomado no Recife em 1939, quando em setembro, na semana da pátria, é sediado o Congresso Eucarístico Nacional.
D. Leme novamente afirma que
os católicos não estão ali para dar
vivas à Virgem Maria, mas para
mostrar a maioria católica no
Brasil. Firma-se, em 1939, a relevância de um pacto com o Estado
na luta contra o inimigo comum:
o comunista. O Estado toma para
si o discurso sagrado que se soma
ao discurso político. Enquanto
instituição secular, ela oferecia
um paradigma catequético que
respondia ao momento de crise
em que o Estado autoritário buscava legitimidade. Os princípios
de obediência, autoridade, fide-

Revolução
de 1930:
manifestação no
Recife. O busto
do governador
Estácio Coimbra
foi jogado na
lama do Rio
Capibaribe

lidade e ordem, representavam
alguns dos cânones presentes ao
paradigma político nacionalista
do Estado Novo.
Concomitante com a criação
da LEC, as mulheres no Brasil adquirem o direito do voto. Interessante observar a instrumentalidade deste ganho para a Igreja e o
Estado. Os discursos são voltados
para que a mulher “vote e volte
para o lar”, numa alusão clara de
que o lugar social da mulher é no
lar. À mulher era imputada a responsabilidade de, pelo voto, salvar o Brasil do laço comunista. No
Recife, em 1932, surge a Cruzada de Educadoras Católicas, que
luta em prol da cristianização dos
currículos nas escolas e, de mãos
dadas com a Igreja, enceta uma
marcha de mulheres “santas”
contra o comunismo. O Teatro de
Santa Isabel foi um dos espaços
das manifestações desse grupo.
Esse discurso conservador, muito
caro a um grupo feminino, vai ser
retomado nos anos 1960, quando
do golpe militar de 1964.
A Associação de Imprensa de
Pernambuco (AIP) começa uma
campanha diária nos jornais em
relação à reação ao comunismo
e apoio ao ideário da Igreja Católica. No âmbito do surgimento
da Cruzada de Educadoras Católicas, aportava no Recife em
contrapartida ao paradigma tomista da Cruzada, com Carneiro
Leão, as ideias liberais da Escola
Nova de Dewey, da Universidade
de Columbia, trazidas por Anísio
Teixeira. Em 1937, após a implantação do Estado Novo, acusava-se a pedagogia defendida por
Dewey de ser social-radical e
responsável por “inocular o germe destruidor” (bolchevista) na
formação católica de nosso povo.
José Campello, presidente da AIP,
afirmava que os livros didáticos
do ideário da escolanovista vinham da Rússia: “os livros fornecidos aos professores e às crianças vinham da Russia através das
traduções francezas, dos comunistas franceses, e impressos nas
typographias custeadas pelos soviets”. As exonerações de professores e aposentadorias forçadas
representaram um grande ne-

voeiro nas ideias liberais de coeducação, de educação para todos,
cânones do paradigma escolanovista. Interessante observar que
o Estado era tratado, simbolicamente, como um corpo doente,
infectado. A nação estava doente,
assim como a escola primária estava poluída de docentes infectados pelas ideias bolchevistas,
daí a imprensa apontar que essas
medidas eram necessárias.
Em 1934, a criação da Aliança Nacional Libertadora muda
os rumos da Revolução de 30 e o
Estado, com medo do comunismo, caminha para a aceitação do
paradigma nazifascista presente
na Europa. Em 1935, o levante
comunista no Recife corrobora o
espectro do comunismo. Diabolizado na imprensa, com forma de
polvo e tentáculos abrangentes,
os acontecimentos do quartel de
Socorro reforçam este discurso:
“os comunistas sangraram seus
colegas em Socorro”. Neste ínterim, 1935 traz o tribunal de Segurança Nacional, numa caça às
bruxas que culmina com o golpe
de 10 de novembro de 1937, com o
Estado Novo no Brasil, buscando
respaldo no modelo fascista presente no Estado Novo português,
na realidade italiana e nos feitos
da Alemanha hitlerista. Agamenon Magalhães é designado para
interventor em Pernambuco
com o objetivo, como mostram
os documentos, de trazer ordem
ao estado e aos circunvizinhos.
O homem forte de Getúlio, com
uma correspondência frequente
com o presidente, deve trazer paz
a um estado que viveu o levante
comunista dois anos antes. Daí as
palavras de Magalhães: “eu vim
trazer a emoção do Estado Novo”.
Com um jornal diário com duas
edições, matutina e vespertina,
procurava “doutrinar o povo”. O
medo do comunismo permeava
todos os ambientes.
Uma das metas da interventoria Agamenon Magalhães consistia em erradicar tudo o que
simbolizasse o velho, o obsoleto,
ou seja, tudo o que representasse
a República velha, o Ancien Régime.
Nesta proposta, concentrava-se
o ideário regenerador do Estado

Modernizar a
cidade implicava
substituir o
patrimônio
histórico
remanescente
por novos
arranha-céus,
símbolos do
“progresso” e da
“modernidade”
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Novo: criar o novo, acionando
signos que, no seu conjunto, colaboravam para a construção de
um imaginário em que a ideia de
progresso se apresentava como
o antônimo do provinciano, do
atraso, do feio, do repugnante.
Em suma, tudo aquilo que estivesse atrofiando o progresso
deveria ser eliminado. Assim,
equiparar o Recife à grande metrópole brasileira da época - o
Rio de Janeiro - fazia parte do
projeto de modernização assumido pelo governo pernambucano. O espetáculo da destruição de uma parte do conjunto
arquitetônico do Recife antigo
foi executado com a mesma intensidade e o desejo de impor o
“moderno” que havia compelido as destruições da parte velha
da cidade do Rio de Janeiro e do
próprio Recife, na primeira década do século. Essa havia sido
também a premissa da reforma
Haussmann para as demolições
dos bairros operários de Paris.
Modernizar a cidade implicava
substituir o patrimônio históri-

co remanescente por novos arranha-céus, símbolos do “progresso” e da “modernidade”.
Assim, os arranha-céus desbancavam os velhos sobrados considerados como moradia fétida,
misteriosa e sombria. Fazia-se
necessário a propaganda da modernidade que estaria, entre tantos parâmetros, no consumo de
energia elétrica. No Recife, a imprensa traz o uso da eletricidade
na figura do kilowats que aparece
através das propagandas como o
amigo oculto, junto às tarefas do
interior das casas: as apontadas
para a mulher (os afazeres domésticos), do homem ( na leitura em seu espaço do privado, a
biblioteca), da criança (trazendo
a mamadeira aquecida). O fogão
a carvão era ovacionado como
solução frente ao fogão à lenha.
A imprensa veiculava a propaganda para o mundo do lar,
elegendo um cotidiano com cozinha limpa, com o fogão a carvão ostentando os princípios da
modernidade. Ensinava-se um
novo processo civilizatório que,

do andar nos bondes elétricos ao
comer na rua, deveria ser regido
por princípios de educação, nos
novos “fóruns” de modernidade.
Esse ideário moderno traz
em 1938 a inauguração do Grande Hotel, às margens do Capibaribe, arrendado pelo estado a
um italiano, Alberto Q. Bianchi.
Afirmava-se que o “Roof Garden nas terrasses do edifício será
o ponto predileto dos que preferem saborear um drink desfrutando de um ar puro, das brisas
refrigerantes que sopram do mar
e do rio. O Grill Room é puramente familiar”. Espaço designado como “de família”, onde a
sociedade poderia desfrutar dos
cantores que vinham do Rio de
Janeiro, entre estes Francisco Alves. O lazer também se voltava
para os almoços no Restaurante
Leite, espaço eleito pelo interventor e seu staff para almoços
e jantares. A intelectualidade
se reunia no Café Lafayete. Este
café vai passar a ser apontado
após o 10 de novembro como
espaço nocivo e fomentador de
ideias “exóticas”.
O ocaso da década vem com
o início da Segunda Guerra em
1939, ovacionado no Recife pelos
jornais Diario de Pernambuco e Folha
da Manhã, entre outros, como medida de autoridade e reação ao
comunismo. Terminava a guerra
civil espanhola e iniciava-se a
luta de Hitler pela “salvação” da
Alemanha. Criava-se um imaginário idílico da vida cotidiana do
operário alemão. O jornal Folha
da Manhã trazia uma seção diária
intitulada “Coisas da Alemanha”,
representando a ficção e fantasia
da vida na Alemanha. Hitler era
apontado como o Super-Homem
daquele país e Getúlio Vargas, em
um editorial assinado pelo jornalista Geraldo Rocha do jornal A
Nota (Rio de Janeiro) e na Folha da
Manhã, como o Super-Homem do
Brasil. Mussolini era cognominado como o homem que estava
expandindo a Itália, devolvendo
o brio do Império Romano. Esses
são os ídolos do fechar das luzes
dos anos 30, expressão máxima
da queda dos ideais de Liberdade. Fraternidade e Igualdade.

Construção do
Edifício Sulacap
e abertura
da avenida
Guararapes, que
começa dos fim
dos anos 30

anos

40

A

geografia também é identidade afetiva. Pelo calor, pelo clima, o
Recife sempre nos convidou para um banho de rio, outrora considerado terapêutico. Mas a década de 40 fez a praia cair no gosto
popular. A construção da Ponte do Pina, nas décadas anteriores,

ajudou a travessia até o mar, para muita gente ainda um território desconhecido.
E foi lá, entre casebres e coqueirais, que o cineasta americano Orson Welles
parou, em 1942, para conhecer os habitantes nativos do antigo arrabalde de Nossa
Senhora de Boa Viagem: os jangadeiros. O objetivo do diretor do clássico Cidadão
Kane era filmar a saga dos pescadores nordestinos, no projeto conhecido como It’s
all true. A passagem de Welles rendeu lendas, principalmente, à época, pela agitada
vida noturna do Porto do Recife, zona boêmia onde o diretor, diz-se, parou para
conhecer a noite parda da “cidade dos habitantes silenciosos”, como conceituava
Gilberto Freyre.
Se o mestre de Apipucos acreditava que os recifenses carregavam no inconsciente coletivo um quê de timidez social, acanhamento, os anos 40 fizeram-no desabrochar. Primeiro, Recife deixou de ser mais silencioso. A Avenida Boa Viagem,
por exemplo, foi pioneira no alargamento das ruas, para a passagem dos carros e
transporte coletivo. Inaugura-se, assim, a era da buzina, do barulho dos motores,
que se juntava ao burburinho dos mercadores, das ofertas dos mascates, dos cancioneiros e pregões populares, dos vendedores de frutas a amoladores de alicate.
Uma cidade que sempre precisou negociar sua tradição e modernidade.

1940
Cobrador de mocambo

REPRODUÇÃO

O Ato nº 181, assinado pelo prefeito
do Recife, Novaes Filho, exonera, “a
bem do serviço público”, o “cobrador
de mocambos” João Correia de
Araújo, após inquérito que apurou
denúncia por carta do “Sr. José
Pereira Sales”, de 17.10.39, tendo
a comissão designada concluído
em parecer “fundamentado” pela
culpabilidade do indiciado. (9 de
fevereiro)

Censo: dever de todos
A edição de 22 de fevereiro chama a
atenção para o Censo de 1940, cujo
êxito irá depender do interesse de
todos os brasileiros. A nota adverte
que a perfeição desta “operação
depende mais de cada um dos
brasileiros em particular do que
da própria direção do organismo
censitário”.

Iluminação pública
O jornal do dia 22 de fevereiro informa
que a iluminação pública do Recife
mereceu da administração municipal
“a mais carinhosa atenção”. E que os
melhoramentos nessa área acentuamse cada vez mais, beneficiando novas
ruas, o que provocou aumento de
carga no sistema energético recifense
e substituições do lampião a gás pela
lâmpada elétrica.

Conferência
O Diário do Estado destaca, em 28 de
fevereiro, a Conferência Regional dos
Interventores do Nordeste, realizada no
Recife, com discurso de abertura
do interventor pernambucano,
Agamenon Magalhães, que destacou
o papel do Estado Novo na política
nacional. Segundo ele, o regime
instaurado em 1930 deu ao país
um conteúdo de objetividade,
“privilegiando a preocupação com os
problemas econômicos e sociais”.

Guerra afeta crédito
Relatório do Banco do Brasil, divulgado na edição do dia 23 de fevereiro,
informa aos acionistas da instituição que, havendo persistido nesse
período as causas de depressão de negócios, agravadas com “a situação
decorrente da guerra europeia”, foram mantidas medidas de precaução,
como as limitações das operações de crédito, a realização de negócios
comerciais escrupulosamente escolhidos, conseguindo com isso assegurar o
desenvolvimento normal de nossas transações.

Cronologia

População

27 de abril – Segunda
Guerra: Auschwitz, rede de
campos de concentração e
de extermínio criada pelos
nazistas, na Polônia, começa
a funcionar.

Brasil: 41.169.321
Pernambuco: 2.688.240
Fonte: IBGE
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Antropologia na penitenciária
O Decreto nº 568, de
30.7.40, cria o Gabinete
de Antropologia junto à
Penitenciária do Recife e
à Penitenciária Agrícola
de Itamaracá. É justificada
essa medida como um meio
para definir a personalidade
biopsicológica do detento,
esclarecer a origem da sua
delinquência e seu grau de
periculosidade, a fim de
sugerir a individuação do
tratamento penal. (31 de julho)
NOTA: Nessa época, os
grandes doutrinadores
e processualistas
debruçavam-se sobre
esses estudos, a exemplo
de Lombroso que chegou a
definir as características do
“criminoso nato”.

Usinas financiadas

Combate à malária

Nessa data, 4 de maio, a Gerência Geral do
Banco do Brasil comunica ao interventor
federal que, a exemplo do que tem
sucedido nos anos anteriores, a Usina
Santa Terezinha solicita financiamento
de sua safra em fundação, dentro do
plano geral de operação, cuja execução
se regula pelo Decreto estadual nº 463,
de 11 de março, e pede a anuência do
governo para concessão do financiamento
em se tratando de antiga cliente com
responsabilidade.

A edição de 18 de maio publica o Decreto
nº 494, que passa a regular o combate
à malária, transferindo para o estado
a responsabilidade, antes atribuída à
Delegacia de Saúde Federal da 4ª Região,
abrindo crédito destinado ao custeio das
despesas com pessoal e material.

Curso doméstico
Segundo o Decreto nº 493, de 14.5.40, o
Curso Doméstico “tem por fim a formação
da perfeita dona de casa, ministrando
conhecimentos secundários de
humanidades, economia, higiene e artes
domésticas. Constituído por três anos o
preparatório e dois anos a especialização.
(15 de maio)

Açúcar com certificado
Justificado como uma forma de “conjugar
esforços dos produtores de açúcar com os
do poder público, na defesa dos interesse
da indústria que constitui esteio principal
da economia de Pernambuco”, o Decreto
nº 520, de 28 de agosto, passa a proibir a
exportação de açúcar de qualquer tipo
ou qualidade de fabricação de banguê,
desde que não seja acompanhado da
classificação de qualidade: branco
purgado; “somenos especial e bom”;
mascavo superior; mascavo bom,
mascavo regular.

1º de maio – O presidente
Getúlio Vargas assina o
decreto-lei que cria o salário
mínimo no Brasil.
10 de maio - Winston
Churchill (foto) se torna o
primeiro-ministro do
Reino Unido.
REPRODUÇÃO

14 de maio – Morre, em
Toronto, no Canadá, Emma
Goldman, anarquista, de
origem judaica, pioneira na
luta pela emancipação da
mulher.
14 de junho - Segunda
Guerra Mundial: a
Alemanha invade a Franca
e ocupa a capital, Paris.
30 de julho – Segunda
Guerra: a Alemanha inicia
o ataque aéreo contra a
Inglaterra.
21 de agosto – O russo
e revolucionário
comunista Leon Trotsky é
assassinado, no México, por
ordem de Josef Stalin.
12 de setembro – Quatro
jovens descobrem por acaso
a gruta de Lascaux, perto de
Montignac, na França, onde
foram encontradas pinturas
rupestres de 15 a 17 mil anos.
5 de novembro - Franklin
Delano Roosevelt é eleito,
pela terceira vez, presidente
dos Estados Unidos.
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Álcool obrigatório

O Decreto nº 596 estabelece
o consumo obrigatório do
“álcool motor” em todos
os veículos e motores de
explosão do estado, cumprindo
às diversas secretarias e
departamentos de estado
providenciar o cumprimento
desse decreto, à medida que
forem sendo adaptados os
motores ao novo combustível.
Tal providência é justificada
como uma decorrência do
dever do estado de “estimular
as fontes de produção”, porque
delas decorre o bem-estar
econômico e social, além de
contribuir para a intensificação
das atividades rurais de que
dependem as destilarias
produtoras de álcool em
Pernambuco. (13 de março)

Açudagem e irrigação
O Decreto nº 618 considera
haver necessidade de dar
prosseguimento ao plano
de amparo aos núcleos de
produção agrícola e pastoril,
pela prática de pequena
açudagem e irrigação. E
autoriza crédito destinado à
pequena açudagem, aquisição
de bombas e campos de
irrigação na zona sertaneja
e serviços correlatos. O
documento é assinado por
Agamenon Magalhães,
Apolônio Sales e José do Rego
Maciel. (4 de maio)

Organização judiciária
No governo de Agamenon
Magalhães, foi criada, por
decreto, a Consolidação das
Leis de Organização Judiciária.
As normas nela contidas são
publicadas por vários dias no
Diário do Estado. (19 de junho)

Verbas para o Porto
Segundo a Secretaria de Viação e Obras
Públicas, a paralisação das ações novas
da Diretoria de Docas e Obras do Porto,
além de não ser aconselhável, traria
vultosos prejuízos para o estado. Daí ter
sido baixado o Decreto nº 612, abrindo
um crédito de 1.200 contos de réis para
despesas com o Parque de Carvão, Ponte
de Carvão (concluída), guindaste Titan,
rebocadores Santo Antônio e Fortaleza,

frigoríficos e outras “obras inadiáveis”.
O crédito entra em vigor até 30.12.42.
Por outro lado, a intensificação da
navegação de cabotagem “decorrente do
atual estado de guerra” trouxe “notável”
aumento de despesa à Diretoria de
Docas e Obras do Porto, e, por isso, pelo
Decreto-Lei nº 643, de 23 de agosto,
fica autorizada a abertura de créditos
suplementares. (24 de agosto)

Cronologia
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12 de março – Criado no
Brasil o Ministério da
Aeronáutica e a Força Aérea
Brasileira.

Os reflexos do conflito na Europa
O Decreto-Lei nº 3191, de
10 de abril, dispõe sobre
ação judicial entre “súditos
de países beligerantes não
residentes no Brasil”. Em seu
artigo 1º, o documento estatui
que, enquanto perdurar
a guerra, não podem ser
objeto de ação judicial no
Brasil créditos, obrigações
e contratos firmados entre
eles. A norma é assinada
por Getúlio Vargas, Osvaldo
Aranha, Eurico Dutra,
Gustavo Capanema e
Salgado Filho.
(29 de abril)

12 de março – Luiz
Gonzaga (foto) faz sua
primeira gravação, como
sanfoneiro.
5 de abril – Valdemar de
Oliveira cria o Teatro de
Amadores de Pernambuco,
no Recife.
22 de junho – Segunda
Guerra: mais de três
milhões de soldados da
Alemanha invadem a
União Soviética. Foi a
maior invasão da história.

Além da elevação constante
do preço de matérias-primas,
“motivada pela Guerra”,
o aumento dos trabalhos
avulsos e de publicidade
feitos na Imprensa Oficial,
vem concorrendo para a
insuficiência das dotações
orçamentárias “daquela
Repartição”. Pelo DecretoLei nº 651, de 2.9.41, fica
autorizada a abertura de
crédito suplementar no total
de 206 contos de réis.
(11 de setembro)

24 de julho - Criada a Base
Aérea do Recife - BARF.
18 de setembro – É
fundada, no Rio de Janeiro,
a Atlântida Empresa
Cinematográfica do Brasil,
que tinha como objetivo
desenvolver a indústria do
cinema brasileiro.

Parque de animais

Funcionários públicos

O Decreto nº 649, publicado em
31 de agosto, autoriza a abertura
de um crédito especial de 150
mil contos de réis, destinado à
construção de um parque para
exposição permanente de produtos
de origem animal. O estado
deverá prosseguir nos serviços
indispensáveis à grande exposição
de animais a realizar-se no fim do
ano de 1941.

Em 19 de outubro, o secretário da
Fazenda anuncia o programa do Dia
do Funcionário Público (28/10), que
terá como homenageado o patrono da
classe, presidente Getúlio Vargas. Na
edição do dia 28, é publicado o Estatuto
do Funcionário Público Civil de Pernambuco,
que estabelece a obrigatoriedade de
concurso, regras para promoção, férias,
estabilidade e a aposentadoria, entre
outras normas.

7 de dezembro –
Segunda Guerra: O Japão
bombardeia a base naval
norte-americana de Pearl
Harbor, no Havaí. Com o
ataque, os Estados Unidos
declaram guerra ao Japão,
marcando a entrada no
conflito mundial.
11 a 13 de dezembro –
Segunda Guerra: a
Alemanha nazista e seus
aliados do Eixo declaram
guerra aos Estados Unidos.
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Decretos contra os mocambos
O Decreto-Lei nº 704, do interventor
federal, publicado em 8 de janeiro,
autoriza a desapropriação dos terrenos
denominados Ilha do Neo, Ilha de
São Joaneiro e a área situada entre o
prolongamento das ruas da Fundição
e do Veiga,viabilizando os aterros do
Bairro de Santo Amaro. O decreto
descreve a Ilha do Neo como terreno
acrescido e alagado, de Marinha; e, do
mesmo modo, a Ilha de São Joaneiro,
mais conhecida como Ilha de Janeiro,
e justifica a desapropriação para
execução de saneamento dos alagados
e construção de casas populares.
Como era costume a
comunicação entre o interventor
e autoridades e pessoas das
comunidades ser feita por meio de
telegrama, no dia 3 de fevereiro, o DE

publica agradecimento do ministro
da Marinha ao interventor pelo início
do aterro da ilha, onde a Marinha
“levantará um edifício digno da
cidade do Recife, para jovens do
Norte que se destinam à defesa do
Brasil no mar”. No caso, a Escola de
Aprendizes-Marinheiros.
A diretoria da Colônia de
Pescadores Z4, estabelecida em
Olinda, elogia a campanha de extinção
dos mocambos, “iniciada ontem, com
aplausos gerais, pela ação da draga
Paraíba no aterro dos alagados de
Santo Amaro, grande base de nossos
pescadores”. O DE informa a remessa
de mais donativos, segundo telegramas
vindos do interior para o interventor
federal, que também é o presidente da
Liga Social Contra o Mocambo.

O Decreto nº 713, publicado em 28
de março, parte, em seus considerandos,
da necessidade de facilitar, “por todos
os meios”, a construção de casas
populares, haja vista a aquisição,
pelo estado, das áreas ocupadas pelos
mocambos e dos alagados, áreas estas
a serem vendidas de preferência à Liga
Social Contra o Mocambo, institutos ou
caixas de aposentadorias e às fábricas
para construção de casas operárias.
Pelo decreto, “fica o Governo
do Estado autorizado a vender,
pelo valor de custo, os terrenos
quando adquiridos na capital para o
saneamento dos alagados e construção
de casas populares às instituições
acima descritas ou às indústrias que
se obriguem a construir nessas áreas
vilas operárias”.

Cronologia
20 de janeiro – Segunda
Guerra: Na Conferência
de Wannsee, os nazistas
discutem a “solução final da
questão judaica”.

O Brasil na II Guerra
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O interventor Agamenon Magalhães
telegrafa ao presidente Getúlio Vargas,
cuja política ainda é de neutralidade
do país diante do conflito mundial:
“Pernambuco está vivendo hora de
intensa exaltação patriótica. Durante
todo o dia, o povo percorreu ruas da
cidade protestando indignado”.
(19 de agosto)
“O Comando da 7ª Região Militar
avisa que, por motivo de segurança,
determinou medidas de escurecimento
parcial abrangendo Olinda e certas
zonas da cidade do Recife. Prevenindo
inclusive bombardeios aéreos, as
luzes externas de prédios e residências
deverão ser apagadas e as internas não
poderão ser percebidas do exterior.”
(25 de agosto).
O interventor Agamenon Magalhães
recebe telegrama do ministro do
Trabalho, Alexandre Marcondes Filho,
com “o inteiro teor” de decreto-lei
dispondo sobre “as declarações dos
súditos alemães, italianos e japoneses
no registro do comércio” e dando outras
providências, entre as quais multa, pena
de prisão e cancelamento da sociedade.

Nesta mesma data, a Secretaria do
Interior presta conta de 15 contos e
95 mil réis referentes a donativos de
empresas e pessoas físicas à Caixa de
Auxílio às vítimas do torpedeamento
dos vapores Baependi (foto), Aníbal
Benévolo, Araraquara, Araras e Itagiba.
(29 de setembro)
NOTA: Em represália ao rompimento
de relações diplomáticas do Brasil com
os países do Eixo, a partir de janeiro,
vários navios mercantes brasileiros
foram torpedeados por submarinos
alemães. A esses incidentes, seguiu-se
uma forte mobilização popular em favor
da entrada do país na Segunda Guerra
Mundial, ao lado dos Aliados, o que veio
a acontecer em 31 de agosto.

Festa com inaugurações

O DIP estadual

Na edição de 4 de novembro, o Decreto
nº 795 autoriza a abertura de crédito
de Cr$ 60.000,00 destinado ao custeio
das despesas do estado na exposição
comemorativa do primeiro “lustro” do
Estado Novo, a realizar-se na “capital
do país”, em novembro. Como parte
das comemorações, serão inaugurados,
no Recife, o Grupo Escolar Vidal de
Negreiros, na Vila dos Funcionários; o
Grupo Escolar Dom Sebastião Leme, no
Arruda; e as Secções de Material Didático
de Escotismo e dos jornais escolares no
Museu do Professor.

O Decreto-Lei nº 314 cria o Departamento
Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP),
responsável por todos os serviços atinentes
à imprensa, radiodifusão, diversões
públicas, propaganda, publicidade e
turismo. Anuncia que dentro de 60 dias o
novo órgão terá regulamento baixado pelo
interventor federal. (18 de dezembro).
NOTA: O Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), criado por Vargas, teve
seu poder ampliado com a instalação, em
cada estado do país, de um Departamento
Estadual de Imprensa e Propaganda.

2 de março – Segunda
Guerra: o presidente
Getúlio Vargas sanciona o
Decreto-Lei nº 4.142 e cria a
Base Aérea de Natal, no Rio
Grande do Norte, a maior
base americana fora dos
Estados Unidos.
23 de abril - Olga Benário
Prestes (foto), militante
comunista alemã de origem
judaica, deportada para
a Alemanha durante o
governo de Getúlio Vargas,
é executada pelo regime
nazista num campo de
extermínio.

22 de julho – Segunda
Guerra: o primeiro
contingente de judeus de
Varsóvia é deportado para
o campo de extermínio de
Treblinka, na Polônia.
8 de agosto - Mahatma
Gandhi inicia campanha de
desobediência civil na Índia
como forma de pressionar
a Inglaterra a conceder a
independência ao país.
1º de novembro – O cruzeiro
passa a ser a unidade
monetária brasileira,
substituindo o réis.
26 de novembro – O filme
Casablanca, estrelado por
Humphrey Bogart e Ingrid
Bergman, estreia em Nova
York.

1943
Informe sobre o estado de guerra
“A Diretoria Geral do Tesouro do
Estado convida os funcionários
estaduais, contribuintes do Imposto
de Renda, a apresentarem até 30 do
corrente, na Diretoria da Despesa
da mesma repartição, quitação de
pagamento do referido imposto no
exercício de 1942 a fim de ficarem
isentos do desconto compulsório de
3% mensais para as obrigações de
guerra (...).” Esta mesma nota de 10 de
janeiro foi publicada durante seis dias.
Conforme o Decreto-Lei 5.516, de
24 de maio, “sem prévia autorização
do ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio e durante o estado de
guerra, não poderá ser exercida
nenhuma atividade ou fundada
qualquer entidade de pessoas
naturais ou jurídicas, objetivando
assistência, orientação cívica ou
social, propaganda doutrinária ou
educacional aos trabalhadores,
destinada a coordenar ou agremiar
quaisquer atividades ou pessoas
com as mesmas finalidades acima
referidas”. (dia 3 de junho).

O ministro da Fazenda, Artur
de Sousa Costa, comunica ao
interventor federal a isenção de
“quaisquer impostos e taxas federais,
estaduais e municipais, no período
compreendido entre 15 e 30 de
junho, aos postos de gasolina, em
todo o território nacional, pelas
operações de aquisição de qualquer
espécie ou quantidade de borracha
velha que efetuarem, mediante
autorização da Comissão de Controle
de Acordos com Washington.
(10 de junho).
O Decreto-Lei nº 841, publicado em
8 de abril, dispõe sobre a necessidade
de regular a distribuição das cotas de
álcool dos produtores e a exportação
desse combustível. Determina que
toda a produção de álcool do estado,
inclusive os estoques existentes nas
usinas no dia 1º de abril e nos seus
depósitos da capital e do interior,
fica sujeita ao controle das suas
aplicações e determina o emprego de
80% como carburante para motores
de explosão.

O DO registra, em 23 de julho,
que presidente do Conselho
Nacional do Petróleo, general
Júlio Caetano Horta Barbosa,
comunica ao interventor federal
que o presidente da República
aprovou “resolução deste Conselho
proibindo a circulação em todo o
território nacional de motocicletas
particulares, à exceção apenas de
casos estudados pelo Conselho que
merecem aprovação do chefe da
Nação”.
O presidente da Caixa Econômica
de Pernambuco, Augusto Dornelas
Câmara, associa-se às homenagens
prestadas no primeiro aniversário
em memória das vítimas de
torpedeamento “dos nossos
pacíficos navios por parte de
inimigos gratuitos”. Comunica que a
Caixa subscreveu 200 mil cruzeiros
de bônus de guerra, atendendo
sugestão oficial de contribuir com
qualquer parcela para abreviação da
vitória das Nações Unidas.
(22 de agosto) .

REPRODUÇÃO

NOTA: Em 1942, Getúlio Vargas havia saído
da posição dúbia entre os Aliados e o Eixo,
numa grande barganha com Washington.
Como parte dos acordos com o Brasil, os
EUA financiaram a construção da Usina
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e
a compra de armamentos. Em troca, os
EUA construíram a base no Nordeste e
garantiram o fornecimento de minerais
estratégicos, combustíveis e matériasprimas importantes ao esforço de guerra – a
principal era a borracha, usada em tanques,
jipes, aviões, uniformes e armamentos. O
esforço de guerra também incluiu restrições
ao uso de meios de transporte particulares.
Na foto ao lado, Getúlio chega a Natal, onde
já funcionava a base americana, para um
encontro com o presidente Roosevelt.

Cronologia
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19 de abril – Segunda
Guerra: levante dos judeus
do Gueto de Varsóvia
contra as tropas SS
nazistas. O confronto só
terminaria em 16 de maio.
Sete mil judeus são mortos
e os sobreviventes são
levados para os campos de
extermínio.
1º de maio - O presidente
Getúlio Vargas sanciona a
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

Teatro de Amadores convida
O médico, professor e ator Valdemar de Oliveira telegrafa ao
interventor federal sugerindo “a inclusão no programa oficial de
recepção ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Jefferson
Caffery, e ministros Osvaldo Aranha e Salgado Filho e ao jornalista
Assis Chateaubriand, o grande espetáculo do Teatro de Amadores de
Pernambuco, Leque de Lady Windermere. Convites, frisas e camarotes para
altas autoridades civis e militares sem qualquer ônus para o estado”.
( 1º de dezembro)

Ascenso nomeado
Em ato do dia 7 de janeiro, o interventor
federal designa Ascenso Carneiro
Gonçalves Ferreira diretor da Receita do
Tesouro do Estado e membro da Comissão
de Promoção para Coletores e Escrivães.
(8 de janeiro).

Mobilização econômica
Sousa Barros, presidente da Comissão
Estadual de Tabelamento, oficia ao
interventor federal comunicando que
“já foram tomadas todas as providências
nesta capital quanto aos preços de gêneros
de primeira necessidade e continua
em estudo o levantamento da lista de
preços máximos de todos os produtos de
comércio necessários à vida das classes
menos favorecidas”. (14 de fevereiro).

Federações reconhecidas
Alexandre Marcondes Filho, ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio,
comunica ao interventor federal o
reconhecimento das seguintes entidades
do Norte e do Nordeste: Federação dos
Empregados no Comércio, Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e

Tecelagem, Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Alimentação,
Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção, todas elas
com base territorial e interestadual
compreendendo Amazonas, Pará,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
(1º de maio).

Escola de Agricultura
O ministro da Agricultura, Apolônio
Sales, congratula o interventor
Agamenon Magalhães “pelo
reconhecimento definitivo da Escola
Superior de Agricultura de Pernambuco,
a obra talvez de mais alcance econômico
feita pelo seu governo tão empenhado
na solução rápida dos problemas
administrativos desse querido estado”.
(20 de agosto).

Criado o ITEP
Telegrama procedente de São Paulo
comunica reunião da Associação
Brasileira de Normas Técnicas na qual
tomou conhecimento da recente criação
e instalação do Instituto Tecnológico do
Estado de Pernambuco. (19 de setembro).

19 de julho - Segunda
Guerra: 270 aviões aliados
bombardeiam Roma, a
capital italiana.
24 de julho – Segunda
Guerra: após derrotas
militares, o ditador Benito
Mussolini é retirado
do poder pelo Grande
Conselho Fascista. Preso
no dia seguinte, é levado
para os montes Apeninos.
Logo depois, a Itália se
rende aos Aliados.
9 de agosto – Criação da
Força Expedicionária
Brasileira (FEB),
responsável pela
participação dos
pracinhas ao
lado dos Aliados
na Campanha da
Itália, durante
a Segunda
Guerra Mundial.
Adotou como
lema “A cobra
está fumando”,
em alusão ao que se dizia
à época que seria “Mais
fácil uma cobra fumar
cachimbo do que o Brasil
participar da guerra na
Europa”.
2 de setembro – Os
nazistas libertam Benito
Mussolini, que tenta
resistir no norte da Itália,
em área controlada pelos
alemães.

1944

Nova fiscalização

O Decreto nº 954 estabeleceu
que o território do estado, para
efeito de inspeção das coletorias
e fiscalização das rendas do
interior, fosse dividido em
quinze regiões “superintendidas
por Inspetores Fiscais”.
(8 de janeiro)

Rádio Clube
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Pelo Decreto-Lei nº 959, o
interventor federal desapropria,
por utilidade pública, a Rádio
Clube S.A., ficando estabelecido
que podia o governo adquirir
ações em “número que
assegure o controle do estado
naquela Sociedade Anônima”.
(25 de janeiro)

Liga vira autarquia
O Decreto-Lei nº 1034, publicado em
2 de setembro, autoriza a abertura
de crédito de Cr$ 6 milhões para dar
prosseguimento ao plano de extinção
do mocambo, construção de casas
populares, saneamento dos alagados e
auxílio à Liga Social Contra o Mocambo,
ao Abrigo Cristo Redentor e instituições
que cooperem para a cruzada de
extinção do mocambo ou que procurem
melhorar as condições de vida da
população. Pelo artigo 2º, fica o governo
autorizado a desapropriar terrenos que
forem necessários ao plano de extinção
dos mocambos e a aplicar parte do
crédito aberto na indenização das
benfeitorias das áreas que forem sendo
aterradas e no serviço de águas e esgoto
das vilas populares.
REPRODUÇÃO

No dia 3 é divulgado o anteprojeto de
constituição da Liga em autarquia, com
sede no Recife, instituída pelo governo
em 17 de março de 1939. O documento
considera que “o plano de construções
e serviços sociais da Liga, nesses
cinco anos de cruzada, atingiu a um
desenvolvimento que exige organização
definitiva”. Conta com a colaboração
de todos os valores sociais do estado,
para atender à finalidade de construir
“casas higiênicas e populares destinadas
às classes menos favorecidas que se
faz mister proteger contra os males da
habitação insalubre e da promiscuidade
da vida nos mocambos”. No parágrafo
único, o decreto estatui que a Liga ficará
subordinada diretamente ao interventor
federal Agamenon Magalhães.

Paris libertada
Em telegrama de Belo Jardim, Jorge Aleixo & Cia.
diz: “Regozijados pela tomada de Paris pelas forças
aliadas, os diretores da Fábrica Mariola ‘divulgam
a V. Excia. as efusivas manifestações’”. De
Goiana, chega a informação: “Multidão percorreu
a cidade em passeata”. Do Recife, o Sindicato
dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias do
Nordeste também congratula-se pela “libertação
da capital francesa do jugo da opressão nazista”.
De Ouricuri: “beligerância brasileira foi
brilhantemente festejada”. E, de Escada, “o Brasil
não suportando atentado à sua soberania”. De
Palmares, a informação da concentração cívica pela
libertação de Paris. (25 de agosto)
NOTA: As batalhas travadas entre as margens
ocidental do rio Sena e do rio Loire resultaram na
aniquilação de dois exércitos alemães e abriram
caminho para a conquista da França por parte
dos Aliados. As colunas do general Jacques
Leclerc entraram na capital no dia 24 de agosto.
A guarnição alemã, que desobedeceu à ordem
de Hitler de arrasar a cidade, rendeu-se no dia
seguinte, quando De Gaulle (foto) é acolhido
triunfante pela população.
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6 de junho – Tropas
aliadas desembarcam
na Normandia, costa da
França, país ocupado pelos
alemães. “O Dia D” foi a
maior invasão marítima da
história, envolvendo três
milhões de soldados.
20 de julho – Fracassa o
atentado contra Hitler
realizado por oficiais
alemães da resistência
antinazista. Oito
militares envolvidos são
executados.

31 de julho - Segunda
Guerra: o escritor e
aviador Antoine de SaintExupéry (foto), autor do
livro O pequeno príncipe,
desaparece durante voo de
reconhecimento no norte
da África.

Diário do Estado, agora Oficial

24 de setembro - A
primeira legião da Força
Expedicionária Brasileira
desembarca na Itália e
junta-se aos exércitos dos
Aliados na Segunda Guerra
Mundial.

Pelo Decreto-Lei nº 1082, de 28 de agosto, o interventor federal autoriza que o
Diário do Estado, órgão do governo estadual, criado pela Lei nº 1626, de 29 de março
de 1924, e que teve seu primeiro número publicado em 1º de junho do mesmo
ano, passe a denominar-se Diário Oficial. O aviso sobre a mudança do nome foi
publicada pelo jornal durante seis dias consecutivos. (29 de agosto)

25 de outubro – Os
camicazes entram no
conflito mundial atacando
a 1ª frota da armada
americana, no sudeste
asiático.

NOTA: Ainda por iniciativa do interventor Agamenon Magalhães, a Imprensa
Oficial mudou-se das exíguas instalações na Casa de Detenção para a Rua da
Concórdia. Da Rua da Concórdia, foi finalmente transferida para a atual sede da
Companhia Editora de Pernambuco - Cepe, em Santo Amaro.

19 de novembro – A força
aérea britânica lança 2,3
mil toneladas de bombas
sobre Berlim, capital alemã.

1945

A Segunda Guerra chega ao fim

O general Eurico Dutra, então
candidato à presidência
da República, telegrafa ao
interventor federal: “Agradeço
mensagem telegráfica
referente à brilhante recepção
tão justamente prestada ao
ilustre general Mascarenhas
por ocasião de sua chegada

Território alterado
Por Decreto-Lei de 6 de
fevereiro, o presidente Getúlio
Vargas autoriza o Governo
do Estado de Pernambuco a
“baixar Decreto-Lei fazendo
as seguintes alterações no
quadro territorial do estado:
a) restituição ao município de
Limoeiro do distrito de Urucuba
(ex-Cedro), que foi anexado
ao município de Bom Jardim;
b) criação das comarcas de
Carpina, Ipojuca, Paudalho,
Ribeirão, Sirinhaém, Jurema,
São Caetano, Camaratuba,
Moreno e Taquaritinga do Norte,
com jurisdição nos respectivos
municípios. A informação foi
publicada na edição do dia
9 fevereiro.

ao Recife. Conhecendo o alto
valor cívico e patriótico das
virtudes que enrijam a grande
alma do povo pernambucano,
estava certo de que ele saberia
receber o vitorioso comandante
da FEB. Como faz jus sua
brilhante atuação à testa de
nossas valorosas tropas na
Europa onde tanto elevaram e
dignificaram o nome do Brasil”.
(11 de julho)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Chegam ao interventor Etelvino
Lins vários telegramas de
congratulações procedentes do
interior de Pernambuco sobre
a queda da cidade de Berlim.
Valdemar Soares de Menezes,
prefeito de Serra Talhada, diz
que “a notícia do extermínio do
nazismo foi recebida por esta
cidade com a maior vibração.
O povo aglomerou-se nas ruas
exultante de entusiasmo e
regozijo pela vitória das Nações
Unidas”. (4 de maio e edições
seguintes)

NOTA: O 8 de maio de 1945
entrou para a história como o
dia em que os países aliados
derrotaram a Alemanha
nazista, mas a Segunda Guerra
Mundial chegou, de fato, ao
fim, três meses depois, com a
rendição do Japão, após trágico
lançamento de duas bombas
atômicas sobre Hiroshima e
Nagasaki (foto), nos dias 6 e 9
de agosto de 1945.

Sai Agamenon, entra Etelvino
Na seção Diário do
Poder Executivo
figuram “atos do
dia 21 de fevereiro”
assinados pelo “sr.
interventor federal
interino no estado”.
(22 de fevereiro) É a
primeira referência
do DO à sucessão de
Agamenon Magalhães
no comando do estado. Já no dia seguinte, o
substituto, Etelvino Lins (foto), assina decreto
fixando “em 628 homens o efetivo de guardas
civis e inspetores de veículos, inclusive os
graduados”. Por sua vez, a força policial de
Pernambuco terá “90 oficiais, 2817 praças e 9
civis (4 médicos e 5 acadêmicos auxiliares)”.

Crise atinge Carnaval
“O delegado de trânsito torna
público que, em face das
medidas restritivas ao consumo
de combustível, não haverá
corso nos dias de Carnaval.
Também no período de 11
a 13 não serão permitidos o
transporte de passageiros em
caminhões”. (9 de fevereiro)

Caxangá Golf
Decreto-Lei nº 1122, assinado
pelo interventor federal
interino, Etelvino Lins,
reconhece como de utilidade
pública a sociedade civil
denominada Caxangá Golf &
Country Club, sediada nesta
cidade do Recife.(4 de março)

Cronologia

Presidente da República
José Linhares
29/10/1945 - 31/1/1946
(interino)

Apoio a Dutra

APEJE

Edição de 28 de março reproduz
telegramas de toda a parte do
estado ao interventor Etelvino
Lins em apoio e solidariedade à
candidatura do general Eurico
Gaspar Dutra. (28 de março)
NOTA: Eurico Gaspar Dutra
aderiu formalmente à ideia
do fim do regime iniciado em
1930 e deixou o Ministério
da Guerra em 3 de agosto de
1945, participando a seguir da
deposição de Vargas em 29 de
outubro. Candidato do exército
a presidente, contra Eduardo
Gomes, nas eleições marcadas
para 2 de dezembro, Dutra
venceu com 3.351.507 votos.

Criada a Chesf
O ministro da Agricultura
Apolônio Sales, idealizador da
Chesf, telegrafa ao interventor
Etelvino Lins: “Comunico
ao prezado amigo que hoje o
grande presidente Vargas, a
quem o Nordeste inteiro já deve
tanto, acaba de assinar decreto
autorizando a constituição da
Companhia Hidroelétrica do São
Francisco para aproveitamento
de Paulo Afonso. (4 de outubro).

Etelvino se despede
O interventor Etelvino Lins
assina, na lª página de 6 de
novembro, nota ao povo
pernambucano: “Acabo
de passar o Governo ao
desembargador José Neves
Filho, nomeado em data para
substituir-me no cargo de
interventor federal”. Assinala
que deixa o estado em ordem
e, em andamento o “largo
plano de trabalho iniciado pelo
Restaurador de Pernambuco,
Agamenon Magalhães”.

Criado o Arquivo
Público Estadual
José Neves Filho , na sua breve gestão como
interventor federal, criou o Arquivo Público
Estadual, pelo Decreto-Lei 1.265, publicado
no Diário Oficial de 5 de dezembro. Na data de
sua criação, foram definidas, no Artigo 2, as
principais atribuições do novo órgão, entre as
quais que ele deveria guardar e conservar:
I - os originais de todas as leis sancionadas
pelo poder executivo, bem como os seus
decretos, atos, portarias e regulamentos;
II - os documentos históricos de qualquer
natureza;
III - o decalque da correspondência oficial das
autoridades estaduais;
IV - os processos administrativos findos;
V - os relatórios e memoriais apresentados
por comissões nomeadas pelo governo, seja
qual for o fim;
VI - os documentos públicos de qualquer
natureza que interessar possam à história ou
às ciências afins;
VII - os mapas geográficos levantados pelas
repartições públicas, que já não interessarem
às mesmas;
VIII - os documentos referentes ao patrimônio
estadual;
IX - os livros, documentos e papéis das
repartições extintas;
X - os documentos papéis e livros de
qualquer natureza existentes nos arquivos das
repartições, os quais possam sair sem prejuízo
do serviço.

3 de março - O estudante de
Direito Demócrito de Souza
Filho (foto), que participava
de uma manifestação em
homenagem ao Diario de
Pernambuco, aliado na luta
pela redemocratização do
País, é baleado. Demócrito
foi socorrido, mas morreu às
20h50, no antigo Hospital do
Pronto Socorro do Recife.
13 de abril – O presidente dos
Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt, morre vítima de
uma hemorragia cerebral.
28 de abril – Segunda
Guerra: Benito Mussolini e
sua amante, Clara Petacci,
são executados por ordem
do Comitê de Liberação da
Alta Itália.
30 de abril – Hitler comete
suicídio em esconderijo
na cidade de Berlim. A
Alemanha se rende aos
Aliados no dia 7 de maio.
26 de junho –
Representantes de 50
países assinam a Carta de
São Francisco, criando a
Organização das Nações
Unidas (ONU) para manter a
paz internacional.
28 de julho - 28 pessoas
morrem quando um avião
se choca contra o Empire
State Building, em Nova
Iorque.
21 de outubro – As mulheres
francesas votam pela
primeira vez na história.

1946

Escola Normal

APEJE

Faculdade de Filosofia

O interventor federal José Neves Filho
institui no Ginásio da Escola Normal
Oficial os cursos Clássico e Científico.
Os professores desse segundo ciclo
de estudos secundários serão, “de
preferência, os catedráticos das
disciplinas correspondentes no curso
Ginasial ou no Pedagógico”.
(15 de janeiro)

Criada a Faculdade Estadual de Filosofia
nos mesmos moldes da congênere
nacional, com o objetivo de preparar
candidatos ao magistério Secundário ou
Normal, à pesquisa nos diversos domínios
culturais, além da qualificação de
trabalhadores intelectuais para o exercício
das “altas atividades culturais de ordem
desinteressada ou técnica”. (11 de junho)

Jogos de azar proibidos

Registro de doméstico

O ministro da Justiça, Carlos Luz,
telegrafa em nome do presidente da
República encarecendo ao general
Dermeval Peixoto a pronta execução de
Decreto-Lei de 30 de abril “proibindo
práticas ou exploração dos jogos de azar
em todo o território nacional”, cujo texto
já em vigor foi publicado no Diário Oficial.
(3 de maio).

Comício vetado
Em nota, o Governo de Pernambuco
esclarece que comício anteriormente
autorizado ao Partido Comunista foi
proibido pela Divisão de Ordem Política
e Social do Distrito Federal somente às
11 horas de 1º de maio. A proibição foi
divulgada no “único meio de publicidade
disponível no momento – a Rádio Clube
de Pernambuco –, mas, pelo adiantado
da hora, não foi mais possível impedir,
sem violência, o acesso de organizações
ao Parque 13 de Maio. Assim, o
interventor federal resolveu autorizar
o senador Luiz Carlos Prestes, depois
de discurso do Secretário da Segurança
“exprimindo sua confiança em que o
povo se manteria em absoluta calma”.
(5 de maio)

Escola de Educação Física
Fundada a Escola de Educação Física,
destinada à formação de professores
licenciados (curso Superior), instrutores
de educação física (curso Normal) e
professores especializados em ginástica
rítmica. (16 de maio).

Interventores
Mais de 100 signatários de
telegramas de São Paulo, Rio
de Janeiro, Maceió, Recife,
João Pessoa e Natal felicitam
o doutor José Domingues da
Silva pela sua investidura
no cargo de interventor
federal em Pernambuco
(9 de fevereiro). Entre os
primeiros atos assinados
pelo novo interventor figura
o de n° 320, “nomeando o
engenheiro Pelópidas Silveira
(foto) prefeito do município
da capital”.
Nota oficial no alto
da 1ª página informa
que “assumirá hoje a
Interventoria Federal no
estado o general Dermeval
Peixoto, comandante da 7ª
Região Militar, designado
pelo Exmo. Sr. Presidente
Eurico Gaspar Dutra para,
cumulativamente, exercer
o Governo do Estado”(7 de
agosto). Já no exercício do
cargo, o general determina
a retirada nas repartições
e serviços públicos dos
retratos e bustos dos
anteriores chefes da Nação
ou do estado que “ali
porventura se encontrem”.
(18 de setembro)

É criado, “obrigatoriamente”, no estado
o Registro de Empregados Domésticos
com sede no Recife e a cargo do Serviço
de Pesquisas Científicas do Gabinete
de Identificação, anexo à Secretaria
de Segurança Pública do Estado.
Incluídos no texto jardineiros, copeiros,
cozinheiros, ajudantes de cozinha,
serventes, damas de companhia,
engomadeiras e os não sindicalizados que
se empregarem em serviços de natureza
idêntica. (7 de julho)

Poluição na mira
Proibido o lançamento em águas internas
de caldas das destilarias in natura, bem
como de outros resíduos poluentes. Fica
estabelecido o prazo de 12 meses para as
destilarias pernambucanas se adequarem
às normas de tratamento agora exigidas
e é criada a Comissão Permanente de
Proteção aos Cursos d’Água. (2 de agosto)

Criado o DER-PE
Decreto-Lei cria o Departamento de
Estradas de Rodagem de Pernambuco
(DER-PE), subordinado à Secretaria de
Viação e Obras. (18 de setembro)

Leite sob suspeita
O interventor federal recebeu denúncia
de “pessoa idônea” sobre irregularidades
que vêm se processando não só quanto
ao preço como quanto à qualidade do
leite vendido por estábulo na Estrada dos
Remédios. (23 de novembro)

Cronologia
Presidente da República

11 de janeiro - Enver Hoxha
proclama a República
Popular da Albânia após a
queda do rei Zog.

Eurico Gaspar Dutra
31/1/1946 a 31/1/1951

FOTOS: DIVULGAÇÃO

24 de fevereiro - Juan
Domingo Perón é eleito
presidente da Argentina
com mais de 56% dos votos.
2 de março - Ho Chi Minh é
eleito presidente do Vietnã
do Norte.
REPRODUÇÃO

Avanço democrático
Carlos Luz, ministro da Justiça,
comunica ao general Dermeval Peixoto
que “o Sr. Presidente da República
acaba de assinar decreto-lei que
declara feriado nacional o dia 18 de
setembro, data considerada como de
regozijo nacional pela promulgação
da Constituição Federal. Rogo a
vossência o obséquio de providenciar
para que esse ato tenha, nesse estado,
a devida divulgação e o necessário
cumprimento”. O ato, com o devido
destaque, foi publicado na edição do dia
18 de setembro.
NOTA: A Constituição de 1946 foi a mais
democrática que o país teve até então,
resultado do amplo leque políticoideológico dos parlamentares que a
redigiram. Com a queda do Estado
Novo, assumiu a presidência, em
substituição a Getúlio Vargas, o general
Eurico Gaspar Dutra. Foi convocada
uma Assembleia Nacional Constituinte
para que se pudesse elaborar o novo
texto constitucional. Intelectuais e
importantes lideranças políticas foram
eleitos para as representações estaduais.

Pela primeira vez, uma bancada
comunista (foto) participou do processo
constituinte. No mesmo plenário,
estavam Luís Carlos Prestes, o expresidente Artur Bernardes; opositores
do Estado Novo, como Afonso Arinos,
e ministros do regime deposto, como
Gustavo Capanema, além do próprio
Getúlio Vargas. Pernambuco foi
representado por nomes como Jarbas
Maranhão, Gilberto Freyre, Gregório
Bezerra, Agamenom Magalhães e
Barbosa Lima Sobrinho.
Dos dispositivos básicos que
constaram da Carta destacam-se a
separação dos três Poderes, a garantia
ampla de defesa do acusado, a garantia
de prisão só em flagrante delito, a
liberdade de expressão e a liberdade
de consciência, de crença e de culto
religioso, entre outras medidas
avançadas para a época. O mandato
presidencial foi fixado em cinco anos,
e foi mantida a proibição da reeleição
para cargos executivos. Foi restaurado o
princípio federalista, estabelecendo-se
a divisão de atribuições entre a União,
os estados e os municípios.

18 de junho - Proclamação
da República da Itália. O rei
Humberto II se exila em
Portugal.
5 de julho - O estilista Louis
Réard (foto) exibiu em uma
piscina de Paris sua mais
nova criação: o biquíni.
20 de julho - O presidente
da Bolívia, general
Gualberto Villaroel, é
deposto e assassinado em
La Paz durante uma revolta
popular.
17 de setembro – A Grécia
entra em guerra civil. O
conflito só terminaria em
outubro de 1949.
20 de setembro - A
primeira edição do Festival
Cinematográfico de Cannes
é realizada na França.
2 de outubro - Líderes
nazistas são condenados
pelo Tribunal de Nuremberg
pelos crimes de guerra.
Doze foram sentenciados ao
enforcamento, três à prisão
perpétua e dois a vinte anos
de prisão.

1947

Apoio “apartidário”

Telegrama do Rio informa que
jornalistas “sem cor partidária”,
reunidos na Associação Brasileira
de Imprensa, criaram o Comitê
Pró-general Dermeval Peixoto,
para orientar e difundir em todos
os meios a “orientação sábia e
modelar que ele vem imprimindo
no Governo de Pernambuco”.
Pedem que o general mantenha
atitude “sabiamente tomada”
de salvaguarda dos sentimentos
e da lealdade do povo da terra
de Joaquim Nabuco. Dermeval
agradece, enaltecendo “a
imprensa livre, digna e
independente do país”.
(1º de janeiro)

Posse de Amaro
“Terá lugar, no Palácio da Justiça,
a posse do dr. Amaro Gomes
Pedrosa no cargo de interventor
federal, para o qual foi nomeado
por decreto de 5 do corrente
do Sr. Presidente da República,
general Eurico Caspar Dutra.
Em seguida, realizar-se-á, no
Palácio do Governo, a cerimônia
de transmissão do poder pelo
general Dermeval Peixoto”.
(8 de março)

Enchente
O interventor Amaro Gomes
Pedrosa informa o envio à região
banhada pelo Rio Pajeú de
“caravana médica sob a chefia
do dr. Lessa de Andrade, diretor
do Departamento de Saúde do
Estado”. Além de enfermeiros
e material de saúde, seguiu
para Floresta um “comboio”
de três caminhões do Exército
conduzindo gêneros de primeira
necessidade. Aviões da FAB
lançaram mantimentos também
nas proximidades do povoado de
Bom Nome. (2 de abril)

Nova Constituição estadual
Edição do dia 19 de janeiro
anuncia a instalação, naquela
data, no edifício da antiga Câmara
dos Deputados, da Assembleia
Constituinte do Estado. “Deverão
assistir à solenidade as altas
autoridades do estado e outras
pessoas gradas, famílias e povo.
Uma companhia da força policial
prestará as continências de
estilo”, informa o texto. No dia
seguinte, o Diário Oficial informa
que “o Exmo. Sr. Interventor
Federal, acompanhado de suas
casas Civil e Militar, secretários
de estado e prefeito da capital,
compareceu à cerimônia de
instalação solene da Assembleia
Constituinte do Estado”.
NOTA: Com o fim do Estado Novo
e o início da redemocratização,
a Constituição de Pernambuco
é promulgada em 25 de julho
de 1947 e, a partir do dia 28, a
Assembleia Constituinte passa
à condição de Assembleia
Legislativa do Estado.

Comunistas cassados
Decreto federal reproduzido pelo Diário Oficial,
em 19 de abril, suspende o funcionamento, em
todo o território nacional, da União da Juventude
Comunista. O Ministério Público Federal ordena “a
imediata dissolução” da entidade, classificada como
“contrária ou nociva ao bem público, à segurança, à
ordem, no exercício de atividade ilícita”.
NOTA: No dia 7 de maio de 1947 o Tribunal Superior
Eleitoral, por 3 votos contra 2, decidiu-se pela
cassação do registro partidário. No dia 10 de maio o
ministro da Justiça determinou o encerramento das
atividades do Partido Comunista em todo território
nacional. Imediatamente, as sedes do Partido
foram invadidas e fechadas pela polícia.

Censura
Decreto cria o Serviço
de Censura de Diversões
Públicas a ser executado
em caráter extraordinário
por funcionários efetivos
da Secretaria de Segurança
Pública. O novo órgão
se compõe de chefe,
secretário, assistente,
dois peritos, dois fiscais
gerais, cinco fiscais
distritais, um arquivista e
um datilógrafo, todos com
entrada autorizada em
casas de diversões com a
carteira da polícia.
(22 de maio)

Cronologia
19 de janeiro - São
realizadas no Brasil as
eleições gerais diretas para
governadores, deputados
federais, deputados
estaduais, prefeitos e
vereadores.

Clima conturbado

Nota oficial do governo contesta
“comentários tendenciosos” do Jornal
Pequeno sobre suposto telegrama
que Otávio Correia de Araújo teria
dirigido a Barbosa Lima Sobrinho
nos seguintes termos: “Pode ficar
certo Vossa Excelência que contamos
com 70% da votação de Pernambuco
para o nosso partido, em virtude das
providências que a respeito tenho
tomado”. O Governador declara
tratar-se de “grosseira mistificação”
e ordena “abertura de competente
inquérito a fim de que seja apurada a
responsabilidade do embuste”.
(12 de outubro)
ZENIVAL

O Governo do Estado publica
manifesto à Nação sobre “o clima
de exploração político-partidária
que procura criar em Pernambuco
um clima de insegurança e
intranquilidade agravado, nos
últimos dias, com a insistente e
cavilosa afirmativa de que o próprio
poder público se uniu aos inimigos
do regime”. O documento salienta
que a torpe campanha movida
contra o governo faz parte de um
plano criminoso arquitetado contra
a autonomia de Pernambuco por
políticos gananciosos, derrotados
nas urnas, movidos por interesses
meramente pessoais. (9 de novembro)
Em nota, Otávio Correia de
Araújo comunica que, tendo a
Assembleia Legislativa aprovado
por unanimidade a revogação das
portarias “contrárias ao espírito da
Constituição de 18.9.46”, resolve
revogar todas as normas anteriores
sobre o assunto e permitir a
realização dos comícios requeridos
pelos partidos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral.
(23 de novembro)
NOTA: O conturbado clima político
em Pernambuco, em 1947, começa
em 19 de janeiro, com as eleições
para o Governo de Pernambuco e a
vitória de Barbosa Lima Sobrinho
(PSD) sobre o candidato da UDN,
Neto Campelo Júnior, que tinha o
apoio do presidente da República,
Eurico Gaspar Dutra. Foi, aliás, uma
vitória muito suada. Os partidários
do derrotado tentaram impugnar
judicialmente o resultado da eleição.
Inconformados com o resultado,
entraram com recurso junto à Justiça
Eleitoral. Barbosa só tomaria posse
em fevereiro de 1948, exatamente um
ano depois da data oficial.

15 de agosto – Lei de
Independência da Índia cria
os domínios independentes
da Índia e do Paquistão.
1º de setembro - O
presidente dos Estados
Unidos, Harry Truman (foto),
chega ao Rio de Janeiro para
encontrar com o presidente
Eurico Gaspar Dutra.
REPRODUÇÃO

Por telegrama, Barbosa Lima
Sobrinho saúda o presidente da
Assembleia Legislativa do Estado,
Otávio Correia de Araújo (abaixo),
pela posse como governador em
exercício. (9 de agosto)

7 de maio - O presidente
Eurico Gaspar Dutra
assina o decreto-lei que
suspende o funcionamento
do Comando Geral dos
Trabalhadores.

2 de outubro - O Museu
de Arte de São Paulo é
inaugurado.
14 de outubro - O piloto
norte-americano Charles
Yaeger alcança 1.078 km/h
em um avião Bell X-1. É a
primeira vez que um homem
consegue ultrapassar a
barreira do som.
21 de outubro - O Brasil
rompe as relações
diplomáticas com a União
Soviética.
29 de novembro - A
Assembleia Geral da ONU
divide a Palestina em dois
Estados: um árabe e um
judeu.

1948

Temporada de cassações
Mensagem do chefe de gabinete do ministro da Justiça informa
ao governador em exercício, Otávio Correia de Araújo, que
carecem de fundamento notícias sobre alteração na vida
nacional. Elas não passam de meros boatos “de origem
comunista divulgados no estrangeiro”. O governo federal está
perfeitamente aparelhado para enfrentar e coibir qualquer
agitação decorrente da cassação de mandatos, “que está se
processando num clima de absoluta liberdade”. (8 de janeiro)

REPRODUÇÃO

Tendo em vista a comunicação feita pelo presidente do Superior
Tribunal Eleitoral, a Mesa da Assembleia Lagislativa do Estado
de Pernambuco, presidida por Edson Moury Fernandes,
declara extintos os mandatos dos deputados comunistas David
Capistrano Costa, Francisco Antônio Leivas Otero, Rui da Costa
Antunes, José Leite Filho, Eleazar Machado, Etelvino de Oliveira
Porto, Waldú Cardoso de Aguiar, Adalgisa Rodrigues Cavalcanti e
Amaro Francisco de Oliveira. (15 de janeiro)

Barbosa Lima toma posse
A Assembleia Legislativa do
Estado convida “as autoridades
e o povo em geral” para a
solenidade de posse do “Sr.
Alexandre José Barbosa
Lima Sobrinho no cargo de
governador de Pernambuco”.
A nota diz ainda que não
haverá convites especiais,
estando, porém, reservados às
autoridades civis e militares os
lugares de mais evidência. (14
de fevereiro) A edição do dia
seguinte publica a ata da posse
do novo governador, eleito pelo
voto popular.
Publicam-se as primeiras
nomeações do governador
Alexandre José Barbosa Lima
Sobrinho: bacharel Amaro
Correia de Araújo, oficial de
gabinete; tenente-coronel José
Jardim de Sá, chefe da Casa
Militar; capitão Nataniel de

Queiroz Carvalho, ajudante
de ordem; Nelson Ferreira de
Castro Chaves e Miguel Arraes
de Alencar para os cargos de
secretário dos Negócios de
Saúde e Educação e secretário
dos Negócios da Fazenda,
respectivamente. Na mesmas
edições, vários telegramas
interestaduais, além de
mensagens transmitidas de
Amsterdam, Porto Alegre, São
Paulo, Rio, Cuiabá, Maceió,
Recife, João Pessoa e Natal
felicitam o novo mandatário
pernambucano.
(17 e 18 de fevereiro)
Na Assembleia Legislativa,
o deputado Elpídio Branco
defende o governador de
críticas que lhe vem movendo
“certa imprensa do Recife,
especialmente o Diario de
Pernambuco. (2 de março)

Nas eleições de
2 de dezembro
de 1945, Adalgisa
Rodrigues
Cavalcanti
candidatou-se
à Assembleia
Legislativa
do Estado,
pelo Partido
Comunista,
tendo sido
eleita, com 2.298
votos, a primeira
mulher deputada
estadual de
Pernambuco

ZENIVAL

Cronologia
30 de janeiro –Mahatma
Gandhi é assassinado por
um hinduísta fanático em
Nova Delhi.

Caroá salvador

Cícero Dias se despede

Barbosa Lima pede ao presidente Eurico
Dutra proteção do “governo nacional” à
indústria do caroá, que constituirá, com
a perda das safras de cereais, fonte única
de recursos da zona sertaneja e meio
exclusivo de deter o êxodo cada vez maior
da população. Ao presidente do Banco do
Brasil, solicita financiamento de esperados
seis milhões de quilos do produto, por
intermédio da cooperativa”. (4 de março)

Carta do pintor Cícero Dias ao doutor
Barbosa Lima Sobrinho: “Ao aproximarse a data do meu regresso a Paris, desejo
agradecer a V. Exa. por todas as atenções
que sempre recebi nestes breves dias
passados em nosso estado, mais de perto
dos doutores Nelson Chaves e Miguel
Arraes, secretário da Fazenda, em cujo
prédio pintei murais caracteristicamente
regionais”. (6 de agosto)

Ligas Camponesas

Descanso dominical

Em nota oficial, publicada em 28 de
março, o governador Barbosa Lima busca
desfazer a “exploração criada em torno da
existência ou da atividade das chamadas
Ligas Camponesas, com as quais o governo
atual nada tem a ver. Não há sequer
um ato de apoio ou de estímulo a essas
organizações, que foram criadas há alguns
anos e tiveram seu maior prestígio no
período de interventoria do sr. Dermeval
Peixoto”.

O presidente da Assembleia Legislativa
promulga o texto da Lei nº 228 que
estabelece a obrigatoriedade do descanso
dominical, exceto para serviços públicos
que pela sua natureza não possam
sofrer interrupção: o pequeno comércio
ambulante de carne verde, peixe fresco,
frutas e hortaliças bem como as demais
atividades permitidas aos domingos pela
legislação do trabalho. (21 de agosto)

Mais cheias
Decretado, ad referendum, da Assembleia
Legislativa do Estado, crédito
extraordinário de Cr$ 300 mil destinados
ao fornecimento de remédios, alimentos
e objetos de uso pessoal para as vítimas
da cheia do Rio Pirangi, que destruiu 500
casas em Catende, Maraial e Quipapá.
(29 de junho)

14 de maio – O presidente da
Agência Judaica David BenGurion anuncia a criação do
Estado de Israel.
3 de junho – O telescópio
Hale é inaugurado em
Monte Palomar, na
Califórnia, revolucionando a
astronomia.
21 de junho – A Columbia
Records apresenta o disco
LP (Long Play) de 33 1/3 rpm.
O disco The Voice of Frank
Sinatra (foto) foi o primeiro
LP da história, lançado pela
Columbia Records, nos
Estados Unidos.
REPRO
DUÇÃO

Coca-Cola em farmácia, não
“Interditada, há poucos dias, em uma
farmácia desta capital, a venda da bebida
conhecida pelo nome de Coca-Cola”. Por
causa de protesto do distribuidor local
consultou-se o Departamento Nacional,
que confirmou o acerto da medida:
“Sendo bebida licenciada por laboratório
bromatológico, não pode ser vendida em
farmácia”. (15 de setembro)

Nossos símbolos
O Governador Barbosa Lima Sobrinho
sanciona o texto da Lei nº 325, de 3.12.1948,
que estabelece que Pernambuco será
representado simbolicamente por uma
bandeira e por um escudo. A bandeira é, sem
alteração, a da República de 1817; e o escudo,
tipo francês, adotado desde os primórdios na
Armaria portuguesa, será de prata, com um
arrecife natural, “carregado dum castelo e
dum farol”.(4 de dezembro)

29 de junho – O Partido
Nacional Sul-Africano
ganha as eleições dando
início ao sistema de
apartheid na África do Sul.
4 de julho - Morre em São
Paulo o escritor Monteiro
Lobato.
9 de setembro - A Coreia
do Norte é criada.
8 de dezembro - Os
irmãos McDonald abrem
um negócio de venda de
hambúrguer nos Estados
Unidos que se tornaria um
grande império décadas
depois.
10 de dezembro – A ONU
aprova a Declaração dos
Direitos Humanos.

1949

Jogatina

O governo esclarece, em nota
oficial, que “não há mais
jogo em Pernambuco do que
nos outros estados. O que
existe é maior exploração
numa campanha apaixonada
e exaltada, para efeitos
meramente políticos”. Informa,
em seguida, que o governo
organizou o serviço da loteria
estadual, com a garantia líquida
de seis milhões de cruzeiros
por ano – “soma elevadíssima,
se considerarmos o movimento
normal das arrecadações
escrituradas em administrações
anteriores”. Acrescenta a
nota que “desde muito vêm
sendo dadas instruções para
que não seja permitido o
funcionamento de roletas, de
casas de tavolagem, de vísporas
públicas etc.” (29 de janeiro)

Foco na educação...
O governo envia à Assembleia
projeto de lei que cria a Secretaria de
Estado dos Negócios de Educação,
com o desdobramento da Secretaria
de Estado dos Negócios de Saúde e
Educação, visando a autonomia dos
“serviços que lhes são subordinados
e, como consequência, o melhor
rendimento dos seus quadros técnicos
e administrativos”. Segundo Barbosa
Lima, a principal condição na eficiência
do serviço público, com o interesse da
educação, é a sua plena autonomia. É
preciso que ele possua verbas próprias,
livre iniciativa para a sua expansão,

responsabilidade total de cada um dos
seus setores e, por fim, unidade de
direção, planejamento e orientação.
Ainda segundo o texto, “entre nós os
serviços de educação jamais puderam
libertar-se dos entraves burocráticos de
secretarias”.(17 de março)
O Governo do Estado desapropria,
por utilidade pública, em favor da
Universidade do Recife, terrenos
encravados na área destinada à
construção da Cidade Universitária, no
Engenho do Meio, na Várzea.
(27 de julho)
BENICIO DIAS/FUNDAJ/MEC

Clube das Pás
O prefeito Moraes Rego
sanciona a lei perdoando o
débito com a Fazenda Municipal
do prédio de propriedade do
Clube Carnavalesco Misto das
Pás, na Rua Odorico Mendes,
263, em Campo Grande,
“isentando o mesmo imóvel do
pagamento do imposto predial”.
(30 de março)

Imposto
Lei municipal institui
imposto sobre indústrias e
profissionais que exerçam, no
município do Recife, atividades
comerciais de qualquer
espécie, arte ou ofício, seja
individual ou em sociedade de
qualquer natureza. Escapam
à regra os ambulantes, os
técnicos e os profissionais
liberais, cujo imposto é pago
individualmente. (14 de abril)

Disciplina para curso primário
Publicado em partes, a partir de 21
de setembro, o novo Regulamento
do Ensino Primário dispõe, em seu
artigo 102, que “os alunos das escolas
primárias devem respeitar uns aos
outros, aos professores e sobretudo aos
velhos, às mulheres e aos enfermos;
devem abster-se de proferir palavras
grosseiras, bem como cometer atos de
brutalidade ou de covardia; respeitarão
escrupulosamente a propriedade
alheia e prestarão, na medida de suas

forças, auxílio e socorro aos fracos”.
E o art. 103 prescreve: “É vedado aos
alunos das escolas primárias vadiar
pelas ruas, encontrar-se na rua à
noite desacompanhados depois das
20 horas; frequentar estabelecimentos
públicos tais como cafés, bares ou
outros locais de diversão sem que
estejam acompanhados por pessoas
da família, fumar e tomar bebida
alcoólica; desenhar, escrever ou
rabiscar portas, paredes, muros”.

Cronologia
4 de abril - O Tratado do
Atlântico Norte é assinado
em Washington prevendo
auxílio mútuo entre os
signatários em casos de
ataque externo.
LULA CARDOSO AYRES

3 de maio – Os Estados
Unidos lançam no espaço a
primeira sonda Viking, que
chega a 80 mil metros da
Terra.
11 de maio - Israel é admitida
pela Organização das
Nações Unidas (ONU).
29 de agosto - A União
Soviética testa a sua
primeira bomba nuclear no
Cazaquistão.
7 de Setembro – A República
Federal da Alemanha é
oficialmente fundada.

... e no homem do campo
Barbosa Lima Sobrinho cria a diretoria
de Terras e Colonização, da Secretaria
de Agricultura, incumbida da direçãogeral e execução dos serviços de terras.
Cabe-lhe estudar e aplicar os métodos
de colonização mais adequados às
diferentes zonas geográficas do estado.
Também deve elaborar um plano de
colonização e de aproveitamento das
terras públicas, orientado no sentido da
fixação do homem ao campo.
(1º de janeiro)

Imprensa Oficial
Autorizado o Poder Executivo a abrir
crédito para aquisição de máquinas
destinadas ao reaparelhamento da
Imprensa Oficial. (21 de maio)

Rodovia e usina elétrica
Para construir a rodovia Serra Talhada/
Triunfo o governo abre crédito de Cr$
7 milhões. (18 de agosto) O Governo do
Estado levanta empréstimos para aquisição
de material e equipamentos necessários à
montagem de usina elétrica em Araripina.
(4 de setembro)

8 de setembro – Morre o
músico alemão Richard
Strauss.
REPRODUÇÃO

Pelo Decreto nº 80, de 2 de agosto,
o Governo do Estado estatui no
artigo 1º: “Ficam sob jurisdição
administrativa da diretoria de Terras
e de Colonização da Secretaria
de Agricultura, Indústria e
Comércio todas as terras devolutas
existentes no estado, bem como
as propriedades rurais ao mesmo
pertencentes, quando ocupadas por
serviços públicos da União, do estado
ou dos municípios”. (3 de agosto)

Ameaça comunista?
O Governador Barbosa Lima
Sobrinho declara, em nota
oficial, que, desde sua posse em
fevereiro de 1948, já passaram
pelos comandos militares do
estado nada menos de 12 oficiaisgenerais, “inclusive os de agora”,
e nenhum deles trouxe ao seu
conhecimento qualquer fato ou
documento relacionado com
“ameaça comunista”.
(3 de dezembro)

1º de outubro - O líder da
revolução chinesa, Mao
Tsé-Tung (foto), proclama
a criação da República
Popular da China, conhecida
no ocidente como “China
Vermelha”.
12 de Outubro - Criada a
República Democrática
Alemã.
4 de novembro - É fundada a
Companhia Cinematográfica
Vera Cruz, em São Bernardo
do Campo, São Paulo.

Anos 40: um frenesi
de “modernidade”
O Recife passa não só por transformações físicas, mas, essencialmente,
pela mudança radical verificada no modus-vivendi de seus habitantes
Maria das Graças Andrade Ataide de Almeida
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o apagar das luzes
da década de 30
para os anos 40, o
Recife sedia a Exposição Nacional de Agricultura, Indústria e Comércio. O Parque 13 de Maio, construído pelo
engenheiro Domingos Ferreira,
tornou-se espaço privilegiado dos grandes acontecimentos
do Estado Novo. Estávamos na
era das grandes exposições. No
mundo, os estados mostravam
sua importância e seu crescimento através desses eventos.
Com a Exposição Nacional, o parque
recebe 77 estandes que representavam os empreendimentos
e indústrias de 16 estados brasileiros e 66 municípios de Pernambuco. Todavia, um estande
era extremamente eloquente da
“caça ao credo vermelho” e o
ideário autoritário do estado: o
pavilhão anticomunista.
Concomitante à Exposição Nacional, a Feira Mundial de Nova York
era apontada como o fato mais
importante pós-Primeira Guerra Mundial. O discurso do presidente Roosevelt, quando da
inauguração da feira, constituiu-se a primeira transmissão direta pela televisão, assistida por
seis milhões de pessoas em Nova
York. As formas de produção do
discurso de Roosevelt revelam

os medos e anseios do futuro europeu e suas consequências na
América. A metáfora da estrela
da paz aponta os EUA como uma
“carruagem ligada a uma estrela
de boa vontade, uma estrela de
progresso para a humanidade,
uma estrela de maior felicidade
e menores dificuldades e, acima
de tudo, uma estrela de paz. Que
os meses vindouros transportem-nos raios dessa esperança”.
Cinco meses depois, tinha início
a Segunda Guerra Mundial. Entre os maiores projetos da feira
estava o Futurama da General
Motors, voltado para a visão dos
anos 60 nos EUA. O estande da
General Motors trazia o pensamento visionário das cidades
do futuro. Cerca de 50 mil novos
modelos de carros, 500 mil prédios, uma visão futurista para o
desafogo do trânsito nas cidades
com suas autoestradas e cidades
limpas. Hoje, realidade nas grandes cidades.
Ao contrário da Exposição
Nacional no Recife, o pavilhão brasileiro em Nova York sediava os
trabalhos de Oscar Niemayer e
Lúcio Costa. O novo paradigma
da arquitetura da Bahaus, que os
dois arquitetos brasileiros acatavam, era apontado no Recife e no
Brasil nas palavras de Agamenon
Magalhães, como “arquitetura

degenerada”. Da mesma forma
que o paisagismo de Burle Marx
trazia a pecha de “paisagismo da
doutrina exótica”.
A grande reforma arquitetônica da cidade, iniciada logo após
o golpe do Estado Novo, configurada na construção da Av. Guararapes, da Ponte Duarte Coelho,
enfim, a segunda grande “modernização” da cidade (a primeira seguindo os traços da belle
époque reorganizou o espaço urbano no Recife Antigo) foi tarefa da interventoria. Ao se referir
ao trabalho feito por Burle Marx
na Praça de Casa Forte, o interventor afirmava que a reforma
da cidade não traria o credo vermelho do paisagista. A reforma é
levada à frente pelo engenheiro
Domingos Ferreira e pelo prefeito Novais Filho, os discursos
tinham um fio condutor: fazer
do Recife uma cidade moderna
e vertiginosa. “O sobrado alto,
silencioso e sombrio, está cedendo seu passo ao arranha-céu
luxuoso, cheio de apartamentos luxuosos, com seu elevador
que sobe e desce rápido como
um foguete. Há apartamentos de
luxo, catita com telefone, rádio,
banho quente e outras confusas
complicações da vida moderna e
muita luz, clareando tudo. O Recife moderno é avassalante, tem
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fábricas, cujas chaminés querem
atrevidamente varar o céu. O Recife Antigo cheirava à burrice.”
A erradicação dos mocambos e
dos becos tornou-se negócio de
estado: “outra vitima da cidade
vertiginosa é o beco, não há mais
becos, Acabou-se. O beco ziguezagueando, espremido numa
travessa da rua, fedendo a pano
velho, mexeriqueiro, lavando a
sua roupa na calçada e discutindo a vida alheia a cada instante,
está passando seu lugar à cidade
nova”.
Transformar a nossa avenida
principal, que ia da Praça Maciel Pinheiro à Praça Rio Branco, num grande bulevar, eliminando seus aspectos negativos,
somente seria possível se houvesse “polimento nos sapatos e
nas unhas, pentes nos cabelos e
ferro quente para arrumar a roupa”. A imprensa expressava essas críticas sob a forma de grande lamento, como se estivesse
tratando a cidade à imagem de
uma encantadora mulher que
merecesse cuidados de grande

As ruas do Recife
deveriam ser
exemplos de
“modelos de
modernidade”.
O Recife “não
poderia ser uma
aldeia”, esta foi
a preocupação
constante da
interventoria
de Agamenon
Magalhães na
década de 40

dama: “cidade bonita, cheia de
erupção e de encanto, dói-nos
vê-la a cada dia despenteada e
maltrapilha. E era fácil vesti-la
e aprontá-la bem”. As ruas do
Recife deveriam ser exemplos
de “modelos de modernidade”.
O Recife “não poderia ser uma
aldeia”, esta foi a preocupação
constante da interventoria de
Agamenon Magalhães na década
de 40. Coube à imprensa local a
missão de veicular a mensagem
à população de que o cotidiano urbano deveria ser ordenado
como forma de repúdio ao atraso e como forma de protesto ao
provincialismo. Vislumbrava-se
um Recife com avenidas amplas
e grandes praças, luxuosas, acariciadas pelas limusines e pelo
calor das lâmpadas elétricas a
grande estilo. À medida que o
Recife se modernizava e se higienizava, tornou-se preocupação constante da prefeitura o
controle dos passeios turísticos.
Proteger alguns pontos da cidade
dos olhos atrevidos do turista era
condição imprescindível para

Avenida
Guararapes,
intervenção
urbana iniciada
no Estado Novo,
para fazer do
Recife “uma
cidade moderna e
vertiginosa”

a confirmação e a afirmação de
que o Recife era uma Veneza à
brasileira. Direcionar o olhar do
estrangeiro foi uma das fórmulas
encontradas para esconder o que
ainda não havia sido regenerado
pelo poder salvífico do Estado
Novo. A instrumentalidade encontrada pelo governo foi escrever e editar um guia turístico,
através do qual o turista pudesse
conhecer a cidade, respeitando
os limites impostos pelo poder
político. O conteúdo de um desses passeios direcionados encontrava-se permeado de ricos
elementos positivos com o objetivo de mostrar ao turista o que
deveria ser visto no Recife.
Ao direcionar o olhar do turista, a interventoria se deparou
com um outro olhar que tudo
capta e registra: o do fotógrafo.
Tornou-se comum a prisão de
turistas que ousavam fotografar locais proibidos, tidos como
ambientes “feios e sem higiene”, registrando o lado da cidade que ainda não fora “regenerado”. As máquinas fotográficas
eram apreendidas e quebradas
na frente do visitante, que ainda
era advertido sobre a possibilidade de ficar retido, caso persistisse em fotografar esses “lugares proibidos”. Ao deliberar a
“caça aos fotógrafos”, a Folha da
Manhã estimulava a população
a manter uma atitude de alerta
e agressão contra os mesmos.
São meras sutilezas expressivas
da prática do autoritarismo estadonovista em Pernambuco,
que, como tantos outros, apresentam-se sob as formas mais
inusitadas possíveis.
Este novo tempo, caracterizava-se não somente pelas
transformações físicas da cidade, mas, essencialmente, pela
mudança radical a ser operacionalizada no modus-vivendi de seus
habitantes. A campanha diária,
exercida pela Folha da Manhã, foi
realizada no sentido de exigir dos
cidadãos uma “conscientização”
de que mudanças radicais deveriam ser implantadas nos hábitos
e costumes da cidade. Se seus
moradores a queriam moderna,
bela, semelhante às metrópoles

do “Sul”, cabia a eles a tarefa
de exercer a fiscalização dessas
mudanças, ou seja: denunciar
contrastes como parte da campanha assumida pelo periódico.
Assim, os aspectos que expressavam os contrastes da vida
material, eleitos pela imprensa, representavam na verdade
os hábitos de uma economia
agrária, moldada no cotidiano
dos engenhos de açúcar, que
ainda persistiam ao lado do espírito inovador sustentado pela
interventoria. Interferir no cotidiano provincial da cidade do
Recife e de seus habitantes, na
tentativa de desenvolver novos
hábitos que levassem a um cotidiano “moderno e civilizado”,
foi meta do governo, endossado
pela propaganda diária da Folha
da Manhã. Uma crítica à forma de
sociabilidade dos recifenses nos
meios de transporte é clara: “Os
bondes ‘Várzea’, ‘Afogados’ e
‘Campo Grande’ são barulhentos e atrevidos. ‘Dois Irmãos’,
‘Casa Amarela’, ‘Olinda’, ‘Espinheiro’ e o ressurgido ‘Boa
Viagem’ têm feições diferentes.
Seus passageiros não discutem
nunca, falam em surdina, não
carregam embrulhos. São os
bondes de gente fina que servem a bairros também finos”.
Passear de automóvel pelas ruas da cidade nos fins de
semana tornou-se hábito que
persistiu até a década de 50. Os
automóveis são usados como
demonstração de poder. O corso (desfile de carros no Carnaval) passa então a ser uma
forma de status social mostrada
nas ruas do Recife. Neste frenesi de “modernidade”, elege-se
quem são os “outros” da cidade: os vendedores ambulantes,
os capoeiristas, e essencialmente os umbandistas ou macumbeiros/catimbozeiros como
eram apontados. Na luta pela
“limpeza” da cidade, os ambulantes vendedores de abacaxi,
caranguejo, especiarias eram
expulsos e a imprensa trazia a
solução: “uma ordem severa da
polícia proibiria que se usasse
o balaio de frutas como motivo
ornamental da nossa elegância.

O ideário
autoritário
gestado nos anos
30 se cristaliza na
primeira metade
da década de
40, quando
o discurso
articulado pela
intelectualidade
pernambucana
perpassava pela
reconstrução
social e moral do
estado
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O vendedor de caranguejos e o
carregador de piano, mesmo
que se aborreçam com isto”.
Os cultos afro eram proibidos
e perseguidos seus fiéis. Apontava-se para este grupo o asilo,
num abraço terrífico lambrosiano entre a medicina e a polícia.
O ideário autoritário gestado nos anos 30 se cristaliza na
primeira metade da década de
40, quando o discurso articulado
pela intelectualidade pernambucana perpassava pela reconstrução social e moral do estado,
liderada, principalmente, pela
educação, que tinha como fio
condutor: formar crianças e jovens identificados com a ideologia autoritária. Vinculava-se,
dessa forma, a ideia de ensino
aos conceitos de ordem/desordem, de equilíbrio/desequilíbrio, à quebra das instituições,
ao caos. Nesta guerra contra a
palavra escrita e seu poder de
alcance, são criadas no Recife as
bibliotecas populares com literatura doutrinária, para instruir
o homem do povo contra a in-

fluência dos livros bolchevistas.
Tinha-se, pois, consciência da
força ideológica do mestre. Interessava ao Estado ter cidadãos
apolíticos, acríticos, dóceis, submissos. Nesta linha, o interventor Agamenon Magalhães exigia
que os docentes estivessem integrados com o Estado Novo, manifestando para tanto um claro
espírito de colaboração: “fizemos
as reformas do alto”.
Contrariando o ideário nazifascista, ovacionado no Brasil,
a nação entra na guerra em 1942
e a interventoria é pressionada para dar inicio à reclusão de
alemães em espaços como o de
Chã de Estevem, em Araçoiaba,
Pernambuco. Esta medida foi
realizada nos vários espaços de
reclusão espalhados pelo país
de norte a sul. Em Pernambuco, as regalias eram imensas.
Os alemães voltavam à noite
para a reclusão com motoristas
e toda sorte de conforto. A barbárie transmigra o Atlântico e,
no Rio de Janeiro, em Petrópolis,
o grande escritor Stefan Zweig e

sua mulher se suicidam frente
às manifestações de antissemitismo de que são vítimas. Em
além-mar, a estrela amarela de
Davi como signo de humilhação é obrigatória para os judeus.
Também em 1942, Olga Benário
Prestes, que havia sido deportada para a Alemanha, é morta no
campo de concentração de extermínio de Bernburg.
A guerra termina em 1945
e tem início a redemocratização
do país. O poder de alcance do
controle e cerceamento da liberdade pelo Estado que havia se
consolidado na criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e nas sucursais
dos estados, os Deips, na década
de 30, com o objetivo de censurar a imprensa e as atividades
culturais no Brasil, chega ao fim.
A Associação de Imprensa de Pernambuco, finalmente, tem expurgada sua diretoria
de ideário claramente fascista,
que havia sido empossada em
7 de março de 1938. A posse da
nova direção da AIP pós-Estado
Novo, recebeu tratamento de
pompa solene, marcada pela
presença de Agamenon Magalhães e de todo o seu secretariado, além de 73 sócios. O discurso
do diretor eleito, José Campello,
expressa a instrumentalidade do
órgão que, a serviço do regime,
propunha-se a colaborar com
a renovação da imprensa nacional, assumindo uma função
missionária. A imprensa agora
deveria sofrer uma renovação,
como tudo que estava sob o Estado Novo. A conclamação tem
sentido religioso: “a mystica da
missão” - mais uma instituição
que deve empreender sua “cruzada” salvífica. Os jornalistas da
“boa imprensa” devem ter a fé
dos apóstolos para lutar contra
as hostes da imprensa dissoluta, a “má-imprensa”. “Urge,
pois, na renovação da imprensa
nacional, dentro dos roteiros do
Estado Novo é crearmos a mystica da nossa missão em relação à Pátria, exactamente numa
hora em que ela impõe a todos
nós a exaltação dos paladinos e a
fé intangível dos apóstolos”.

Os automóveis
são usados como
demonstração
de poder. O corso
(desfile de carros
no Carnaval)
passa então a
ser uma forma
de status social
mostrada nas
ruas do Recife

anos
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m 1950, o Recife tinha 524.682 habitantes e, alma provinciana, se
vangloriava de ser a terceira cidade do Brasil, autointitulava-se
“Veneza Brasileira” e acreditava no slogan da Rádio Jornal: “Pernambuco falando para o mundo”. A vida corria simples, sem te-

levisão, nem shopping. Andava-se de bonde ou lotação (os carros eram poucos
e, acreditem, não havia engarrafamentos; a Av. Agamenon Magalhães sequer
existia). A Ponte Giratória girava regularmentamente; no Capibaribe, havia botos e regatas. A cidade cheirava à manga, a mangue e peixe frito. Tinha poucos
edifícios e muitas casas com quintais. Os pais e as mães prezavam pelos bons
costumes e pela virgindade das filhas. (Não existia motel; o pecado morava feérico na zona do cais do porto).
No Cinema São Luiz, exigiam-se paletó e gravata. O sucesso do momento
era o garoto-prodígio Paulo Molin cantando Olinda, cidade eterna, de Capiba. Na
Sexta-feira Santa, jejuava-se; as rádios tocavam apenas música clássica; no resto do ano, ia-se à missa e, quando preciso, aos terreiros de xangô. No Carnaval,
os ricos desfilavam de carro e os pobres se esbodegavam na canícula. Ao pé do
rádio, a cidade chorou a Copa de 50 e vibrou na de 58. Além do futebol, os esportes
prediletos eram o dominó e a bisbilhotice. Os movimentos eram mais lentos,
os sons mais baixos. Parecia que cada coisa estava em seu lugar (os mocambos
escondiam-se sobre palafitas trêmulas enterradas na lama dos mangues, onde
os homens comiam caranguejos e viviam como caranguejos).

1950
José Mariano

O programa de
celebração do
centenário de
José Mariano
Carneiro da Cunha
(foto) inclui o
levantamento
de busto do
homenageado
no jardim do
arruinado palacete
do Poço da Panela,
local “intimamente ligado
à campanha abolicionista”.
Carta da Associação Brasileira
de Imprensa saúda o povo e o
Governo de Pernambuco “no
momento em que comemoram,
juntamente com a nação
brasileira, o centenário
dessa figura exponencial da
luta abolicionista e político
que soube ser uma síntese
expressiva das melhores
virtudes de patriotismo,
inteligência, coragem e
tenacidade das gentes
pernambucanas”. (10 de junho)

COPA DO MUNDO

Recife, cidade-sede
A Lei nº 855, publicada na edição
de 28 de junho, autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio de Cr$
300 mil à Federação Pernambucana
de Desportos a fim de realizar, na
cidade do Recife, no domingo (2
de julho), o jogo da Copa do Mundo
e auxílio aos principais clubes
desportivos.
NOTA: Depois de 12 anos, devido à
interrupção por causa da 2ª Guerra, a
Copa do Mundo voltava a ser disputada,
agora pela primeira vez no Brasil.
O jogo a ser realizado no Recife foi
definido em sorteio, no Rio de Janeiro,
com bolinhas retiradas do único globo
na mesa, que apontaram as equipes

que se enfrentariam na Ilha do Retiro:
Chile x Estados Unidos. A seleção
do Chile venceu por 5 x 2 os Estados
Unidos. Parte do auxílio concedido
à Federação Pernambucana foi para
a realização da partida amistosa,
uma semana depois, entre a seleção
da Iugoslávia, que quase eliminou o
Brasil na primeira fase do Mundial,
contra um combinado Sport-Santa
Cruz. A Iugoslávia goleou: 5 x 2
Na partida final (foto), em pleno
Maracanã recém-inaugurado e lotado,
o Uruguai vence o Brasil por 2 x 1 e
se torna o campeão da Copa, numa
das maiores decepções da história do
nosso futebol. O Brasil chora até hoje
essa derrota.
DIVULGAÇÃO

Casamento
Lei federal publicada pelo
Diário Oficial estabelece as
exigências para equivalência do
casamento religioso ao civil, a
partir da habilitação perante o
oficial do registro civil.
(11 de julho)

Documentos inéditos
A Lei nº 927, de 28.9.50,
autoriza o Poder Executivo,
pelo Arquivo estadual, a
publicar documentos inéditos
existentes no mesmo, relativos
ao território da antiga Comarca
do Rio São Francisco antes do
castigo a Pernambuco infligido
com seu desmembramento.
(29 de setembro)

Curso de Jornalismo
A Lei nº 939, de 6.10.50, autoriza o Poder
Executivo a criar o curso de Jornalismo,
a partir de 1951, na Faculdade Estadual
de Filosofia, que passará a designar-se
Faculdade de Filosofia de Pernambuco.

Estabelece a divisão em três séries e as
matérias para cada uma delas, como
Técnica de Jornalismo, Radiodifusão,
Publicidade, Política, História do Brasil,
Direito Constitucional, Português e
Literatura, Francês e Inglês, dentre outras
disciplinas. (7 de outubro)

Cronologia

População

21 de janeiro – Morre o
escritor George Orwell,
pseudônimo usado por Eric
Arthur Blair, considerado
um dos mais influentes
autores do século 20.

Brasil: 51.941.078
Pernambuco: 3.395.766
Fonte: IBGE

Agamenon e Getúlio
de volta, pelas urnas

REPRODUÇÃO

Em nota oficial, publicada no sábado,
1º de julho de 1950, o governador
Barbosa Lima Sobrinho declara
que resolveu permanecer no
Governo do Estado, “condicionando
e subordinando, porém, minha
continuação, neste posto, ao objetivo
de concórdia política no estado”. E
completa: “Cansado de lutas estéreis,
Pernambuco precisa de uma fase de
entendimento e compreensão, para o
soerguimento de sua economia e de
suas debilitadas forças de proteção.
Este pensamento me impõe o dever
de continuar à frente do executivo
estadual, enquanto me capacitar de
que assim posso servir a esse objetivo,
que me parece traduzir o interesse
supremo de Pernambuco”.

“Bota o retrato do velho outra vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar”
NOTA: Os versos acima, de Haroldo
Lobo, já prenunciavam, no início de
1950, que a volta de Getúlio Vargas
ao poder estava no ar. Os partidos
políticos apresentavam poucas ou
nenhuma opção para a escolha de
um nome que pudesse concorrer
às eleições com reais chances de
vitória. Apesar da idade,68 anos,
Vargas encontrou o cenário ideal
para que retornasse ao posto do
qual havia sido deposto. No dia 3 de
outubro, os brasileiros foram às urnas
e confirmaram a vitória de Getúlio
Vargas com 48% dos votos válidos. O
“velhinho” retomava o poder, dessa
vez “nos braços do povo”.

23 de janeiro - O parlamento
israelense proclama
Jerusalém a capital do país.
31 de janeiro - O presidente
americano Harry Truman
autoriza a produção da
bomba de hidrogênio.
25 de junho - Tropas da
Coreia do Norte invadem a
Coreia do Sul, iniciando uma
guerra que só terminaria
em julho de 1953, deixando
um saldo de 3,5 milhões
de mortos. Foi o primeiro
conflito da Guerra Fria.
24 de julho – O Bumper
V-2 número 8 é o primeiro
foguete lançado a partir do
Cabo Canaveral, Flórida, nos
Estados Unidos.
28 de julho – O avião
Constellation PP-PCC
da Panair do Brasil se
choca contra o Morro do
Chapéu (RS) matando os 50
ocupantes. Foi considerado
o maior desastre aéreo do
Brasil na época.
REPRODUÇÃO

NOTA: Para conseguir o seu objetivo e
unificar as duas correntes políticas mais
expressivas em disputa nas eleições de
1950, o governador tinha como proposta
identificar e lançar um nome que

aglutinasse apoios. Barbosa Lima Sobrinho
iniciou, então, uma série de conversas para
entendimentos. Para isso, se dispôs a deixar
o governo antes do término do mandato.
Depois de um extenso período de
tentativas infrutíferas de unidade, as
candidaturas acabaram se definindo.
Para decepção do governador, as duas
maiores correntes políticas lançaram
como candidatos à sua sucessão os dois
nomes mais expressivos que existiam: João
Cleofas (UDN) e Agamenon Magalhães
(PSD). Agamenon obteve 196.880 votos no
total. Cleofas alcançou um total de 186.857
votos. O governador eleito Agamenon
Magalhães (na caricatura), que já havia
comandado o executivo estadual como
interventor, veio a tomar posse em 31 de
janeiro de 1951.

18 de setembro – Assis
Chateaubriand (foto)
inaugura, em São Paulo,
a TV Tupi, primeiro canal
de televisão do Brasil e da
América Latina.
25 de outubro - A China
invade o Tibet.

1951

BENÍCIO DIAS - FUNDAJ

Porto de Galinhas
O Governo do Estado nomeou
o assistente jurídico Antônio
Beltrão Lapa, da Diretoria de
Terras e Colonização, para
assinar a escritura definitiva
de compra de parte da
propriedade Porto de Galinhas,
localizada no município
de Ipojuca, pertencente a
Manuel Ferreira Coelho e
outros, destinada à instalação
da Estação Experimental do
Litoral. (3 de janeiro)

Posse de Agamenon

Clube Vassourinhas
O governador Barbosa Lima Sobrinho
concede auxílio de Cr$ 60 mil ao Clube
Carnavalesco Misto Vassourinhas para
excursão ao Sul do país,“em caráter
de difusão dos costumes e músicas
regionais do Carnaval do nosso estado.”
(6 de janeiro)

Imprensa Oficial
regulamentada
Decreto regulamenta a Imprensa
Oficial de Pernambuco: “É sua
finalidade a execução de trabalhos de
arte gráfica destinados às repartições
do estado, das prefeituras da capital
e do interior, bem como edição de
obras de utilidade pública e livros
escolares determinados pelo Governo
do Estado”. (12 de janeiro)
NOTA: Até 1926, o órgão oficial do
Estado de Pernambuco foi editado
pela Repartição de Publicações
Oficiais. No governo Estácio Coimbra,
a atribuição passou a ser da
repartição editora Imprensa Oficial.

NOTA: O Vassourinhas nasceu em 6 de
janeiro de 1889. Para esta agremiação,
foi composta, em 1909, a Marcha nº 1 de
Vassourinhas, por Joana Batista e Teodoro
Matias da Rocha, grande sucesso dos
carnavais que inspirou a dupla baiana
Dodô e Osmar a inventarem o trio elétrico.

O presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de
Pernambuco, Otávio Correia
de Araújo, convida “as classes
conservadoras, as classes
trabalhadoras, as demais
classes e povo em geral para a
posse de Agamenon Sérgio de
Godói Magalhães no cargo de
governador do Estado.”
(31 de janeiro)

Visitadoras sanitárias
A edição do DO de 22 de
maio informa que, por força
do Decreto nº 153, de 21 de
maio, ficam reconhecidos os
diplomas expedidos pelo Curso
de Visitadoras Sanitárias,
instituído pela Campanha
Nacional Contra a Tuberculose,
em Pernambuco.

CHESF
A Assembleia Legislativa
de Pernambuco decreta e o
Poder Executivo sanciona “a
doação do terreno de 83 mil
e 900 metros quadrados da
antiga Estação Experimental
de Fruticultura do Bongi, à
Companhia Hidroelétrica do
São Francisco.” (26 de maio)

Cronologia
Presidente da República

12 de maio - Estados
Unidos iniciam testes
e explodem a primeira
bomba de Hidrogênio nas
Ilhas Marshall, no Oceano
Pacífico.

Getúlio Vargas
31/1/1951 a 24/8/1954

Luto por Dom Miguel

ARQUIVO CEPE

“Atendendo à alta dignidade do cargo
que exercia na hierarquia eclesiástica”, o
Governo de Pernambuco decreta luto oficial
por três dias em todo o território estadual,
pelo falecimento de D. Miguel de Lima
Valverde, “há 29 anos à frente dos destinos
da Arquidiocese de Olinda e Recife”.
(8 de maio)
Aberto crédito especial de Cr$ 50 mil
destinado a auxiliar a Arquidiocese de
Olinda e Recife nas despesas de celebração
das exéquias solenes do arcebispo D. Miguel
de Lima Valverde. (21 de setembro)

3 de julho – O presidente
Getúlio Vargas sanciona a
Lei Afonso Arinos, que torna
crime a discriminação racial
no Brasil.
20 de julho - O rei Abdullah
I da Jordânia é assassinado,
na Mesquita de Al-Aqsa,
em Jerusalém, por um
nacionalista árabe contrário
à divisão da Palestina com
Israel.
20 de outubro – Com
representação de 23 países,
é realizada em São Paulo, no
Parque Trianon, a I Bienal
Internacional de Arte de São
Paulo.

Flagelados

4 de novembro – O general
Eisenhower (foto) é eleito
presidente dos EUA.
REPRODUÇÃO

O governo abre crédito especial de Cr$ 150 mil para
socorrer as populações de Escada e Vitória
de Santo Antão, flageladas pela enchente
dos rios Ipojuca e Tapacurá. (29 de junho)

Isenção
A Assembleia Legislativa autoriza e o Poder
Executivo isenta, pelo prazo de cinco anos, de todos
os impostos estaduais, “exclusive o de vendas
de consignações, às indústrias que venham a ser
instaladas no interior do estado, sem similares no
território pernambucano”. (29 de setembro)

Caixa Econômica Federal
O presidente da Caixa Econômica Federal, Amaro
Pedrosa, comunica ao governador Agamenon
Magalhães que o ministro da Fazenda autorizou a
construção do edifício sede na Av. Guararapes, e
agradece “decisiva interferência sem a qual perderia
a Caixa a oportunidade de alcançar o grande
objetivo de ampliar suas atividades para melhor
servir a Pernambuco”. (11 de outubro)

Pedágio
Criada a taxa de pedágio a ser cobrada dos
veículos automotivos que trafegarem em estradas
pavimentadas pelo governo de Pernambuco. A
unidade base de cobrança é o miriâmetro (10km) ou
fração, conforme a tabela. (12 de outubro)

Anais pernambucanos
Lei da Assembleia estadual
autoriza a publicação dos Anais
pernambucanos, do historiador
Francisco Pereira da Costa (no
desenho): “O Governo do
Estado poderá despender Cr$
500 mil na edição dessa obra, e
até Cr$ 100 mil no pagamento
aos herdeiros do historiador,
pela cessão dos direitos
autorais”. (20 de julho).
NOTA: Os Anais pernambucanos
formam uma pesquisa em
10 volumes, ordenados
cronologicamente, onde pode
ser encontrada a maioria dos
assuntos da História e da vida
pernambucana de 1493 a 1850.

11 de novembro - Juan
Domingo Perón é eleito pela
segunda vez presidente da
Argentina.
24 de dezembro – O
presidente Getúlio Vargas
reajusta o salário mínimo
em 251%. Nas capitais, o valor
passou de CR$ 380,00 para
CR$ 1.200,00.
29 de dezembro – A Líbia
conquista sua independência
e deixa de ser uma colônia
da Itália.

1952
Estímulo às letras

O presidente da Associação
Brasileira de Escritores,
Andrade Lima Filho,
congratula-se com o
governador Agamenon
Magalhães pelo “elevado
significado cultural da lei
sancionada por ele, que
autoriza crédito de Cr$ 100 mil
anuais destinados a estimular
atividades editoriais de autores
pernambucanos”. (1º de janeiro)

Luto pelo Rei
O ministro da Justiça, Francisco
Negrão de Lima, comunica,
em nome do presidente da
República, o falecimento de
George VI, rei da Grã-Bretanha,
Irlanda e domínios britânicos
Além-Mar. É decretado luto
oficial em todo o país por três
dias. (9 de fevereiro)

Getúlio agradece
Realçando a expressão do
governador Agamenon
Magalhães “do mais puro
entusiasmo e vibração
cívica formulada quando
da efetivação da mesaredonda do ministro da
Agricultura e governadores
do Nordeste”, Getúlio Vargas
agradece a manifestação
de reconhecimento de seu
governo pelas providências
determinadas para socorro
“dessa sacrificada zona do
território pátrio”. (25 de março)

Ordem do vaqueiros
O jornalista Assis
Chateaubriand, fundador
dos Diários Associados,
em mensagem telegráfica a
Agamenon Magalhães, de quem
privava da amizade: “Parabéns

maravilhoso arsenal mandado
vosmicê Cipó, veja maravilha
sociabilidade de um jagunço
pacificado a serviço de um
tema lírico como a Ordem dos
Vaqueiros”. (28 de julho)

Pronto Socorro
A Assembleia Legislativa
autoriza o Poder Executivo a
desapropriar 14 imóveis nas
ruas da Baixa Verde e Joaquim
Nabuco, com área total de
21.400 metros quadrados,
para construção do Hospital
de Pronto Socorro do Recife.
(1º de junho) Autorizado
o crédito especial de Cr$
15.242.500,00 para as despesas
de planejamento e execução da
primeira fase das obras.
(6 de junho)

Hotel Sanatório
Notoriedades médicas
comunicam ao governador
Agamenon Magalhães a
realização de reunião na
Cooperativa Agropecuária de
Gravatá, sobre a construção
de Grande Hotel Sanatório
e criação de outros serviços
de Assistência Social
naquela cidade, “cujo clima
salubérrimo rivaliza com
os melhores do Nordeste”.
Esperam contar com o apoio
do governo para fazer dali um
centro turístico e estação de
cura e repouso. (10 de junho)

Emancipação
Vereadores residentes na Vila
de São Domingos, seguidores
do deputado Tabosa de
Almeida, movimentam-se pela
criação do município de Santa
Cruz do Capibaribe, dirigindo
carta ao governador neste
sentido. (18 de junho)

Morre
Agamenon
“Às duas horas da manhã de hoje faleceu,
em sua residência oficial, o governador
Agamenon Magalhães. Sucumbiu o ilustre
pernambucano, cuja vida foi pautada
pela afirmação de cultura, honestidade e
patriotismo, tendo sua larga experiência
política e fecunda capacidade administrativa
orientadas na grandiosa tarefa de
reorganização econômica e financeira de
Pernambuco”. Edição extraordinária inclui
nota oficial do presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Antônio Torres Galvão,
imediatamente investido no cargo de
governador em exercício. (24 de agosto)

Cronologia
6 de fevereiro – Elizabeth
II assume o trono da
Inglaterra com a morte do
seu pai, o rei George VI, aos
56 anos de idade.

APEJE

GOVERNO DO ESTADO

4 de março – Choque entre
um trem de passageiros e
um de carga, em Anchieta,
Rio de Janeiro, provoca
a morte de 90 pessoas.
Considerado um dos
mais graves acidentes
ferroviários do país.
10 de março – O Exército
cubano, liderado pelo
general Fulgêncio Batista,
dá um golpe de estado,
derruba o presidente Carlos
Prío Cocarrás e instaura
uma ditadura no país.
7 de julho - O navio
da Marinha Mercante
americana United States
realiza a travessia mais
rápida no Oceano Atlântico a
uma velocidade de 66 Km/h.
23 de julho - Novo recorde
mundial no salto triplo é
conquistado pelo brasileiro
Adhemar Ferreira da
Silva nas Olimpíadas de
Helsinque, Finlândia.

Multidão tenta entrar
no Cemitério de Santo
Amaro, durante o
sepultamento do
corpo de Agamenon
Magalhães
O Poder Executivo é autorizado a
abrir crédito especial de Cr$ 200
mil destinados ao atendimento de
despesas urgentes com o próximo
pleito para preenchimento do
cargo de governador do Estado,
competindo ao Tribunal Regional
Eleitoral a sua aplicação”.
(21 de setembro)
A edição do dia 6 de novembro
informa que o Poder Legislativo
decreta e o Executivo abre crédito
especial “até a importância de Cr$
800 mil para custeio da construção
de mausoléu no Cemitério de
Santo Amaro, no qual repousarão
perpetuamente os restos mortais
do governador Agamenon
Magalhães”.

Etelvino é eleito
No discurso de posse, o governador Etelvino
Lins de Albuquerque destaca o apoio de
oito organizações partidárias e de “quase
a unanimidade dos ilustres membros da
Assembleia Legislativa, uma configuração
inteiramente nova em Pernambuco e para a
qual se volta a própria Nação”.
(13 de dezembro)

26 de julho - Na Argentina,
Eva Perón morre, aos 33
anos de idade, vítima de
leucemia. Evita cumpriu
papel importante no projeto
populista do marido, o
presidente Perón.
27 de setembro - Francisco
Alves (foto), O Rei da Voz,
morre em um acidente de
carro na rodovia Presidente
Dutra.
REPRODUÇÃO

NOTA: Com a morte de Agamenon e, por não
existir a figura do vice-governador, coube
ao presidente da Assembleia Legislativa,
Torres Galvão, assumir o Governo do
Estado. Etelvino, então senador, passa a
liderar o PSD em Pernambuco e se lança
candidato com o apoio PSD,UDN, PDC e PL,
contra Osório Borba, do PSB.
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PERCY LAU

O governador Etelvino Lins de
Albuquerque reúne-se com
o ministro da Agricultura,
João Cleofas, os secretários da
Fazenda e da Agricultura, Nilo
Coelho e Eudes de Souza Leão
Pinto, além de engenheiros
e diretores do DNOS e do
DER, para acertar medidas
de emergência para conter
os efeitos da estiagem no
Interior. Mensagem telegráfica
ao presidente Vargas destaca
que Agreste e até Litoral estão
afetados. (14 de fevereiro)
Em decorrência do caráter
de calamidade pública em
proporções cada vez mais
alarmantes assumida pela
prolongada estiagem e “a aflitiva
situação que está a reclamar da
parte do governo providências
imediatas”; e considerando também
“os limitados recursos do Tesouro e
enquanto não se iniciam as obras e
serviços já reclamados ao governo
da República”, o Decreto nº 199, de
20.2.53, abre, ad referendum, crédito
extraordinário de Cr$ 5 milhões

Ensino gratuito

EDVALDO RODRIGUES

para atender plano de emergência elaborado
pelas secretarias de Viação e Obras Públicas e
de Agricultura, Indústria e Comércio.
(21 de fevereiro)
O presidente Vargas recomenda ao DNOS
a realização de obras e ao Ministério de
Viação e Obras Públicas o pagamento de
verbas destinadas a socorrer as populações.
Proprietários de grandes magazines de São
Paulo hipotecam solidariedade.
(27 de fevereiro)

A ala masculina do Colégio
de Caruaru reunida apela
“sentimento patriótico de V.
Excia., no sentido de o Poder
Executivo sancionar lei que
visa criar o ensino gratuito
nesta cidade, ligando nome
de V. Excia a maior obra
social do nosso Estado”. Foi
esta a mensagem do Centro
Cultural Oscarlino Tavares,
reforçada pelo Centro
Heroína de Casa Forte, em
que diz: “O Departamento
Feminino do Colégio de
Caruaru ante perspectiva
de gratuidade do ensino,
projeto do deputado Tabosa
de Almeida, vem expressar
profunda admiração pela
mocidade caruaruense.
(13 de maio) O prefeito
Abel Menezes congratulase com o Governo diante
da possibilidade de
concretização dessa medida
tornando o ensino ao
alcance da população pobre.
(17 de maio).

Benefício do caroá para o Sertão
Algumas câmaras municipais sertanejas
enviam mensagem ao governador
Etelvino Lins reivindicando a localização
de indústria de aniagem de caroá
em Sertânia, justa pretensão de seus
habitantes. Já se pronunciaram Tabira,
Flores, Ouricuri e Exu, por entenderem
que a medida representa grande benefício
para o Sertão.(20 de fevereiro)
Do Rio, o ministro João Cleofas comunica
ter apresentado ao presidente Vargas
o decreto fixando o preço mínimo e o
financiamento do caroá. Também do Rio,
Oscar Carneiro, presidente da Cooperativa
do Caroá, informa que, na audiência
em Petrópolis com o presidente Vargas,

entregou a carta referente ao aumento do
financiamento do caroá pelo Banco do
Brasil, amparo necessário a milhares de
nordestinos empenhados no cultivo e na
fiação do produto. (20 de março)
NOTA: O caroá, também conhecido como
gravatá, gravá, caruá, croatá, caraguatá e
coroatá, é um tipo de bromélia de poucas
folhas, com flores vermelhas ou rosadas.
Seu nome vem da palavra em tupi kara
wã, que significa talo com espinho. É
uma planta resistente e típica das áreas
de Caatinga. As folhas do caroá fornecem
fibra para a confecção de barbantes,
linhas de pesca, tecidos, cestos, esteiras e
chapéus, além de outras peças artesanais.

Cronologia
1º de fevereiro –
Tempestades e marés altas
provocam o rompimento de
diversos diques na Holanda.
Inundações matam 1.800
pessoas e deixam 300 mil
feridos.

Desapropriações

Emancipações e protestos

O DNOS, em ofício dirigido
ao Serviço Social Contra
o Mocambo, solicita
a desapropriação de
casebres nas duas margens
do Canal da Tacaruna
a fim de possibilitar o
prosseguimento de obras.
Os casos mais urgentes
o SSCM atende com a
localização de famílias
desabrigadas. Também
ocorrem desapropriações
em Dois Irmãos e são
adotadas providências na
Ilha do Joaneiro. (9 de maio)

Vereadores de Ouricuri contestam a pretendida elevação
à categoria de cidade da vila de Ipubi, por não dispor dos
requisitos exigidos pela Lei de Organização Municipal:
“Sua população é de cinco mil habitantes, de renda
per capita inferior a Cr$ 100,00 e o município perderia
totalmente a zona produtiva e fértil da miraculosa Serra
do Araripe”. (26 de maio) A emancipação de Joaquim
Nabuco é comemorada com banquete pelos vereadores.
(30 de maio) A Câmara de Vereadores do Brejo da Madre
de Deus é contra o projeto de criação do município de
Fazenda Nova, por considerá-la uma vila sem fonte de
riqueza e com apenas 5128 eleitores. (11 de junho)
O município de Manussobal passa a denominar-se
São José do Belmonte, e o de Jatinã, às margens do São
Francisco, muda o nome para Belém do São Francisco.
(8 de dezembro)
APEJE

5 de março - O primeiroministro e secretário-geral
do Partido Comunista da
União Soviética, Josef Stalin,
morre aos 74 anos, vítima de
um derrame.
7 de março – O biólogo
americano James Watson e
o físico inglês Francis Crick
anunciam a estrutura e
função do DNA.
13 de junho - Um golpe de
estado liderado pelo general
Gustavo Rojas Pinilla tira
do poder o presidente
colombiano Laureano
Gómez.
17 de junho - Trabalhadores
de Berlim Oriental
protestam contra a jornada
de trabalho excessiva
e pedem a renúncia do
governo. A revolta ganha
a adesão de milhares de
pessoas, mas é sufocada por
tropas da União Soviética.

Ponte do Pina

Etelvino Lins convida o exgovernador Barbosa Lima Sobrinho,
residente no Rio, para a inauguração,
no dia seguinte, da Ponte do Pina,
empreendimento pelo qual tanto

se interessou “o ilustre amigo
quando no governo” e no exercício
do mandato de deputado federal.
Sensibilizado, o convidado se dá
impedido de comparecer por motivo
imprevisto. (12 de maio)

Fiscalização da Saúde

Universidade do Recife

A Lei nº 1690, de 16 de outubro,
autoriza a Secretaria da Saúde, através
do Serviço de Fiscalização, a que seja
efetuada a fiscalização sobre produtos
farmacêuticos, gêneros alimentícios
e bebidas industrializadas, bem como
a censura de qualquer propaganda
ou publicação referente a essas
mercadorias. (17 de outubro)

Lei autoriza a incorporação da Escola
Superior de Agricultura e do Instituto de
Pesquisas Agronômicas à Universidade
do Recife, à qual o Executivo doará
terrenos, edifícios, laboratórios,
maquinismos, móveis e utensílios
que integram o patrimônio daquelas
instituições, logo que ocorra sua
federalização. (5 de setembro)

18 de junho – Um grupo
de oficiais do Exército
proclama a República do
Egito logo após a renúncia do
rei Faruk.
3 de outubro – O presidente
Getúlio Vargas (foto) cria a
Petrobras, monopolizando a
pesquisa, extração e refino
do petróleo.
REPRODUÇÃO
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Toritama

O Brasil de luto
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Políticos, munícipes em
geral e, inclusive, uma
ala feminista da região
agradecem o interesse
manifestado pelo governador
Etelvino Lins de Albuquerque
na elevação da vila de
Toritama à categoria de
município. (5 de janeiro)

Colégio Estadual
O Colégio Estadual de
Pernambuco, antigo Ginásio
Pernambucano, de maio de
1855, difunde, sob o regime
de externato, o ensino das
ciências das letras num
curso secundário integral
organizado nos moldes do
ministrado pelo Colégio
Pedro II, do Rio de Janeiro.
(9 de março)

Sinos
O abade de Olinda,
Bonifácio Jansen, agradece
ao governador a oferta de
Cr$ 250 mil para aquisição
dos novos sinos da Igreja de
Nossa Senhora dos Prazeres:
“generoso presente de V. Exa.
à augusta Rainha do Brasil
e do Mundo. Eles celebrarão
igualmente o amor do ilustre
governador pernambucano
que soube honrar e glorificar
os ‘prazeres’ e o triunfo
da vencedora dos Montes
Guararapes”. (28 de julho)

Auxílio nupcial
O Instituto de Pensões dos
Servidores de Pernambuco
avisa que, de 1º a 15 de
setembro, estarão abertas as
inscrições para empréstimo
de auxílio matrimônio.
(29 de agosto)

“Cumpro o doloroso dever de participar a V. Exa. o
falecimento do eminente presidente Getúlio Vargas
ocorrido nesta Capital, às 8h30 de hoje”
Mensagem telegráfica do ministro da Justiça, Tancredo Neves, a Etelvino Lins

“Tendo em vista o trágico falecimento ocorrido hoje,
pela manhã, na capital do país, do Exmo. Sr. Presidente
da República, Dr. Getúlio Dorneles Vargas, resolve,
associando-se ao pesar de toda a Nação brasileira,
suspender expediente nas repartições públicas e
decretar luto oficial por oito dias”
Decreto do governador Etelvino Lins, 24 de agosto de 1954

Cronologia
Presidente da República
Café Filho
24/8/1954 a 8/11/1955

Cordeiro eleito
Anunciada a candidatura do
general gaúcho Cordeiro de
Farias, que fora interventor
do Rio Grande do Sul, de 1938
a 1943, agora indicado para o
Governo de Pernambuco, as
mensagens dirigidas a Etelvino
Lins começam a jorrar dos
quatro cantos do país. Do Rio,
Artur Santos, da UDN, assinala
a salvaguarda dos interesses
democráticos. O ex-governador
Carlos de Lima Cavalcanti, em
mensagem publicada pelo DO
de 30 de maio, felicita Cordeiro
de Farias pelo êxito da escolha,
resultante da combinação
política dos grandes partidos de
Pernambuco, a união em torno
do nome do “ilustre general
Cordeiro de Farias. Nosso
estado oferece assim admirável
exemplo de visão e capacidade
para resolver seus próprios
problemas e influir depois
nos problemas nacionais”.
Parabeniza todos os líderes do
estado pelo espírito público e
visão política.

NOTA: Ao iniciar o seu último período como
presidente, Getúlio Vargas enfrenta problemas
por não contar com expressivo apoio do
Congresso às medidas de cunho nacionalista,
como a campanha “O Petróleo é nosso”.
De modo particular, as críticas partiam de
setores da UDN, lideradas pelo jornalista
Carlos Lacerda. Em 5 de agosto, o mais notório
opositor de Vargas sofre um atentado, no qual
sai ferido e um major da Aeronáutica, Rubens
Vaz, é assassinado. A crise se agrava com a
descoberta de que o mandante era o chefe
da guarda-pessoal do presidente. Políticos,
militares e setores empresariais querem sua
renúncia. Sozinho em seu quarto no Palácio do
Catete, em 24 de agosto, Getúlio se mata com
um tiro de revólver no peito.

Em 9 de outubro, Afonso
Arinos telegrafa, do Rio de
Janeiro, parabenizando pela
vitória eleitoral: Cordeiro de
Farias, 239.315 votos contra
João Cleofas, 203.611.

Juscelino candidato
Juscelino Kubitschek
comunica ao governador
Etelvino Lins que aceitou sua
indicação como candidato do
Partido Social Democrático
– PSD, à presidência da
República, nas eleições de 3 de
outubro “com o pensamento
voltado para a grandeza de
nossa pátria e a felicidade
do povo brasileiro”
(8 de dezembro).

23 de fevereiro - O
imunologista norteamericano Jonas E. Salk
apresenta a vacina para a
poliomielite.
7 de maio – Soldados
franceses se rendem
aos guerrilheiros da Liga
Revolucionária do Vietnã,
pondo um fim no regime
colonial francês no país.
4 de julho – A Alemanha
Ocidental é campeã da
Copa do Mundo de Futebol.
11 julho - O chefe do
Estado-Maior do Paraguai,
general Alfredo Stroessner,
comanda um golpe militar
e derruba o presidente
Federico Chávez.
24 de julho – Duas
polegadas a mais
nos quadris tiram
o título de Miss
Universo da baiana
Marta Rocha (foto)
em concurso
realizado nos
Estados Unidos.
14 de setembro - Um avião
militar soviético lança
uma bomba atômica nas
montanhas Urais para
testar os efeitos sobre os
seres humanos.
15 de setembro - O
Congresso Nacional
Popular da China aprova
nova Constituição. Mao
Tse Tung é reconduzido
ao poder.
22 de outubro - A
Alemanha Ocidental
passa a fazer parte da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte, a Otan.
24 de dezembro – O
cirurgião Joseph Murray
realiza o primeiro
transplante de órgão
humano nos EUA.

1955
ZENIVAL

Posse em janeiro, eleições em outubro
Ao passar o Governo do
Estado, em 31 de janeiro, ao
general Osvaldo Cordeiro de
Farias (retrato), o governador
Etelvino Lins destaca
que “antes e depois dos
dramáticos acontecimentos
do mês de agosto de 1954, não
nos afastamos um milímetro
sequer do objetivo supremo
que constitui ainda a razão
de ser da campanha em
que Pernambuco se acha
empenhado – a sobrevivência
do regime e dos princípios
democráticos”. O governador empossado encerra a cerimônia:
“Certo da colaboração de todos os pernambucanos é que,
embora sem ilusões sobre a gravidade dos problemas a
enfrentar, encaro-os com serenidade e, por que não dizer,
com relativo otimismo. Minha possível vitória sobre a nossa
realidade não será obra do governo, mas, essencialmente, uma
prova da vitalidade do estado, representado pelos seus grupos
propulsores”. (1º de fevereiro)

Medalha Guararapes
Decreto de 18.1.55 institui a
Medalha Guararapes, de prata e
bronze, para “galardoar” serviços
relevantes prestados por pessoas
físicas e jurídicas às comemorações
do Tricentenário da Restauração
Pernambucana. A medalha reproduz a
fachada da Igreja de Nossa Senhora
dos Prazeres, circundada pelas datas
1654 – 1954, constando no reverso
o dístico Montes Guararapes.
(19 de janeiro)

Bens da Tramways
A Lei nº 2061, de 15.2.55, autoriza o
Governo do Estado a nomear uma
comissão técnica para estudar a
conveniência ou não da encampação
dos bens e serviços pertencentes
à Pernambuco Tramways & Power

O DO registra nas edições dos dias 16, 23 e 29 de
abril, 1º e 28 de maio, e 5 de junho que diretórios
interioranos de partidos políticos manifestam
apoio à candidatura de Etelvino Lins à
presidência da República.
Dizendo-se sob forte emoção diante de tão
generosos e entusiásticos aplausos do povo
pernambucano, Etelvino Lins envia mensagem
de agradecimento a Cordeiro de Farias.
(8 de maio)
Em 2 de julho, é publicada nova mensagem em
que Etelvino: “se irmana no combate ao pântano
das ambições, vacilações e desordem moral que
ameaçam a Nação” e renuncia à sua candidatura
presidencial: “Sinto a leveza de consciência de
quem cumpriu estritamente seu dever diante dos
altos interesses do país. Sobre mim não recairá a
responsabilidade de qualquer eventual desastre
político das forças democráticas no pleito de 3 de
outubro. Por esse crime não responderei jamais
perante a História”.

Company Limited
e à The Telephone
Company of
Pernambuco Limited.
Determina que o
plano e o programa
elaborados pela
Comissão sejam
enviados à Assembleia
Legislativa dentro do
prazo de quinze dias
do seu recebimento
pelo Governo do
Estado, acompanhado
de mensagem sobre a conveniência ou
não da encampação. (16 de fevereiro)

Manuel Bandeira
A Assembleia Legislativa autoriza o
Poder Executivo a adquirir, por até Cr$
50 mil, busto do poeta Manuel Bandeira
(foto) esculpido por Celso Antunes

“em homenagem ao ilustre
pernambucano”.
(17 de fevereiro)

Mais seca
O governador envia à
Assembleia mensagem
sobre a situação do estado
diante do flagelo da seca
no Sertão, do tabuleiro
dos Cariris aos vales
do São Francisco. “O
administrador avisado
e resoluto” terá de considerar, entre
muitos outros aspectos, a pecuária
que precisa ser revitalizada, a pequena
açudagem, o reflorestamento, a defesa
do solo e o ensino, “a fim de que a
escola não se reduza apenas ao lugar
em que as crianças aprendem a ler,
escrever e contar, mas prepare para a
vida”. (24 de março)

Cronologia
Presidente da República
Nereu Ramos
11/11/1955 a 31/1/1956

... e crise em novembro
Em 5 de outubro e edições seguintes,
telegramas procedentes de vários
municípios do estado comunicam ao
Governo do Estado que as eleições do
último dia 3 de outubro decorreram em
clima de absoluta normalidade, mas em
pronunciamento ao povo
de Pernambuco e do Brasil,
publicado pelo DO em 12 de
novembro, o general Cordeiro
de Farias se diz surpreendido
com os acontecimentos
“que se estão desenrolando
na capital da República”
e anuncia que o Governo
do Estado não pode senão
solidarizar-se com o Exmo. Sr. Presidente
da República em exercício – presidente
da Câmara dos Deputados, Sr. Carlos
Coimbra da Luz. “Neste sentido, pelos
meios precários de transmissão em
funcionamento, está procurando fazer
chegar à Sua Exa. esta sua manifestação”.
REPRODUÇÃO

NOTA: Os acontecimentos aos quais
Cordeiro de Farias faz alusão se referem
à crise política que se instalou no Brasil
após o resultado das eleições de outubro.
Com o suicídio do presidente Getúlio
Vargas no ano anterior, os udenistas
acreditaram que chegariam
ao poder em 1955, o que não
veio a acontecer. Insatisfeitos
então com a eleição de
Juscelino Kubitscheck e João
Goulart para presidência e
vice-presidência do país,
oposicionistas tentaram
impedir a posse dos eleitos,
mas a mesma foi garantida
pelo chamado Movimento 11 de
Novembro. Carlos Luz, sob suspeita de
conspiração contra JK, foi substituído, três
dias depois de empossado na presidência
interina da República por Nereu Ramos,
que governou sob estado de sítio. A posse
de JK estava, assim, assegurada.

Padre Lebret

Edição do Diário Oficial de 10 de julho
reproduz solicitação da Comissão de
Desenvolvimento de Pernambuco Codepe ao governador do Estado para
que considere elevar de 2 mil para 3 mil
a tiragem do Estudo sobre desenvolvimento
e implantação de indústrias, interessando a
Pernambuco e ao Nordeste, um trabalho
socioeconômico do frade dominicano
Louis-Joseph Lebret (foto).
NOTA: Entre as sugestões contidas no estudo do Padre Lebret, publicadas há 60
anos, estavam a implantação de um porto industrial ao Sul do Recife; a criação
de cidades-barreiras, as quais reteriam as populações rurais no Interior, evitando
o inchaço do Recife; a transformação de Petrolina no elo entre a bacia do São
Francisco e o mar; a criação de uma indústria farmacêutica; a instalação de um
estaleiro e a construção de uma refinaria de petróleo. Lebret foi um economista
e religioso francês, criador do centro de pesquisas e ação econômica Economia
e Humanismo e de um grande número de associações para o desenvolvimento
social em vários países do mundo.

18 de abril – O cientista
Albert Einstein morre aos
76 anos de idade, vítima de
um aneurisma abdominal.
14 de maio – Países
socialistas do leste
europeu assinam o Pacto
de Varsóvia, tratado de
defesa militar.
11 de junho – Acidente
durante a 23ª edição das
24 Horas de Le Mans
provoca a morte de 83
espectadores, do piloto
francês Pierre Levegh,
além de ferimentos em
centenas de pessoas.
17 de julho - A Disneylândia
é inaugurada na Califórnia.

5 de agosto – Carmem
Miranda (foto) morre aos 46
anos de idade, vítima de um
ataque cardíaco.
16 de setembro – Depois
de nove anos de governo, o
presidente argentino Juan
Domingo Perón renuncia ao
cargo por força de um golpe
militar.
30 de setembro – O ator
James Dean morre aos 24
anos, no auge da carreira,
em um acidente carro.
1º de dezembro – A negra
Rosa Parks é presa por se
recusar a ceder o lugar no
ônibus para um passageiro
branco na cidade de
Montgomery (EUA). O fato
gera um boicote ao serviço
de ônibus pelos negros
americanos.

1956
Governador institui o Cadastro
Patrimonial do Estado (C.P.E.)
subordinado à Secretaria da
Fazenda. Nele serão registrados
todos os bens de Pernambuco,
móveis, imóveis e semoventes.
Seu funcionamento, segundo
o texto da lei, não alterará a
Contabilidade Patrimonial
prevista no Código de
Contabilidade. (4 de janeiro)

Em defesa das praias
BENICIO DIAS/FUNDAJ-MEC

Cadastro patrimonial

IPA autônomo
É publicado no DO de 22
de janeiro texto de Lei que
autoriza o desligamento
do Instituto de Pesquisas
Agronômicas (IPA) da
Universidade Rural de
Pernambuco, passando a
constituir quadro próprio e
com orçamento já aprovado
para o exercício de 1956.

Sede da AIP
Pelo Decreto publicado em
28 de janeiro, fica o Poder
Executivo autorizado a
despender a importância
de Cr$ 4.049.000,00 na
desapropriação de um terreno
na Av. Dantas Barreto, que
será doado à Associação de
Imprensa de Pernambuco (AIP)
para construção de sua sede.
Pagamento de 50% à vista e o
restante em prestações de
Cr$ 300 mil.

Banco de sangue
A Lei nº 2390 isenta o Banco de
Sangue do Recife do pagamento
do imposto de transmissão
intervivos, decorrente da
aquisição do prédio nº 576
da Rua Fernandes Vieira, no
Bairro da Boa Vista.
(22 de fevereiro)

A Lei nº 2426, de 5 de abril, autoriza
o Poder Executivo a abrir um crédito
especial de Cr$ 500 mil destinado
ao prosseguimento das obras de
enrocamento ao longo das praias dos
Milagres, Carmo e São Francisco, como

Máscara mortuária
A Lei nº 2414 autoriza o Poder Executivo
a efetuar ao escultor Antão Bibiano Silva
o pagamento de Cr$ 36.918,00 – resto
da quantia que lhe deve o estado pela
montagem da máscara mortuária de
Agamenon Magalhães, que governou
Pernambuco em dois períodos, um
deles como interventor federal e outro
pelo sufrágio. (10 de março)

Desapropriações
O Decreto nº 295, publicado em 14 de
março, declara de utilidade pública,
para efeito de desapropriação, a área de
54,39 hectares de terras encravadas na
propriedade Pindorama, em Carpina, e
igualmente a desapropriação de área de
364 hectares, encravada na propriedade
Caraúba, em Paudalho. As áreas se
destinam à construção de barragem e

defesa dessas áreas atingidas mais
fortemente pelas ressacas do mar. O
documento é assinado pelo presidente
da Assembleia Legislativa no exercício
do governo, deputado José Francisco de
Melo Cavalcanti. (6 de abril)
estabelecimento de uma represa para o
abastecimento d’água do município de
Carpina. Despesas por conta do Fundo
de Saneamento do Interior.

Automóvel para Tribunal
A Lei nº 2439, de 17 de abril, autoriza o
chefe do Poder Executivo a abrir crédito
especial de Cr$ 700 mil destinado
à aquisição de um automóvel para
transporte dos desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado.
(18 de abril)

Luto por Amaro Pedrosa
O Governo do Estado decreta luto
oficial de três dias pelo falecimento de
Amaro Gomes Pedrosa. O extinto foi
interventor de Pernambuco de 8 de
março a 31 de julho de 1947.
(25 de agosto)

Cronologia
Presidente da República
Juscelino Kubitschek de Oliveira
31/1/1956 a 31/1/1961

O código da discórdia
Em nota oficial (10 de novembro), o
Governo de Pernambuco lamenta que
as classes conservadoras, pelos seus
órgãos dirigentes, tenham criado a
atitude assumida na “sua assembleia de
hoje”, de um clima de inquietação no
estado, propiciando o fortalecimento
do ambiente agitado em que se debate
o país. Argui também ao fato de não
ter sido ainda publicado o Código
Tributário em sua redação final e que
fazia pouco tempo que o Secretário da
Fazenda declarara publicamente que se
houvesse naquele diploma dispositivos
que se tornassem inconvenientes não
teria dúvidas de que o Poder Executivo
determinaria o seu reexame. Alerta
que os comerciantes que desejarem
trabalhar durante a greve declarada
pelos órgãos patronais terão os seus
direitos garantidos.
NOTA: O projeto do Código Tributário,
enviado à deliberação da Assembleia

Terrenos à venda
A Lei nº 2516, de 14 de agosto, autoriza
o chefe do Poder Executivo a vender,
em concorrência pública, os dois
terrenos assinalados na planta da antiga
Estação Experimental do Bongi. Terão
preferência, em igualdade de condições,
na aquisição, o IPSEP, o SSCM e demais
Institutos de Previdência Social, para
neles construir vilas. (15 de agosto)

Maison Chic
O Sindicato de Barbeiros, Cabeleireiros e
Similares, presidido por José Gomes de
Araújo, escreve ao governador Cordeiro
de Farias lamentando a catástrofe com
o desmoronamento da Maison Chic,
no centro do Recife, que constrangeu
toda a cidade, dia 17 de julho, tendo
o sindicato sido duramente atingido
com a perda de quatro dos “nossos

Legislativa pelo governador Cordeiro de
Farias, foi duramente combatido pelas
chamadas “classes conservadoras”,
que atuavam decisivamente na luta
pela recuperação econômica de
Pernambuco. O movimento recebeu
apoio das classes operárias e do Partido
Comunista. A proposta previa alta
majoração de tributos, como o que
incidia sobre vendas e consignações,
entre outras medidas consideradas
impopulares. Todavia, apesar da
pressão, o polêmico instrumento de
política fiscal entraria em vigor. A Lei
nº 2617, de 27 de novembro, institui o
Código Tributário do Estado, destinado
a regular as disposições legais referentes
ao sistema de tributos de Pernambuco,
fixando as normas para o lançamento,
a arrecadação e fiscalização de cada
imposto, inclusive quanto ao processo
fiscal e as penalidades a serem aplicadas.
O texto publicado na íntegra ocupou 55
páginas da edição do dia 28 de novembro.
companheiros”. Revela-se sensibilizado
com o governo pelas “prontas
providências” tomadas em socorro das
vítimas e “ainda estendendo, através
da Loteria do Estado, na pessoa do dr.
Fernando Lacerda, digno dirigente
dessa autarquia”, toda a assistência
jurídica e social a fim de que as famílias
enlutadas recebessem o necessário
auxílio material, o que foi prestado com
“humanidade e espírito de solidariedade
cristã”. Agradece em nome de todos
os associados a entrega das casas às
famílias das vítimas. (30 de setembro)

Quadro único
A Lei nº 2622, promulgada pelo Governo
do Estado, institui o Quadro Único do
Estado, compreendendo a totalidade dos
serviços nos quais se acham integrados
os diferentes grupos ocupacionais.
(23 de dezembro)

4 de janeiro - O pintor
Cândido Portinari entrega
os painéis de Guerra e Paz
à Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.
25 de fevereiro -Nikita
Kruschev denuncia os
crimes de Stálin durante o
Congresso Comunista.
2 de março - Marrocos
declara independência da
França.
20 de março - Tunísia ganha
independência da França.
19 de abril – A atriz Grace
Kelly se casa com o príncipe
Ranier III, na Catedral de São
Nicolau, em Mônaco.
Maio - O romance Grande
sertão: veredas, de
Guimarães Rosa, é lançado.
26 de julho - O presidente do
Egito, Gamal Abdel Nasser,
nacionaliza o Canal de Suez.
7 de agosto – Caminhões
do Exército carregados
de dinamite explodem no
centro de Cali, na Colômbia,
matando quatro mil pessoas
e ferindo outras 12 mil.
14 de agosto – Bertold Brecht
morre de ataque cardíaco
enquanto escrevia crítica
à peça Esperando Godot, de
Samuel Beckett.
9 de setembro - O cantor
Elvis Presley (foto) aparece,
pela primeira vez, na
televisão americana.
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Recife dividido
Para efeito de recolhimento de imposto
e de taxas à Diretoria de Rendas da
Capital, o Decreto nº 310, publicado
em 23 janeiro, divide o Recife em seis
distritos de arrecadação. O 1º distrito
compreende Recife, Santo Antônio, São
José, Cabanga, Pina e Boa Viagem; o 2º,
Boa Vista, Santo Amaro, Caminho Novo,
Chora Menino, Derby, Capunga e Graças;
o 3º, Afogados, Jiquiá, Estância, Areias,
Barro, Tejipió e Coqueiral; o 4º, Madalena,
Prado, Torre, Aflitos, Iputinga, Caxangá
e Várzea; o 5º, Encruzilhada, Espinheiro,
Hipódromo, Campo Grande, Arruda, Água
Fria e Beberibe; e o 6º, Casa Amarela,
Tamarineira, Arraial, Casa Forte, Monteiro,
Poço da Panela, Apipucos e Dois Irmãos.

Noronha é da União

JC isento

O primeiro bispo

Na conformidade da Lei º 2658, de
1º.3.57, a edição do Diário Oficial do dia
2 de março informa que coube ao Estado
de Pernambuco uma indenização de Cr$
50 milhões pela cessão do Território de
Fernando de Noronha à União (Lei Federal
nº 3803, de 30 de junho de 1936).

A Lei nº 2666 autoriza o Poder Executivo
a conceder à Empresa Jornal do Commercio
dispensa do imposto de transmissão
de propriedade intervivos, referente a
terreno, na Rua do Lima, no Recife, o qual
será doado, pela Prefeitura, para instalação
de uma estação de TV. (5 de abril)

A Lei nº 2627, de 4 de maio,
autoriza o chefe do Poder
Executivo a auxiliar com Cr$ 50
mil a prefeitura de Afogados da
Ingazeira nas despesas de posse
do primeiro bispo e instalação da
diocese. (5 de maio)

O Decreto nº 315 autoriza a Telephone
Company of Pernambuco Ltd a majorar
taxa de telefone na base de Cr$ 30,00
para os aparelhos comerciais e Cr$ 20,00
os de uso residencial, a partir de 1º de
março. O aumento é justificado pela
necessidade de fazer face às despesas
resultantes da nova lei de salário mínimo
que obriga o reajuste salarial dos
empregados da empresa. (14 de março)
Pelo Decreto nº 325, fica a Pernambuco
Tramways & Power Company Ltd.
autorizada a majorar para Cr$ 2,26 a
tarifa básica do preço do gás fornecido
pela concessionária no município do
Recife. (18 de maio)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Aumento de preços e o salário mínimo
NOTA: O governo do presidente
Juscelino Kubitschek, frente
a seus compromissos de
campanha, reajustou o salário
mínimo para o maior valor
de sua história desde 1940,
quando entrou em vigor com
valores diferenciados entre os
estados brasileiros. Em agosto
de 1956, o maior valor subiu
58,3% e o menor, 125,2%.
O número de valores distintos
caiu de 34 para 23 e a relação
entre o maior e o menor valor
caiu de 4,33 para 3,01.
A inflação acumulada de
1956 foi de 22,6%.

Cronologia
25 de janeiro - A Índia é
anexada à Caxemira.

FUNDAJ-MEC

25 de março – O Tratado
de Roma estabelece a
Comunidade Econômica
Europeia.
ser doado à Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional de Pernambuco,
para construção de sua sede, o terreno
onde está localizado o edifício 235, em
demolição, na Rua do Imperador Pedro
II. (8 de agosto)

Selagem mecânica
O Decreto nº 346, de 1º.10.57,
regulamenta o processo de selagem
mecânica no pagamento de imposto
sobre vendas e consignação, mediante
o emprego de máquinas de estampar
que ofereçam necessárias garantias
à Fazenda estadual, observadas as
condições estatuídas no decreto.
(2 de outubro)

Estâncias reconhecidas
Caruaru, 100 anos
A Lei nº 2677, de 17.5.57, autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial
de Cr$ 500 mil destinado a auxiliar o
município de Caruaru (foto) nas festas
comemorativas do centenário de sua
elevação à categoria de cidade. O
crédito incidirá sobre as possibilidades
financeiras resultantes de saldos dos
exercícios anteriores. (8 de maio)

Isenção fiscal
O Decreto nº 329, de 19.6.57, regula
a Lei nº 2451, que concede isenção
de impostos a indústrias novas que
venham a se instalar em Pernambuco.
Na conformidade do art. 1º, considera-se sem similar o produto que, por sua
natureza, espécie, composição que seja
diferente de outro já produzido no Estado.
Para gozar da isenção as partes devem
requerer à Secretaria da Fazenda e o
governo baixará decreto. (20 de junho)

Doação à OAB
Pelo Decreto nº 335, fica desapropriado
por utilidade pública para o fim de

Lei reconhece como estâncias
hidrominerais as cidades de Garanhuns
e Custódia, bem como o Distrito de
Fazenda Nova, município do Brejo
da Madre de Deus, Salgadinho, do
município de João Alfredo, e Carrapatos,
do município de Caruaru, respeitadas
as delimitações territoriais fixadas pelas
leis municipais. (7 de dezembro)

Imprensa Oficial
Decreto aprova o regimento da
Imprensa Oficial , com suas secções,
secretarias, atividades e competências.
(12 de dezembro)

Arquivo Público
Outro decreto aprova o Regimento
do Arquivo Público estadual, órgão
subordinado à Secretaria da Justiça.
A esse órgão incumbe a guarda e
conservação dos originais das leis
sancionadas pelo Poder Executivo,
decretos, atos, portarias, regulamentos,
além de documentos de interesse
histórico, processos administrativos
findos, documentos públicos de
qualquer natureza, mapas geográficos
e topográficos levantados pelas
repartições públicas. (21 de dezembro)

15 de maio - O Reino
Unido testa uma bomba
de Hidrogênio, na Ilha da
Páscoa.
6 de julho - Encontro de
John Lennon com Paul
McCartney, pela primeira
vez, em Liverpool,
Inglaterra. Considerado o
marco zero da banda The
Beatles.
25 de julho – A Tunísia se
torna uma república após
250 anos de monarquia.
27 de julho – Aos 16 anos de
idade, Pelé faz sua estreia
na seleção brasileira em
jogo contra a Argentina.
4 de outubro – Os russos
colocam em órbita o
Sputnik I, o primeiro
satélite artificial da Terra.
Ele só retornará no dia 4 de
janeiro de 1958.
3 de novembro – A União
Soviética envia para o
espaço o primeiro ser
vivo: a cadela Laika (foto),
que morreu logo depois
em consequência do
superaquecimento da
cabine do Sputnik II.

19 de dezembro – A
Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN)
aprova a presença de
armas atômicas dos
Estados Unidos na Europa.

1958
Penitenciárias

DIVULGAÇÃO

Datado de 10.12.57, Regimento
da Penitenciária Agrícola
de Itamaracá se destina à
aplicação de normas da
Política Criminal no tocante à
execução das penas privativas
da liberdade que tenham
sido impostas aos detentos
e reclusos, preparando-os
através do trabalho disciplinar
à aprendizagem de letras, artes
e ofícios, para a sua volta à
sociedade. (1º de janeiro)
A Casa de Detenção do Recife,
subordinada à Secretaria
da Justiça, é destinada ao
recolhimento de detentos
condenados à pena restritiva
de liberdade bem como
indiciamento de presos em
flagrante. Também serão
recolhidos, de acordo com
o art. 2º, os indivíduos
apresentados pelos cônsules e
autoridades militares de terra,
mar e ar. (11 de janeiro)

Escolinha de Arte
O Departamento de Extensão
Cultural e Artística anuncia,
em 19 de março, uma exposição
de desenhos, gravuras e
pinturas de crianças alemãs. A
mostra é aberta ao público na
Escolinha de Arte, da Rua do
Cupim, tendo sido convidados
diretores de grupos escolares e
professores interessados. Uma
mestra orientará os visitantes.
A edição do dia 23 de março
anuncia estágio naquele
Departamento, autorizado
pela Secretaria de Educação,
para 20 professores primários
do Interior, nos setores
especializados de Música,
Canto Orfeônico, Teatro
Escolar e Atividades Artísticas.

A primeira Copa do Mundo
No alto da 1ª página, nota oficial informa que “por determinação do Governo
do Estado e em homenagem à Delegação Brasileira de Futebol, vencedora do
Campeonato Mundial realizado recentemente na Europa, e que transita amanhã
por esta capital, o ponto será facultativo nas repartições públicas e autarquias”.
(2 de julho)
NOTA: Na Copa do Mundo de Futebol, na Suécia, de 8 a 29 de junho, o Brasil sagrou-se o campeão na partida do dia 29, no último jogo com os anfitriões, no
Estádio Rasunda, lotado por 50 mil pessoas.

Seca assola o Nordeste
O Decreto nº 395, de 25 de
“Finalmente, o dia de São José chegara.
março, diante da calamidade Chegara e se fora, sem que as chuvas
pública em consequência
caíssem. A impassibilidade da natureza
da prolongada estiagem,
era um aviso. Em seguida, uma ordem
determina a abertura de
crédito extraordinário ad
inaudível, transmitida de ouvido em
referendum da Assembleia
ouvido, percorrera todo o Nordeste.
Legislativa, de Cr$ 20
Era como um telégrafo sem fios que
milhões, para ocorrer as
comandasse: ‘Salve-se quem puder!’”
despesas com um plano de
trabalho destinado ao amparo
das populações atingidas pela Juscelino Kubitschek, no livro Por que construí Brasília,
sobre a seca de 1958 no Nordeste
seca. (26 de março)
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1º de fevereiro - Os Estados
Unidos lançam o Explorer 1,
o primeiro satélite.
30 de junho – O presidente
Juscelino Kubitschek
inaugura as primeiras obras
em Brasília: o Palácio da
Alvorada; o Brasília Palace
Hotel e a Igrejinha Nossa
Senhora de Fátima.
10 de julho - Chega de
saudade, letra de Vinicius de
Moraes e música de Antônio
Carlos Jobim, é gravada pela
primeira vez por Elizeth
Cardozo. É considerado o
primeiro registro fonográfico
(foto) da bossa nova.

Campanha memorável
Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco publica, na edição de
1º de outubro, comunicado “para
prevenir embaraços ao exercício do
voto pelos eleitores” no pleito do dia
3. Acompanha as instruções a relação
das zonas e seções eleitorais.
NOTA: A eleição de 1958 para
o Governo de Pernambuco foi
uma das mais marcantes da
história política do estado. A
grande coalizão composta pela
UDN, setores do empresariado
industrial, representações de
esquerda, inclusive comunistas, foi
construída em torno de um acordo
desenvolvimentalista e lançou a
chapa composta pelo industrial e

Semana da criança
O Departamento de Educação Primária
avisa que a Semana da Criança terá, além de
exposição e teatro de fantoches, temas
em debate como A criança que trabalha,
A criança desajustada, A criança doente, A
criança que brinca, A criança dos orfanatos.
Também haverá exibição de filmes
nas escolas, onde o Departamento de
Trânsito fará palestras sobre A criança e o

usineiro Cid Sampaio (UDN), que
saía do anonimato político para
sua primeira disputa eleitoral. Cid
venceu, com 59,68% dos votos, o
candidato Jarbas Maranhão (PSD).
No Recife, o resultado foi esmagador,
já que as Oposições Unidas
conquistaram quase 80% dos votos.
No interior, tradicional reduto
pessedista, o candidato da situação
também perdeu: enquanto a oposição
conquista 51,32% dos votos, Jarbas
Maranhão alcança 48,68%. Estava
quebrada a hegemonia política de 20
anos do PSD em Pernambuco. Pouco
depois da diplomação dos eleitos,
o governador Cordeiro de Farias
renuncia, um mês antes da conclusão
de seu mandato.
trânsito, orientando a meninada a como se
comportar na rua. (9 de outubro)

Escola de polícia
O Decreto nº 426 cria na Secretaria de
Segurança Pública a Escola de Polícia de
Pernambuco, destinada à formação básica
e aperfeiçoamento de guardas civis, fiscais
de veículos, investigadores, escrivães e
comissários. (14 de outubro)

14 de julho – Iraque vive um
golpe militar e o rei Faisal II é
assassinado.
20 de julho – O presidente
norte-americano
Eisenhower cria a National
Aeronautics and Space
Administration (Nasa), a
agência espacial americana.
20 de setembro - Martin
Luther King é esfaqueado
por uma mulher com
problemas mentais.
9 de outubro – O cirurgião
cardíaco sueco Ake Senning
implanta o primeiro
marca-passo em um
paciente de 40 anos de
idade.
9 de outubro - Morre o Papa
Pio XII.
21 de dezembro - O general
De Gaulle é eleito presidente
da França.
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Incentivo à leitura

assegurar boa compreensão
do que é lido; aperfeiçoar a
expressão”. (8 de abril)
Na mesma data é anunciado
o Curso de Ciências Sociais,
dentro da programação
experimental do Curso
Complementar, visando a
socializar a criança, favorecendo
a sua integração nos diferentes
grupos sociais e as relações
harmônicas progressivas
nesses grupos. O objetivo
principal é propiciar à criança
a complementação de seus
conhecimentos sobre a Terra e o
Universo, especialmente sobre o
seu país.

DIVULGAÇÃO

O Instituto de Pesquisas
Pedagógicas anuncia os
Programas Experimentais a serem
adotados nas escolas primárias
de Pernambuco, na área
de Linguagem. Nesse curso
complementar, “objetivando
o ensino da leitura, a meta é
ampliar o campo da leitura
do aluno introduzindo novas
variedades de livros, como os
de viagens, ciências, geografia,
história, artes, literatura. Visa,
também, fortalecer a capacidade
de ler, oralmente e em silêncio,
tornar permanentes os bons
hábitos de leitura, pelo estímulo
da procura do livro fora das
horas de trabalho da classe;

INSTITUTO MIGUEL ARRAES

Arraes prefeito
Estiagem prolongada
Lei autoriza o chefe do Poder
Executivo a abrir crédito especial
de Cr$ 10 milhões destinado
a socorrer as vítimas da seca
nos municípios atingidos pela
estiagem prolongada, ficando a
sua aplicação a cargo do Governo
do Estado. Desse crédito, 50%
serão aplicados na conclusão de
açudes municipais e o restante
na construção de obras novas.

(28 de junho) O governo, tendo
em vista o disposto na Lei nº
3407/59, abre crédito especial
de Cr$ 10 milhões para atender
os flagelados nos municípios
assolados pela seca que “vem
atingindo uma parte da Zona
Sertaneja de Pernambuco”,
correndo as despesas por conta
da disponibilidade financeira do
estado. (16 de julho)

“O governador, no uso de suas atribuições,
resolve exonerar, a pedido, o bacharel Miguel
Arraes de Alencar do cargo de secretário de
estado dos Negócios da Fazenda, que vinha
exercendo em comissão”. Com a assinatura
do ato pelo governador recém-eleito Cid
Sampaio, publicado na edição de 22 de agosto,
Arraes ficou dispensado da pasta que vinha
ocupando pela segunda vez.
NOTA: Indicado candidato a prefeito pela
Frente do Recife, uma aliança de esquerda e
nacionalistas independentes abrigados em
partidos menores, Miguel Arraes disputou o
pleito de 2 de agosto e venceu com mais de
50% dos votos válidos, concorrendo com
Antônio Alves Pereira.

Cronologia

ARQUIVO CEPE

1º de janeiro – O
presidente cubano
Fulgencio Batista é
deposto pelo Movimento
26 de Julho, que tinha
como líderes Fidel Castro
e Che Guevara (foto).

Sudene é criada
Seis deputados estaduais encaminham
requerimento para que seja enviado
“em forma de apelo” telegrama
aos líderes dos grandes partidos e
às representações de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia,
Piauí e Maranhão com assento
na Câmara Federal, pedindo a
aprovação do projeto oriundo do
Senado que cria a Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
-Sudene. No requerimento, aprovado
e publicado na edição do Diário do
Legislativo, de 8 de outubro, a mensagem
a ser encaminhada à bancada
nordestina apela para que,“nesta hora
cruciante em que tudo se vislumbra
negro para o povo do Nordeste”,
seja rejeitada emenda que exclui o
Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca - DNOCS da fiscalização
da futura Superintendência. “Não
se concebe órgão moralizador
da estirpe da Sudene, alicerçado
pelo espírito de honestidade, em
benefício dos nordestinos até então
espoliados, fique relegado ao plano
secundário, voltando o famigerado

DNOCS a causar mais vítimas,
infelizmente nossos irmãos flagelados,
enriquecendo inescrupulosos”, diz
o texto proposto pelos deputados
estaduais Assis Barros, Andrade Lima,
Pedro Pires, Dídimo Guerra, Otávio
Gonçalo e José Marques da Silva.
NOTA: A Sudene, criada pela Lei nº
3.692, de 15 de dezembro de 1959, foi
uma forma de intervenção federal no
Nordeste, com o objetivo de promover
e coordenar o desenvolvimento da
região. O primeiro secretário da
autarquia foi o economista Celso
Furtado. Dois fatos relevantes
determinaram a imediata criação do
órgão: a seca de 1958, que aumentou
o desemprego rural e o êxodo da
população, e a série de denúncias
que revelaram os escândalos da
“indústria das secas”: corrupção na
administração da ajuda dada pelo
governo federal através das frentes de
trabalho, existência de trabalhadores
fantasmas, construção de açudes nas
fazendas dos “coronéis” etc. No centro
das denúncias estava o DNOCS, criado
em 1945.

28 de maio – Os macacos
Able e Miss Baker são os
primeiros seres vivos que
conseguem sobreviver no
espaço e retornar à Terra
a bordo do foguete M-18
Júpiter.
10 de junho – Os Estados
Unidos e Cuba rompem
relações diplomáticas.
10 de junho - A China e a
URSS firmam um acordo
nuclear.
23 de junho – A tenista
brasileira Maria Esther
Bueno é primeira sulamericana a vencer
o torneio de tênis de
Wimbledon, na Inglaterra.
8 de agosto - Inundação
da Ilha de Formosa
(Taiwan): mais de dois mil
mortos.
17 de novembro – Morre,
aos 72 anos de idade, o
maestro e compositor
Heitor Villa-Lobos.
20 de novembro – A
Declaração Universal
dos Direitos da Criança
é aprovada pela
Organização das Nações
Unidas.

Anos dourados
acentuam exclusão
Índices surpreendentes de urbanização e crescimento econômico-industrial
brasileiro concentrados no centro-sul aumentaram as diferenças regionais
Flávio Weinstein Teixeira
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memória construída
sobre os anos 50 tem
sido marcada por
um tom edulcorado,
de anos dourados.
Anos de desenfreado otimismo
com o desenvolvimento industrial, da construção de Brasília,
de intensa urbanização, de novas
bossas e sociabilidades. Anos,
enfim, em que o destino manifesto do Brasil – ser grande – parecia estar se materializando.
Como toda memória, também esta tem o seu quê de seletividade. O Brasil, por certo,
registrou índices surpreendentes
de urbanização e crescimento
econômico-industrial. Mas foi
precisamente nesses anos, e em
decorrência da intensa concentração de investimentos no centro-sul do país, que as diferenças
regionais se ampliaram e se tornaram mais gritantes. Sintomaticamente, é neste exato momento
da história brasileira que se passa
a atribuir ao Nordeste o estigma
de região-problema, revestindo-a com os signos do atraso, de
região que dificultava (e, no limite, impedia) o pleno desenvolvimento nacional.
Pernambuco, ainda que fosse
o estado mais industrializado e de
economia mais forte fora do sul-sudeste, não escapou a essa sina.

Pelo contrário, como afirmou um
jornalista da época, tomando de
empréstimo a afirmação de eminente economista (padre L. J.
Lebret) que havia prestado uma
consultoria para o Governo do
Estado, para quem o Recife era a
metrópole regional do Nordeste:
já que “o Nordeste é um oceano
de necessidades e de misérias,
segue-se que nós somos a capital
desse mundo marginal”. Ademais, com o fortalecimento dos
investimentos industriais, sobretudo em São Paulo, as antigas
indústrias situadas em Pernambuco (no Recife, principalmente) vão sofrer uma concorrência
fatal. Não demorou muito para
que o então relativamente diversificado parque industrial da
cidade, no qual despontava um
significativo setor têxtil (cujas
inúmeras fábricas davam vida
a bairros inteiros: Torre, Zumbi,
Macaxeira, Boa Vista, Várzea,
Santo Amaro), se desestruturasse e, por fim, desaparecesse.
De outra parte, tendo uma
economia ainda muito dependente da produção de açúcar, o
estado presenciou nos anos antecedentes uma inacreditável
concentração de terras em torno
das dezenas de usinas que monopolizavam as melhores terras
da Zona da Mata (João Cabral de

Melo Neto, contemporâneo a
essa transformação, registrou em
poema da época – O rio – a “fome
de terra” das usinas: Vira usinas
comer/as terras que iam encontrando;/com grandes canaviais/
todas as várzeas ocupando).
Junto com isso veio a expulsão
de incontáveis camponeses das
terras que tradicionalmente ocupavam (O canavial é a boca/com
que primeiro vão devorando/
matas e capoeiras,/ pastos e cercados;/com que devoram a terra/onde um homem plantou seu
roçado;/depois os poucos metros/onde ele plantou sua casa;/
depois o pouco espaço/ de que
precisa um homem sentado;/depois os sete palmos/onde ele vai
ser enterrado).
A essa verdadeira desarticulação de uma economia camponesa que vivia nas franjas dos
antigos engenhos, bem como
de seus tradicionais modos de
vida, é que, em boa medida, se
pode atribuir o surgimento do
mais importante e impactante
movimento social da época. Movimento complexo, que rapidamente se espalhou pelo Nordeste
e alguns estados do centro-sul
do país, deve-se às Ligas Camponesas um fato inédito na história brasileira: uma duradoura
(1955-64) e eficiente organização
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O diversificado
parque industrial
pernambucano,
no qual
despontava o
setor têxtil, sofreu
o impacto da
concentração dos
investimentos

dos pobres do campo, que, pela
primeira vez, conseguiram colocar suas demandas na agenda
política do país. Com efeito, muito da centralidade que o tema da
reforma agrária ganhou nos anos
que antecederam o golpe de 1964
decorre da atuação das Ligas.
É preciso, igualmente, considerar o quanto o Recife sofreu
com os efeitos derivados dessas
transformações que se operavam no plano econômico. De um
lado, viu sua população dobrar
num curto intervalo de 20 anos
(1940-60). Sem investimentos
ou obras urbanas capazes de absorver adequadamente esse contingente, a cidade começou a ser
cercada por uma densa periferia
que, em velocidade crescente,
fez brotar infinitos casebres nos
morros que a circundam. Por
outro lado, deve-se considerar
que essa concentração de pessoas com baixo nível de qualificação profissional, analfabetos
na sua maior parte, vivendo de
trabalhos precários, incertos,
mal remunerados, em ambientes

Com o
fortalecimento
de investimentos
industriais,
sobretudo em
São Paulo, as
antigas indústrias
situadas em
Pernambuco
(no Recife,
principalmente)
vão sofrer uma
concorrência fatal

insalubres e impróprios – onde
se verificavam as mais elevadas
taxas de mortalidade infantil do
país –, não podia resultar em
coisa muito diferente: uma aguda
crise social e política. Não espanta que seus intelectuais e poetas
tenham plasmado suas obras
com imagens de vidas severinas,
homens caranguejos, cães sem
plumas, bois serapiões...
É dentro desse quadro de
profundas transformações econômicas e de aguda crise social
que se deram as disputas políticas em Pernambuco, ao longo do
período aqui considerado.
Desde 1937, quando foi indicado por Getúlio Vargas para
ocupar a interventoria em Pernambuco durante o Estado Novo,
Agamenon Magalhães e seu PSD
(Partido Social Democrático) vinham dominando o poder político no estado. Esse domínio manteve-se mesmo após a repentina
morte de Agamenon, em 1952 –
agora, sob a liderança de Etelvino Lins, seu mais dileto auxiliar.
Para tanto, Etelvino engendrou

um arranjo de forças até então
impensável. Ao atrair a segunda
maior agremiação partidária do
Estado (UDN – União Democrática Nacional), e que até aquele
momento fazia uma feroz oposição ao agamenonismo, para um
“governo de conciliação”, Etelvino não só assegurou para si a
eleição de governador (1952-54:
mandato “tampão”, de conclusão do mandato de Agamenon
Magalhães, conforme previa a lei
eleitoral em vigor), como obteve
sucesso ao eleger seu sucessor.
No caso, o general Cordeiro de
Farias (militar gaúcho, na época
comandante do 4º Exército, com
sede no Recife), notório anticomunista, e de excelentes relações com a UDN.
Essas sucessivas vitórias,
resultantes da composição de
forças entre PSD e UDN – e demais partidos satélites –, pode
fazer parecer que os embates
políticos de então se resumiam
a um arranjo entre forças políticas em maior ou menor grau
conservadoras, representantes
que eram das classes proprietárias (rural e urbana) e setores
médios. Nada mais enganoso.
Os anos 1950 foram os anos em
que as esquerdas irromperam
no cenário político do estado
com uma força impressionante. A ponto de mudar o eixo em
torno do qual se organizava a
vida política pernambucana.
Ainda que a primeira vitória
dessas forças de esquerda remonte a 1955, com a eleição de
Pelópidas Silveira para prefeito
do Recife pela recém-constituída Frente do Recife (registre-se,
a propósito, que esta era a primeira vez em toda sua história
que a capital elegia seu prefeito), em pelo menos duas ocasiões anteriores o Recife e cidades vizinhas (Olinda e Jaboatão)
já haviam evidenciado suas
preferências por candidatos saídos dos quadros das esquerdas:
em 1947, quando da primeira
eleição ao Governo do Estado
depois do fim do Estado Novo,
o próprio Pelópidas Silveira obteve uma votação no Recife e
seu entorno próxima dos 57%;

em 1952, quando da eleição de
Etelvino Lins, que, como referido acima, reuniu em torno de si
praticamente todos os partidos
políticos, Osório Borba, jornalista pernambucano radicado no
Rio de Janeiro, conseguiu infligir uma significativa derrota a
Etelvino no Recife e Olinda. A
vitória de Pelópidas em 1955,
por sua vez, foi emblemática:
sua votação foi duas vezes maior
que a soma de votos de seus três
opositores, dos quais um era
filho do já falecido Agamenon
Magalhães e outro já havia sido
prefeito da cidade.
Até mesmo a eleição de Cid
Sampaio (1958) precisa ser vista
dentro desse ascenso das forças de esquerdas. Com efeito,
tendo emergido como liderança
político-empresarial ao final do
mandato de Cordeiro de Farias,
quando, em nome do Centro das
Indústrias de Pernambuco, entidade da qual era o presidente,
liderou o lockout dos empresários
(que contava, também, com o
apoio da Associação Comercial
de Pernambuco e de um sem-número de sindicatos de trabalhadores, o que deu ao movimento um caráter de greve
geral), contra a adoção do novo
Código Tributário que o Governo
do Estado havia enviado para a
Assembleia Legislativa, Cid Sampaio despontou como um qualificado quadro político. A presença de sindicatos de trabalhadores
apoiando esse movimento foi o
sinal para sua aproximação com
importantes lideranças da esquerda (PCB, PSB e outras agremiações menos expressivas). De
tal sorte, que, quando da eleição
à sucessão do governador Cordeiro de Farias, Cid sai candidato
pela UDN com apoio explícito
das esquerdas, que tinham em
Pelópidas Silveira (candidato
a vice-governador), Francisco
Julião (principal líder das Ligas
Camponesas e candidato a deputado estadual) e Miguel Arraes
(candidato a deputado estadual),
seus maiores fiadores.
Se eram os nomes de Pelópidas Silveira e Francisco Julião que
até então atraíam para si as aten-
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ções no campo das esquerdas,
será, todavia, Miguel Arraes que,
a partir daí, se constituirá em
sua principal referência. Arraes
conquistou uma posição de destaque na esquerda brasileira em
razão da liderança que exerceu e
das posições que defendeu, num
período de intenso acirramento
da luta política no Brasil. Já como
deputado estadual em duas legislaturas (1950-54 e 1954-58),
teve uma atuação que o destacou como um parlamentar profundamente sintonizado com as
causas nacionalistas e populares.
Mas foi como prefeito do Recife
(1959-62) e, logo em seguida,
como governador de Pernambuco (de janeiro de 1963 a março de
1964), que Miguel Arraes logrou
dar um aspecto popular a suas
administrações. Não foram mais
que quatro anos à frente dos
executivos municipal e estadual,
mas suas iniciativas o projetaram
como uma liderança de esquerda
de dimensão para além do meramente regional. De fato, em meio
à complexa e polarizada disputa

política que antecedeu o golpe
de 1964, o nome de Arraes passou a ser seguidamente lembrado como um candidato de peso à
sucessão de João Goulart.
Dentre as iniciativas que caracterizaram sua administração
à frente da prefeitura, cabe sublinhar a criação do MCP (Movimento de Cultura Popular). Ou,
mais precisamente, da orientação seguida por essa entidade.
Ao aliar um extenso programa de
valorização da cultura popular −
as festas, rituais e artes de fazer
do povo − a uma inédita preocupação com a educação (alfabetização) de jovens e adultos trabalhadores, o que o MCP fez foi
inaugurar uma nova modalidade
de ação política. Uma ação que,
mediada pelo campo cultural,
prometia projetar-se duplamente
no cenário político. De um lado,
ao retirar do iletramento porções
crescentes de trabalhadores, o
MCP qualificava-os para o exercício básico da cidadania política,
pois lhes conferia a competência requerida para o exercício do

voto. De outra parte, o que tornava tudo isso mais preocupante
era o método de que se serviam.
Os alunos − vale lembrar: jovens
e adultos trabalhadores da periferia do Recife −, ao invés das
cartilhas de ABC tradicionais,
eram confrontados com um material didático contendo frases do
tipo: “Povo vs. voto. O voto é do
povo”, ou “Um trabalhador, num
sindicato de trabalhadores, é um
homem forte”, ou ainda “Fome,
doença, desemprego e analfabetismo são alguns dos males sociais do Nordeste”.
Com sua vitória ao Governo
do Estado, Arraes deu início aos
decisivos 14 meses de governo
que o marcariam como uma liderança de envergadura nacional. Foram meses especialmente
conturbados. É fato que em todo
o país se fazia sentir a escalada
da polarização política. Em Pernambuco, entretanto, o acirramento de posições parecia assumir um tom mais dramático,
mais paroxístico, com invasões
de propriedades rurais, greves
monstruosas, passeatas, proclamações públicas, contrapondo-se às costumeiras formas de
dominação: capangagem, intimidação, compadrio, controle
das informações − acrescidos de
alguns outros: lockout, boicote,
ameaça de intervenção federal −
que se fizeram necessários a fim
de compensar a perda do controle das instâncias básicas de poder judiciário e aparato policial
repressivo que, desde sempre,
estiveram submetidos aos interesses das classes proprietárias
e que, agora, já não lastreavam
incondicionalmente a manutenção do status quo. Fazendo uso da
força das instituições públicas,
o governo Arraes colocou a luta
política num novo patamar. A
favor de quem, até então, só conhecia a face repressiva do Estado brasileiro.
Longe das concepções edulcoradas do mundo, o Brasil mais
parecia um campo de batalha
nessa passagem dos anos 1950
para a década de 1960. Pernambuco, pelo menos, ardia
em chamas.

As Ligas
Camponesas
foram uma
duradoura
(1955-1964)
e eficiente
organização
dos pobres do
campo, que pela
primeira vez
conseguiram
colocar suas
demandas na
agenda política
do país
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primeira metade da década foi só otimismo e esperança. Brasília e a bossa nova pareciam dizer que daríamos certo. Com
a criação da Sudene, até o Nordeste se redimiria. O MCP alfabetizava e conscientizava jovens e adultos. Os camponeses

passaram a ganhar salário mínimo; as Ligas Camponesas queriam mais. Estu-

dantes recitavam Thiago de Mello e Geir Campos, clamando por justiça social.
O TPN – Teatro Popular do Nordeste encenava Dias Gomes e discutia Brecht. Na
esquina da Sertã, a esquerda acenava com a Revolução Cubana, a direita respondia com a Aliança para o Progresso. Em salas sombrias, homens taciturnos
teciam planos sinistros.
Então, os generais, insuflados pela grande Imprensa e o patronato e com
o apoio incisivo de amplos setores da classe média, se levantaram contra as
tímidas, se bem que barulhentas, reformas anunciadas. No dia do golpe, uma
passeata de estudantes chegou à Av. Dantas Barreto. Um piquete militar abriu
fogo contra os jovens: Jonas Albuquerque e Ivan Aguiar tombaram. Foram as
primeiras vítimas do novo regime. Vieram as prisões, as cassações, as torturas.
Os anos dourados viraram anos de chumbo. O Recife tinha, em 1960, 797.234
habitantes, e começava a inchar recebendo 11 mil imigrantes por ano. A mocambaria não cessava de crescer. O povão fincava-se diante da televisão recém-inaugurada e bombardeado por mensagens patrióticas e consumistas esperava
por dias melhores, com a esperança cega dos oprimidos.

Indústria de leite

Lei autoriza o Governo de
Pernambuco a organizar uma
sociedade de economia mista
por ações com a denominação
de Indústria de Laticínios
de Pernambuco Sociedade
Anônima – ILPE, destinada
à industrialização do leite. O
capital da ILPE será de Cr$ 30
milhões dividido em ações de
Cr$ 1 mil cada. (8 de junho)
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Barreiros, 100 anos
Lei autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito especial de Cr$
500 mil destinado ao custeio
das solenidades comemorativas
do centenário do município de
Barreiros no dia 19 de julho.
(15 de julho)

Maternidade
O Poder Executivo está
autorizado, por lei, a
abrir crédito especial até
Cr$ 5 milhões para início
da construção de uma
maternidade no “arrabalde de
Casa Amarela, no município do
Recife”. (8 de julho)

Desapropriação
Decreto determina a
desapropriação, por
interesse social, do conjunto
agroindustrial Usina José
Rufino, com as terras
integrantes desse conjunto
e dos engenhos Barbalho,
Novo Malakoff, Mato Grosso,
Molinote, Pirapama, Trapiche,
Mataripe, São João, São Pedro,
Pau Santo Serra e Retiro. Tais
bens desapropriados são
atribuídos à Coperbo a fim de
instalar, em uma parte dessas
terras, a fábrica de borracha
sintética, reservando-se outras

partes para o Distrito Industrial
e para a colonização por
intermédio da Companhia de
Revenda e Colonização.
(30 de setembro)

Presídios
Aprovado Regulamento
Penitenciário do Estado, o
qual passa a ser adotado na
Casa de Detenção do Recife,
Penitenciária Agrícola de
Itamaracá e Colônia Penal
de Mulheres Delinquentes.
Segundo o Regulamento, o
tratamento penitenciário
deverá ser adequado à
personalidade de cada
recolhido, atendendo ao
critério de individualização da
pena. (19 de novembro)

Chuvas torrenciais
Prefeitos dirigem mensagens telegráficas
ao governador Cid Sampaio comunicando
o estado de calamidade pública de seus
municípios. Em Serra Talhada, ruíram 30
prédios e a população ficou em pânico; em
Vertentes, o açude do Povoado de Chã do
Carmo arrombou; em Afogados da Ingazeira,
é comunicado que “choveu torrencialmente”.
Em Garanhuns, as chuvas nas cabeceiras
do Rio Canhoto provocaram uma enchente
“sem precedentes, e a pobreza, segundo a
mensagem, está em situação lamentável”,
enquanto em Serrita 22 açudes e 19 barragens
arrebentaram. Em Parnamirim, a enchente do
Rio Brígida atingiu “terrivelmente” a cidade.
Por sua vez, em Bom Conselho, pontes e
bueiros ruíram e em Bom Jardim é calamitosa
a situação. (25 de março)

Cronologia

População

1º de janeiro - Entra em
circulação o jornal Folha
de S. Paulo.

Brasil: 70.624.622
Pernambuco: 4.136.900
Fonte: IBGE

5 de abril – Ben Hur,
protagonizado por
Charlton Heston,
conquista onze Oscar. Um
recorde histórico à época.

Brasília, nova capital

NOTA: Desde a primeira Constituição
Republicana, de 1891, havia um
dispositivo que previa a mudança da
capital federal do Rio de Janeiro para o
interior do país, determinando como
“pertencente à União, no Planalto

Central da República, uma zona de
14.400 quilômetros quadrados, que será
oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura capital federal”.
No ano de 1955, durante um comício
na cidade goiana de Jataí, o então
candidato à presidência, Juscelino
Kubitschek, foi questionado por um
eleitor se respeitaria a Constituição,
interiorizando a capital federal, ao que
Juscelino afirmou que a transferiria.
Eleito, Juscelino estabeleceu a
construção de Brasília como “metasíntese” de seu “Plano de Metas”.
O traçado de ruas de Brasília obedece
ao plano piloto, a partir de um anteprojeto
do arquiteto Lúcio Costa. O arquiteto
Oscar Niemeyer projetou os principais
prédios públicos da cidade e teve como
um dos colaboradores de sua equipe
o engenheiro e poeta pernambucano
Joaquim Cardozo. A cidade de Brasília foi
inaugurada em 21 de abril.

Jânio Quadros é eleito
O governador Cid Sampaio recebe
mensagens de toda parte, felicitando-o
pela vitória de Jânio Quadros nas urnas.
Do Rio de Janeiro, o Movimento Popular
Jânio Quadros saúda o grande líder
nordestino pela vitória extraordinária
obtida em Pernambuco; mais mensagens
do Rio, de Fortaleza onde, segundo foi
comunicado, durante ato público o nome
de Cid Sampaio foi anunciado como líder
inconteste do Nordeste. As mensagens
continuam chegando de Umbuzeiro,
Itabaiana e Campina Grande, na Paraíba,
de Surubim, Petrolina e de outros
municípios pernambucanos na mesma
direção: atribuindo ao governador o
sucesso de JQ nas urnas nesta região.
(13 de outubro) Tendo tomado
conhecimento de que seria alvo das

homenagens dos servidores públicos
de seu estado pela vitória de Jânio
nas urnas, o governador Cid Sampaio
divulga nota na edição do dia 16 dizendo
ser pouco afeito a manifestações de
caráter pessoal e que a vitória pertence
a todos como afirmação da democracia,
convidando-os a participar das
comemorações da vitória.
NOTA: Jânio da Silva Quadros foi eleito
em 3 de outubro com uma expressiva
vitória. Os principais nomes em
disputa com o candidato da UDN
foram o marechal Teixeira Lott pelo
PTB e Ademar de Barros, do PSP. Jânio
empolgou a população, prometendo
acabar com a corrupção, equilibrar as
finanças públicas e diminuir a inflação.

1º de agosto - The
Beatles apresentam-se
pela primeira vez em
Hamburgo, Alemanha.
Nessa altura a banda
era composta por John
Lennon, Paul McCartney,
George Harrison, nas
guitarras e vocais, Stu
Sutcliffe no baixo e Pete
Best na bateria.
7 de agosto – Em resposta
às medidas econômicas
adotadas pelos Estados
Unidos, Fidel Castro
determina que as
propriedades norteamericanas em Cuba
sejam ocupadas.
REPRODUÇÃO

Requerimento 1547 à Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado,
publicado em 23 de abril, no caderno
Diário do Legislativo, para que seja
consignado em ata, “caloroso voto”
de congratulações e de aplausos ao
presidente Juscelino Kubistscheck
pela mudança da capital federal
para o Planalto Central do Brasil. Em
seguida, a justificação ressalta que a
transferência “atende a uma velha
aspiração daqueles que só acreditam
em um Brasil realmente grande e forte
economicamente, quando as riquezas
daquela região estiverem sendo
exploradas em toda a sua plenitude”.

3 de maio – Lançamento,
nos EUA, da pílula
anticoncepcional oral
Enovid-10, que provocaria
uma revolução nos
hábitos sexuais de grande
parte do mundo.

9 de novembro – EUA
elegem John Kennedy
(foto), seu primeiro
presidente católico.
18 de novembro - Éder
Jofre é campeão mundial
dos pesos-galo.

1961

Presidente da República

Jânio da Silva Quadros
31/1/1961 a 25/8/1961
Ranieri Mazzilli (interino de 25/8 a 7/9)

Drama no Porto do Recife
Requerimento de Francisco Julião
e mais nove deputados estaduais
a Assembleia Legislativa de
Pernambuco consigna em ata voto
de congratulações com o almirante
Augusto Roque Dias Fernandes,
comandante do 3º Distrito Naval,
o vice-governador em exercício
Pelópidas Silveira e o coronel José
Costa Cavalcanti, secretário de

Colonização
O Decreto nº 572 aprova o
Regulamento da Companhia
de Revenda e Colonização
de Pernambuco, visando
fixar em núcleos as famílias
de agricultores previamente
selecionadas, dando-se
preferência às residentes nas
zonas situadas nas regiões secas
de Pernambuco, e atingidas
pelo flagelo da estiagem.
Não exclui a possibilidade
de participar agricultores de
outros estados e estrangeiros na
proporção julgada conveniente.
(23 de março)

Carlos Pena Filho
Lei autoriza abertura
de crédito especial
de Cr$ 200 mil para
custear a construção
de um túmulo
destinado aos restos
mortais do poeta
Carlos Pena Filho (foto).
NOTA: Um dos mais
importantes poetas
pernambucanos da segunda
metade do século 20, Carlos
Pena Filho morreu aos
31 anos em um acidente
automobilístico, no Recife, em
10 de junho de 1960.
(9 de maio)

Segurança Pública, “por sua absoluta
correção, altivez e seriedade na
conduta das operações que resultaram
no acostamento do paquete Santa
Maria” e o desembarque, no Porto
do Recife, de seus passageiros e
tripulantes, “ante o povo empolgado
pelo glorioso feito histórico do
Capitão Henrique Galvão e seus
bravos comandados”. (7 de fevereiro)

A renúncia de Jânio e a crise
O governador Cid Sampaio, em
proclamação publicada na edição do
Diário Oficial de 31 de agosto, reafirma
sua fidelidade à Constituição e à
democracia, por entender que através
desse regime “poderemos com
tranquilidade e segurança proceder
as reformas de base e elevar social e
economicamente o nosso povo, sem o
perecimento das liberdades humanas
e permanecendo fieis às tradições
mais autenticamente brasileiras. Por
imperativo da consciência, sou contrário
à ditadura; como brasileiro, não desejo
a guerra civil, com irmãos matando
a irmãos. Quero, para que a Nação
progrida, se esclareça e se emancipe,
a continuidade do regime”, declara
o governador. O pronunciamento
de Cid repercutiu em todo o estado
e foi publicado na edição do dia 5 de
setembro. As mensagens telegráficas
chegaram em quantidade dos vários
municípios pernambucanos, dentre
eles Belmonte, Recife, Pesqueira,
Paulista, Bom Jardim, de felicitações
ao governador por sua posição diante
da crise nacional, em consequência da
renúncia de Jânio Quadros.
NOTA: O governador Cid Sampaio foi
a Brasília inteirar-se sobre a crise que
preocupava a Nação. Com a renúncia do

presidente Jânio Quadros e a ausência
do vice-presidente João Goulart, que
estava fora do país, assumiu legalmente
o governo da República o presidente
da Câmara Federal, deputado Raniere
Mazilli. Na oportunidade, afirmam
os ministros militares que as Forças
Armadas se encontravam unidas
e com fundamento em razões de
segurança nacional, “desaconselham
o regresso ao país do vice-presidente
João Belchior Goulart. Enquanto isso,
o Congresso Nacional procurava uma
fórmula que permitisse a continuidade
do regime. A maioria defendia uma
solução saída do próprio Congresso,
embora com alteração da Constituição
Federal, do que a implantação de um
regime de exceção.
Jânio da Silva Quadros (1917-1992),
iniciou seu mandato em janeiro de
1961 e terminou no dia 25 de agosto
do mesmo ano, com a uma carta de
renúncia. No texto, foram alegadas
“forças terríveis” como o motivo para
a decisão, prontamente aceita pelo
Congresso. Na época, especulou-se
que, na verdade, o presidente pretendia
apenas causar uma comoção popular
e em seguida voltar ao cargo aclamado
pela população.
A crise desencadeada pela renúncia
de Jânio Quadros caminhava para o

Cronologia
Presidente da República
João Belchior Marques Goulart
7/9/1961 a 1/4/1964
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NOTA: O assalto ao paquete Santa
Maria, em janeiro de 1961, foi
chefiado por Henrique Galvão,
capitão do exército português, ligado
ao Diretório Ibérico de Libertação,
numa tentativa de provocar uma
crise política contra o regime de
Salazar. O navio foi avistado por um
cargueiro dinamarquês, que avisou à
guarda costeira americana. Henrique
Galvão decidiu rumar ao Recife e
render-se às autoridades brasileiras,
pedindo asilo político.

Nasce a Coperbo
Nos termos do Decreto nº
636, publicado em 27 de
setembro, o governador do
estado decreta: “É reconhecida
de alta essencialidade
para o desenvolvimento
econômico básico do estado
a implantação da Fábrica de
Borracha Sintética, a cargo da
Companhia Pernambucana de
Borracha Sintética – Coperbo,
sociedade anônima de
economia mista do Estado de
Pernambuco”.

Juventude operária
Lei autoriza abertura de
crédito especial de Cr$ 60
mil, para auxílio à delegação
pernambucana da Juventude
Operária Católica (JOC) na
aquisição de passagens, “cuja
delegação se fará representar
no Estado da Guanabara,
quando da realização do
Congresso Internacional de
Jocistas, oportunidade em
que serão debatidos assuntos
relacionados à união da
Juventude Operária no
caminho da Santa Igreja
Católica.

Colônia penal
impasse. As lideranças políticas do Congresso
decidiram fazer tramitar com a máxima
urgência uma Emenda Constitucional para
introduzir no país o sistema parlamentar de
governo. A proposta foi votada e venceu pelo
placar de 233 votos a 55. Tropas legalistas
garantiram a posse de João Goulart (foto) em
7 de setembro. No dia seguinte, teve início os
trabalhos do primeiro gabinete parlamentarista
da história da República brasileira, com o
deputado Tancredo Neves como primeiroministro. A crise estava, por enquanto, debelada.

A Colônia Penal de Mulheres
Delinquentes, funcionando
em dependência anexa
ao Asilo do Bom Pastor,
no Recife, passa a ter
autonomia administrativa e a
denominação de Colônia Penal
Feminina, ficando subordinada
diretamente à Secretaria
da Justiça. À Congregação
de N.S. de Caridade do
Bom Pastor D´Angers, será
entregue a administração do
estabelecimento.
(3 de dezembro)

3 de janeiro – Rompidas as
relações diplomáticas entre
os Estados Unidos e Cuba.
12 de abril – Yuri Gagarin
(foto) é o primeiro homem
a completar uma volta na
órbita da Terra.

16 de abril - Invasão da
Baía dos Porcos, uma
tentativa frustrada de
um grupo paramilitar
de exilados cubanos
para derrubar o governo
socialista de Fidel Castro.
25 de abril – Criação da
Eletrobras.
5 de maio - Alan B.
Shepard, primeiro
americano no espaço.
31 de maio - Estudantes
da Faculdade de Direito
do Recife convidam
Celia Guevara, mãe de
Che Guevara, para uma
palestra. Proibida pelo
diretor da instituição, a
decisão gerou protestos
dos estudantes que
entraram em greve. O
Exército intervém e cerca
a faculdade com tanques
e metralhadoras.
13 de agosto – Iniciada, na
Alemanha, a construção
do Muro de Berlim.
17 de dezembro - Incêndio
criminoso em circo deixa
500 mortos em Niterói,
Rio de Janeiro. Também
morreram 150 animais.

1962
Bandepe

Direito de greve

Capelania da PM

Pelo Decreto nº 679, publicado
pelo Diário Oficial em 9 de janeiro,
o governador do estado autoriza
a criação de uma comissão
composta dos bacharéis
Evandro Onofre, Estácio
Carlos de Carvalho e João José
Ribeiro, todos promovidos
para efetuar serviços como
assessores jurídicos do governo,
para proceder a organização
do Banco do Estado de
Pernambuco (Bandepe), o qual
sucederá a Caixa de Crédito
Mobiliário de Pernambuco.
Será constituído sob a forma de
sociedade de economia mista
por ações.

Associando-se às
comemorações promovidas
pelas classes trabalhadoras, ao
ensejo do transcurso do Dia do
Trabalho, o Governo do Estado
abre, na Assessoria Sindical da
Secretaria Assistente, concurso
público sobre o Direito de
Greve, dele podendo concorrer
qualquer cidadão brasileiro
residente em Pernambuco,
mediante inscrição por
entidade de classe. (4 de maio)

“A Capelania da Polícia Militar de PE, criada pela
Lei nº 3314, será ocupada por sacerdote nomeado
em comissão pelo Governo do Estado para exercê-la
pelo prazo de três anos, podendo ser reconduzido.
A nomeação recairá em sacerdote devidamente
‘permissionado’ pela autoridade eclesiástica
competente e será feita mediante indicação do
Comando Geral da Corporação.”(28 de agosto).

Educação de base
A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, representada por D.
José Vicente Távora, arcebispo
de Aracaju e presidente do
Movimento de Educação de
Base (MEB), e o Governo do
Estado firmam convênio, aí
incluídos Rádio Planalto, Rádio
Pajeú de Educação Popular e
a Emissora Rural Voz do São
Francisco, comprometendose o MEB a estabelecer no
estado, com sua experiência
em educação de base, através
das Escolas Radiofônicas, a
execução de um plano que
se estende por quatro anos,
durante o que mobilizará parte
dos meios de que dispõe,
especialmente aparelhos
receptores transistorizados e
outros materiais necessários ao
desenvolvimento da execução
do trabalho em toda a área do
estado. O MEB comprometese a fornecer 600 receptores
e cinco veículos para o
desenvolvimento do programa
das Escolas Radiofônicas em
Pernambuco. (24 de fevereiro)

Trabalhadores
Lei autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito de Cr$ 500 mil
para envio da delegação de
Pernambuco ao 1º Congresso de
Lavradores e Trabalhadores do NorteNordeste, na cidade de Itabuna,
na Bahia. Na mesma edição,
outra Lei, autoriza crédito
de Cr$ 500 mil para auxiliar
a Federação dos Círculos
Operários de Pernambuco
com o envio de delegados ao
Congresso Nacional dos Círculos
Operários do Brasil. (10 de julho)
A Lei nº 4417, de 17.9.62,
autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito especial de
Cr$ 500 mil para auxiliar na
realização do Congresso dos
Estivadores do Brasil, a realizar-se
na capital pernambucana.
(18 de setembro)

Coperox
A Lei nº 4488, de 30.7.62,
autoriza o Governo de
Pernambuco a organizar uma
sociedade de economia mista
por ações com a denominação
de Companhia Pernambucana
de Oxigênio (Coperox)para a
produção de oxigênio comercial.
(4 de agosto)

INSTITUTO MIGUEL ARRAES

Cronologia
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2 de abril – Assassinato
de João Pedro Teixeira,
líder da Liga Camponesa
de Sapé, Paraíba, que se
tornaria personagem
do internacionalmente
premiado documentário
Cabra marcado para
morrer, de Eduardo
Coutinho.
24 de maio – O pagador de
promessas, de Anselmo
Duarte, baseado em peça
homônima de Dias Gomes,
recebe a Palma de Ouro
do Festival Internacional
do Filme de Cannes, na
França.

Mais normas para a Educação
O Decreto nº 777 dispõe que os cursos
ginasial e colegial do ensino secundário
mantidos pelo Instituto de Educação de
Pernambuco (IEP) passarão a funcionar
“autonomamente”, constituindo um
estabelecimento que se denominará
Colégio Estadual do Recife. O IEP manterá

exclusivamente os cursos de Formação
de Professores, de Administração e
Inspeção Escolar, além dos cursos de
Especialização do Magistério Público e
outros de especialização que tenham
relação direta com a sua finalidade
específica. (15 de novembro)

Arraes eleito governador
Abertas as urnas das eleições de
outubro, para o Governo do Estado de
Pernambuco, o Diário Oficial, na seção
do Diário da Justiça, passa a publicar, a
partir de 17 de outubro, boletins sobre
a marcha da apuração na capital e no
interior. No total, Miguel Arraes (PST)
conseguiu 264.499 votos (47,98%),
contra 251.146 (45,47%) dados a
João Cleofas (PR). Na disputa, além
de Cleofas, o então deputado federal
e ex-ministro Armando Monteiro
Filho (PRT) também foi candidato,
quebrando a polarização.
NOTA: Em 1962, por conta de
diferenças políticas com Miguel
Arraes, então prefeito do Recife, Cid

Sampaio, àquela altura já rompido
com representantes das classes
trabalhadoras, começou a apoiar a
candidatura de João Cleofas para o
Governo de Pernambuco. Miguel
Arraes, por outro lado, foi indicado
pela Frente do Recife por ser um
nome que melhor aglutinava as
forças populares e significava uma
oportunidade real para promover
as reformas sociais. Arraes teve
como vice o pessedista Paulo
Guerra e apoio, também, de alguns
empresários do setor industrial, entre
eles, José Ermírio de Moraes, que
concorreu a uma vaga no Senado.
Foi a eleição para governador mais
disputada em Pernambuco.

17 de junho – Brasil (foto)
torna-se bicampeão
mundial de futebol ao
vencer a Tchecoslováquia
por 3x1, no Estádio
Nacional do Chile.
5 de julho – Depois
de 132 anos de
colonização francesa,
Argélia conquista a
independência.
5 de agosto – A atriz
Marilyn Monroe é
encontrada morta em sua
residência de Los Angeles.
tendo, ao lado do corpo,
um frasco de calmantes.
21 de novembro – João
Gilberto, Sérgio Mendes
e outros músicos
brasileiros se apresentam
no Carnegie Hall, em Nova
Iorque, e projetam a bossa
nova pelo mundo afora.

1963
Após sua posse no dia 31 de janeiro, no Governo de Pernambuco,
Miguel Arraes recebe mensagens de eleitores, admiradores,
amigos e de outras autoridades. De Belo Horizonte, o governador
Magalhães Pinto saúda o recém-empossado governador
pernambucano, do mesmo modo procedeu, de Brasília, o
presidente João Goulart, informando-se, inclusive, que, na
impossibilidade de seu comparecimento à cerimônia de posse,
havia pedido ao comandante do 4º Exército, general Castelo Branco,
que o representasse. Arraes também é felicitado por Jânio Quadros,
que se encontrava em Londres; pelo ministro da Aeronáutica,
Reinaldo de Carvalho Filho, do Rio; pelo general Albino Silva,
chefe do gabinete militar da presidência da República em Brasília;
por Rubem Berta, presidente da Varig, também do Rio de Janeiro,
dentre outras personalidades. (9 de fevereiro)

Produção de alimento
Nos termos do Decreto
nº 835, o governo institui
o Grupo Executivo de
Produção de Alimento,
diretamente subordinado
ao governador. E justifica a
urgência de sua criação pela
necessidade de imprimir
dinamismo e mobilidade à
execução do programa de
abastecimento alimentar e
de assistência agrícola. O
Grupo fica encarregado de
elaborar documento e propor
ao governador as medidas
necessárias à execução de
melhoramentos como estradas,
açudes, poços, indústria de
beneficiamento capazes de
possibilitar maiores estímulos ao
desenvolvimento da produção
agrícola. (13 de fevereiro)

Comissionados
Em seus “considerandos”, o
Decreto nº 826, de 22.2.63,
justifica a necessidade de
estabelecer regras sobre as
situações jurídicas e atividades
dos assessores e funcionários
comissionados junto ao Governo
do Estado, para a instituição do

Grupo de Assessoria Técnica
(GAT), subordinado à Secretaria
de Governo, com a missão de
elaborar estudos sobre planos
administrativos e projetos
de atividades nos diferentes
setores de ação governamental.
(23 de fevereiro)

Conselho de Educação
A Lei nº 4391 cria o Conselho
Estadual de Educação, composto
de 15 membros, promovidos
pelo governador dentre pessoas
de “notório saber e experiência
em matéria de educação”.
A criação do Conselho é prevista
no artigo 10 da Lei nº 4024, de
20.12.61, que fixa as Diretrizes
e Bases da Educação.
(2 de março)

Varíola
Nos termos do
Decreto nº 852,
o governo institui
junto à Secretaria
de Saúde e
Assistência
Social a Campanha
Estadual Contra a
Varíola.
(17 de maio)

Morre João XXIII
Pelo Decreto nº 855, publicado em 4 de junho,
o vice-governador, no exercício do cargo
de governador do estado, no uso de suas
atribuições, “tendo em vista o falecimento de
Sua Santidade, o papa João XXIII, ocorrido
hoje em Roma, resolve decretar luto oficial
por cinco dias em todo o território de
Pernambuco”. Nessa mesma data, em nota
oficial, assinada pelo secretário do governo,
Hélio Mariano, estabelece que não haverá
expediente nas repartições.
NOTA: Nascido
Angelo Giuseppe
Roncalli (Sotto
Il Monte, 25 de
novembro de 1881
— Vaticano,
3 de junho de
1963), foi Papa
de 28 de outubro
de 1958 até a data
da sua morte.
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Mensagens a Arraes
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23 de janeiro – Decidida
em plebiscito a volta do
Brasil ao presidencialismo,
depois de experiência
parlamentarista.

Isonomia salarial
A Lei nº 4844 estabelece que nenhum
servidor do estado ou de autarquia, que
exerça funções em caráter permanente
e durante pelo menos seis horas diárias,
poderá receber vencimentos de valor inferior
ao nível mínimo de salários decretado pelo
governo federal. Excetuam-se do disposto
nesta norma os servidores contratados
para obras temporárias ou de emergência
que terão seus vencimentos mínimos
determinados de conformidade com o
nível de salário mínimo estipulado pelo
governo federal para a região do estado onde
exercerem suas funções. (11 de julho)

Energia elétrica

Delmiro
Gouveia
Pelo Decreto nº 856, de 7.6.63,
fica denominado Delmiro
Gouveia o Grupo Escolar
localizado em Prazeres, no
município de Jaboatão, a ser
inaugurado pelo Governo do
Estado. Delmiro Gouveia, dotado
de espírito empreendedor,
foi pioneiro no uso da energia
gerada pela Cachoeira de Paulo
Afonso para alimentar sua
indústria de linhas, que passou
a competir com a Fábrica
Correntes. Ele foi assassinado e
nunca foi descoberto o autor
do crime.
Na mesma data, a Secretaria de
Educação e Cultura institui o
Concurso de Monografia sobre
a importância da vida e obra
de Delmiro Gouveia, entre os
alunos do ciclo colegial dos
estabelecimentos de ensino
público e privado do estado.
O primeiro, segundo e terceiro
colocados seriam premiados
com livros.
(28 de junho)

O Decreto nº 874, publicado em 30 de
agosto, considerando a necessidade
“imperiosa” de melhorar a distribuição
de energia elétrica no Recife, e em
atendimento ao que a Chesf havia solicitado
para implantação de uma subestação,
declara de utilidade pública, para efeito
de desapropriação, os lotes nº 6, 7, 8, 9,
10 e 11 do Loteamento Parque Nordestino,
na Madalena. Os imóveis serão utilizados
pela Chesf, cabendo-lhe o ônus da
desapropriação, na ampliação de seus
serviços de fornecimento de energia
elétrica.

Ajustes no funcionalismo
O Decreto nº 900 institui uma Comissão de
Verificação dos Serviços Públicos do Estado
de Pernambuco (CVSPE) diretamente
subordinada à chefia do Executivo e
composta de um representante de cada
Secretaria de Estado. Considerando a
aprovação do plano de reclassificação
do funcionalismo do estado, a vigorar
em janeiro de 1964, e a desorganização
encontrada no que tange aos serviços e ao
pessoal, o que vem causando transtornos e
desperdícios ao estado, estabelece o estudo
e proposição de normas e padrões a serem
adotados em cada unidade setorial no que
toca à locação de pessoal, manutenção de
material necessário e processos de execução
das tarefas respectivas.(14 de dezembro)

8 de fevereiro - A
administração norteamericana de John F.
Kennedy anuncia o
embargo comercial a Cuba.
21 de março - Criada a
personagem Mônica por
Mauricio de Sousa.
22 de março – Lançamento
de Please, please, me,
primeiro álbum dos
Beatles.
2 de abril - Sonda espacial
soviética Luna IV pousa
na Lua.
16 de junho – A bordo da
nave Vostok VI, a russa
Valentina Tereshkova é
a primeira mulher a fazer
uma viagem espacial.
6 de outubro –
Manifestação de 30 mil
trabalhadores rurais no
Recife é reprimida pelo 4º
Exército, que ocupa as ruas
da cidade.
22 de novembro –
John Kennedy (foto)
é assassinado quando
desfilava pelas ruas de
Dallas, Texas, em carro
aberto.

1964
Dom Carlos Coelho

“O vicegovernador
Paulo Guerra,
no exercício
do cargo de
governador
do estado, no
uso de suas
atribuições,
tendo em vista o falecimento do
arcebispo de Olinda e Recife,
Dom Carlos Coelho, decreta luto
oficial por três dias.”
(8 de março)

Dom Helder Camara
Deputado
estadual
Antônio Corrêa
de Oliveira
encaminha
requerimento
para transcrição
nos anais da
Assembleia
Legislativa da mensagem “ao
povo católico de Pernambuco,
por Dom Helder Câmara,
arcebispo de Olinda e Recife, na
oportunidade de sua chegada a
esta capital”. (14 de março)

Imip
Em conformidade com a Lei nº
5013, publicada em 15 de maio, o
Instituto de Medicina Infantil de
Pernambuco fica considerado
de utilidade pública.

Usaid/Sudene
Decreto constitui o Grupo
Executivo de Construções
Escolares do convênio entre
o estado de Pernambuco e
a Aliança para o Progresso,
diretamente subordinado ao
governador do estado.
(2 de dezembro)

Golpe: Arraes deposto
13 de março
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O presidente João Goulart
anuncia, no Rio de
Janeiro, a necessidade
das reformas de base.

19 de março
Marcha da Família com
Deus pela Liberdade,
contra Jango, reúne 500
mil pessoas em SP.

24 de março
Marinheiros e fuzileiros
navais se rebelam, no Rio
de Janeiro, chefiados pelo
cabo Anselmo.

30 de março
Discurso pró-reformas
de Jango no Automóvel
Clube, Rio de Janeiro.

31 de março

Governador Miguel
Arraes recebe voz
de prisão, em frente
ao Palácio do Campo
das Princesas

Miguel Arraes assina os
dois últimos atos como
governador, publicados na
edição do Diário Oficial de 1º de
abril. No primeiro, designa
o cônego Estanislau Kostka
Laurentino para delegado de ensino
no município de Pombos, atendendo à
proposta da Secretaria de Educação; no
segundo, designa o bacharel Francisco
Morais de Souto delegado auxiliar,
para responder pelo expediente da
Secretaria de Segurança Pública
durante o impedimento do titular
efetivo.
NOTA: Na madrugada do dia 31 de março
para 1º de abril, um golpe militar foi

deflagrado contra o governo legalmente
constituído do presidente João Goulart.
Ranieri Mazilli, presidente da Câmara
dos Deputados, assume a presidência
interinamente. Em 11 de abril,
Humberto de Alencar Castelo Branco é
“eleito” presidente da República com
361 votos nas eleições indiretas. Em
Pernambuco, Miguel Arraes é deposto
e preso. Assume o Governo do Estado o
vice Paulo Guerra.

Cronologia
Presidente da República

Humberto de Alencar Castelo Branco
15/3/1964 a 15/3/1967

Marcha com Deus
O Diário Oficial de 9 de abril publica
nota oficial da Secretaria de Governo
“solidarizando-se com a família
pernambucana na “Marcha da
Família com Deus pela Liberdade”,
a ser realizada pela Cruzada
Democrática Feminina no Recife, às
15 horas do dia 9 do corrente.

Coronel Ivan Ruy na SSP
Em 12 de abril, o DO publica o Ato 1845,
do dia 2, em que o governador Paulo
Guerra nomeia o coronel Ivan Ruy
Andrade de Oliveira para exercer em
comissão o cargo de secretário de
Segurança Pública.

Intervenção no MCP
Governador Paulo Guerra ratifica
a designação do bacharel Carlos
Frederico do Rego Maciel para
permanecer no exercício da
intervenção do estado no Movimento
de Cultura Popular - MCP. E, ainda,
determinar a cessação imediata até
ulterior deliberação das atividades
de todos os órgãos do Movimento,
excetuados os de educação e ensino
primário infantil, de adolescentes
e adultos, ministrados segundo
métodos aprovados pela Secretaria de
Educação. (23 de abril)

Transferência
Decreto nº 946 transfere para o
Quadro Suplementar, “por haverem
tentado contra o regime democrático
e a segurança do País”, um grupo de
militares. (30 de abril)

Ato Institucional
“As eleições de presidente e vicepresidente da República que tomarão
posse em 31 de janeiro de 1966 serão
realizadas em 3 de outubro de 1965”,

diz o Art. 9° do Ato Institucional,
assinado pelo Comando Supremo
da Revolução, representado pelos
comandantes-em-chefe general
Arthur da Costa e Silva, brigadeiro
Assis Correia de Melo e almirante
Augusto Rademaker Grunewald .
Trecho da proclamação que antecede
o Ato: “Para demonstrar que não
pretendemos radicalizar o processo
revolucionário, decidimos manter
a Constituição de 46, limitandonos a modificá-la apenas na parte
relativa aos poderes do presidente da
República, a fim de que este possa
cumprir a missão de restaurar,
no Brasil, a ordem econômica
e financeira e tomar urgentes
medidas destinadas a drenar o
bolsão comunista, cuja purulência
já se havia infiltrado não só na
cúpula do governo, como em suas
dependências”. (6 de maio).

Investigação
Pelo decreto presidencial, fica criada
a Comissão Geral de Investigação
com a incumbência de promover
a investigação sumária a que se
refere o art. 7º, parágrafo 3º, do Ato
Institucional de 9 de abril, composta
de três membros nomeados entre
servidores civis e militares ou
profissionais liberais de reconhecida
idoneidade, pelo presidente da
República. Ao indiciado será dada
oportunidade de defesa oral e escrita.
(9 de maio)

1º de abril – Duas das
primeiras vítimas da
repressão, os estudantes
Ivan Aguiar e Jonas
Barros tombam, no Recife,
atingidos por tiros de
soldados do Exército.
2 de abril - Gregório Bezerra,
ex-deputado federal
cassado, é preso e conduzido
pelas ruas do Recife, com
uma corda no pescoço,
espancado, seminu, sob
ameaça de execução em
praça pública.
11 de abril - Os Beatles
detêm 14 posições na lista
dos Hot 100 da Billboard.
28 de maio – Fundada, no
Cairo, a OLP (Organização
pela Libertação da
Palestina).
1º de junho – O humorista
Millôr Fernandes lança a
revista Pif-paf, que, devido à
ditadura, circula por pouco
tempo.
10 de julho - Glauber Rocha
lança Deus e o diabo na terra
do sol, filme brasileiro (foto)
considerado um marco do
cinema novo.

Castelo Branco no Recife
Ao dizer da satisfação com que
Pernambuco recebia o presidente
Castelo Branco, o governador Paulo
Guerra ressaltou que o sentimento do
povo pernambucano existe desde o
tempo em que ele era o comandante do
IV Exército, que, na sua simplicidade,
“incorporava-se no quadro dos nossos
maiores valores cívicos”. (7 de junho)

2 de outubro - Leonid
Brejnev sucede Nikita
Khrushchov como
secretário-geral do Partido
Comunista da União
Soviética.

1965

Ano novo e difícil
Nas comemorações do AnoNovo, declarou o governador
Paulo Guerra (retrato): “Todos
sabem das indescritíveis
dificuldades que tenho enfrentado
para garantir as condições
necessárias ao progresso do
nosso estado e o bem-estar
da gente pernambucana.
Ainda assim posso anunciar,
decorridos apenas nove
meses de administração, um
acervo de obras já realizadas
que bem definem os elevados
propósitos que me inspiram e a
capacidade de trabalho dos meus
colaboradores”. Citou entre as
obras o início da construção do
Pronto Socorro do Recife (hoje
Hospital da Restauração Paulo
Guerra) que “não podia mais ser
adiada”. (1º de janeiro).
A edição do DO do dia 25 de
maio informa que o governador
do estado debateu o problema
do desemprego com o ministro
Cordeiro de Farias. No encontro,
ficou acertado o aproveitamento
da mão de obra ociosa e abertura
de novas frentes de trabalho de
acordo com o plano rodoviário
estadual. O relatório completo
sobre a crise econômica da
indústria açucareira seria
levado por Cordeiro de Farias ao
presidente Castelo Branco.
Na edição do dia 10 de
junho, o Diário Oficial reproduz
informação dando conta de que
o presidente Castelo Branco
informou a Paulo Guerra ter
enviado ao Banco do Brasil
as considerações do chefe do
Executivo pernambucano com
relação à crise do desemprego no
estado. Em 1º de julho, segundo o
noticiário do Palácio, “cerca de

ZENIVAL

Manicômio Judiciário
Na solenidade de inauguração do
Manicômio Judiciário do Estado, em
discurso dirigido ao presidente Castelo
Branco, presente à solenidade, Paulo
Guerra fala sobre sua atuação como
governador: “Fazer somente administração
sem inspirações político-partidárias tem
sido a minha única, invariável e constante
preocupação à frente do Governo do
Estado”. (2 de fevereiro)

Refinaria no Recife

25 mil pessoas residentes na
Mata Sul de Pernambuco estão
sendo beneficiadas pelo Plano
Rodoviário de Emergência
iniciado dia 18 de maio, por
iniciativa do Governo do Estado,
devido à crise do desemprego”.
NOTA: Em 1965, a crise
do desemprego levou a
maior parte dos municípios
pernambucanos a decretarem
“situação de calamidade
pública” pelos meses de atraso
no pagamento dos salários dos
trabalhadores, que ameaçavam
invadir as cidades em busca
de comida. O comércio local
também sentiu os efeitos da
crise pela não circulação de
moeda nos armazéns e lojas.
O governador Paulo Guerra
vinha desenvolvendo intensa
atividade para amenizar o
problema da mão de obra
ociosa, principalmente na zona
canavieira, em decorrência da
escassez de financiamento à
agroindústria do açúcar.

O Diário Oficial de 26 de maio informa que o
governador Paulo Guerra disse, durante
audiência aos jornalistas, ter consciência
da importância do problema da instalação
de uma refinaria de petróleo no Recife para
o desenvolvimento econômico e social
de Pernambuco e da Região Nordeste.
Adiantou que vem atuando junto às
autoridades federais a fim de reivindicar
a localização no Recife. E, nesse sentido,
encaminhou memorial a Castelo Branco
contendo elementos e dados necessários
à apreciação da matéria e, paralelamente,
vem desenvolvendo gestões junto aos
órgãos competentes.

Nasce a Cohab
O governador sancionou a Lei nº 5054,
de 1º de outubro de 1965, autorizando
o Poder Executivo a constituir uma
sociedade de economia mista, por ações,
a denominar-se Companhia de Habitação
Popular de Pernambuco (Cohab-PE),
com a finalidade de estudar as questões
relacionadas com a habitação de interesse
social e de executar, nos municípios do
estado, excluído o da capital, as suas
soluções. (2 de abril)

Criado o MAC em Olinda
O governador Paulo Guerra encaminhou
projeto de lei à Assembleia Legislativa
criando o Museu de Arte Contemporânea
de Pernambuco, que irá funcionar na
antiga Cadeia Eclesiástica, em Olinda.
(20 de outubro)

Cronologia
20 de janeiro - Lyndon
Johnson toma posse como
presidente dos Estados
Unidos.
10 de fevereiro - Governo
brasileiro cancela
concessão da linha aérea
Panair do Brasil.

O Diário Oficial do dia 30 de outubro
divulga mensagens de congratulação
ao governador Paulo Guerra e ao
presidente da AL, Walfrido Siqueira,
no exercício do Executivo, por motivo
do apoio do Governo do Estado ao
presidente Castelo Branco, tendo em
vista a assinatura do AI-2.
NOTA: O Ato Institucional nº 2 foi
assinado (foto) em 27 de outubro de
1965 e ampliou significativamente
o poder do Executivo federal ao
estabelecer eleições indiretas
para presidente da República e
extinguir todos os partidos políticos.
Com essas medidas, teve início o
estabelecimento do bipartidarismo,
com a criação de duas agremiações
políticas: Arena (Aliança Renovadora
Nacional) e MDB (Movimento
Democrático Brasileiro).
O AI-2 foi uma reação do regime
militar ao resultados das eleições
em alguns estados. Em um primeiro
momento, o novo governo esperava

que forças claramente apoiadoras do
golpe ganhassem o processo eleitoral
direto. A resposta das urnas não foi o
que os militares esperavam. Francisco
Negrão de Lima, integrante da chapa
PSD/PTB, ganhou as eleições no Rio
de Janeiro; em Minas, Israel Pinheiro,
do PSD, também ascendeu ao cargo
de governador do seu estado. Nomes
e partidos associados a Juscelino
Kubitschek e à figura de João Goulart,
ambos ex-presidentes cassados.
Os militares avaliaram que o pleito
eleitoral poderia enfraquecer as bases
de apoio necessárias ao regime.
Com base no AI-2, o chefe de
estado estava também autorizado
a declarar recesso indefinido ao
Congresso Nacional, legislando e
governando por meio de decretos;
decretar estado de sítio em todo o
território nacional; cassar mandatos
políticos por até 10 anos; tornar
gratuito o mandato de vereador e
limitar os subsídios de deputados
estaduais e federais.
MEMORIAL DA DEMOCRACIA

8 de março – Depois de
apoiar indiretamente o
pró-capitalista Vietnã
do Sul, os Estados Unidos
entram oficialmente
na Guerra do Vietnã,
enviando tropas para
combater o Vietnã do
Norte.
26 de abril – Inauguração,
no Rio de Janeiro, da Rede
Globo de Televisão.
5 de maio - Morre, no
Recife, aos 69 anos, o
poeta Ascenso Ferreira.
12 de maio – São
restabelecidas as relações
diplomáticas entre
Alemanha e Israel.
16 de junho – Miguel
Arraes vai para exílio na
Argélia.
22 de agosto – Estreia, na
TV Record, o programa
Jovem Guarda (foto),
apresentado pelo cantor
e compositor Roberto
Carlos, conjuntamente
com o também cantor e
compositor Erasmo Carlos
e a cantora Wanderléa. A
Jovem Guarda criou uma
nova linguagem musical e
comportamental no Brasil.
DIVULGAÇÃO

O ato nº 2

1966
Sede para a APL

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em seu discurso de
agradecimento à Academia
Pernambucana de Letras,
que o homenageou por ter
desapropriado um prédio na
Av. Rui Barbosa e doado para
sede da APL, o governador
Paulo Guerra disse ser dever do
estado zelar pelas conquistas
do pensamento e tudo fazer
no sentido da preservação
dos valores do espírito. “Seria
inanimada uma obra do
governo que não apresentasse
um sinal de interesse pela
cultura e de estímulo à
inteligência.” (28 de janeiro)

Aos leitores
“Em face do atraso de navios
que conduzem papel para
esta capital, o Diário Oficial
vem circulando com edições
reduzidas, sacrificando
considerável quantidade
de matérias a despeito das
providências tomadas.”
(4 de fevereiro)

Projeto cria a Febem
O projeto de lei que autoriza
a criação da Fundação do
Bem-Estar do Menor (Febem)
foi enviado por Paulo Guerra
à Assembleia Legislativa.
Assinala na exposição de
motivos que a elaboração do
projeto atende à necessidade
de aplicar uma nova orientação
ao grave problema de proteção
do menor, a exemplo do
que ocorreu em relação ao
governo federal que, tendo
estudado o assunto sob todos
os ângulos, houve por bem
substituir o sistema superado de
administração até então adotado
e que se mostrava inadequado e
ineficiente. (19 de abril)

Calamidade pública
O governo declara, pelo Decreto
nº 1257, de 29.5.66, estado de
calamidade pública em várias regiões
de Pernambuco, tomadas pelas
enchentes decorrentes das chuvas que
vêm ocasionando vultosos prejuízos
materiais e pessoais. (31 de maio)
O governador Paulo Guerra solicita
à Sudene auxílio da ordem de Cr$
2 bilhões para recomposição da
Barragem de Gurjaú e reconstrução
das casas situadas à sua jusante.
Recomenda ajuda imediata com o
fim de impedir, com as inundações,
prejuízos às populações ribeirinhas e,
ao mesmo tempo, sanar o angustiante
problema do abastecimento d´água à
população sujeita, nesta emergência,
a riscos imprevisíveis à saúde pública.
(4 de junho)
Nos termos do Decreto nº 1263, de
16.6.66, considerando o estado de
calamidade pública que se abate
sobre os municípios do estado e
especialmente sobre o Recife, com a
enchente do Capibaribe, ocasionando

incalculáveis prejuízos e desabamentos,
determina a abertura de crédito externo
de Cr$ 100 milhões ad referendum da
Assembleia Legislativa, para atender
às despesas com socorro imediato às
vítimas das inundações provocadas
pelas enchentes do rio. O DO do dia
16 não circulou em decorrência das
cheias. (17 de junho)
Em três enchentes ocorridas em
Pernambuco, entre 12.6.65 e 13.6.66,
morreram, segundo dados oficiais, 128
pessoas, podendo este total ser bem
maior, pois não foram feitos relatórios
nos municípios interioranos.
(23 de junho)
Sob a presidência do secretário
de Viação e Obras, Alde Salgado,
realizou-se reunião preliminar da
Comissão de Estudos das Enchentes do
Recife criada por Paulo Guerra, com
representantes da Usaid-NE. Fixaramse diretrizes destinadas a estudos
conjuntos dos problemas das cheias
através de medidas a curto e médio
prazo. (13 de julho)

Cronologia

REPRODUÇÃO

Abril - Lançada a revista
Realidade, um marco na
história do jornalismo
brasileiro.

Casa-Grande & Senzala

O atentado
no aeroporto
Nos termos do Decreto nº 1276,
publicado no dia 26 de julho, em
decorrência do falecimento do
secretário de Administração Edson
Regis de Carvalho, “vítima de brutal
e inqualificável ato de terrorismo
ocorrido hoje no Aeroporto dos
Guararapes, [o Governo do Estado]
resolve decretar luto oficial por
três dias em todo o território
pernambucano”. No dia 27, o jornal
informa que o corpo está sendo
velado no Salão Nobre do Palácio
do Governo, de onde o ataúde será
levado para o Cemitério de Santo
Amaro pelo governador Paulo Guerra
e o marechal Costa e Silva,entre
outras autoridades.
NOTA: O ano de 1966 foi marcado
pelas primeiras ações de grupos
de militantes de esquerda na
clandestinidade, que desafiaram
o governo com atentados, assaltos
e sequestros. O Ato Institucional
nº 3, editado em 5 de fevereiro,
endurecera ainda mais o regime
ao estabelecer eleições indiretas,
realizadas por colégios eleitorais,
para os cargos de governador e vicegovernador. O atentado do dia 25
de julho, cujo alvo era o marechal,
então candidato à sucessão do
presidente Castelo Branco, pela
Aliança Renovadora Nacional Arena, também matou o almirante
Nelson Gomes Fernandes e feriu 14
pessoas. Costa e Silva, que vinha
cumprindo roteiro em diversos
estados do Nordeste, escapou ao
decidir fazer a viagem de carro,
vindo de João Pessoa.

O governador Paulo Guerra concede
crédito especial de Cr$ 30 milhões
destinado ao financiamento da
publicação e edição popular da obra
Casa-Grande & Senzala, de Gilberto
Freyre, pela Imprensa Oficial. Seu
gesto encontra acolhida nos círculos
intelectuais. Mais tarde, na edição
de 24 de junho, o DO informa ter sido
autorizada a abertura do crédito para
edição do livro e venda a preço de
custo através dos centros educativos
operários, sindicatos de classe,
federações, associações, colégios,
escolas superiores e núcleos do Sesc.

Autos da devassa

6 de junho - Condenado
a 15 anos de prisão o líder
comunista Luís Carlos
Prestes, acusado de tentar
reorganizar o Partido
Comunista Brasileiro.
30 de julho - A Inglaterra
vence a Alemanha
Ocidental por 3 a 2 e é
campeã da Copa do Mundo
de Futebol.
13 de setembro Sancionada por Castelo
Branco lei que estabelece
o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
21 de setembro - Instituído
o Código Nacional de
Trânsito.

Lei autoriza a abertura de crédito de
Cr$ 20 milhões destinado à publicação
dos autos da devassa efetuada
pelo governo imperial contra os
participantes da Insurreição Praieira.
Os autos, na Biblioteca Nacional,
no Rio, foram localizados por um
pesquisador e estavam sujeitos à
umidade. (28 de junho)

Ponte giratória
O governador Paulo Guerra autoriza à
Superintendência do Porto do Recife a
firmar convênio com o Departamento
de Estradas de Rodagem para
construção de uma ponte fixa ao lado
da Ponte Giratória, ligando os bairros
de São José e do Recife. Duas empresas
apresentaram propostas, uma delas de
Cr$ 195.432.400,00. (12 de julho)

Casa para juízes
Nos termos da Lei nº 5883, fica o
governo autorizado a adquirir em
cada comarca imóveis destinados
à residência dos respectivos juízes
e promotores públicos. Os imóveis
devem atender a requisitos satisfatórios
de habitabilidade, tendo em vista as
condições normais e peculiares a cada
comarca. (7 de outubro)

10 de outubro - Defendida
por Jair Rodrigues,
Disparada, de Geraldo
Vandré e Théo de
Barros, empatou com a
popularíssima A banda,
de Chico Buarque,
interpretada por Nara Leão,
no II Festival da Música
Popular Brasileira (foto).
21 de novembro - Criado
o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS).
15 de dezembro - Walt
Disney morre, aos 65
anos, em Los Angeles,
na Califórnia, vítima de
câncer de pulmão.

1967
Ao ser empossado no cargo de
governador de Pernambuco,
Nilo Coelho (foto ao lado), eleito
pela Assembleia Legislativa do
Estado, disse que a “Revolução
de 31 de março” foi a arrancada
que deteve a avalanche para o
caos. “Foi a reação que restaurou
a ordem, reafirmou o espírito
de brasilidade, preservou a
continuidade democrática
e salvou a nacionalidade”.
Sobre o presidente Castelo
Branco, afirmou que, com
as dimensões da firmeza, do
realismo, da simplicidade e
da bravura cívica, conquistou
“galardões de estadista e um
lugar na história. A este eminente
brasileiro presto nesta hora a
minha homenagem”, frisou, em
discurso publicado na edição do
dia 1º de fevereiro.
Em 15 de março é publicado
decreto, assinado pelo vicegovernador Salviano Machado,
no exercício do cargo de
governador, determinando
ponto facultativo em todas
as repartições e autarquias
estaduais, bem como feriado
escolar, “o dia 15 do corrente,
quando entrará em vigor a nova
Constituição Federal e será
empossado na presidência da
República o marechal Arthur
da Costa e Silva”. A edição
de 16 de abril informa que o

governador Nilo Coelho envia à
Assembleia Legislativa o Ofício
nº 168, encaminhando o projeto
de Reforma Constitucional,
a fim de ser discutida e
promulgada a nova Carta
Magna Estadual, nos termos
do art. 188 da Constituição
Federal. Participaram da
comissão que colaborou na
elaboração desse projeto Luiz
Delgado, Augusto Duque,
Francisco Evandro Onofre e
José Souto Maior Borges.
NOTA: A Constituição de 1967
foi uma das medidas do novo
regime, a qual reuniu todos os
outros decretos editados desde
abril de 1964. O Congresso
Nacional foi transformado
então em Assembleia Nacional
Constituinte e teve os membros
da oposição afastados. Os
militares pressionaram
para que uma nova Carta
Constitucional fosse elaborada
para definitivamente legalizar
o novo regime. O impasse
criado em relação ao novo texto
constitucional foi resolvido
através de mais um Ato
Institucional, o AI-4, no dia 7
de dezembro, que convocou o
Congresso Nacional para debater
e votar a nova Constituição entre
12 de dezembro de 1966 e 24 de
janeiro de 1967.

Queda de avião mata Castelo Branco
O vice-governador em exercício do governo,
tendo em vista o trágico falecimento
ocorrido, ontem, do ex-presidente marechal
Humberto Castelo Branco, “associandose ao pesar de toda a Nação”, nos termos
do Decreto nº 1431, de 18.7.67, resolve
suspender o expediente nas repartições
públicas e decretar luto oficial por oito dias.
(19 de julho)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Novos governantes, nova Constituição

Cronologia
Presidente da República
Artur da Costa e Silva
15/3/1967 a 31/8/1969

Estado assume BNH

Conselho de Cultura

Nos termos da Lei nº 3978, de 9.6.67, fica
o Governo de Pernambuco autorizado a
assumir obrigações perante o BNH, em
convênio ou contrato de financiamento
para construção de unidades residenciais
da Companhia de Habitação Popular de
Pernambuco (Cohab-PE). (10 de junho)

A Lei nº 6003, publicada em 28 de
setembro, estabelece a criação do
Conselho Estadual da Cultura, formado
por nove membros nomeados pelo
governo do estado dentre personalidades
eminentes da cultura pernambucana. Na
escolha dos nomes, o governador levará
em consideração a necessidade de nele
serem representadas as diferentes Artes,
Letras e Ciências Humanas.

Casa Civil
A Lei nº 5997, publicada em 25 de
agosto, estabelece a criação do cargo de
secretário extraordinário para Assuntos
da Casa Civil do Governo do Estado, que
será provido em comissão e qualificado
na categoria de secretário de estado,
inclusive para efeito de vencimentos e
representação.

Morre Lima Cavalcanti
Nos termos do Decreto nº 1447,
publicado em 20 de setembro, é
decretado luto oficial em todo o estado.
O ato determina que as despesas com
funerais do ex-governador Carlos
de Lima Cavalcanti, “a quem serão
prestadas honras de chefe de estado”,
correrão às expensas da Fazenda Pública
Estadual.

Lei cria a Empetur
A Lei nº 6030, de 3.11.67, que define
a Política Estadual de Turismo, cria o
Conselho de Turismo de Pernambuco
(Contur), como órgão normativo que terá
atribuições de formular e coordenar a
política estadual do turismo e a Empresa
de Turismo de Pernambuco (Empetur).
(4 de novembro)

Previdência para deputados
Em 14 de dezembro, o DO publica o Projeto
nº 157, que cria o Instituto de Previdência
dos Deputados Estaduais de Pernambuco,
uma autarquia estadual com autonomia
administrativa e financeira, com jurisdição
na capital, vinculada ao Poder Legislativo.

Criação da Cepe autorizada
Nos termos do Projeto nº 202, a Assembleia
Legislativa decreta: art. 1º “Fica o Poder
Executivo autorizado a promover nas forma
desta Lei e do Decreto-Lei nº 2627, de 26 de
setembro de 1940, a constituição de uma
sociedade por ações de economia mista que se
denominará Companhia Editora de Pernambuco
(Cepe) e será vinculada à Secretaria de Indústria
e Comércio. Estatui ainda a lei que a Cepe terá
por objeto a impressão e a confecção de papeis
oficiais, a edição do Diário Oficial do Estado,
Diário da Justiça, Diário do Poder Legislativo e de
livros, inclusive didáticos, podendo exercer
atividades correlatas ou afins”.
(2 de dezembro)

27 de janeiro - Incêndio
da nave Apollo 1 mata os
astronautas americanos
Virgil Grissom, Edward
White e Roger Chaffee.
9 de fevereiro - A nova Lei
de Imprensa, restringindo
a liberdade de expressão
no Brasil, é sancionada.
24 de abril - Acidente com
a nave russa Soyuz-1 mata
o cosmonauta Vladimir
Komarov, seu único
tripulante.
30 de maio - É lançado em
Buenos Aires o romance
Cem anos de solidão,
do escritor colombiano
Gabriel García Márquez.
5 de junho - Início da
Guerra dos Seis Dias.
Israel ataca Egito, Síria e
Jordânia.
9 de outubro – Ernesto
“Che” Guevara é morto
a tiros pelo Exército
boliviano.
21 de outubro – Roberto
Carlos, Caetano Veloso,
Chico Buarque, Gilberto
Gil e Edu Lobo disputam a
finalíssima do III Festival
da TV Record, numa noite
memorável que mudaria a
história da música popular
brasileira.
3 de dezembro - O cirurgião
sul-africano Christiaan
Barnard (foto) realiza o
primeiro transplante de
coração humano.

1968
Assis Chateaubriand

Decreto assinado pelo governador
Nilo Coelho determina luto oficial
de 13 dias em todo o território de
Pernambuco, pela morte de Assis
Chateaubriand, jornalista e criador
dos Diários e Emissoras Associados.
(6 de abril)

Elogio a Zerbini
O governador Nilo Coelho, tão
logo tomou conhecimento das
operações de transplante de coração
e de rins realizadas em São Paulo,
pelas equipes dos professores Jesus
Zerbini e Geraldo Campos Freitas,
enviou telegrama de congratulações.
Ao mesmo tempo, dirigiu-lhes

um convite para virem ao Recife
ser alvo das homenagens do povo
pernambucano. (15 de junho)

A Celpe no Recife
O presidente Costa e Silva, no Decreto
nº 62761, outorgou à Companhia
de Eletricidade de Pernambuco
(Celpe) a concessão para explorar
o abastecimento de energia elétrica
do Recife, em substituição à extinta
Pernambuco Tramways Power &
Company Ltda. (28 de maio)

Mensagem de Nilo
O governador Nilo Coelho disse
à imprensa que não permitirá a
utilização do poder público e da

máquina administrativa como
instrumento de captação eleitoral.
“Agora”, disse ele, “a vitória da Arena
deve ser mais expressiva, visto que
estamos testemunhando, como uma
concretização de seus grandes ideais, o
clima de seriedade e de ordem”.
(25 de agosto)

Tapacurá
Contrato para construção da Barragem
principal do Rio Tapacurá, afluente
do Capibaribe, foi assinado pelo
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento e a Construtora Rabello
SA, com a presença de autoridades,
dentre elas o governador Nilo Coelho e
o ministro do Interior, general Afonso
de Albuquerque Lima. (10 de novembro)

A Cepe entra em operação
O Diário Oficial de
9 de maio anuncia
que o jornal está
sendo produzido, “a
partir de hoje”, pela
Companhia Editora
de Pernambuco
(Cepe), sociedade
de economia
mista, que
substituiu o antigo
Departamento da
Imprensa Oficial,
da Secretaria do
Interior e Justiça. A
nova Companhia,
vinculada à
Secretaria de
Indústria e
Comércio, foi criada
pela Lei nº 6965,
sancionada pelo
governador Nilo
Coelho, e publicada
em 2 de dezembro
de 1967.

ACERVO CEPE
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Cronologia
2 de maio – Estudantes
franceses iniciam
movimento conhecido
como “Maio de 68”, que
transformou Paris em
praça de guerra e encheu
os muros da cidade com
pichações famosas, como
“É proibido proibir”.

A visita da Rainha
“Com a chegada do iate real Britannia ao Porto do Recife
teve início o programa de visita da rainha Elizabeth II
ao Brasil. O navio procedente de Londres transportará a
soberana e comitiva ao Rio de Janeiro.”(30 de outubro)
Segundo a reportagem publicada em 2 de novembro,
“cumprindo rigorosamente o horário e protocolo a rainha
Elizabeth II e o príncipe Philip visitaram o Recife por
duas horas, sendo a maior parte do programa dedicada à
recepção no Palácio do Campo das Princesas, oferecida
pelo governador Nilo Coelho e esposa Maria Tereza
Brennand Coelho. Ela preferiu tomar suco de pitanga e
saborear abacaxi e uva, no que foi acompanhada pela
maioria dos membros de sua comitiva. O governo do
estado lhe ofereceu o quadro Sombra verde, do pintor
pernambucano Lula Cardoso Ayres, enquanto a filha
caçula do governador, Carolina, lhe deu um álbum de
desenhos da Escolinha de Arte do Recife. Daqui, seguiram
para o Rio, com permanência de um dia em Salvador”.

4 de abril – O pastor
protestante e ativista
político Martin Luther
King é assassinado em
Memphis, Tennessee, EUA.
6 de junho – Morre o
candidato a presidente
dos EUA Robert F.
Kennedy (foto), atingido,
no dia anterior, por tiros
disparados por um
imigrante palestino.

Governo baixa o AI-5
O Diário Oficial do dia 14 de
dezembro anuncia que, na
véspera, o presidente Costa
e Silva (na foto, em reunião
do Conselho de Segurança
Nacional) havia assinado
o Ato Institucional nº 5.
No texto, há uma série de
restrições à liberdade política,
inclusive autorizando o
Poder Executivo a legislar
em todas as matérias
previstas na Constituição
ou na Lei Orgânica dos Municípios
(art. 2º, parágrafo 1º), decretado
o recesso parlamentar. Segundo
o art. 4º do AI-5, no interesse de
preservar a Revolução, o presidente
da República, ouvido o Conselho
de Segurança Nacional, e sem as
limitações previstas na Constituição,
poderá suspender os direitos políticos
de quaisquer cidadãos pelo prazo de
10 anos e cassar mandatos eletivos
federais, estaduais e municipais.
O general Alfredo Souto Malan,
comandante do IV Exército, em
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nota oficial distribuída à imprensa
e publicada pelo Diário Oficial
em 17 de dezembro, esclarece as
medidas adotadas pelo presidente
da República como “meio de
impedir a frustração dos ideais
da Revolução Brasileira de 31 de
março de 1964 e preservar a ordem,
a segurança, a tranquilidade, o
desenvolvimento econômico e
cultural e a harmonia política e
social do país, comprometidos por
processos subversivos e de guerra
revolucionária”.

29 de setembro – Pra
não dizer que não falei
das flores, música de
de Geraldo Vandré,
apresentada no Festival
Internacional da Canção
(FIC), torna-se sucesso
popular, mas é, em pouco
tempo, proibida pela
censura.
25 de outubro – Residência
de Dom Helder Camara,
arcebispo de Olinda e
Recife, é metralhada de
madrugada, enquanto
atiradores gritavam
“morte ao bispo vermelho”.
A cena se repetiria quatro
dias depois, só que na parte
da manhã.

1969
Inauguração do TCE

Prefeito nomeado

Morre Eisenhower

O governador em exercício, Salviano
Machado Filho, preside a inauguração
do Tribunal de Contas do Estado. A
solenidade incluiu homenagem ao
ex-presidente Castelo Branco, com
aposição na Sala dos Ministros de
uma placa em bronze em sua honra,
descerrada pelo general Samuel
Correia, chefe do Estado Maior do IV
Exército. (11 de janeiro)

Nilo Coelho nomeia o engenheiro
Geraldo Magalhães prefeito do Recife.
A posse ocorreu no dia 2 de fevereiro,
em substituição a Augusto Lucena. O
novo prefeito externou o seu interesse
em colaborar com o governo, elogiando
a administração estadual graças ao que
tem sido possível alcançar nos diversos
setores o progresso e a seriedade no
serviço público. (21 de janeiro)

“O nome de Dwight Davidson
Eisenhower revela, na história
mundial moderna, o estadista da paz
que ele sempre simbolizou. O luto que
agora cobre o povo norte-americano
atinge, igualmente, a nós, brasileiros,
beneficiários da obra militar e política
desse grande estadista”, disse o
governador Nilo Coelho em mensagem
dirigida ao povo norte-americano.
(29 de março)

NOTA: O Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco foi criado em 12 de
dezembro de 1967, através da Lei
Estadual nº 6.078, como órgão auxiliar
da Assembleia Legislativa no controle
externo da administração financeira e
orçamentária estadual, função que era
exercida anteriormente pelo Tribunal
da Fazenda do Estado, que foi extinto
automaticamente após instituição do
novo órgão.

Rodovias

Habitação popular
Para dinamizar sua política de
incremento à habitação na capital
e no interior, o governo do estado
vai fundar um superorganismo
habitacional denominado Companhia
de Habitação Popular de Pernambuco
pela fusão das entidades congêneres
existentes, inclusive o Serviço Social
Contra o Mocambo, cuja parte social
será incorporada pelas secretarias de
Educação, Assistência e de Saúde.
(5 de março)

O ministro dos Transportes, Mário
Andreazza, vem ao Recife para assinar
contratos de pavimentação dos trechos
finais das BRs 101 e 232. Nessa primeira
visita ao Nordeste em 1969 ele inaugura
obras em outros estados da Região.
(14 de janeiro)

João Cabral na ABL
Congratulando o diplomata e poeta
João Cabral de Mello Neto pela entrada
na Academia Brasileira de Letras, o
governador Nilo Coelho ressalta que
se trata de um elogio a mais à cultura
pernambucana: “Pernambuco está
presente à posse do grande poeta que
viu o Capibaribe transformar-se em
cão sem plumas e sentiu, no interior
do estado, a morte e vida severina”.
(7 de maio)
MUSEU DA CIDADE DO RECIFE

Posse de Nixon
O governador
Nilo Coelho envia
mensagem de
congratulações
ao povo norteamericano
pela posse do
presidente Richard
Nixon (foto),
augurando-lhe,
em nome de
Pernambuco, votos de que o novo
governo de Washington possa refletir o
espírito de cooperação com o bemestar da Nação como um todo.
(21 de janeiro)

Cais da Aurora
As firmas construtoras buscam na Secretaria de Viação e Obras cartas
convite contendo especificações para construção do cais da Rua da Aurora,
complementação do aterro no trecho entre as pontes Princesa Isabel e a de
Limoeiro. O serviço compreende 1.200 metros de cais em concreto armado.
A firma construtora vencedora, a Pereira de Carvalho, promete completar o
cais em 180 dias por NCr$ 1.085.592,50. (8 de maio)

Cronologia
Presidente da República

20 de março - Fundação
da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT).

Emílio Garrastazu Médici
30/10/1969 a 15/3/1974
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Troca de comando
O chefe do gabinete militar da
presidência da República, general
Jayme Portela, envia mensagem ao
governador Nilo Coelho informando
haver o presidente da República,
marechal Arthur da Costa e Silva
(foto), sofrido crise circulatória
com manifestação neurológica
“que o deixou impossibilitado
para o exercício de suas elevadas
funções temporariamente”. Assim,
os ministros do Exército, Aurélio de
Lyra Tavares; da Marinha,Augusto
Hamann Rademaker Grunewald; e da
Aeronáutica, Márcio de Souza Melo,
assumiram as funções atribuídas
ao chefe da nação. E expedem, em
consequência das novas atribuições,
o Ato Institucional nº 13.
(2 de setembro)
Edição do DO do dia 5 de dezembro
informa que governador Nilo Coelho
envia mensagem ao presidente Emílio
Garrastazu Médici, congratulando-se
pelo transcurso do seu aniversário.
Diz ainda que “renovamos a crença

jamais desmentida na sua capacidade
de trabalho, inteligência, integridade
de caráter e patriotismo”.
(5 de dezembro)
Ao saber do falecimento do marechal
Costa e Silva, o governador Nilo
Coelho assinou decreto determinando
luto oficial em todo o estado, por oito
dias, “como prova da solidariedade
do povo pernambucano ao imenso
pesar que se abateu sobre a Nação
inteira”. (18 de dezembro)
NOTA: Preocupada com a preservação
do ideário e objetivos do movimento
militar de 1964, a “linha dura”
do regime assumiu o controle do
processo político e já em 31 de agosto
de 1969, a junta militar passa a
governar, impedindo assim a posse
do vice-presidente, Pedro Aleixo,
como previa a Constituição. Em 25
de outubro, o Congresso Nacional foi
reaberto para homologar o nome do
general Garrastazu Médici como o
novo presidente da República.

26 de junho – Começa
a circular O Pasquim,
jornal de humor, com
linha editorial voltada
para assuntos ligados
à contracultura, ao
comportamento da década
de 1960 e ao pensamento
de oposição ao regime
militar.

20 de julho – O homem
chega à Lua através da
missão Apollo 11, dos
Estados Unidos, tripulada
pelos astronautas Neil
Armstrong (foto), Edwin
‘Buzz’ Aldrin e Michael
Collins.
15 de agosto – Com a
proposta de “Três dias
de paz, amor e música”,
começa, nos EUA, o Festival
de Woodstock, reunindo
cerca de 400 mil pessoas
e artistas como Joan Baez,
Janis Joplin e Jimi Hendrix.
29 de outubro – Enviada
da Universidade da
Califórnia para o Instituto
de Pesquisa Stanford, nos
EUA, uma transmissão que
é considerada o primeiro
e-mail da história.
19 de novembro – Numa
partida contra o Vasco da
Gama, no Maracanã, Pelé
chega ao milésimo gol.

Entre espaçonaves
e tanques militares
Fase mais aguda da Guerra Fria, os anos 60 foram marcados pela corrida espacial
entre as potências mundiais e o cerceamento nas liberdades individuais no Brasil
Marcos de Araújo Silva
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década de 60 foi
marcada pela introdução dos trólebus nas ruas do
Recife. Os ônibus
movidos à eletricidade, símbolo
de avanço na modernização das
grandes cidades, embora causassem um certo temor, devido
aos casos de choques elétricos
que emitiam em dias de chuva, eram bem-vistos por serem
menos barulhentos e mais confortáveis que os ônibus convencionais. O Recife dessa época, a
exemplo de outras metrópoles,
se modernizava para responder
aos expressivos índices de expansão demográfica.
Segundo dados do IBGE, a
capital pernambucana teve um
significativo crescimento populacional durante a década de
60 em relação à década anterior. De 524.682 habitantes, em
1950, a cidade passou a abrigar
797.234, na década seguinte.
Esse acréscimo ocorreu, entre
outros fatores, por conta da migração do interior do estado em
direção ao grande centro. Essa
nova conjuntura demográfica
fez com que o Recife, que já era
uma metrópole “globalizada”,
com suas pequenas comunidades de origem árabe, judia,
asiática e europeia, ficasse ain-

da mais cosmopolita e multicultural.
O crescimento demográficos na capital do estado também
foi acompanhado por mudanças
estruturais promovidas por Pelópidas da Silveira, prefeito do
Recife, de 1955 a 1959, principalmente, no seu segundo mandato,
de 1963 até 1964. Pelópidas priorizou a construção de obras viárias, a instalação do bonde elétrico e a higienização das feiras
públicas. Essas iniciativas continuaram presentes no trabalho
do seu sucessor, Augusto Lucena, que, em seu primeiro mandato como prefeito do Recife, de
1964 até 1969, deu continuidade
a importantes obras de Pelópidas
e também promoveu inovações
como a implantação do sistema
de iluminação a vapor de mercúrio, elevando o Recife à condição de cidade mais iluminada do
país, à época.
Entretanto, as transformações não ficaram restritas à Região Metropolitana do Recife.
Miguel Arraes, como governador de Pernambuco, promoveu
significativas alterações na vida
do homem do campo, sobretudo do Sertão. Ao dinamizar as
economias interioranas, estas
ações desencadearam e propiciaram iniciativas como proje-

tos de irrigação e fortalecimento
da agricultura familiar. Arraes
foi um dos principais defensores da aprovação da Lei nº 4.214
de 2 de março de 1963, conhecida como “Estatuto do Trabalhador Rural”, promulgada pelo
então presidente João Goulart
e revogada pela Lei nº 5889 de
8 de junho 1973. Este Estatuto
previa 13º salário e férias para o
trabalhador do campo, ou seja,
garantia aos trabalhadores e
trabalhadoras rurais os direitos
sindicais, trabalhistas e previdenciários já assegurados aos
trabalhadores urbanos.
Mas as transformações no
interior do estado durante os
anos 60 não se restringiram ao
trabalho de Arraes, interrompido com sua deposição pelos militares, em abril de 1964. Paulo
Pessoa Guerra, que o sucedeu,
procurou estimular a eletrificação rural, a industrialização e
investiu em obras de infraestrutura. Foi responsável por criar a
Fundação do Ensino Superior de
Pernambuco (hoje chamada de
Universidade de Pernambuco UPE) e ter construído o Hospital
da Restauração.
No cenário cultural, o Cinema São Luiz foi uma importante referência cultural na capital
pernambucana durante a década
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de 60, ao exibir filmes clássicos e
“alternativos” da época, aproximando o público de movimentos
importantes tanto do cinema nacional (principalmente as chanchadas da Atlântida ou as comédias de Mazzaropi), quanto do
neorrealismo italiano e a nouvelle
vague, além de obras de Federico Fellini, Orson Welles e Luis
Buñuel. O cinema passaria, em
1960, a concorrer com a TV Jornal e a TV Rádio Clube, recém-inauguradas.
No cenário musical, Pernambuco se destacou não apenas como um “consumidor”,
mas, sobretudo, como um importante produtor de cultura. Em 1954, o comerciante de

O crescimento
populacional
da capital
pernambucana,
entre outros
fatores, se
deveu à intensa
migração do
interior em
direção ao grande
centro

origem judaica José Rozenblit
e seus irmãos criaram uma gravadora que chegou a ser uma
das mais importantes e modernas do país e uma das maiores
produtoras de discos em vinil
no Brasil. Segundo o seu fundador, a missão da Rozenblit era
divulgar a música regional nordestina e, neste intento, lançava
seus discos utilizando os selos
Mocambo (de música regional),
Passarela (coletâneas carnavalescas e sambas), Artistas Unidos (gravações de músicos das
regiões Sul e Sudeste do Brasil),
Arquivo (coletâneas especiais) e
Solar (dedicado a músicas consideradas mais experimentais).
Além de fatores econômicos, as

Os ônibus
movidos à
eletricidade
foram bemrecebidos pela
população por
serem menos
barulhentos

constantes enchentes que castigaram o Recife durante as décadas de 1960 e 1970 contribuíram
para o fechamento da gravadora
em 1976.
A Rozenblit, além da importância comercial, teve um
significativo impacto nas esferas
culturais e artísticas de Pernambuco, já que divulgava e valorizava não apenas o trabalho de
músicos e compositores, como
também o trabalho de diversos
pintores e artistas plásticos recifenses. Nomes como os irmãos
Wilton de Souza (1933-) e Wellington Virgolino (1929-1988),
entre outros, criaram imagens e
ilustrações exclusivas para capas
de discos da Rozenblit.
A década de 60 foi também
de grandes perdas no cenário
artístico. A literatura ficaria sem
alguns de seus maiores nomes,
como os poetas Carlos Pena Filho
e Ascenso Ferreira. Outra grande
perda ocorreria em 1963, com a
morte do Mestre Vitalino, artesão
caruaruense. Desde então, a obra
de Vitalino fez inúmeros discípulos e se tornou uma das principais atrações do Alto do Moura,
em Caruaru.
Mas o clima sociocultural em Pernambuco durante os
anos 60 foi ainda mais rico e
emblemático. O Movimento de
Cultura Popular (MCP) foi criado em 1960, como uma instituição sem fins lucrativos, durante a primeira gestão de Miguel
Arraes na Prefeitura do Recife.
Sua sede funcionava no Sítio
da Trindade, no Bairro de Casa
Amarela. Nomes como Abelardo
da Hora, Paulo Freire, Augusto
Boal, Francisco Brennand, Ariano Suassuna, Hermilo Borba Filho, entre outros, participaram
do MCP, que foi dissolvido com
o golpe militar de 1964.
Alguns anos antes dessa dissolução, precisamente em 1960,
junto com Alfredo de Oliveira, o
dramaturgo Hermilo Borba Filho
fundou e dirigiu por certo tempo
o Teatro de Arena do Recife, trabalhando ao lado de José Carlos
Cavalcanti Borges, Gastão de Holanda, Aldomar Conrado, Leda
Alves e Capiba. Devido ao seu

envolvimento com o MCP e sua
simpatia pelo Partido Comunista
Brasileiro, o Teatro de Arena do
Recife passou a ser visto como
“subversivo”, depois da instauração do regime militar em 1964
e acabou entrando em declínio.
Essas vicissitudes não diminuíram a importância e influência
desses artistas para uma significativa renovação e dinamização
no teatro pernambucano. Já na
música, 1963 foi um ano especial. Capiba (1904-1997), considerado o compositor de frevos
mais popular do Brasil, escreveu
e lançou neste ano Madeira que
cupim não rói, canção considerada
o frevo de bloco mais famoso do
carnaval pernambucano. Quatro
anos depois, em 1967, Capiba
conquistou o 5° lugar no Segundo

Devido ao seu
envolvimento
com o MCP e sua
simpatia pelo
Partido Comunista
Brasileiro, o
Teatro de Arena
do Recife passou
a ser visto como
“subversivo”pelo
regime militar
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Festival Internacional da Canção, com
a música São os do Norte que vêm.
A década foi marcada pela
corrida espacial, na qual os EUA
e a então União Soviética, em
plena Guerra Fria, mediam poder
e hegemonia por meio de uma
disputa pela supremacia na exploração das tecnologias aeroespaciais. Em maio de 1961, o então presidente norte-americano
John F. Kennedy afirmou diante
do Congresso dos Estados Unidos que acreditava que sua nação
conseguiria levar um homem até
a Lua e trazê-lo de volta à Terra
em segurança. O primeiro pouso não tripulado na superfície da
Lua ocorreu em fevereiro de 1966
com a sonda Luna 9. A década
terminou com novos horizontes
e novas percepções sobre tempo

e espaço. Isso porque, em 20 de
julho de 1969, a missão Apollo
11 foi a primeira espaçonave tripulada a pousar na Lua. Muitos
acreditaram no fato, afinal as
imagens exibidas pela TV constituíam provas “irrefutáveis” do
feito histórico. Entretanto, alguns
pernambucanos na época, particularmente aqueles que tinham
simpatia pelos ideais comunistas
e soviéticos, alardearam pelas
ruas que tudo não havia passado
de uma grande farsa promovida pelo “imperialismo ianque”.
Este acontecimento ocorreu
num momento histórico em que
a população pernambucana estava “se acostumando” às duras
mudanças provocadas pelo Ato
Institucional Nº 5, mais conhecido como AI-5. Com a inten-

ção de fortalecer a “linha dura”
do regime militar, o AI-5 entrou
em vigor em 2 de setembro de
1968 durante o governo do então presidente Artur da Costa e
Silva, concedendo-lhe poderes
extraordinários e suspendendo
diversos direitos individuais e
garantias constitucionais.
Se, por um lado, o espaço
sideral já não mais constituía
uma barreira intransponível
para o ser humano, por outro,
os sonhos e ideais de liberdade
e democracia desapareceram do
cotidiano dos brasileiros. Assim, a conquista (do espaço) e
o cerceamento (na liberdade),
dois sentimentos tão divergentes, constituíram parte do clima
sociocultural de Pernambuco
no final da década de 1960.

Estados Unidos
e a então União
Soviética
mediram
força com os
espetáculos
promovidos pela
corrida espacial.
No Brasil, a
repressão aos
protestos contra
o regime militar
se intensifica
com a edição do
AI-5

anos

70

O

s anos 70 foram uma vertigem: a cidade foi invadida pelo
rock’n’roll e pelas águas do Capibaribe; cantou “Pra frente,
Brasil” embalada pelos feitos de Pelé & cia; entrou em pânico
com o boato de que Tapacurá estourara; quebrou a barreira do

um milhão de habitantes, dobrando a população em 20 anos; juventude politizada
(branca, universitária, de classe média) cindiu-se entre a guerrilha e a maconha:
quem não foi para a floresta arregimentar caboclos e carapanãs para derrubar o
regime, excluiu-se do sistema, praticando a psicodelia na arte e na vida. Contrastando com o ímpeto dos jovens revolucionários, cautelosamente os camponeses
voltaram à cena, antecipando-se às greves do ABC paulista. No Bar Mustang, 30
homens sentados bebiam 30 copos de chope, sob o olhar atento de tiras disfarçados. Na Pracinha do Diario, populares divertiam-se assistindo a Lolita (Ivo Alves da
Silva) cantar “Babalu” e enfrentar no muque a Rádio Patrulha. Recebemos a visita
do “milagre econômico”, que não tardou a mandar a conta: uma urbanização alucinada, perversamente alimentada de desigualdade social, onde se incubavam as
sementes do colapso urbano. O centro da cidade regurgitava de passantes apressados, alheios aos meninos cheirando cola pelos cantos. Rapidamente os subúrbios
se transformaram em periferia, em cujo ventre depauperado se geraria o monstro
da violência e da insegurança futuras. Distraída, a cidade não percebia a ameaça de
predadores à espreita, que viriam a subjugá-la mais adiante: o espigão e o automóvel. Na vertigem dos anos 70, definitivamente perdemos a inocência.

1970
ARQUIVO CEPE

Cepe inaugura nova sede
No alto da primeira página do
Diário Oficial de 25 de fevereiro a
manchete: “Governo inaugura
hoje novas instalações da
Cepe”, seguida da informação
de que a solenidade será
presidida pelo governador Nilo
Coelho, presentes, entre outras
personalidades, o ministro do
Trabalho e Previdência Social
Júlio Barata e representantes das
três principais agências mundiais
de notícia: a norte-americana
Associated Press, a francesa
France Press e a alemã DAP.
A matéria descreve, com
detalhes, as instalações físicas
da nova Cepe, cujas máquinas e
equipamentos de offset dotam
agora o Estado de Pernambuco
do primeiro Diário Oficial do País
impresso por esse moderno

processo. Além da rotativa Goss,
capaz de tirar 20 mil tabloides a
quatro cores por hora, destacamse avançados equipamentos de
composição a frio que, no futuro,
substituirão as linotipos. Seguese recapitulação das origens da
Companhia, desde a Repartição de
Publicações Oficiais, em 1924.
No dia seguinte, o DO
publica reportagem de capa
sobre a inauguração, prestigiada
também pelos governadores João
Agripino (PB), Lourival Batista
(SE), representantes dos demais
chefes de executivos estaduais
do Nordeste, o embaixador da
Iugoslávia Bogoljub Stopanovic,
todos os secretários do Estado,
comandantes militares e
personalidades das artes e
da cultura.

“Pêra-Nhambuco deu
Pernambuco. Pedra furada,
no dialeto indígena. Era uma
referência aos arrecifes de pedra
da costa. Pernambuco está muito
longe de Pêra-Nhambuco, embora
ainda existam as pedras furadas
no litoral. Pêra-Nhambuco era
apenas uma alusão. Pernambuco
é uma realidade do Nordeste
que se industrializa através da
afirmação do seu povo”.
Trecho da apresentação do tabloide PêraNhambuco 1534 – Pernambuco 1970, distribuído às
autoridades presentes à inauguração da nova sede
da Cepe

Cronologia
População

26 de janeiro – Decreto 1.077,
do Ministério da Justiça,
impõe censura prévia à
imprensa no Brasil.

Brasil: 93.134.846
Pernambuco: 5.161.866
Fonte: IBGE
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O Brasil é
tricampeão

10 de abril - Em entrevista
Paul McCartney anuncia o
fim dos Beatles.

Na edição de 26 de junho,
Seção do Diário do Legislativo,
requerimentos para que
fosse transcrita, nos Anais da
Assembleia, mensagem do
presidente Médici referente
à conquista da Copa do Mundo
de Futebol. A partida final foi
realizada em 21 de junho,
no México. O Brasil venceu
a Itália por 4 a 1 . Foi a
primeira primeira seleção
a ser tricampeã na história
do Mundial, confirmando a
superioridade brasileira.

Motorista real
No DO de 24 de janeiro as
palavras do embaixador
David Hunt, ao
condecorar Israel Alves
Barbosa, motorista
oficial do governador do
Estado: “Em nome da
Sua Majestade a Rainha
Elizabeth II da Inglaterra
quero condecorá-lo
com esta medalha da
Ordem Real Vitoriana”.
Barbosa dirigiu o Lincoln
palaciano, durante
a visita da soberana
inglesa ao Recife, em
1968, se desincumbindo
“com segurança e zelo”,
conforme testemunho
dos responsáveis pelo
cerimonial de recepção à
Sua Majestade.

Silo
Na mesma edição, aplauso
de empresários gaúchos
ao governador Nilo Coelho

pela inauguração do silo
portuário da Companhia
de Armazéns Gerais de
Pernambuco – Cagep,
“fruto do dinamismo e
do espírito progressista
de Vossa Excelência e da
sua sadia e perseverante
administração”.

Anticancerígeno
O DO de 05 de julho traz a
manchete “Lafepe inicia
a produção de droga
anticancerígena”. O corpo
da matéria informa que
já na semana seguinte
o Laboratório lançará,
em escala industrial,
o Lapachol, produto
resultante de pesquisas
efetuadas no Instituto de
Antibióticos, da UFPE,
pelo cientista Oswaldo
Gonçalves de Lima e
sua equipe, composta
de Décio de Andrade
Lima, Ivon Leônidas de
Araújo, Mariza Machado

5 de março - O Tratado de
Não Proliferação de Armas
Nucleares, subscrito por
uma centena de países,
entra em vigor.

9 de julho – Criação do
Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra).
24 de julho – OEA recebe
denúncias de torturas no
Brasil feitas pela Comissão
Internacional de Juristas,
sediada em Genebra.

de Albuquerque,
Lauro Lins e Clécio
Santana. “Sendo assim,
Pernambuco se constitui
no único produtor, em
toda a América Latina,
de Actinomicina-D,
antibiótico também
presente na composição
de outro anticancerígeno a
ser fabricado pelo Lafepe”.

Santista
O Diário Oficial de 17
de setembro cede
primeira e segunda
capas à reportagem de
inauguração, pela Santista
do Nordeste, da sua
Unidade Textil no Distrito
Industrial de Paulista.
Para o governador Nilo
Coelho “aqui estão
homens que não podiam
admitir a continuidade
de dois Brasis, o
poderoso do Centro-Sul
e o marginalizado do
Nordeste”.

18 de setembro – Morre,
aos 27 anos, o músico,
compositor e cantor Jimi
Hendrix (foto), considerado
um dos maiores guitarristas
da história do rock.

18 de outubro - O
Movimento Armorial é
lançado, no Recife.
30 de outubro – Agentes
da área de inteligência
e repressão do Exército
invadem a redação de O
Pasquim e prendem nove de
seus colaboradores.
26 de novembro - Um
agressor, disfarçado de
padre, investe com um
punhal contra o Papa Paulo
VI, nas Filipinas.

1971
Porto Fluvial

Sob a manchete “Porto Fluvial
de Petrolina já escoa produção
sertaneja”, o DO de 2 de março
descreve o que chama de “ato
culminante de uma série de
melhoramentos entregues
àquela cidade, onde se
encontravam, além da equipe do
Governo do Estado, os ministros
do Interior Costa Cavalcanti,
do Planejamento João Paulo
dos Reis Veloso e todos os
governadores do Nordeste. Na
solenidade, o governador Nilo
Coelho lembrou-se do rio de sua
infância: “inspiração de grandeza
dos meus sentimentos”.

Nova biblioteca

FOTOS: DIVULGAÇÃO

No DO de 7 de março, o
governador Nilo Coelho e o
secretário de Educação e Cultura
Roberto Magalhães inauguram
o novo edifício da Biblioteca
Pública Estadual Presidente
Castello Branco, no Parque 13 de
Maio. O governador Nei Braga
(PR), representante da família
do ex-presidente, destacou a
personalidade do homenageado
e o papel de Pernambuco
na integração política da
nacionalidade.

Eraldo Gueiros toma posse
“Empossados ontem os novos
governadores de Pernambuco”,
é a manchete o DO de 16 de março.
Ocorreu às 17 horas do dia anterior na
Assembleia Legislativa, “superlotada
pelas mais altas autoridades e povo
em geral. O ministro Eraldo Gueiros
Leite (1912 – 1983) e o professor
José Antônio Barreto Guimarães
assumiram os cargos de governador
e vice-governador, respectivamente,
prestando o compromisso de
honra conforme previsto no artigo
158 da Constituição Estadual de
Pernambuco”.
O presidente da
Assembleia, deputado
Antônio Corrêa de Oliveira,
traçou o perfil dos dois novos
governantes e os recebeu
com estas palavras finais:
“Vossas Excelências assumem
a direção do estado numa
fase de renovação, dominado
pelo desejo de corrigir o
desequilíbrio entre as diversas
regiões do País, E nesse
trabalho estará a Assembleia,
dando a sua contribuição,
pronta para servir a
Pernambuco e sua gente”.
Em vez de pronunciar
um discurso formal, o vicegovernador Barreto Guimarães
limitou-se a ligeiro improviso
que encerrou dirigindo-se
ao deputado Antônio Corrêa
de Oliveira: “Dispenso-me,
senhor presidente, dispensome de falar porque a palavra
de Pernambuco é a palavra
de Eraldo Gueiros”. O novo
mandatário encerrou, assim, o
seu discurso de posse: “Aceitei
ser governador de Pernambuco
não pelas honrarias, mas
porque este é o posto de
maiores responsabilidades”.

NOTA: Indicado pelo generalpresidente Emílio Garrastazu Médici o
ministro do Supremo Tribunal Militar
Eraldo Gueiros Leite (retrato) assumiu,
em 15 de março, o Governo do Estado
de Pernambuco, no período mais duro
da repressão política, os chamados
“anos de chumbo” da ditadura
iniciada em 1964. O nome de Eraldo
foi homologado pela Arena, o partido
de sustentação do regime militar, em
convenção de agosto de 1970. Sua
eleição (indireta) pela Assembleia do
Estado ocorreu no mês de outubro do
mesmo ano.

ZENIVAL
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10 de janeiro - Morre, em
Paris, a estilista Coco
Chanel.

Semana de Pernambuco
No DO de 1º de junho cobertura da
Semana de Pernambuco, iniciada com as
orquestras Armorial e do Conservatório
tocando música barroca do século 18
e composições recentes de Cussy de
Almeida, Jarbas Maciel, Guerra Peixe
e Clóvis Pereira para mais de 500
convidados no auditório local da TV
Globo, dentro do programa Concertos para
a juventude, transmitido via Embratel
para todo o país. O evento se estendeu
ao Rio, onde o governador Eraldo
Gueiros foi entrevistado pelos principais
meios de comunicação e presidiu o
lançamento, no Hotel Glória, de seis
livros de autores pernambucanos.

Investidores
Na mesma edição o DO registra que
o governador em exercício Barreto
Guimarães recebeu em Palácio o
diretor-presidente da Sadia, Omar
Santana, e o representante do grupo
italiano Emílio Rigamonti, ambos
interessados em investir em fazenda
agropecuária e frigoríficos na Zona da
Mata pernambucana.

Minicopa
Na 1ª capa do DO de 11 de agosto o
governador do Estado e Pelé (foto)
asseguram a realização dos
jogos da Minicopa no Arruda.
Às 11 horas do dia anterior
foi assinado, no Palácio dos
Despachos, o contrato de
conclusão do Estádio José do Rêgo
Maciel, “ato que permitirá
aos pernambucanos
assistirem aos jogos no
novo estádio, em 1972”.

Dia do jornalista
Na edição de 11 de setembro
“Mensagem do governador
aos jornalistas de Pernambuco
reconhece das mais dignas
e invejáveis essa atividade

do homem”. Jornalistas de todos os
órgãos de divulgação do Recife, além
do presidente da Federação Nacional
dos Jornalistas Profissionais Adriano
Campanhole e do prefeito Augusto
Lucena, compareceram ao almoço de
confraternização da classe no Sesc,
em Candeias. O senador João Calmon,
que veio participar do I Seminário de
Comunicação promovido pela Associação
de Imprensa de Pernambuco, tratou
com o governador Eraldo Gueiros
particularmente de assuntos do
setor educacional.

4 de fevereiro - Desaba, em
Belo Horizonte, o Centro de
Exposições Expominas,
em construção no Bairro
da Gameleira, matando 61
operários.
6 de abril – Morre o
compositor russo Ígor
Stravinski, dos mais
influentes do século 20.
24 de abril - 500 mil
pessoas marcham contra
a Guerra do Vietnã (foto) em
Washington, DC, EUA.

Posse no IV Exército
Ainda na mesma edição, o DO registra
a presença de Eraldo Gueiros e Barreto
Guimarães na solenidade de posse do
general Vicente de Paulo Dale Coutinho
no comando do IV Exército. Na ocasião,
o governador conferiu aos generais Bina
Machado e Ednardo D’Ávila a Medalha
Pernambucana do Mérito.

Homenagem na ABL
No DO de 29 de dezembro a outorga de
laurel da ABL ao Jornal do Commercio e Diario
de Pernambuco. Em reconhecimento à
deferência Eraldo Gueiros designou
“seu secretário de Governo Marcos
Vinícios Vilaça para presenciar na
Guanabara “a solenidade de entrega
daquela preciosa distinção”.

“Lei do Alívio”
Ainda na mesma edição, notícia
sobre manifestação pública
de reconhecimento dos
motoristas profissionais ao
governador do Estado por
tornar extensivos àquela
classe trabalhadora
os benefícios da Lei
do Alívio, ao
desdobrar o
pagamento
das multas de
infração no
trânsito.

15 de setembro – É
fundado, no Canadá, o
Greenpeace, cuja atuação
inicial visava o fim dos
testes nucleares.
17 de setembro – Morto
na Bahia Carlos Lamarca,
capitão do Exército que
tornou-se um dos líderes
da oposição armada ao
regime militar.
15 de novembro Intel lança o primeiro
microprocessador do
mundo, o Intel 4004.
20 de novembro - Desaba
no Rio de Janeiro um vão
de 30 metros do Elevado
Paulo de Frontin que
estava em fase final de
construção, deixando
48 mortos e dezenas de
feridos.

1972
O GRITO DO IPIRANGA, PEDRO AMÉRICO, NO MUSEU DO IPIRANGA, SÃO PAULO

Sesquicentenário e futebol
“Sem a participação de Pernambuco
não seria possível o grito do
Ipiranga” – afirmou o historiador
Pedro Calmon dando início às
comemorações do Sesquicentenário
da Independência do Brasil
promovidas pelo Governo do
Estado, em solenidade realizada
na noite do último domingo na
Academia Pernambucana de Letras”.
Acrescenta o noticiário do DO de 11 de
janeiro que “a sessão foi aberta pelo
governador Eraldo Gueiros Leite (“o
ideal de liberdade invadiu as portas
do Palácio Imperial”) e continuou
com a participação do presidente
da APL, escritor Marcos Vinícios
Vilaça (“para saudar Pedro Calmon
restrinjo-me aos grilhões da palavra
escrita”), do vice-governador
professor Barreto Guimarães, do
comandante do IV Exército, general

Dale Coutinho, do comandante do
Terceiro Distrito Naval almirante
Gualter Maria Menezes Magalhães,
além de outras autoridades e
membros da Casa de Carneiro
Vilela”.
“Amistoso, amanhã às 15h30,
entre Santa Cruz e Flamengo
estará integrando Pernambuco,
definitivamente, aos grandes
acontecimentos esportivos do
País”, diz o DO de 3 de junho.
Com capacidade para 80 mil
espectadores e estacionamento
para 10 mil veículos, o Colosso
do Arruda tal qual já é chamado
traz, como resultado imediato da
sua inauguração, a participação de
Pernambuco na Copa da Independência.
Sem gols, a partida teve Sebastião
Rufino como juiz.

Conforme o DO de 23 de junho
representantes de todas as
delegações disputantes da Copa da
Independência, a Minicopa, estiveram
no Palácio dos Despachos em visita
de cortesia ao professor Barreto
Guimarães. A cada representante
ele deu livros do sociólogo Gilberto
Freyre, “para que todos pudessem ter
uma visão mais ampla e profunda do
Brasil”. O governador em exercício
destacou a ação diplomática do
futebol na aproximação dos povos
e, sorridente, disse que gostaria
que saíssem todos vencedores
da Minicopa, “dada a fidalguia das
equipes em campo”. A final do
certame, realizado de 11 de junho a 9
de julho, foi vencida pelo Brasil (sem
Pelé) por 1 a 0, contra a seleção de
Portugal, curiosamente nosso antigo
colonizador.

DIVULGAÇÃO
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Vale do São Francisco
Missão Rockefeller visita plantio
de uva e melão na região sãofrancisquense, dá em manchete
de primeira capa o DO de
25 de janeiro. O empresário
Rodman Rockefeller e demais
membros do grupo norteamericano que o acompanha
assistiram a audiovisuais sobre
o processo de industrialização
e potencialidades turísticas
do estado e, por mais de
duas horas, estudaram com
o governador Eraldo Gueiros
e sua equipe questões ligadas
ao desenvolvimento de
Pernambuco.
O DO de 10 de fevereiro
informa que “O presidente
Emílio Garrastazu Médici,
acompanhado do governador
Eraldo Gueiros Leite e seus
vários assessores, visitou o
Projeto de Irrigação Bebedouro,
em implantação em Petrolina
pela Superintendência do Vale
do São Francisco.

Medalhas
O DO de 22 de agosto registra a outorga,
pelo governador do Estado, da Medalha do
Mérito Oliveira Lima ao cineasta Alberto
Cavalcanti (1897 – 1982) “pelo muito
que fez em prol do desenvolvimento
artístico de Pernambuco”. Criador do
Instituto Nacional de Cinema e da Escola
de Documentários, o agraciado dirigiu os
filmes Simão, o caolho, em São Paulo e O canto
do mar (foto) no Recife. A mesma láurea
foi conferida ao escritor Gilberto Freyre
conforme matéria no DO de 24 de outubro.
Ao entregar a medalha o governador aludiu
à “inestimável contribuição do sociólogo
à projeção não só de Pernambuco, mas
do País inteiro no cenário mundial do
conhecimento humano”.

Boeing Brasil

Cão sem plumas

Informa o DO de 27 de maio
que o governador Eraldo
Gueiros Leite desembarcou
em Lisboa, onde foi recebido
pelo embaixador Gama e Silva
e representantes do Ministério
dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, além de dirigentes
e funcionários do Banco do
Brasil e da Transportes Aéreos
Portugueses. Juntamente com
o primeiro ministro Marcelo
Caetano, Eraldo será padrinho
do Boeing 747 Jumbo, que
receberá o nome de Brasil e
ligará o Recife às principais
cidades do mundo. O voo
inaugural do Jumbo representará
mais um ato comemorativo da
amizade luso-brasileira.

Na edição de 27 de maio, matéria sobre a visita do
novo embaixador do Brasil no Senegal João Cabral
de Melo Neto ao governador Eraldo Gueiros Leite
e ao secretário Marcos Vinícios Vilaça. “Cabral
não poderia partir para a África sem antes rever o
Recife e o rio Capibaribe – o cão sem plumas da
sua poesia”, conclui o DO.

Máquinas para a Cepe
O DO de 22 de julho informa que se encontram no
porto do Recife três máquinas alemãs adquiridas
pela Cepe para suporte ao sistema educacional
de Pernambuco, sendo duas impressoras em
offset, das quais uma a cores, e uma guilhotina.
Prensa Waco e ampliador Agfa já estão em
funcionamento, e vem da Inglaterra moderníssima
máquina de encapar livros. Em 4 de setembro o
governador Eraldo Gueiros estaria acionando tais
equipamentos.

24 de janeiro – Descoberto,
nas matas de uma ilha do
Pacífico, o soldado japonês
Shoichi Yokoi (foto), que
não sabia que a II Guerra
Mundial havia terminado,
fato que atraiu a mídia
mundial e o transformou
em celebridade.
19 de fevereiro – Via
Embratel, é realizada,
pela primeira vez, a
transmissão de TV em
cores, com a cobertura da
Festa da Uva, no RS.
12 de abril – Começa a
Guerrilha do Araguaia,
movimento contra
a ditadura militar e
fomentador de uma
revolução socialista.
17 de junho – Prisão de
homens que implantavam
escutas telefônicas no
Comitê Central Democrata,
nos EUA, dá início ao Caso
Watergate, que derrubou o
presidente Richard Nixon.
6 de setembro – Polícia
Federal proíbe imprensa
de citar decreto de dom
Pedro I que, em 1821, aboliu
a censura.
13 de outubro - Avião da
Força Aérea Uruguaia
571 cai na Cordilheira dos
Andes. Das 45 pessoas a
bordo, 29 morreram e 16
sobreviveram, sendo que a
última delas foi resgatada
em 23 de dezembro de 1972,
mais de dois meses após o
acidente.

1973
Tensão em Exu
No Diário Oficial de 18 de janeiro em
matéria sobre “providências urgentes
com relação ao assassinato, ontem às
13h30, do prefeito de Exu Raimundo
Ayres de Alencar”. O governador em
exercício Barreto Guimarães determinou
o deslocamento de policiais militares de
Salgueiro, Petrolina e Bodocó e vigilância
de “todos os componentes das famílias
Alencar e Sampaio, mesmo os residentes
em outrras cidades, inclusive o Recife, a
fim de evitar retaliação entre os grupos
em conflito”.

ARQUIVO CEPE

NOTA: A sociedade pernambucana tem um
começo de ano marcado pela exacerbação
das desavenças entre famílias tradicionais
da cidade de Exu. Preocupado com
imprevisíveis desdobramentos, o Governo
do Estado age prontamente, enquanto o
rei do baião Luiz Gonzaga, filho ilustre
daquele município sertanejo, começa atuar
como como pacificador dos ânimos.

Siderúrgica

Telex

Inauguração, no Curado,
da Siderúrgica Açonorte,
originária do Rio Grande do
Sul. O governador Eraldo
Gueiros Leite saudou os
diretores Kurt e Jorge
Johannpeter, da Açonorte,
e agradeceu a presença dos
ministro do Interior, da
Indústria e Comércio e do
superintende da Sudene.
(29 de março)

Edição do Diário Oficial de
2 de junho: “Foi endereçado
ao governador do Estado
Eraldo Gueiros Leite o
primeiro telex redigido na
cabine pública instalada pela
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos no Aeroporto
dos Guararapes. Assinou a
mensagem o secretário Luiz
Collier, dos Transportes e
Comunicações.”

Olimpíada do Exército

Juarez Távora

No DO de 3 de abril cobertura
da IV Olimpíada do Exército,
inaugurada na tarde do dia
1º no Estádio do Arruda pelo
presidente Médici. No intervalo
do jogo entre as seleções A e
B do Brasil, foi conferida pelo
ministro do Exército Orlando
Geisel a Medalha do Pacificador
Duque de Caxias ao governador
Eraldo Gueiros Leite.

“O marechal Juarez Távora
está na terra. O Recife é uma
das muitas cidades que ele
visita no lançamento do seu
livro de memórias Uma vida e
muitas lutas. E foi recebido pelo
governador Eraldo Gueiros
Leite, seu admirador confesso
desde quando era ainda
capitão do Exército”.
(18 de julho)

Casa da
Cultura
A edição de 16 de março
anuncia o fim “da velha
masmorra onde, por 118
anos, funcionou a Casa
de Detenção, cujos muros
começaram a ser demolidos
ontem”. A parte remanescente
da instalação desativada se
chamará Casa da Cultura, a
partir de abril do ano seguinte.
Na placa aposta na entrada
da obra foram gravadas estas
palavras do governador
Eraldo Gueiros Leite:
“Em resposta à dignidade da
pessoa humana e para que a
pena não fosse vingança mas
justa retribuição”.

Cronologia

Sede para a Academia

DIVULGAÇÃO

24 de janeiro - Estreia no
Brasil a telenovela O bemamado, primeira produção
do gênero gravada em
cores no país.

No DO de 20 de julho o
governador Eraldo Gueiros
Leite doa a primeira
sede própria à Academia
Pernambucana de Letras,
que ocupava o prédio 1596
da Av. Rui Barbosa em regime
de comodato desde 1966.
(20 de julho)

3 de abril - O cientista
Martin Cooper realiza a
primeira chamada a partir
de um telefone celular.

Nelson Chaves
O professor Nelson Chaves
toma posse na Academia
Pernambucana de Medicina.
Presidente da Sociedade
Brasileira de Nutrição o
empossado detém um dos
mais vastos currículos de
sua especialidade.
(25 de julho)

Tapacurá inaugurada
“Tapacurá inaugurada ontem
protege e abastece d’água o
Grande Recife. Diminuíram
em 35% as possibilidades de
enchentes com a construção
das obras das três barragens”.
Para o governador Eraldo
Gueiros Leite “faz dois anos
que as tensões provocadas
pelas cheias diminuíram em
função das paredes que se
erguiam na barragem”.
(26 de julho)
NOTA: Depois das cheias de
1970, a construção da barragem
de Tapacurá foi uma das
providências tomadas para
evitar outras inundações. A
inauguração de Tapacurá foi
resultado da forte pressão
popular para que governos
estadual e federal protegessem
a Região Metropolitana do
Recife das constantes cheias.
A população acreditava que
apenas ela seria a solução.

10 de janeiro – Seis
militantes da Vanguarda
Popular Revolucionária
são mortos em Paulista,
Pernambuco, episódio
conhecido como
“Massacre da Chácara
São Bento”.

8 de abril – Morre, aos
91 anos, o pintor Pablo
Picasso.

Convenção indica Geisel
“O governador Eraldo Gueiros Leite viajou
para Brasília, onde participará, a convite da
direção nacional da Arena, da convenção
que proclamará candidatos à presidência
e vice-presidência da República, os
generais Ernesto Geisel (à esquerda,
na foto)e Adalberto Pereira dos Santos,
respectivamente”. (14 de setembro) Em
sessão do dia 17 da Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, o deputado Antônio
Dourado requer “fique consignado em
Ata voto de congratulações com o general
Ernesto Geisel pelo brilhante e eloquente
discurso pronunciado na convenção
nacional da Arena, falando em seu nome
pessoal e no do seu companheiro de chapa,
general Adalberto Pereira dos Santos, em
que analisa, com muita oportunidade, a
continuação da meta desenvolvimentista
nacional”. (18 de setembro)
NOTA: Apontado pelo presidente Médici
como candidato à sua sucessão, Geisel
foi referendado candidato a presidente
da República na convenção nacional da
Arena em 14 de setembro de 1973. Ernesto
Geisel e Adalberto Pereira dos Santos foram
escolhidos para disputar, em 15 de janeiro
do ano seguinte, com a chapa de oposição
(MDB), formada por Ulysses Guimarães
e Barbosa Lima Sobrinho, na primeira
eleição realizada por um Colégio Eleitoral.

20 de junho – Toda nudez
será castigada e mais
nove filmes são proibidos
no Brasil.
11 de setembro –General
Augusto Pinochet dá
golpe no Chile e derruba
o presidente Salvador
Allende.

24 de setembro - Morre
no exílio, em Paris,
Josué de Castro (foto),
médico e cientista social
pernambucano, autor de
Geografia da fome (1946).
17 de outubro –
Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(Opep) começa a elevar o
preço do chamado “ouro
negro”, o que desestabiliza
a economia mundial.

Geisel presidente

Trecho de mensagem do
governador Eraldo Gueiros
à Assembleia Legislativa de
Pernambuco, publicado em 2 de
março: “Registro, com satisfação,
que a escolha do general Ernesto
Geisel para suceder o presidente
Médici é uma segurança do
apoio que temos recebido e
indiscutivelmente a continuidade
do processo administrativo que o
acontecimento cívico de março de
1964 imprimiu ao País”.
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Porto de Suape
Na tarde de 30 de abril é lançada
a pedra fundamental do porto de
Suape, tendo o governador Eraldo
Gueiros Leite descerrado placa com
os seguintes dizeres: “Suape não
será apenas um porto. Suape vem
de ontem, quando Dom João VI
abriu as portas do Brasil às nações
amigas. Suape é hoje nossa opção
pelos caminhos do mar e será o
nosso amanhã”. (1º de maio)

Salgadinho
Edição de 22 de março dá como
pronta a metade do Complexo

Revolução dos Cravos
Na sessão ordinária da Assembleia
Legislativa de Pernambuco
realizada em 26 de abril, o
deputado José Emídio Fernandes
“encaminha à Mesa requerimento
de congratulações com o brioso
Exército de Portugal, extensivo
ao povo daquela nação, pela
atitude patriótica tomada desde
as primeiras horas da madrugada
de ontem, instalando no país
um governo justo e humano”,
conforme os anseios libertários dos
portugueses. Justifica José Emídio:
“A grande nação portuguesa não
podia manter na África a odiosa
política colonialista preconizada por
Salazar e sustentada por Caetano.
A mocidade portuguesa estava
derramando o seu sangue para
sustentar a ferro e fogo uma política
superada nas chamadas possessões
de ultramar”. (27 de abril)
NOTA: Durou mais de quatro
décadas a ditadura de Antonio
de Oliveira Salazar. Morto em

Rodoviário de Salgadinho (foto),
cujos viadutos, pistas amplas
e pontes ligarão, afinal, sem
congestionamentos, o Recife a
Olinda. Dentro de seis meses toda a
obra estará concluída.

1968 ele foi substituído por
Marcelo Caetano, que tomou as
primeiras medidas em favor do
fim da opressão. Enquanto isso
a crise econômica e os desgastes
com os conflitos coloniais deram
condições para a organização
de um movimento golpista no
interior das Forças Armadas
lusitanas. No dia 25 de abril de
1974, oficiais de média patente
derrubaram Marcelo Caetano,
cuja queda foi comemorada pela
população portuguesa que, em
sinal de apoio, distribuiu cravos
aos soldados participantes da
revolução que deu fim à ditadura
em Portugal.

Nixon renuncia
O deputado monsenhor
Ferreira Lima, em sessão
da Assembleia Legislativa
de Pernambuco, “apresenta
requerimento solicitando
a transcrição, nos Anais
da Casa, do discurso
proferido na tarde de ontem
pelo presidente Richard
Nixon, publicado no Jornal
do Commercio, dando-se
conhecimento ao Consulado
norte-americano nesta
capital.” (10 de setembro).
NOTA:
As investigações sobre a
invasão da sede do Comitê
Nacional Democrata, no
Complexo Watergate, na
capital dos Estados Unidos,
demonstraram que o
presidente Nixon tinha
conhecimento das operações
ilegais contra a oposição.
Sua renúncia se deu em 9 de
agosto. Foi substituído pelo
vice Gerald Ford.

Cronologia
Presidente da República
Ernesto Beckmann Geisel
15/3/1974 a 15/3/1979

Congratulação à Cepe
O DO de 9 de agosto transcreve na 1ª
página ofício assinado por Gilberto
Freyre, presidente do Conselho
Estadual de Cultura, congratulando a
Companhia Editora de Pernambuco
- Cepe, pela apresentação gráfica do
relatório de atividades do Bandepe
em 1973.

A fruteira da Princesa
Malba Tahan
Na edição de 19 de junho do DO
lê-se que “a morte de Malba
Tahan consterna Pernambuco e
o Governo do Estado translada o
corpo embalsamado para o Rio de
Janeiro”. O professor Júlio César
de Mello e Souza, conhecido como
Malba Tahan (foto), que ministrava
no Recife, a convite oficial do
Estado, uma série de conferências
sobre “A arte de contar histórias”,
teve morte súbita no apartamento
que ocupava no Hotel Boa Viagem.

Concerto
Nota do dia 30 de junho: “Realiza-se hoje,
no Parque 13 de Maio, o Concerto dos mil
instrumentos sob regência simultânea dos
maestros Isaac Karabichewsky e Cléo
Goulart. Depois do espetáculo a céu
aberto haverá apresentações de todos
os corais participantes do concerto no
auditório do Instituto de Educação de
Pernambuco”.

Hemope
“Governo construirá Banco junto ao
Hospital da Restauração para controle e
distribuição de sangue e seus derivados,
bem como eliminação de desperdício
e contaminação resultante do precário
sistema ora vigente de administração
desse produto nobre”, informa o DO do
dia 7 de agosto.

“Presenteada, no dia 17, com uma
fruteira do ceramista Francisco
Brennand, a princesa Alexandra de
Kent, da Inglaterra, disse à comitiva
pernambucana de recepção que gostaria
de conhecer o artista por ocasião da
escala do seu voo de volta a Londres,
no dia 25, quando permanecerá no
aeroporto do Recife por uma hora”,
informa o DO, em 22 de agosto.

Cascudo e José Américo
“Há cerca de um ano o professor Luiz
da Câmara Cascudo (foto) escreveu
ao governador de Pernambuco
sugerindo-lhe a republicação de Folklore pernambucano, de Pereira da Costa,
editado pela primeira vez em 1908.
Quinta-feira passada Eraldo Gueiros
Leite foi a Natal levar, pessoalmente, a
resposta: exemplares do livro com mais
de 600 páginas”. O governador outorgou
ainda a Câmara Cascudo a Medalha
do Mérito Oliveira Lima, comenda
também conferida, de passagem por
João Pessoa, ao escritor e político José
Américo de Almeida.(2 de novembro)

23 de janeiro – Censura
prévia chega às peças
comerciais de rádio e TV.
1º de fevereiro - Um
incêndio no Edifício Joelma,
na cidade de São Paulo,
causou 191 mortes e deixou
300 pessoas feridas.
14 de março – Preso, no
Mato Grosso do Sul, o
ex-deputado comunista
pernambucano Davi
Capistrano, cujo corpo
nunca foi encontrado.
17 de maio – Brasil
e Paraguai criam a
Binacional Itaipu, para
gerenciar a construção da
usina homônima.
1º de julho – Morre o
presidente da Argentina,
Juan Domingo Perón
(foto). No mesmo dia, a
sua mulher Isabel Perón
torna-se a primeira
mulher a assumir os
destinos daquele país.

10 de agosto – Suicida-se,
na França, Frei Tito, que
havia sido barbaramente
torturado pelo regime
militar.
29 de outubro –
Conferência de chefes de
Estado dos países árabes
reconhece a Organização
para a Libertação da
Palestina como o único
representante do povo
palestino, com direito a
estabelecer um poder
nacional naquele território.

1975
Sai Eraldo, entra Moura Cavalcanti
e o melhor sistema de
iluminação do Norte e
Nordeste”. No dia seguinte,
Gueiros seria substituído
por José Francisco de Moura
Cavalcanti (retrato), que
assumiu o Governo do
Estado de Pernambuco, com
o compromisso, registrado
pelo Diário Oficial do dia 15
de março, de “governar
voltado para o bem-estar do
povo, mas ambicionando
também contribuir
para o aprimoramento
da democracia, que
é indispensável ao
engrandecimento do País”.
Moura Cavalcanti (Arena),
três meses após deixar o
Ministério da Agricultura,
foi indicado governador
de Pernambuco pelo então
presidente, general
Ernesto Geisel.

ARQUIVO CEPE

Conforme o DO de 12 de
março, em seu último ato
administrativo no Sertão de
Pernambuco o governador
Eraldo Gueiros Leite “fincou
esse marco inicial lembrando
as raízes deixadas na região
pelo seu próprio genitor.
Uma vez completada, a
bacia da barragem abrangerá
as cidades de Afogados
da Ingazeira, Tabira e
Iguaracy, e sua descarga
beneficiará ainda dez outros
municípios”.
Na 1ª capa da edição
do dia 14: ”A integração do
Grande Recife com todo o
litoral norte do estado já
é uma realidade graças à
inauguração, ontem à noite,
do Complexo Rodoviário
de Salgadinho, quase nove
quilômetros de avenidas,
dois viadutos, três pontes

Pesquisadores

Novo prefeito

Lafepe

O DO de 21 de março registra
visita do cientista norteamericano Melvin Calvin
(foto) ao governador
Moura Cavalcanti.
Detentor do Nobel de
Química, Calvin faz
viagem de estudos do solo
nordestino e em particular
do pernambucano quanto ao
aproveitamento da energia solar.
Em 22 de março, o jornal informa
que “estiveram com o governador
Moura Cavalcanti pesquisadores
ingleses do Instituto de Tecnologia de
Produtos Tropicais”. Eles percorrem
o interior de Pernambuco estudando
a implantação, diversificação e
fortalecimento de projetos agroindustriais.

No DO de 26 de março, o registro da
posse de Antônio de Arruda Farias,
novo prefeito nomeado do Recife.
“Na Assembleia Legislativa aprendi
a respeitar o choque de ideias e
perceber o valor verdadeiro das
instituições democráticas”, disse ao
tomar posse no plenário da Câmara
Municipal.

Segundo o DO de 6 de junho, grande
quantidade de anticancerígenos
produzidos pelo Lafepe vem sendo
remetida a outros estados, entre
os quais Minas Gerais, São Paulo e
Guanabara, além do Distrito Federal.
A fabricação desses produtos triplicou
nos últimos meses para atender
solicitações da Bahia, Ceará e Pará.

Petrolina

Sesquicentenários

Na edição do dia 3 de maio,
reconhecimento oficial da Escola
Superior de Petrolina, extensivo aos
cursos de Licenciatura de 1º grau em
Letras, Estudos Sociais e Ciências
da Faculdade de Formação de
Professores, integrada à Fundação de
Ensino Superior de Pernambuco.

O DO de 10 de junho registra cerimônia
de homenagem na Assembleia
Legislativa. O presidente Carlos Veras
considerou um privilégio para o
estado comemorar os 150 anos de três
importantes instituições: o Colégio
Estadual, o Diario de Pernambuco e a
Polícia Militar.

Cronologia
17 de janeiro – França
descriminaliza aborto.
15 de março – Fusão entre
os estados da Guanabara
e do Rio de Janeiro,
mantendo a nova unidade
federativa o nome Estado
do Rio de Janeiro.
4 de abril - Bill Gates e Paul
Allen fundam a Microsoft.
27 de junho – Brasil e
Alemanha assinam Acordo
Sobre Cooperação no
Campo dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear.
21 de julho - Boato de que
a barragem de Tapacurá
havia estourado e que
o Recife seria destruído
pelas águas em poucas
horas gera pânico na
população.

Estado de calamidade
Conforme o Diário Oficial de 22 de
julho, as enchentes em Pernambuco
também preocupam o presidente
Geisel. Ao ser informado de que pelo
menos 80% da área do Grande Recife
estavam alagados e cerca de um
milhão de pessoas foram atingidas,
o presidente pediu ao governador
Moura Cavalcanti que expressasse sua
consternação aos pernambucanos.
Entre outras medidas de emergência
o governador proibiu aumentos de
preço e advertiu inescrupulosos
que se valeram das inundações para
explorar a população.

NOTA: Considerada a maior
calamidade que a capital
pernambucana já vivera, as chuvas
atingiram mais de 25 municípios da
bacia do Capibaribe, deixando um
rastro de destruição, com 107 mortos
e 350 mil desabrigados. No balanço
da calamidade, 1.000 km de ferrovias
destruídos, 31 bairros e 370 ruas e
praças submersos; 40% dos postos de
gasolina inundados e 70% da área do
município sem energia elétrica.
A maioria dos hospitais recifenses foi
inundada. O Recife ficou isolado do
resto do país durante dois dias.

Plantio de café

Modenização gráfica

Edição do dia 6 de setembro notícia a
seleção, pelo Instituto Brasileiro do Café
e Secretaria da Agricultura, de quatorze
municípios de Pernambuco para o
plantio de café. “Bom negócio”, segundo
Sebastião Valadão Teixeira, do IBC.
Foram listados Angelim, Bom Conselho,
Brejo, Caetés, Canhotinho, Correntes,
Garanhuns, Lagoa do Ouro, Saloá,
São João, Terezinha, Buíque, Triunfo
e Tuparetama.

“A Companhia Editora de Pernambuco
- Cepe dota seu parque gráfico do mais
moderno equipamento em uso nos
grandes jornais do mundo”. Importado
dos Estados Unidos o sistema de
composição a frio, de quatro tecladoras
simples, uma de correção, uma de
justificação e duas de fotocomposição,
tem capacidade de produzir até 60
linhas de jornal por minuto.
( 11 de setembro)

27 de agosto - A novela
Roque Santeiro, de Dias
Gomes, é proibida de ir ao
ar pela Censura, com trinta
capítulos já gravados.

25 de outubro –
Assassinado sob tortura,
no DOI-Codi de São Paulo,
o jornalista Vladimir
Herzog (foto). A Missa de
7º dia reuniu mais oito mil
pessoas.
14 de novembro - O Próálcool é criado e financiado
pelo governo brasileiro
para a substituição da
gasolina por álcool nos
automóveis.

Barragem de Carpina

Edição do DO de 6 de janeiro
registra a assinatura do
convênio para construção da
barragem de Carpina, parte do
conjunto de obras programadas
para, até março de 1978,
livrar os pernambucanos
do fantasma das enchentes.
O documento foi firmado
pelo Ministério do Interior,
Sudene, Governo do Estado
de Pernambuco e construtora
Queiroz Galvão.
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Escolas
O governador Moura Cavalcanti
anuncia, na edição do dia 6 de
fevereiro, o encerramento do
programa de recuperação de
escolas: “O trabalho também
foi feito por diretores e diretoras
que, reconstruindo unidades,
deram novo incentivo a
professores e alunos da rede
pública estadual de ensino”.

Garanhuns
Em 13 de março, o jornal informa
que “o governador do Estado
entregou ao público o Terminal
Rodoviário de Garanhuns, um
dos mais modernos do Nordeste.
A inauguração da obra, iniciada
na administração passada, faz
parte das comemorações do
primeiro aniversário do governo
Moura Cavalcanti.

Artesanato em SP
Diz o DO de 18 de março que a
Empetur promoverá, em São
Paulo, exposição pioneira de
artesanato, em convênio com
o Sesc paulista e a Prefeitura de
Caruaru. Ceramistas, oleiros,
escultores, entalhadores,
tapioqueiros, emboladores e
tocadores de pífano participam.

Novo projeto gráfico e editorial
Em editorial de 1ª página da edição
de 5 de maio sob o título “Missão que
nos compete”, o Diário Oficial reafirma
sua tarefa primordial de aprofundar
e ampliar sempre mais o intercâmbio
de informações e de ideias com o seu
público. Apresentando-se, agora,
com feição gráfica mais dinâmica
e maior volume de informações
“o DO continuará sendo um portavoz do bem-estar coletivo dos
pernambucanos”.
Em 29 de julho o Diário Oficial
conclui as alterações gráficas e

editoriais, iniciadas em maio,
imprimindo, segundo editorial de
primeira página, “maior precisão e
veracidade dos fatos e das providências
oficiais, além de paginação mais
atraente, e impressão em cores”.
O jornal passou a adotar o padrão de
5 colunas para a diagramação. Em 5
de agosto, repercute sua nova cara:
“Vimos recebendo constantemente
o testemunho de incentivo e de
aplauso das mais diversas instituições
públicas e privadas, de confrades e dos
pernambucanos em geral”.

Cronologia
19 de janeiro – General
Ednardo D`Ávila é demitido
do comando do 2º Exército
depois de mais uma morte
no DOI-Codi de São Paulo, a
do metalúrgico Fiel Filho.
24 de março – Golpe militar
derruba a presidente
argentina Isabelita Perón. O
general Jorge Rafael Videla
ocupa o lugar.
1º de abril – Steve Jobs e
Steve Wozniac lançam a
Apple Inc.

Tecnologia
O Diário Oficial destaca em sua edição de 29 de junho que o estado tem agora
o mais moderno sistema de processamento de dados do Norte-Nordeste do
País, com a inauguração do computador IBM 370, modelo 145, de 4ª geração,
no Centro de Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco. A apresentação
do equipamento ao público aconteceu durante a inauguração da nova sede
do Cetepe, com a presença do governador Moura Cavalcanti. O IBM 370 foi o
primeiro computador com uma memória central inteiramente constituída por
tecnologia monolítica.

Oliveira Lima
O DO de 24 de março noticia o lançamento,
“no Palácio do Campo das Princesas,
do livro Pernambuco, seu desenvolvimento
histórico (1500-1848), de autoria de Manuel
de Oliveira Lima, prefaciado por Gilberto
Freyre. Iniciativa conjunta da Secretaria
de Cultura e Cepe, a obra é fac-simile da
primeira edição, de 1895.

Casa da Cultura
“O governador Moura Cavalcanti e o
ministro João Paulo dos Reis Veloso,
do Planejamento, inauguram a Casa da
Cultura, dotada de bares, restaurante
regional, galerias de arte, museus,
cinema, teatro e centros de pesquisa
de manifestações culturais eruditas e
populares.” (14 de abril)

Ineditismo
No DO de 20 de abril matéria sobre a
implantação de 26 Centros Sociais Urbanos
no interior do estado e reativação de mais
quatro deles no Recife. Este programa
inédito da Secretaria do Trabalho e Ação

2 de junho – Morre o
escritor e dramaturgo
pernambucano
Hermilo Borba Filho, criador
de oito romances, 18 peças,
contos, ensaios e artigos
para jornais e revistas de
circulação nacional.
1º de julho – Sancionada a
Lei Falcão, que praticamente
censurava a propaganda
política na mídia.

Social beneficiará 800 mil pessoas em
aprendizado profissional, atividades
esportivas, assistência jurídica e
atendimento médico-odontológico.

Seca
Informa o DO de 6 de maio que a diretoria
do Banco do Brasil decidiu adotar medidas
excepcionais criadas pelo Conselho
Monetário Nacional para atender aos
municípios pernambucanos atingidos pela
seca. A agricultura terá linha de crédito
especial e reescalonamento de dívidas.
O comércio e a indústria terão maior
tolerância na cobrança de títulos sacados
contra empresas situadas nas áreas
afetadas pela estiagem.

18 de julho – A ginasta
romena Nadia Comaneci
(foto) , com 14 anos,
atinge, pela primeira vez
na história, a pontuação
máxima (10), nos Jogos
Olímpicos.

Mutirão

22 de agosto – Morre,
em acidente de carro, o
ex-presidente Juscelino
Kubitschek.

Segundo o DO de 18 de novembro “a
Secretaria do Trabalho e Ação Social
vem fornecendo informações a diversos
estados brasileiros sobre o Projeto Mutirão,
do Governo de Pernambuco, de solução
habitacional para populações com renda
inferior ao salário mínimo.”

2 de novembro – Eleito
presidente dos Estados
Unidos, com 50% dos votos,
o candidato democrata
Jimmy Carter.

Combustível racionado
Segundo o DO de 15 de janeiro “o
governador Moura Cavalcanti
definiu as linhas gerais de ação
do estado para economia de
combustível, estabelecendo
turno único de funcionamento
das repartições, de 07 às 13 horas
ou 12h30 às 18h30, além de
medidas de restrição de uso de
carros oficiais”.
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Pacote de abril
Na edição de 15 de abril, na seção do
Legislativo, o líder da oposição, deputado
Ferreira Lima Filho, critica na Sessão da
Assembleia estadual conjunto de leis
outorgado pelo presidente da República.

Maciel na Câmara
No DO de 1º de março: “Um
pernambucano de 36 anos,
Marco Antônio Maciel, assumiu
a presidência da Câmara
Federal, o terceiro posto
mais importante do País, só
encimado pela presidência e a
vice-presidência da República”.
Eleito deputado federal pela
primeira vez em 1970, Maciel foi
reeleito em 1974 com a maior
votação do seu partido, a Arena.

Terminal Rodoviário
Edição de 13 de abril dá como
aprovado pelo Departamento
Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER o projeto de
construção do novo Terminal
Rodoviário do Recife. A obra
ocupará uma área de 40 mil
quilômetros quadrados em
terreno de 30 hectares e
interligará a BR 232 com a
BR 408.

Solidariedade
Em 3 de maio o DO detalha
providências do governo federal
para minorar os efeitos das
últimas enchentes no Grande
Recife. Solidário, o presidente
Geisel telefonou assegurando
que o governo federal não faltará
com o apoio na reconstrução das
áreas atingidas.

Balé Popular
Edição de 20 de maio registra
estreia, no Teatro do Parque,
do Balé Popular do Recife,
da Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura da Cidade
do Recife, inspirado nas danças
populares, teatro e mímica. “Sua
criação vem preencher uma
lacuna na arte regional”, diz o
secretário Ariano Suassuna.

Centro de Convenções
O DO de 26 de maio noticia
a assinatura do contrato do
projeto arquitetônico do Centro
de Convenções e Exposições
de Pernambuco. A equipe
paranaense do engenheiro Joel
Ramalho ganhou a concorrência
promovida pelo Governo
do Estado que, dentro de
quatro meses, poderá iniciar
os trabalhos de fundações e
movimentação de terras.

Luto por Paulo Guerra
Segundo o DO de 12 de junho,
“Pernambuco chora a dor
da perda de Paulo Guerra,
ex-governador do Estado”.

NOTA: O presidente Geisel, no dia 1º de abril,
decretou tanto o fechamento do Congresso,
quanto, por meio do AI-5, uma série de
reformas constitucionais. O “Pacote de
Abril”, uma vez outorgado, alterou as futuras
eleições. Para o pleito de 1978, foram definidas
novas regras para renovação de dois terços
dos senadores da República. Metade das
vagas em disputa seria preenchida pelo voto
indireto do Colégio Eleitoral, composto por
membros das Assembleias Legislativas dos
Estados e delegados das Câmaras Municipais.
Assim, um terço dos senadores não foram
sufragados pelo voto direto e sim referendados
após indicação do presidente da República, os
chamados “senadores biônicos”.

Incidente e visita
Em 26 de maio o DO
insere nota oficial da
Secretaria de Segurança
Pública sobre “os
recentes acontecimentos
envolvendo dois agentes
da Polícia Civil e os cidadãos
Lourenço Rosembauh e Tomás Capuano,
detidos quando se encontravam no Coque,
local notoriamente crítico no que diz respeito
à frequência de marginais”. Posteriormente
identificados como norte-americanos, os
presos foram liberados e os policiais detidos,
enquanto o governador Moura Cavalcanti
determinava apuração de responsabilidades.
Em menos de duas semanas a primeira dama
dos Estados Unidos, Rosalynn Carter (foto),
veio ao Recife (edição de 9 de junho), onde foi
recebida pelo governador Moura Cavalcanti. A
primeira-dama dos EUA visitou uma creche
e conheceu os moradores de uma casa do
projeto do Mutirão do Ibura.

Cronologia
8 de fevereiro – Realizada
em Itaici, São Paulo, a 15ª
Assembleia da CNBB lança
texto contra a ditadura.

Mudança
Em 22 de agosto, o jornal detalha
a implementação de uma unidade
produtora de alumínio em Pernambuco e
da mudança de curso do Rio Capibaribe,
cujas águas passarão pelas galerias de
controle das enchentes.

Aterro
“Foram iniciadas as obras de aterro
dos 26 hectares onde será construído o
Centro de Convenções e Exposições de
Pernambuco. Concluído o aterro até 30 de
novembro vindouro começará o trabalho
de estaqueamento.”(1º de outubro)

27 de março – Dois aviões
Boeing 747, um da Royal
Dutch Airlines (KLM) e
outro da Pan American
World Airways (Pan Am),
se chocam no Aeroporto
de Los Rodeos na Ilha de
Tenerife, no Arquipélago
das Canárias (Espanha),
provocando a morte de 583
pessoas e ferimentos em
outras 61.
16 de abril – Vendido o
primeiro microcomputador
moderno, o Apple II (foto).

Bandeira Nacional

Imprensas Oficiais
Manchete do dia 4 de junho
informa que foi realizada a 1ª
Reunião das Imprensas Oficiais do
Brasil - Abio, no Rio de Janeiro,
entre os dia 29 de maio e 2 de
junho, com a participação da Cepe,
responsável pela edição do Diário
Oficial do Estado de Pernambuco.
O evento reuniu congêneres de
todo o País.
NOTA: É na Associação Brasileira
das Imprensas Oficiais - Abio
que se congregam as instituições
responsáveis por editar os Diários
Oficiais brasileiros, seja o da União
ou dos estados da Federação, além
de alguns importantes municípios.
A Associação foi criada para
defender os interesses de suas
filiadas e fomentar a pesquisa,
cooperação e intercâmbio entre
elas. Sua fundação se deu em 9 de
Maio de 1943, no Rio de Janeiro,
então capital da República, sede
da entidade até 1956. Com a
mudança da capital para Brasília
suas atividades foram retomadas
em 1977.

A propósito das homenagens à Bandeira
Nacional no seu dia, o DO de 19 de
novembro lembra que “já em 1872 a
Semana Ilustrada publicava gravura
onde se vê o Conselheiro João Alfredo
(pernambucano de Goiana) hasteando
bandeira com a divisa Ordem e
Progresso”. Idealizada por Raimundo
Mendes R. Teixeira, essa bandeira foi
adotada por Benjamin Constant.

Natal com TV colorida
Edição de 27 de dezembro informa que
os pernambucanos do Agreste e Sertão
tiveram este ano um Natal diferente: pela
primeira vez assistiram, com nitidez, às
imagens coloridas de televisão levadas
via Embratel pelo sistema de microondas da Telpe, através do Projeto TV do
Detelpe que entrou em fase de testes.

Fósforo
O DO de 28 de dezembro dá em manchete
que o Instituto de Desenvolvimento de
Pernambuco – Condepe “detecta jazidas
de fosforita no estado”. O Projeto de
Desenvolvimento das Jazidas de Fosfato
em Pernambuco constatou, na área
litorânea compreendida entre Abreu e
Lima e o limite com a Paraíba, reservas
superiores a 65 milhões de toneladas.

30 de abril – Fundada, na
Argentina, por familiares
de vítimas da ditadura, a
Associação das Mães da
Praça de Maio.
4 de junho – O 3º Encontro
Nacional de Estudantes na
Faculdade de Medicina da
UFMG, em Belo Horizonte,
é fortemente reprimido
pela polícia. Mais de 1200
estudantes são presos.
23 de junho – Aprovada
no Congresso emenda
constitucional que institui
o divórcio.
16 de agosto – Elvis Presley
morre em sua casa, vítima
de arritmia cardíaca.
11 de outubro – Criado o
Estado do Mato Grosso
do Sul.

1978
Comunicações

Estrada da economia sertaneja
No DO de 17 de março matéria sobre a inauguração, “ontem, pelo ministro Dirceu
Nogueira, dos Transportes, da rodovia Garanhuns (PE) – Paulo Afonso (BA), a
BR 423 (foto), entre os estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia”. Considerada a
estrada da economia sertaneja, a obra tem 216,5 quilômetros e inclui dez pontes, a
maior das quais mede 204 metros, sobre o rio Ipanema.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

No DO de 31 de janeiro notícia
da inauguração oficial de novo
sistema de micro-ondas que
dota uma centena dos 164
municípios pernambucanos de
transmissão de telefonia, telex,
televisão, processamento de
dados etc. Ao agradecer o apoio
do ministro Euclides Quandt
de Oliveira, o governador
Moura Cavalcanti lembrou que
presidiu a comissão julgadora
da licitação para implantação
desse sistema, ainda no
governo de Nilo Coelho.

Concerto
Conforme o DO de 8
de abril a Sinfônica
do Estado de
São Paulo virá
ao Recife para
realizar, na
semana seguinte,
concertos no Ginásio
de Esportes, Mosteiro
de São Bento e Teatro de
Santa Isabel, onde o violinista
pernambucano Cussy de
Almeida (foto) também tocará
com mais de uma centena de
músicos regidos por Eleazar de
Carvalho, cearense de renome
como maestro de orquestras
mundialmente famosas.

O “maior” complexo viário urbano
Edição de 26 de abril destaca a inauguração do “maior complexo viário urbano da
Região”, composto pelo viaduto da Cabanga e a ponte-viaduto Paulo Guerra, sobre
a Ilha Joana Bezerra, obra realizada em tempo recorde pelo prefeito Antônio Farias
com recursos exclusivos do município do Recife.

Hemope

Lafepe exporta

Terminais rodoviários

O DO de 3 de maio informa
que o Hemope dispõe agora
de duas unidades móveis
de transfusão, equipadas
de pessoal qualificado,
laboratórios para teste de
compatibilidade sanguínea,
geladeira com capacidade para
30 frascos, macas removíveis
para atendimento a chamados
de hospitais e de urgência no
próprio local do acidente.

Edição do dia 16 de junho dá destaque
para a exportação, pelo Laboratório de
Produtos Farmacêuticos de Pernambuco,
de vacinas antirrábicas para o Peru e o
Chile, “o que demonstra a boa qualidade
deste produto local, cuja fabricação
chega a 200 mil doses mensais”.
O Lafepe pleiteia agora liberação
para produzir também anticancerígenos
descobertos pelo professor Oswaldo
Lima, do Instituto de Antibióticos
da UFPE.

Lê-se no DO de 16 de setembro que
“Caruaru tem o mais moderno Terminal
Rodoviário do Interior de Pernambuco
e da Região”. Segundo o secretário Luiz
Siqueira, dos Transportes, Energia e
Comunicações, estão em construção
os terminais de Arcoverde, Salgueiro e
Cabrobó, e em fase de iniciação os de
Petrolina, Cupira e Ribeirão, realizações
muito importantes para o sistema de
transportes intermunicipais
e interestaduais.

Cronologia
14 de fevereiro – Fundado,
no Rio, o Comitê Brasileiro
pela Anistia (CBA), que
rapidamente ganharia
representações por todo
o País.

Temporada de homologações
ZENIVAL

O Diário Oficial do dia 2 de setembro
publica ata da sessão da Assembleia
Legislativa que homologou os nomes
de Marco Maciel, Roberto Magalhães
e Aderbal Jurema, respectivamente
indicados para os cargos de
governador, vice-governador e
senador pela Arena. A homologação
ocorreu em 1º de setembro por
colégios eleitorais nos estados,
cabendo ao eleitor escolher um terço
dos senadores, os deputados federais
e os deputados estaduais. O Colégio
Eleitoral foi composto por deputados
estaduais e representantes de câmaras
municipais.
NOTA: Marco Antônio de Oliveira Maciel
(retrato), advogado e professor, foi
proclamado governador com 343 votos
e Aderbal Jurema obteve 339. Pelo
voto direto, em Pernambuco, foi eleito
senador o ex-governador Nilo Coelho,
também pela Arena.
Encerradas as apurações no país,
a composição do Senado Federal
apontava 42 vagas para o partido de
apoio ao governo federal e 25 para o
MDB, partido de oposição, números
que incluíam os senadores eleitos
em 1974. O governo vence em todo o
país, menos no Rio de Janeiro onde o
governador Chagas Freitas e o
senador Amaral Peixoto foram
eleitos pelo MDB.
No plano federal, o presidente
Ernesto Geisel indicou para sua
sucessão o ex-chefe do SNI, general

12 de maio – Metalúrgicos
de São Bernardo (SP)
realizam a primeira greve
do país depois da edição
do AI-5.
25 de junho - Seleção
Argentina é campeã da
Copa do Mundo de Futebol
sobre a Holanda
7 de julho – Criado, em
São Paulo, o Movimento
Negro Unificado (MNU),
que elege 20 de novembro,
data da morte de Zumbi,
como Dia Nacional da
Consciência Negra.

João Baptista Figueiredo, da Arena,
partido do governo. No pleito indireto,
o Colégio Eleitoral, reunido em 15
de dezembro de 1978, deu vitória a
Figueiredo, derrotando com 355 votos
o candidato do MDB, o general Euler
Bentes Monteiro, que obteve 266. Tão
logo foi declarado vitorioso nas urnas,
João Figueiredo prometeu ao povo
brasileiro promover o processo de
redemocratização do país.

Emenda revoga AI-5
Em 13 de outubro de 1978, foi
promulgada a emenda constitucional
nº 11, cujo artigo 3º do capítulo V
revogava todos os atos institucionais
e complementares que fossem
contrários à Constituição Federal.

29 de março – Em visita
ao Brasil, o presidente
dos EUA, Jimmy Carter,
recebe documentos sobre
tortura.

O texto integral da emenda foi
publicado na edição do DO do dia
24 de outubro na seção do Diário da
Justiça. A emenda constitucional
entrou em vigor no dia primeiro de
janeiro de 1979.

6 de agosto - Morre o Papa
Paulo VI, depois de 15
anos de pontificado. Em
26 de Agosto, o cardeal
Albino Luciani se torna
o Papa João Paulo I, que
morre 33 dias depois
de ser eleito. Em 6 de
outubro, é coroado Karol
Wojtyla como Papa João
Paulo II, primeiro sumo
pontífice não italiano
desde o século 16 (na foto,
com seu antecessor).
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Cientista no MIS

O DO de 16 de
janeiro noticia
entrevista
concedida
por Oswaldo
Lima (foto),
no Museu
da Imagem
e do Som
de Pernambuco. Cientista
de renome internacional e
membro do Conselho Central
de Medicamentos, Oswaldo
Gonçalves de Lima falou da
Escola de Química da qual
foi fundador, do Instituto de
Antibióticos que dirigiu para a
UFPE e da sua vivência como
professor de Microbiologia
Industrial e Técnicas de
Fermentação.

Sonho de Suape

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Coleção de clássicos

Na edição de 4 de julho, notícia
da inauguração da Companhia
de Sementes e Mudas de
Pernambuco SA – Semempe,
iniciativa que, segundo o
governador Marco Maciel,
poderá oferecer não apenas
a Pernambuco mas “acredito
que também ao Nordeste e
a todo o Brasil sementes e
mudas selecionadas”.

O DO de 16 de fevereiro
publica relação de 31
títulos editados pelo
Governo do Estado
sobre a história de
Pernambuco. Trata-se
do “maior programa
editorial de todos os
tempos”, destinado a
estudantes, professores,
estudiosos e público
leitor em geral. Na sua grande maioria
os livros selecionados pela Secretaria de
Educação e Cultura tiveram planejamento,
arte-final, composição e impressão da
Cepe. Entre as obras editadas destacam-se o
clássico Tempo dos flamengos (foto), de José
Antonio Gonsalves de Melo, e Arruar-história
pitoresca do Recife Antigo, de Mário Sette.

Jovem instrumentista

FUNDAJ

No DO de 7 de agosto, notícia
sobre façanha de Alexandre
Johnson dos Anjos, exaluno do Conservatório
Pernambucano de Música.
Mais conhecido como Sando,
Alexandre venceu, em São
Paulo, o V Concurso de Jovens
Instrumentistas do Brasil.

Aeroporto ampliado

Segundo o DO de 14 de março o
governador Moura Cavalcanti
torna real “o sonho fantástico de
Suape ao inaugurar as primeiras
obras físicas do projeto”. O
Centro de Treinamento será
o embrião administrativo,
a barragem Utinga de Baixo
fornecerá água e regulará
os rios da área e a estação
rebaixadora da Celpe garantirá o
abastecimento energético.

O DO de 11 de setembro noticia
a assinatura, pelo governador
Marco Maciel e o brigadeiro
Stétison Machado de Carvalho,
chefe do II Comar, do contrato
de reforma e ampliação do
Aeroporto dos Guararapes,
com recursos do estado, da
Infraero e do Ministério da
Aeronáutica.

Posse de Maciel
“Pernambuco recebeu com
alegria seu novo timoneiro:
Marco Maciel”. A matéria
detalha o programa do dia
anterior: missa gratulatória na
igreja dos Montes Guararapes
e visita à Faculdade de Direito,
seguida de carreata até a
Assembleia Legislativa, onde
Marco Maciel foi empossado
pelo presidente da Casa.
(16 de março)

Semempe

Minérios no Araripe
Lula Cardoso Ayres no Conselho
No DO de 23 de maio matéria sobre a escolha, para
o Conselho Estadual de Cultura, de Lula Cardoso
Ayres. “A contribuição que ele vai trazer a este
colegiado é incalculavelmente valiosa”, disse o
presidente Gilberto Freyre, ao empossar o novo
membro. “Espero levantar a memória de pintores
que, embora esquecidos, são de grandiosa
valia para a história da pintura pernambucana.
Também pretendo promover seus valores atuais”,
disse Luiz Gonzaga Cardoso Ayres (foto).

“Será de 15 milhões de
cruzeiros o capital inicial
da Companhia Minérios
de Pernambuco S/A, que o
governador Marco Maciel
decidiu construir após a
comprovação da existência de
jazidas de fósforo , calcário,
argila e caulim no litoral
pernambucano e de ferro e
gipsita na região do Araripe”.
(2 de novembro)

Cronologia
Presidente da República

João Baptista de Oliveira Figueiredo
15/3/1979 a 15/3/1985

Pressão pela anistia ampla

NOTA: A pressão popular pela anistia
ampla, geral e irrestrita a todas as
pessoas que, de diferentes formas,
resistiram ou se rebelaram contra a
ditadura militar ou que foram punidas
com base em atos institucionais foi,
enfim e em parte, vitoriosa. Em 28 de
agosto o presidente João Figueiredo
sancionou a Lei da Anistia. A aprovação
da lei foi uma importante vitória contra
a ditadura, mas em parte frustrada, pois
não possibilitou de imediato a libertação
de todos os presos políticos. O projeto
não anistiava os condenados por atos
terroristas, assaltos e sequestros. A
proposta apresentada já vinha sendo
criticada pelos que defendiam a extensão
dos benefícios a todos. Pouco depois de
sancionada, a Lei da Anistia teve como
efeito permitir o retorno ao país de
políticos como Miguel Arraes (foto), entre
outros exilados.

1º de maio – Mais famoso
torturador da ditadura,
Sérgio Fleury, delegado do
Departamento de Ordem
Política e Social (Dops),
morre em misterioso
acidente no mar, o que
muitos interpretaram
como “queima de arquivo”.
3 de maio – Conhecida
como “A dama de ferro”
e grande defensora do
neoliberalismo, Margaret
Thatcher (foto) toma
posse como 1ª ministra da
Inglaterra.

EDVALDO RODRIGUES

Em requerimento à Mesa da Assembleia
Legislativa de Pernambuco, registrado pela
edição do DO de 25 de agosto, o deputado
Paulo de Andrade Lima defende ser
oportuna a reprodução, nos Anais da Casa,
do artigo de autoria do ex-governador de
Pernambuco Barbosa Lima Sobrinho, uma
das vozes mais expressivas do movimento,
na condição de presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, publicado no Jornal
do Brasil sob o título “Caxias e a Anistia dos
Farrapos”, em que criticou o texto da Lei
de Anistia proposto pelo governo.
“Se tivesse que eleger um Patrono
para a defesa ou a exaltação da Anistia,
ficaria indeciso entre dois nomes, que me
pareciam recomendados para essa função
gloriosa, o de Rui Barbosa e o do Duque de
Caxias. Rui Barbosa com os seus trabalhos
jurídicos e sua atuação de advogado. O
Duque de Caxias pelos exemplos que nos
legou. E acabaria optando pelo militar
que, antes das batalhas, fazia da promessa
da anistia um elemento de pacificação”,
escreveu Barbosa Lima.

11 de fevereiro – Revolução
Islâmica, no Irã, derruba
a ditadura do Xá Reza
Pahlevi.

21 de maio - Projeto do
presidente Figueiredo
revoga o decreto 477 e
outros atos de repressão
a estudantes.
29 e 30 de maio Realizado o 31º Congresso
da UNE, em Salvador,
Bahia, o primeiro após as
prisões em Ibiúna, SP.
17 de agosto – Fundada
a Associação Nacional
de Jornais (ANJ) para
defender a liberdade de
expressão.
20 de dezembro Aprovado projeto que
permite a volta e a criação
de várias agremiações
partidárias, como Partido
Trabalhista Brasileiro
(PTB) e o Partido dos
Trabalhadores (PT).

Liberdade, abre
as asas sobre nós
Dos anos sombrios à abertura política, a década de 70 foi marcada pelo surgimento de
múltiplas ações culturais associadas à luta pelo retorno à democracia
Marcos de Araújo Silva

C
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omo sintetizam alguns pernambucanos com mais de 60
anos a respeito das
suas vidas durante
a década de 70, “passamos dos
anos de chumbo para a abertura política com um sentimento
de melancolia e esperança”. Ou
seja, para entender o clima daquela época, é imprescindível
considerar como as dinâmicas
socioculturais dialogavam com
as mudanças políticas que, por
sua vez, influenciavam as esferas
econômicas e demográficas.
Seguindo a tendência já
verificada na década anterior,
dados do IBGE demonstram
que mais de 200 mil pessoas
migraram do interior para a
capital de Pernambuco entre
os anos 60 e 70, ultrapassando
a marca de um milhão de habitantes. O cosmopolita Recife
presenciava profundas e polêmicas alterações no centro da
cidade, administrada por Augusto Lucena, nomeado prefeito
pelo governador Eraldo Gueiros
Leite. Lucena iniciou e concluiu
muitas obras públicas consideradas necessárias para a cidade
que experimentava um rápido
crescimento demográfico. Entre
essas, a ampliação da Avenida
Dantas Barreto que, para ser

executada, “exigia” a destruição
de parte do Bairro de São José e
a demolição da Igreja do Senhor
Bom Jesus dos Martírios.
No cenário político nacional, a década de 1970 foi marcada pelos “anos de chumbo”,
assim conhecidos por representar o mais repressivo período da
ditadura militar no Brasil, que
se estendeu por todo o governo Emílio Garrastazu Médici.
Seu sucessor, o general Ernesto
Geisel, assume o poder quando já se identificava os sinais
de falência do “milagre econômico brasileiro” do início da
década e a consequente deterioração da economia, agravada pela crise do petróleo e pela
recessão mundial. Cresce, com
isso, a insatisfação popular e o
apoio a iniciativas de mudanças. Com isso, Geisel propôs um
“abrandamento” nas formas de
repressão e apontou para um
gradual processo de abertura
política.
Começa, assim, uma lenta
caminhada rumo à democracia.
A distensão política “gradual e
segura” permitiu, por exemplo,
que o livro Pedagogia do oprimido,
do educador Paulo Freire, ainda exilado, fosse conhecido pelos brasileiros. A principal obra
de Freire, considerado um dos

pensadores mais notáveis na
história da Pedagogia mundial,
já havia sido traduzida para várias línguas como o espanhol, o
inglês e até o hebraico. Os novos ares permitiram que fosse,
finalmente, publicada no Brasil,
em 1974. Nesse novo cenário de
abrandamento da censura à liberdade de pensamento, o Recife, que já abrigava imigrantes
das mais variadas origens, torna-se ainda mais rico e diversificado, criando oportunidade
para o surgimento de múltiplas
manifestações culturais.
Em 1970, surge o Movimento Armorial, idealizado por
Ariano Suassuna e integrado
por artistas e intelectuais, como
o escritor Raimundo Carrero,
o gravurista Gilvan Samico e o
artista plástico Francisco Brennand, além de grupos como o
Balé Armorial do Nordeste, a
Orquestra Armorial de Câmara,
a Orquestra Romançal e o Quinteto Armorial. O Movimento tinha como principais objetivos a
criação de uma cultura erudita a
partir do resgate e da valorização de elementos da cultura popular do nordeste brasileiro. A
produção de Samico voltou-se
à recuperação do romanceiro
popular e à literatura de cordel.
Suas gravuras são povoadas por

ALCIR LACERDA (DETALHE)

personagens bíblicos, lendas e
animais fantásticos, com reduzido uso da cor e de texturas. No
mesmo ano de 1971, Francisco
Brennand inaugurou sua Oficina nas ruínas de uma olaria do
início do século 20, no bairro
recifense da Várzea.
Mas o “protagonismo artístico” de Pernambuco não se
restringiu ao Movimento Armorial. Artista multimídia e poeta, o recifense Paulo Bruscky,
por exemplo, promoveu uma
espécie de revolução nas artes
visuais brasileiras, a partir de
pesquisas no campo da chamada “arte conceitual”. No campo
popular, J. Borges teve sua rica
obra de xilogravuras descoberta

O clima
sociocultural
em Pernambuco
durante os últimos
anos da década
de 1970 refletia
profundamente um
misto de incertezas,
melancolias e
instabilidades

por críticos e renomados colecionadores de arte.
A memória histórica do estado também foi resgatada por
meio de diversas iniciativas,
como a idealização do Parque
Histórico Nacional dos Guararapes, pelo arquiteto e urbanista pernambucano Armando de
Holanda Cavalcanti. Inaugurado
em 1971 e localizado em Jaboatão dos Guararapes, a iniciativa
foi imprescindível para preservar os Montes Guararapes, palco de um dos mais importantes
episódios da História do Brasil: as Batalhas dos Guararapes
(1648-1649), que culminaram
no fim da ocupação holandesa
no Brasil.

Na ampliação
da Avenida
Dantas Barreto,
a Igreja do
Nosso Senhor
Bom Jesus dos
Martírios foi
sacrificada

A preservação da memória
ganha, em 1979, um importante
aliado com a entrada de Aloisio
Magalhães na direção do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). Considerado pioneiro na introdução
do design moderno no Brasil, Magalhães revolucionou as políticas
de preservação do patrimônio
cultural brasileiro, ao defender
a necessidade de preservar não
apenas o chamado “patrimônio construído” (igrejas, teatros
etc.), mas também o patrimônio “imaterial”, isto é, as celebrações, os rituais, o folclore,
as músicas e danças populares.
Se em 2012 o frevo de Pernambuco foi declarado patrimônio
imaterial da humanidade pela
Unesco, levando consigo o nome
do estado mundo afora, isso se
deve, entre outros fatores, a essa
importante mudança trazida por
Aloisio Magalhães.
As manifestações artísticas
de cunho popular ganham expressiva contribuição com a fundação, por Mestre Salustiano, do
Maracatu Rural Piaba de Ouro,
em Olinda, com a intenção de
relembrar as tradições, cantigas,
danças e brincadeiras que ele e
seus dois amigos Augustinho
Pires e Manoel Mauro de Souza
vivenciaram durante suas infâncias na Zona da Mata Norte de
Pernambuco, mais especificamente no município de Aliança
e seu entorno. Desde tal fundação até sua morte, Mestre Salu,
como era também conhecido, se
tornou um dos principais ícones
da cultura popular pernambucana em geral e, em particular,
da rabeca, instrumento musical
que dominava como poucos.
No universo teatral brasileiro, os anos 1970 permitiram
o surgimento de grupos inovadores, como o Teatro Vivencial
Diversiones e o Dzi Croquettes, entre outros. Tais grupos
questionavam as convenções
sociais, os comportamentos sexuais e preconizavam a liberdade de expressão artística. Tudo
isso ocorria, obviamente, em
constante diálogo com iniciativas semelhantes que estavam
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sendo conduzidas por profissionais das artes cênicas em outros
estados brasileiros.
Já na cena cinematográfica,
Pernambuco foi cenário do Movimento Super-8. Formato lançado em 1965 como um aperfeiçoamento do antigo formato
8 mm, o Super-8 barateou as
produções e, com isso, permitiu um “afloramento” da criatividade cinematográfica: novos
costumes e novas formas de
comer, vestir-se, locomover-se e divertir-se foram retratadas por seus membros. Alguns
dos seus principais expoentes
foram Fernando Spencer e Jomard Muniz de Britto.
Na década de 1970, o Recife foi palco de intensa efervescência musical marcada pela
contracultura, movimento batizado de “Udigrudi”, uma corruptela de underground. Em 1973,
com Lailson, Lula Côrtes lança
Satwa, um dos primeiros álbuns
independentes do Brasil, e, dois
anos depois, com Zé Ramalho, o

O hábito de assistir
a programas
humorísticos e
telenovelas virou
não só um costume,
como também
passou a influenciar
as relações
sociais, difundindo
novos padrões de
comportamento

cultuado Paêbiru: Caminho da Montanha do Sol. Ainda em 1973 sai No
Sub-reino dos metazoários, de Marconi Notaro e, no ano seguinte,
Flaviola e o bando do sol, de Flavio
Lira, todos independentes e gravados nos estúdios da Rozenblit.
Também em 1974 a banda Ave
Sangria, que mesclava música
regional com rock, lança pela
gravadora carioca Continental
um LP homônimo, logo recolhido das rádios e lojas pela Polícia Federal, por ser considerado
ofensivo à moral da sociedade
pernambucana. Nesse período,
consolidam-se nomes como Geraldo Azevedo e Alceu Valença.
Toda essa movimentação
no cenário artístico veio acompanhada pela popularização da
televisão no Brasil. Entre muitas famílias pernambucanas, o
hábito de assistir a programas
humorísticos e telenovelas virou não só um costume, como
também passou a influenciar as
relações sociais, difundindo novos padrões de comportamento.

A partir de 1972, Pernambuco
passou a contar com mais uma
emissora local, a TV Globo Nordeste, com produção local, ampliando seu alcance e liderança
entre as emissoras de TV. Durante a década de 70, as telenovelas
da Globo alcançaram altíssimos
índices de audiência, em especial, as que a escritora Janete
Clair escreveu, como Irmãos Coragem, Selva de pedra, Pecado Capital
e O astro; tramas que influenciaram hábitos e renovaram modos
de falar e de vestir.
A esfera política também
passou por alterações significativas. As mobilizações sociais
pela volta da democracia cresciam e se popularizavam. Dando continuidade ao processo de
abertura política iniciado por
Geisel, o então presidente João
Batista Figueiredo, último do regime militar e que ficou no poder de 1979 até 1985, promulgou
em agosto de 1979 a polêmica Lei
n° 6.6831, mais conhecida como
“lei da anistia”. Polêmica porque
tendo concedido anistia aos que
foram punidos pelo AI-5, também perdoava os crimes de desrespeito aos direitos humanos,

como torturas, desaparecimentos e assassinatos cometidos pelos órgãos de segurança nacional
durante a ditadura.
Com isso, seguindo uma
tendência percebida no resto do
Brasil, o clima sociocultural em
Pernambuco durante os últimos
anos da década de 70 refletia
profundamente um misto de incertezas, melancolias e instabilidades. Se, por um lado, diversas famílias puderam começar
a ser reconstruídas com o início
da volta dos exilados, por outro,
para muitos que, pessoalmente
ou através de amigos e parentes,
sofreram na pele consequências
dos anos de chumbo do regime
militar, não era fácil conviver
com os protagonistas e partícipes da ditadura, agora vistos
como “anistiados”. As tentativas
de perdoar os militares, segundo
diversos pernambucanos e pernambucanas que vivenciaram
esse período sombrio, era difícil
porque, além de tentar superar
os sentimentos de impunidade,
tinham que conviver com feridas e perdas sociais que ainda
não haviam sido cicatrizadas, e
que talvez nunca seriam.

Orquestra
Armorial (à
esquerda):
música erudita
a partir do
resgate da
cultura popular
do nordeste
brasileiro
Acima,
Francisco Cuoco
e Regina Duarte,
par romântico
nas novelas
assinadas por
Janete Clair

anos

80

O

s anos 80 padronizaram o neon, o exagero brega, o rosa pink, o
rosa choque, a multiplicidade de signos visuais. Quem nunca
usou algum modelito fluorescente que atire o primeiro gel de
cabelo - ou o famoso batom verde que, num passe de mágica,

deixava a boca 24 horas escarlate.
Blade Runner e Hip hop. Madonna e Michael Jackson. Surf e skate. Milk shake e
Fliperamas. Walkman e sound system. No Recife ou no mundo, um novo nicho
de mercado surgia: a cultura pop. Rodas de break pelos bairros das periferias;
ou discoteca, boate, para a classe média. Dança, corpo e consumo em marcas
internacionais que aqui chegavam como compulsão e metáfora.
Os anos 80, no Recife, foram a soberania da cultura americana. Na ressaca
da ditadura e mesmo na abertura democrática, os temas regionais, amplamente trabalhados em gerações anteriores, ficaram para trás, viraram tabu. Gostar
de Caetano e Gil passou a definir e conceituar grupos: o hippies, bichos-grilo.
Enquanto a cultura yuppie ditava tendências, Recife também via surgir grupos
góticos, punks, darks. Cenas culturais.
A hegemonia do Cassino do Chacrinha resume bem o clima de entressafra
que a década de 80 apresentou. Alegorias de diversão e entretenimento. Alegorias de uma nação que precisava se reinventar. O humor, a ironia como recurso
performático. O excesso e ingenuidade dos anos 80 acabaram virando artigo de
museu, clássico como um pinguim de geladeira.

1980
Projeto Teimosinho

O Projeto Teimosinho foi
elaborado com a participação
dos moradores de Brasília
Teimosa visando atender às
necessidades prioritárias e
melhoria das condições de vida.
O projeto foi encaminhado,
pelo prefeito Gustavo Krause,
à Secretaria de Habitação do
Estado, órgão responsável
pelo seu financiamento, e
consiste na legalização da
posse, instalação d’água,
pavimentação de ruas e
serviços de saneamento e
infraestrutura em geral.
(4 de janeiro)

Fonte: IBGE

A visita de João Paulo II
As edições do Diário Oficial dos dias 3 a 9
de julho se ocuparam dos preparativos e
do registro da visita do Papa João Paulo
II ao Recife.

• A Prefeitura do Recife, de acordo

com a diretriz do Governo do Estado,
oferecerá todas as facilidades ao
trabalho dos profissionais de Imprensa
durante a cobertura da visita, com a
instalação de onze palanques ao longo
do roteiro.

• É anunciado que mais de 60 mil

• Todas as medidas necessárias,

“O Brasil insiste em incorrer no
erro de implantar uma tecnologia
da qual não se tem domínio de
manejo. E isso se faz em áreas que
nitidamente têm outras vocações
como é o caso de Angra dos Reis.
Constrói-se um belvedere para
uma usina atômica pretendendo
atrair turistas para lhes mostrar
oleodutos e estaleiros, enquanto a
estrada de acesso aterra as praias
e destrói exatamente o que seriam
as atrações da região, ou seja, a
paisagem, a vegetação, a limpidez
das águas do mar”. A declaração
é do paisagista Burle Marx em
palestra proferida no auditório
da Prefeitura do Recife em
comemoração à Semana Nacional
da Árvore. (19 de março)

Brasil: 119.011.052
Pernambuco: 6.143.503
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lâmpadas vão iluminar todo o roteiro
de Sua Santidade, no dia 7. Marco
Maciel e o prefeito Gustavo Krause
inspecionaram o Viaduto Joana
Bezerra com a finalidade de observar o
andamento dos trabalhos de instalação
do altar-mor em que o Papa João Paulo
II rezará a missa.

Burle Marx no Recife

População

exigidas para a visita do Papa, foram
adotadas pela Prefeitura do Recife, em
conjunto com o Governo do Estado,
Cúria Metropolitana do Recife e Olinda
e outras entidades. Até esquema de
assistência médica e primeiros socorros
à população foi preparado.

• O Papa João Paulo II chegou ao Recife
no horário previsto, desembarcando
Obras em Suape
A explosão de mais de cem quilos de
dinamite e deslocamento de algumas
toneladas de blocos de pedras assinalaram
o início da construção do Molhe Sul do
Complexo Industrial Portuário de Suape,
com conclusão prevista para os próximos
dois anos, época em que os primeiros
navios petroleiros começarão a acostar
naquele ancoradouro. Por sua vez, Maciel
disse que seu governo tem Suape como

do avião presidencial que o conduziu
de Salvador às 15h40. Na chegada, a
primeira autoridade a cumprimentálo foi dom Helder Camara, a quem
abraçou calorosamente, beijando-o,
seguindo-se o governador Marco
Maciel e esposa, entre outros. Dez
minutos depois, no papamóvel,
iniciava o desfile em marcha
lenta até o viaduto Joana Bezerra,
percorrendo aproximadamente 25
quilômetros, acenando para uma
multidão de dois milhões de pessoas
que o saudavam, subiu ao altar onde
rezou a missa campal às 16h55 para
quase 500 mil pessoas que não
paravam de cantar, aplaudir e acenar
lenços e bandeirinhas, durante
aproximadamente 15 minutos, até que,
em silêncio, pararam para ouvir a voz
do pastor. O Papa pernoitou no Recife e
embarcou, às 8h do dia seguinte, para
Belém do Pará, com escala em Teresina.

• A Prefeitura do Recife instalou

marco da visita de Sua Santidade,
construído em frente à Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, na av. Dantas
Barreto, para lembrar a passagem do
Papa. O monumento tem 2,80m e
pesa 300kg, um investimento de Cr$
285 mil, sugere a forma de uma cruz,
símbolo do Cristianismo, com placa
de Liêdo Maranhão.

obra prioritária, tanto do ponto de vista
social como econômico. (20 de abril)

Instituto Frei Caneca
Com a presença do ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, o governador Marco
Maciel presidiu, no Palácio Joaquim
Nabuco, a solenidade de instalação do
Instituto Frei Caneca de Estudos Políticos
e Sociais, ato que contou com a presença
de políticos e intelectuais. (26 de abril)
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EDVALDO RODRIGUES

10 de fevereiro - É
fundado o Partido dos
Trabalhadores (PT).

Morre Etelvino Lins
O DO anuncia em 21 de outubro o
falecimento do ex-governador
de Pernambuco, Etelvino Lins
de Albuquerque, na madrugada
do sábado, 18, em hospital no
Rio de Janeiro, onde se submetia
a tratamento médico. A notícia
deixou consternados os meios
políticos. Disse o governador
Marco Maciel: “O Brasil guardará
de Etelvino Lins as melhores
lições de sua honradez pessoal”.

Figueiredo e a seca
Para observar no Sertão os efeitos
da seca e inteirar-se dos novos
programas econômicosociais
do governo estadual, dentre
eles o Projeto Asa Branca e o Projeto
Cabra, destinados a beneficiar o
homem do Sertão e do Agreste,
o presidente Figueiredo chega ao
Recife com sua comitiva.
(14 de novembro)

O abraço em Dom Helder Camara

“Vocês vieram certamente
trazidos pela fé e desejosos
de ver e escutar o Vigário de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Este gesto não
me surpreende porque sei há muito
tempo do grande espírito religioso
que é o de vocês”.
SAUDAÇÃO DO PAPA

Açúcar à vista
O ministro da Indústria e
Comércio, Camilo Penna, aceitou
a sugestão do governador de
Pernambuco, Marco Maciel, e
determinou que o IAA proceda
ao pagamento à vista das cotas
de açúcar que são adquiridas
aos produtores pernambucanos,
destinadas à exportação.
(17 de dezembro)

Parque Natural

Seleta para jovens

Por meio de decreto, o governador Marco
Maciel criou o Parque Natural Estadual de
Suape, situado em torno das barragens de Bita
e Utinga de Baixo, abrangendo uma área de
aproximadamente dois mil hectares, “destinada
à preservação e valorização da flora e da fauna da
Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco”. A
área, pertencente à empresa Suape – Complexo
Industrial Portuário, está localizada nos
municípios de Ipojuca e Cabo. (23 de setembro)

Em solenidade no Palácio
do Campo das Princesas, o
governador Marco Maciel presidiu
ao lançamento da Seleta para
jovens, do escritor Gilberto Freyre.
Destacou ser a obra do sociólogo
“imensa, múltipla, densa de
significações para as diversas
ciências sociais e os vários gêneros
literários”. (24 de dezembro)

22 de março – Bomba na
sede da Confederação
dos Trabalhadores na
Agricultura, em Brasília,
impede palestra do líder
comunista Gregório
Bezerra.
1º de abril – 330 mil
metalúrgicos do ABC e de
cidades do interior de São
Paulo iniciam uma greve
que durou 41 dias.
18 de julho - Sai
definitivamente do ar em
sete cidades brasileiras,
incluindo Recife, a Rede
Tupi de Televisão, primeira
emissora de TV da América
Latina.
11 de agosto – Protesto na
PUC-SP contra escalada
de atentados da extrema
direita é reprimido pela
polícia com pó de mico.
13 de novembro - O
Congresso Nacional
do Brasil aprova
por unanimidade a
emenda constitucional
que restabelece as
eleições diretas para os
governadores dos estados
e do Distrito Federal.
8 de dezembro - John
Lennon (foto) é assassinado
por volta das 22h, na
portaria do edifício Dakota,
em frente ao Central Park,
onde morava com a esposa
Yoko Ono e o filho Sean, em
Nova York.

1981
Futuro

Unidade do Projeto Ilhas
Energéticas será instalada
a seis quilômetros ao sul
de Caruaru, numa área de
222 hectares onde serão
construídas 100 residências
de porte médio, em cujos tetos
serão colocados coletores
solares para aquecimento da
água de serviço. O efluente
dos resíduos, submetidos
a fermentação anaeróbica,
voltarão ao campo como
biofertilizantes para
recomposição do humus do
solo ocupado pela horticultura
que abastecerá os moradores
da ilha. As Ilhas Energéticas
são consideradas como
comunidades do futuro.
(8 de janeiro)

Piscicultura
O Complexo Industrial de
Suape deverá tornar-se,
nos próximos dois anos, o
maior centro de fomento à
piscicultura de água doce,
com a implantação, ali, de
estação capacitada a produzir
dois milhões de alevinos
para peixamento de açudes e
barragens em todo o estado.
(14 de janeiro)

Rio Beberibe
O Projeto Beberibe, para controle
de enchentes no Recife
e Olinda, terá, este ano,
investimento da ordem de
Cr$ 270 milhões em obras
de engenharia no próprio
leito do rio, desapropriações
imobiliárias e construções
de casas. É preocupação
permanente do Governo
do Estado evitar problemas
sociais para a população
ribeirinha. (21 de janeiro)
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O ano dos atentados
As edições dos dias 4 de abril, 14
de maio e 7 de outubro registram
manifestações de repúdio aos
atentados de que foram vítimas o
presidente dos Estados Unidos Ronald
Reagan, o Papa João Paulo II e o
presidente egípcio Anwar Sadat.
NOTA: O ano de 1981 foi marcado
por atentados. Em 30 de março o
presidente norte-americano Ronald
Reagan foi vítima de tiro disparado
por John Hinckley, um desequilibrado
mental obcecado pela atriz Jodie
Foster, que na época estrelou o filme
Taxi driver. O presidente participava
de um almoço quando foi baleado
no peito. Em 13 de maio o Papa João
Paulo II levou dois tiros disparados
pelo turco Mehmet Ali Agca,
estudante universitário. O crime
ocorreu em plena Praça de São Pedro
onde o pontífice recebia fiéis. Em
6 de outubro o líder egípcio Anwar
Sadat foi assassinado por extremistas
islâmicos durante o desfile militar no
dia do Yom Kipur, ou Dia do Perdão
segundo o Islã.

No Brasil, o atentado do Riocentro (foto),
na noite de 30 de abril, durante um
show de artistas da MPB, provocou
reações na Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, registradas
pela edição do dia 6 de maio. O
deputado Hugo Martins comentou
discurso pronunciado pelo senador
Nilo Coelho no Congresso Nacional,
quando este parlamentar pediu a
união de todas as forças políticas para
coibir os atentados terroristas, em
apoio ao presidente Figueiredo. Na
sessão do dia 19 de maio, o deputado
Sergio Longman ocupou a tribuna para
lembrar que “apesar das promessas, até
o momento nada foi esclarecido. Falouse alto, gritou-se, prometeu-se. O povo
e as oposições ofereceram apoio contra
o terrorismo. Os indícios estavam à
mostra , o laudo pericial ficou pronto e
nada foi esclarecido”. (20 de maio)
NOTA: O frustrado ataque a bomba
resultou na morte do sargento
Guilherme Pereira do Rosário
e ferimentos no capitão Wilson
Machado.
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20 de janeiro – Ronald
Reagan (foto) torna-se o
40º presidente dos Estados
Unidos, substituindo
Jimmy Carter.
25 de fevereiro – Com
base na Lei de Segurança
Nacional, Lula e outros
sindicalistas são
condenados a três anos de
prisão pela greve no ABC
paulista, no ano anterior.
11 de maio – Morre o
cantor, guitarrista e
compositor Bob Marley.

Parque das Esculturas
O presidente Figueiredo entrega ao público, ao lado da cidade-teatro de Nova Jerusalém,
o Parque das Esculturas Monumentais, idealizado pelo poeta Francisco Bandeira de
Mello, secretário de Turismo, Cultura e Esportes, e financiado pela Sudene. (2 de abril)

Alcoolquímica

Memorial JK

Constituída a Companhia Alcoolquímica
Nacional, mencionada pelo governador
Marco Maciel como mais um passo, e de
grande importância, para consolidar,
entre nós, um complexo sucro-alcoolquímico, vocação intimamente ligada
ao desenvolvimento histórico e à
capacidade produtiva do Estado de
Pernambuco”. (26 de março)

O governador Marco Maciel e a esposa
Ana Maria receberam a visita de dona
Sara Kubitschek, que vem obtendo uma
série de audiências com governadores
de Estado e personalidades brasileiras,
em busca de doações para a construção
do Memorial JK, em homenagem ao
fundador de Brasília. (17 de maio)

Polo de fertilizantes
“A exploração das jazidas de fosfato
localizadas na zona Norte da Região
Metropolitana do Recife representa
o início da formação do Polo de
Fertilizantes do Complexo Industrial
Portuário de Suape, onde já está
praticamente definida a instalação de
empreendimentos industriais do setor”,
disse Paulo Vieira Belotti, diretorpresidente da Petroquisa e Profértil.
(16 de maio)

General Abreu e Lima
“O General Abreu e Lima foi um herói
venezuelano, um herói brasileiro e um
herói latino-americano. Em 1817, quando
saiu do Recife para a Venezuela e se
incorporou ao Exército Libertador de
Simon Bolívar, tomou parte nas principais
ações militares que culminaram na
independência da Venezuela. Estamos
aqui hoje para homenageá-lo”, disse, no
Cemitério dos Ingleses, no bairro de Santo
Amaro, o presidente venezuelano Luís
Herrera Campins. (14 de agosto)

5 de junho – Descoberto,
nos EUA, o primeiro
caso mundial de
Aids (Síndrome da
Imunodeficiência
Adquirida), contudo, sem
nomeá-la cientificamente.
29 de julho - Casamento
Real do Príncipe Charles,
com Lady Diana Spencer
(Lady Di), na Catedral
de São Paulo, Londres,
Inglaterra.
12 de agosto - Lançado
o IBM 5150, primeiro
computador portátil.
17 de outubro – Nélson
Piquet vence GP de Las
Vegas e é, pela primeira
vez, campeão mundial de
Fórmula 1.
22 de dezembro –
Território de Rondônia
torna-se Estado.

1982
Frei Damião
Marco Maciel recebeu
a visita de frei Damião
(foto), que comemora
50 anos de atividades
religiosas no País,
notadamente na
região nordestina,
onde sempre faz
pregações para milhares
de pessoas. “Ele nos tem
trazido maior estímulo para que
possamos cumprir o nosso dever
de cristãos”, disse o governador.
(19 de março)

Granito para a Espanha
“O governador em exercício
José Ramos assistiu ao
embarque de 100 toneladas
de granito imperial-marrom,
extraídas em Bom Jardim, e
destinadas ao porto de Vigo,
na Espanha, onde serão
comercializadas para outros
países da Europa”, registra a
edição do dia 21 de março.

A Copa na TV
Várias cidades do interior
pernambucano estão em festa
com as sucessivas inaugurações

José Muniz Ramos assume
Palavras de Marco
Maciel ao seu
sucessor, José
Muniz Ramos
(foto), no Governo
de Pernambuco:
“Entrego os destinos
deste estado a um
homem que é exemplo de dignidade
pessoal, capacidade administrativa e
fidelidade à causa democrática”. José
Ramos disse: “Nesta hora em que V.
Excia. postula novo mandato, ouço
o Leão do Norte dizer-lhe: ‘Marco
Maciel, você é digno do seu povo’”.
(15 de maio)

de repetidoras anunciadas há
meses por Marco Maciel, dentro
do Projeto Copa do Mundo,
desenvolvido em ritmo acelerado
pelo Detelpe. Com a TV entrando
em mais 72 municípios as
populações poderão assistir aos
jogos sem deslocamento para
outras cidades. (10 de junho)
A TV Tropical de Caruaru,
primeira estação de televisão
comercial estatal do País, deverá
entrar em funcionamento
dentro dos próximos quatro
meses. (14 de julho)

Metrô do Recife
A edição de 19 de agosto anuncia
a implantação do metrô de
superfície do Recife, a partir
de solenidade com a presença
do ministro dos Transportes,
Cloraldino Severo. O contrato de
financiamento, no valor de 238
milhões de dólares, foi firmado
em Londres com o Lloyds Bank,
líder de um consórcio de trinta
bancos ingleses, americanos e
franceses.

NOTA: Em 15 de novembro de 1982 os
eleitores brasileiros foram chamados
a eleger os governadores na primeira
eleição direta desde os anos 1960.
Neste pleito valeu o “voto vinculado”:
o eleitor teria que escolher candidatos
de um mesmo partido para todos os
cargos em disputa, sob pena de anular
seu voto. Em razão do voto vinculado
os senadores e seus suplentes eram
filiados a um mesmo partido. Saíram
vencedores nas urnas de Pernambuco,
a chapa Roberto Magalhães-Gustavo
Krause (governador e vice) e o exgovernador Marco Maciel (para o
Senado), todos do PDS.

Adeus a Aloísio
Com grande acompanhamento foi
sepultado, no cemitério de Santo Amaro, o
designer e artista plástico pernambucano
Aloísio Magalhães (foto). Dom Basílio
Penido foi o celebrante da missa de corpo
presente e disse, na sua homilia: “O Brasil
vai ficar com uma serie de marcas de
Aloísio Magalhães; nas nossas cédulas,
na nossa pintura, na nossa cultura e nas
nossas artes”. (18 de junho)
NOTA: Considerado
pioneiro na
introdução do
design moderno no
Brasil, tendo ajudado
a fundar a primeira
instituição superior
de design neste país,
a Escola Superior de
Desenho Industrial
do Rio de Janeiro
(ESDI), Aloísio
vinha exercendo o
cargo de secretário
de Cultura do MEC.
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O ator Paulo Autran, que
se apresenta no Teatro de
Santa Isabel, é notícia na
edição do dia 13 de março
com a peça O homem elefante.
Ficou entusiasmado com o
grande auditório do Centro de
Convenções de Pernambuco:
“No século 28, os habitantes
de outros planetas que fizerem
turismo na Terra destruída
pela grande explosão atômica,
visitarão as ruínas deste
Centro, como visitamos hoje o
Coliseu de Roma”.
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Paulo Autran

Cronologia
1º de janeiro – A Rede Globo
de Televisão introduz
o uso de satélite, que
permite a transmissão
da programação nacional
simultaneamente por todas
as emissoras.
19 de janeiro – Morre Elis
Regina (foto), considerada
uma das maiores cantoras
brasileiras de todos os
tempos.

2 de abril – Começa a
Guerra das Malvinas,
conflito decorrente de
disputa entre a Argentina
e a Inglaterra pelas ilhas
homônimas.
5 de julho – Com uma
seleção considerada das
melhores do mundo em
todos os tempos, Brasil
perde de 3x2 para a Itália
e dá adeus à Copa na
Espanha.
13 de novembro – Morre,
na Bahia, o mestre
Pastinha, patriarca dos
capoeiristas.

Olinda, Patrimônio Mundial
Em reunião na sua sede em Paris, a Unesco decidiu promover Olinda à condição
de cidade Patrimônio da Humanidade, aprovando os expedientes e pareceres
técnicos elaborados desde o início da gestão do então governador Marco
Maciel, com o apoio do falecido pernambucano Aloísio Magalhães. A notícia foi
transmitida ao governador José Ramos pelo ex-secretário de Cultura do MEC,
professor Marcos Vinícios Vilaça. (15 de dezembro)

30 de novembro Michael Jackson lança
seu lendário álbum
Thriller, que não só é o
mais vendido do ano,
como também de toda a
história, com 109 milhões
de cópias vendidas.
13 de dezembro Leonel Brizola é eleito
governador do Rio de
Janeiro, após constatada
uma fraude eleitoral, no
caso conhecido como
Proconsult, para tirar-lhe
a vitória.
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Recife é portão

Araripe

A cidade do Recife (foto)foi
considerada o mais importante
portão de entrada do turismo
europeu no sentido do Brasil,
tendo em vista as características
de suas praias, clima tropical,
seu patrimônio histórico e
artístico, incluindo a área de
Olinda, a primeira capital de
Pernambuco cujos monumentos
de história fizeram a Unesco
considerá-la universal.
(19 de janeiro)

O DO de 10 de fevereiro
informa que técnicos do
Instituto Tecnológico de
Pernambuco encontramse no município de
Trindade - principal
polo gesseiro da Região
do Araripe – com o
objetivo de promover o
lançamento de campo
experimental de estudo
de reflorestamento
da Região.

Roberto Magalhães no Governo do Estado
O governador eleito Roberto Magalhães
se prepara para assumir o cargo. A edição
do DO de 25 de fevereiro informa que a
política de energia e transporte para o
período de 1983-1987, já foi elaborada e
será definida após encontro do secretário
Antão Luiz de Melo e toda a sua equipe
com as lideranças de classe, pecuaristas,
agricultores e comunidades do Interior,
a partir da segunda quinzena de março.
Em 3 de março, o jornal registra que
na primeira reunião com os futuros
secretários de Estado, o governador
Roberto Magalhães acentuou que “o
binômio austeridade e criatividade
balizará as ações do seu governo,
compatível com o período crítico por que
atravessam a Nação e o Estado”.
A edição do dia 15 anuncia que naquela
data tomarão posse o governador
Roberto Magalhães e o vice-governador
Gustavo Krause nos cargos para os
quais foram eleitos. “Assumo o cargo de
governador de Pernambuco consciente da
transitoriedade do poder, do seu caráter
impessoal e da sua destinação, que é a de
promover o bem comum. Hei de ser fiel
ao significado profundo deste ato. Nele
buscarei inspiração constante”, disse,
inicialmente, Roberto Magalhães no seu
discurso de posse registrado pelo DO, em
16 de março.
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18 de fevereiro –
Maxidesvalorização do
cruzeiro.
2 de março – O deputado
Dante de Oliveira
apresenta proposta de
emenda constitucional
pela volta das eleições
diretas para a presidência
da República. Em 31 de
março, acontece, no
município de Abreu e Lima
(PE), recém-emancipado,
a primeira manifestação
do movimento que ficaria
conhecido como
“Diretas Já”.
4 de abril – Passeata de
desempregados em São
Paulo termina com saques
a supermercados.
12 de agosto – Assassinada
em Alagoa Grande (PB) a
líder dos trabalhadores
rurais Margarida Maria
Alves. Sua morte teve
repercussão internacional.

Museu da Abolição
Inaugurado o Museu da Abolição, localizado no solar histórico que pertenceu ao
conselheiro João Alfredo, na Madalena. As exposições A Abolição vista através dos textos
oficiais (permanente) e A Imprensa Pernambucana na Abolição (de 15 dias de duração)
marcaram o evento. (14 de maio)

Crise açucareira e têxtil
O governador Roberto Magalhães
presidiu a primeira reunião do Conselho
de Desenvolvimento do Estado de
Pernambuco. O encontro foi visto por
empresários como “de fundamental
importância por tratar de dois setores
que atravessam momentos críticos –
açucareiro e têxtil – através da discussão
dos representantes dos mais variados
segmentos direta e indiretamente
dependentes daquelas atividades
econômicas. (9 de abril)

ar ou navio avoando nos ares”, e por
isso entrou na literatura oral, escrita e no
imaginário popular. (29 de julho)

Pernambucanidade
Impresso pela Companhia Editora
de Pernambuco, foi lançado o livro
Pernambucanidade, do humanista
Nilo Pereira. “A obra historia a
pernambucanidade e não Pernambuco,
conforme explica seu autor o emprego da
palavra, incorporada ao vocabulário por
Gilberto Freyre. (27 de julho)

Torre tombada

Morre Nilo Coelho

Decreto homologando o tombamento da
Torre do Zeppelin, no campo do Jiquiá,
foi assinado pelo governador Roberto
Magalhães, em solenidade que contou
com a presença do secretário do MEC,
Marcos Vinicios Vilaça. Na expressão do
poeta palmarense Ascenso Ferreira,
“o Zeppelin era baleia se movendo no

“A morte do senador Nilo Coelho causou
profunda consternação em todo o mundo
político nacional, especialmente neste
estado. Oriundo de tradicional família do
Sertão pernambucano, Nilo alcançou o
ápice da sua vida pública como presidente
do Congresso Nacional”, informa a edição
de l0 de novembro.

28 de agosto - Fundação da
CUT e Conclat, no Brasil.
30 de outubro – Eleição
de Raúl Alfonsín enterra
de vez a ditadura na
Argentina.
14 de novembro – Explosão
de carro-bomba no
estacionamento do jornal
O Estado de S. Paulo.
27 de novembro – Morre
o senador alagoano
Teotônio Vilela (foto), um
dos maiores símbolos da
luta pela redemocratização
do País.

Suape

Inauguradas as operações de
tancagem e distribuição de
combustíveis de Suape, iniciadas
pela exportação, para Salvador,
de álcool produzido pelas
usinas e destilarias regionais,
num total de 15 milhões de
litros antes armazenados
em instalações da Petrobrás.
“Um ato de reafirmação da
capacidade de Pernambuco e
dos pernambucanos”, disse o
governador Roberto Magalhães.
(23 de fevereiro)
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Cheias
De acordo com a edição de 5 de
abril, a situação de inundações
e cheias em diversas cidades do
Agreste Meridional agravou-se
com a chuva torrencial em Santa
Cruz do Capibaribe, provocando
tromba d’água superior a 4,5
metros de altura do rio, que
estava se deslocando rumo à
cidade de Limoeiro, onde os
moradores eram afastados das
áreas ribeirinhas. No dia 17, o
DO informa que o Governo do
Estado fez distribuição, com
3411 desabrigados, de 9600
quilos de alimentos e prestou
atendimento médico a mais
de mil pessoas num espaço de
menos de 24 horas.

Ilhas energéticas
A Ilha Energética de Gravatá,
semelhante à de Caruaru, terá
50 residências populares com
suas necessidades energéticas
atendidas, exclusivamente, a
partir de fontes renováveis. O
projeto abrange energia solar e
eólica, bem como biogás, onde
os resíduos serão tratados e
transformados em gás substituto
do derivado de petróleo.
(29 de junho)

Nas ruas, pelas Diretas
Otimista, o governador Roberto
Magalhães disse “acreditar nas
mudanças que o povo está a exigir,
porém por processo pacífico
coerente com a formação nativista
do nosso povo”. Reafirmou a seguir
seu posicionamento favorável às
eleições diretas para a sucessão
do presidente Figueiredo, “no que
espera e acredita contar com o apoio
de todos os segmentos da sociedade
pernambucana”. (22 de março)
NOTA: Em 1984, o País viveu o maior
período de manifestações públicas
de sua história, com o movimento
pelas Diretas Já, que exigia a escolha
do presidente da República pelo voto
popular. A onda de manifestações de
rua cresceu em apoio a emenda do

deputado Dante de Oliveira que previa
a volta da eleição direta para janeiro
de 1985. No dia 5 de abril, oitenta mil
pessoas promoveram, no Recife, a maior
manifestação política do estado dos
últimos 20 anos. Em 25 de abril foi dado
início à sessão para votar a emenda. As
galerias do Congresso ficaram lotadas
e a população acompanhou nas ruas
do País. Mesmo com toda a pressão
popular, a emenda foi rejeitada por
uma margem de apenas 22 votos.
Por ser emenda constitucional, seria
necessário a aprovação de dois terços da
casa (320 votos). No dia 26 de abril, foi
anunciado que os votos não poderiam ser
alcançados. As multidões, decepcionadas,
entoaram o hino nacional pelas ruas.
Assim terminou a mobilização pela volta
das eleições diretas para presidente.

Cronologia

Exportações
“As exportações escoadas pelo Porto do Recife
e Aeroporto dos Guararapes, sobretudo as de
produtos pernambucanos, no período de janeiro
a agosto, totalizaram US$ 210 milhões, superando
em 53% o montante alcançado em igual período
do ano passado, o que demonstra gradual
recuperação da nossa economia interna”, afirma
o secretario Luiz de Sá Monteiro, da Indústria,
Comércio e Minas. (18 de outubro)
A CAMPANHA EM PERNAMBUCO
JANEIRO
Dia 5 - O PT organiza um comício
em Olinda, por meio do qual
ergue a bandeira das Diretas em
Pernambuco, com a presença de
lideranças do PMDB local e regional.
Dia 7 - O Comitê Pró-Diretas
pernambucano inaugura, em
Olinda, mural-denúncia dos
políticos do estado não favoráveis
às diretas.
Dia 8 - 91,2 % da população recifense
apoia as eleições diretas, segundo
pesquisa do Ibope.
Dia 25 - Em Olinda, novo comício
com a presença de artistas, políticos
do PDS e lideranças oposicionistas.
FEVEREIRO
Dia 17 - Passeata no Recife com 12
mil pessoas e presenças de políticos
locais e da deputada Beth Mendes,
além de orquestra de frevo e escolas
de samba.
Dia 18 - Comício em Caruaru.
ABRIL
Dia 5 - PMDB, PDT e PT
realizam comício no Recife,
quando comparecem 80 mil
pernambucanos, além de
lideranças nacionais e locais,
artistas e o apoio do Grupo PróDiretas do PDS.

Morre Mauro Mota
Em face da morte
do Acadêmico
Mauro Mota (foto),
ocorrida nesta
capital, o governador
Roberto Magalhães
fez a seguinte
declaração: “Com
o desaparecimento
de Mauro Mota,
Pernambuco sofre um
rude golpe. O poeta
das Elegias, que tão bem
soube ver, sentir e
cantar as coisas do seu
tempo, nos deixa sem
a beleza de sua poesia
e sem a presença amiga de sua pessoa. Fica-nos
a sua obra. A sua lembrança. O seu exemplo de
pernambucanidade, agora, mais do que em vida,
imortal”. (23 de novembro)

Irrigação no Semiárido
Será inaugurado o Projeto de Irrigação Senador
Nilo Coelho (antigo Massangano), o maior em
implantação em todo o semiárido nordestino,
e que já começou a lançar o verde numa das
áreas mais castigadas pela seca no País. (12
de dezembro) O projeto, localizado na divisa
Pernambuco-Bahia, no mais importante polo
de desenvolvimento do São Francisco, destina-se à irrigação de 29.018 hectares. O governador
Roberto Magalhães e o ministro Mário Andreazza
acionaram as chaves de ligação das máquinas
da Estação de Bombeamento Principal, para
recalque de 23 metros cúbicos de água por
segundo através do Canal A, de 62 quilômetros
de extensão. (14 de dezembro)

24 de janeiro – A Apple
Computers Inc. lança o
Macintosh, o primeiro
computador a popularizar
o sistema de interface
gráfica e o mouse, que
chegou ao mercado com o
preço US$ 2.495,
24 de janeiro – Criado,
durante encontro em
Cascavel (PR), o Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST.
26 de abril – Estudantes da
Universidade de Brasília
fazem passeata contra a
derrota da emenda das
diretas e são cercados
pelas tropas do general
Newton Cruz, que prende o
presidente da UNE.
6 de maio – Depredada sede
da Anistia Internacional,
inaugurada em São Paulo
no dia anterior.
23 de julho – Candidatura
de Tancredo Neves à
presidência da República
recebe apoio do PMDB e
da Frente Liberal, esta,
dissidência do PDS, que
terá como candidato Paulo
Maluf.
16 de setembro – 240
mil canavieiros de
Pernambuco realizam a
primeira greve geral pós64, no que são seguidos
pelos colegas da Paraíba e
do Rio Grande do Norte.
7 de outubro - Nascido o
primeiro bebê de proveta
brasileiro.

1985
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Troféu em Madri

O Centro de Convenções recebeu
o 9º Troféu Internacional de
Turismo e Hotelaria, instituído
pela revista madrilenha Oro Verde,
pelo seu importante trabalho como
estabilizador dos índices de ocupação
do parque hoteleiro estadual. Além
desse troféu, o Centro ganhou três
prêmios Imprensa de Turismo. Até o
final do ano passado, foram registrados
279 eventos para 305.687 visitantes, em
apenas cinco meses de operação.
(8 de janeiro)

Nasce a FESP
Já estão em andamento as obras de
construção da Escola Superior de
Educação Física, em Santo Amaro,
pertencente à futura Universidade de
Pernambuco. (16 de janeiro)

Luto por Tancredo Neves
“O governador do
Estado, considerando o
lastimável falecimento
do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República,
Doutor Tancredo de
Almeida Neves, ocorrido
na noite de hoje, 21 de abril
de 1985; considerando os
relevantes serviços que
prestou ao Brasil pelo
desempenho marcante
dos elevados cargos
públicos que exerceu,
de modo a se constituir
exemplo edificante de
dignidade pessoal e
doação à coisa pública;
considerando o justo e
profundo pesar do povo
pernambucano, e do seu
governo, pela irreparável
perda que representa
sua morte, decreta, a

partir desta data, luto
oficial por oito dias, em
consonância com idêntica
medida adotada por parte
do governo federal”.
[...] “Naturalmente
harmonizados
no sentimento de
pesar tributado pelo
Excelentíssimo Senhor
Governador Roberto
Magalhães, os que fazem
a Companhia Editora
de Pernambuco, ao
publicar esta edição
especial, associamse ao testemunho
pleno de saudade dos
pernambucanos ao
presidente Tancredo
de Almeida Neves”,
conclui o editorial de 1ª
página da edição de
22 de abril)

Cronologia
Presidente da República
José Sarney
15/3/1985 a 15/3/1990

Festa em Exu

Olinda, 450 anos

“Vai ser o fim de uma festa e o começo
de outra”, diz Luiz Gonzaga, sobre o
evento que promoverá em julho em
sua cidade, Exu: inauguração de Museu
(foto) com seu nome, do Hotel Pousada
Asa Branca e do Posto Asa Branca,
quando a região também receberá o
complemento da rodovia OuricuriCrato, no Ceará. (26 de fevereiro)

A Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco realizou sessão solene em
homenagem a Olinda, hoje patrimônio
Cultural da Humanidade, pela passagem
dos seus 450 anos de fundação.
(13 de março)

Metrô do Recife
Com a presença do presidente
Figueiredo foi inaugurada a 1ª fase do
Metrô do Recife, na extensão de 6,5
quilômetros, ligando o centro da cidade
ao bairro de Areias. O presidente foi
saudado pelo governador Roberto
Magalhães: “Dentro de pouco dias
o V. Exa. deixa o governo e passa a
pertencer à história”. (12 de março)

11 de março - Com a morte
de Konstantin Chernenko,
Mikhail Gorbachev (foto)
é eleito secretário-geral
do Partido Comunista
e anuncia o início da
abertura política na União
Soviética.

Marcos Freire na CEF
O governador recebeu o professor
Marcos Freire, presidente da Caixa
Econômica Federal, que foi ao Palácio
levar seu apoio ao estado e anunciar a
inauguração do escritório regional da
CEF no Recife, obedecendo a orientação
do presidente eleito Tancredo Neves,
de prioridade ao Nordeste. “Todos
são testemunhas de que, apesar de
termos sido candidatos opostos,
sempre mantivemos atitude de respeito
recíproco e considero hoje o ex-senador
um aliado nesse importante trabalho em
prol do estado”, afirmou Magalhães.
(9 de abril)

Sarney na Sudene

NOTA: Com a internação de Tancredo
Neves (foto), na véspera de assumir
a presidência da República, em
solenidade marcada para a manhã
seguinte, 15 de março, o vice José
Sarney - eleito como Tancredo, por
via indireta pelo Colégio Eleitoral,
em 15 de janeiro - inaugurou o
primeiro governo civil do mais
longo e estável período democrático
brasileiro. Sarney recebeu de um
funcionário do Palácio do Planalto a
faixa presidencial. Seu antecessor,
general Figueiredo, se recusou a
transmitir-lhe o cargo.

11 a 20 de janeiro - O
festival de música Rock in
Rio acontece pela primeira
vez na cidade do Rio de
Janeiro.

O presidente José Sarney, acompanhado
de onze ministros, assinou decreto
criando o Programa de Recuperação do
Nordeste, que demandará recursos de
Cr$ 3 trilhões para aplicação nas áreas
castigadas pelas enchentes. “O Nordeste
vai funcionar. O Nordeste vai ser Brasil”,
disse Sarney. (25 de maio)

François Mitterrand
Informa a edição do dia 19 de outubro
que, ao encerrar sua visita ao Brasil, o
presidente François Mitterrand passou
cerca de 6 horas entre o Recife e Olinda,
onde cumpriu extensa programação.

Adutora do Salgueiro
O governador Roberto Magalhães
inaugurou a Adutora do Salgueiro
e os sistemas de abastecimento das
localidades que passaram a receber água
do Rio São Francisco. (24 de dezembro)

10 de abril – Aposentadoria
de Dom Helder Camara da
Arquidiocese de Olinda e
Recife.
10 de maio – Emenda
aprovada no Congresso
restabelece eleição direta
em todos os níveis.
6 de agosto – Criada em
São Paulo a primeira
Delegacia da Mulher.
19 de setembro - Um
terremoto devasta
a Cidade do México,
deixando um saldo de
quatro bilhões de dólares
em danos. O número
mais citado de mortes
é estimado em 10 mil
pessoas.
15 de novembro Primeiras eleições diretas,
em quase 20 anos,
para as prefeituras das
capitais, das cidades
litorâneas e de municípios
“enquadrados” pela antiga
Lei de Segurança Nacional
no Brasil.
19 de dezembro –
Sancionada lei que cria o
vale-transporte.
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Espaço Pasárgada

A edição de 11 de abril informa
que a Assembleia Legislativa de
Pernambuco assinalou o centenário de
nascimento do poeta pernambucano
Manuel Bandeira. No dia 18 o DO
registra a entrega pelo governador
Roberto Magalhães do Espaço
Pasárgada, na Rua da União, 263, que
passará a funcionar na casa onde o
poeta passou parte da infância.

Barragem do Chapéu
Mais de quatro mil pessoas se
aglomeravam nas barrancas do Rio
Brígida, para festejar a inauguração
da barragem do Chapéu, registrou
a edição de 12 de abril. O governador
Roberto Magalhães disse que aquela
obra iria ficar “como um marco
da nossa capacidade de querer e

de realizar, e como símbolo da
altivez e da obstinação do povo
pernambucano”. A barragem vai
possibilitar a perenização do Rio
Brígida ao longo de 90 quilômetros.

Gilberto Freyre
O governo francês homenageia com a
Comenda da Legião de Honra, no grau
de Cavaleiro – a mais alta distinção
da França –, o escritor pernambucano
Gilberto Freyre. A solenidade de
entrega, noticiada em 26 de abril,
teve lugar no solar de Apipucos, pelo
Embaixador da França no Brasil,
Bernard Dorin.

Sistema do Botafogo
Milhares de pessoas reuniram-se
em praça pública, no distrito de
Cruz de Rebouças, para festejar a

inauguração do Sistema Adutor do
Botafogo, que atenderá 1 milhão e
100 mil pessoas de Olinda, Paulista,
Abreu e Lima, Igarassu e bairros
da Zona Norte desta capital. “Esta
obra ficará como um monumento
à democracia e à tolerância, ao
equilíbrio e ao sentimento de justiça
de um governo eleito pela maioria do
povo pernambucano”, disse Roberto
Magalhães. (29 de abril)

Problema fundiário
Durante duas horas e meia, o
governador Gustavo Krause ouviu
uma série de reivindicações dos
camponeses acampados defronte do
Palácio do Campo das Princesas, e
anunciou a participação efetiva do
governo na busca de soluções para o
problema fundiário no estado.
(20 de agosto)

O povo elege a Assembleia Constituinte
O governador Roberto Magalhães
transmitirá o cargo ao vicegovernador Gustavo Krause,
que dirigirá os destinos do
estado por 10 meses, na
condição de mais moço chefe do
Executivo da história políticoadministrativa de Pernambuco.
Desincompatibiliza-se, portanto,
Roberto Magalhães, a fim de se
candidatar a senador. (14 de maio)

ZENIVAL

NOTA: As eleições gerais no Brasil em 1986 aconteceram em 15
de novembro num pleito disputado em meio à euforia causada
pelo Plano Cruzado. O PMDB fez vinte e um governadores em
vinte e dois governos estaduais, inclusive em Pernambuco,
com Miguel Arraes. Também foi maioria dentre os 49 senadores
eleitos, 487 deputados federais e o maior número dos 953
deputados estaduais. Roberto Magalhães não se elegeu para o
Senado, cuja representação pernambucana ficou com Antônio
Farias (PMDB) e Mansueto de Lavor (PMDB). Pela primeira
vez na história o Distrito Federal elegeu sua representação
política. Os eleitos ficaram responsáveis pela elaboração da
Constituição de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte.

REPRODUÇÃO

Cronologia

DIVULGAÇÃO

Terminal do Curado
Entra em operação o Terminal
Integrado de Passageiros, que
vai possibilitar a integração
metrô-ônibus, além de trens
a diesel, entre outros meios de
transporte. Construído há oito
anos, mas desativado, o TIP dará
agora todas as facilidades para
quem chega ou sai dele para
qualquer localidade do Grande
Recife. (1º de outubro)

Aviões para Caruaru
Avião da Nordeste Linhas
Aéreas aterrissou no Aeroporto
de Caruaru, inaugurando voos
regulares de apenas 25 minutos,
nas terças e quintas-feiras,
anunciou a edição de
17 de outubro.

28 de janeiro – Nave
americana Challenger
explode matando sete
astronautas, episódio
considerado a maior
tragédia da corrida
espacial.
28 de fevereiro - O
governo Sarney lança
o Plano Cruzado, um
conjunto de medidas
econômicas de larga
escala desde o término
da ditadura militar, com
o principal objetivo de
derrubar a inflação.
26 de abril – Ucrânia
se torna palco de outra
grande tragédia do ano,
devido à explosão de um
reator nuclear da usina de
Chernobyl, que matou, de
imediato, 31 pessoas.

Suplemento
cultural
O Suplemento cultural de
19 de dezembro circula
em edição ampliada de 16
páginas dedicadas ao Natal.
A edição reúne colaboração
de grande número
de escritores, alguns
deles nomes dos mais
expressivos das nossas
letras, além de ilustrações
em policromia inspirada
em temas natalinos.
O Suplemento Cultural
(reprodução da
primeira edição ao
lado) foi criado em
1986 para circular
encartado no Diário
Oficial do Estado de
Pernambuco uma
vez por mês.

29 de junho – Ao vencer
a Alemanha por 3x2, a
Argentina conquista o
bicampeonato na Copa
do México e Maradona
(foto) se torna grande
astro mundial.
2 de julho - Sancionada
a Lei de Incentivo à
Cultura.
21 de novembro –
Governo lança Plano
Cruzado II, visando
corrigir os erros
do primeiro, mas
novamente fracassa e
a população de Brasília
realiza um protesto que
termina em quebraquebra.

1987
Rebelião debelada

EDVALDO RODRIGUES

Um diálogo de 10 minutos,
entre o governador Gustavo
Krause e internos da
Penitenciária Barreto Campelo,
em Itamaracá, foi o bastante
para por fim a uma rebelião
de centenas de apenados que
colocou o Recife em polvorosa
e, por 10 horas, mobilizou
centenas de policiais civis e
militares em torno do presídio.
Os presos queriam e obtiveram
a permanência na direção da
Penitenciária do capitão PM
Bransildes da Silva Lima Filho,
“um homem bom, que nos trata
com humanidade, bem como
sua esposa, dona Zilene,
nossa madrinha”.
(10 de janeiro)

Pedra Furada

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Pedra Furada, orifício de
200 metros de extensão por
15 de largura perfurado em
pedra rósea pela própria
natureza, e localizada no
município de Venturosa,
Agreste pernambucano, será
agora tombada pelo Governo
do Estado como monumento
natural. Obras de infraestrutura
necessárias para transformar
o local em mais uma atração
turística estão em andamento,
inclusive a construção de
três mil metros de cerca
para limitação do parque e
calçamento de degraus de
acesso ao topo da pedra.
(10 de fevereiro)

Arraes de volta ao Palácio
Na sessão solene de instalação da
décima primeira legislatura, na
Assembleia do Estado, o presidente
João Ferreira Lima Filho se permitiu
interpretar a presença do governador
eleito Miguel Arraes à frente da
administração do estado como
“prenúncio de paz e prosperidade
para o nosso povo”. (6 de março)
A edição do Diário Oficial do dia
16 de março registra a cerimônia

de posse no mesmo casarão
histórico: a assinatura do livro de
posse e a leitura do compromisso
constitucional, gesto que repetiu
após 24 anos. “Forçoso é renovar,
com mais ênfase ainda, a confiança
no nosso povo. [...] Continuaremos
a luta contra a intolerância e
pela união dos homens de boa
vontade. [...] Seremos a linha que
há de costurar a unidade da Nação
brasileira”, disse Arraes.

Cronologia
20 de fevereiro - O ministro
da Fazenda Dilson Funaro
decreta a moratória
unilateral da dívida
externa brasileira.

Mestre Solon
morre atropelado
Com a morte do mamulengueiro
Mestre Solon Alves de Mendonça, a
arte popular de Pernambuco perde
um de seus maiores representantes.
Falecido em Brasília e sepultado em
Carpina, depois de 15 dias internado
por causa de atropelamento, tinha 67
anos de idade. (10 de julho)

Avião explode e
mata Marcos Freire
O governador Miguel
Arraes disse que “o
desaparecimento do
ministro da Reforma
Agrária, Marcos Freire
(foto), não é apenas
uma perda para
Pernambuco mas para
todo o País, lembrando
a atuação do ex-senador
na luta contra o regime militar e pela
redemocratização do país, além de
destacar seu trabalho nos diversos
cargos públicos que ocupou”, informa
a edição de 10 de setembro.
NOTA: Advogado, ex-prefeito de
Olinda, deputado federal e senador por
Pernambuco, Marcos Freire ajudou
a formar o grupo dos “autênticos” do

MDB. Morreu no dia 8 de setembro em
acidente aéreo, no Sul do Pará.

Luto para o Mestre
de Apipucos
O vice-governador Carlos Wilson
Campos, no exercício do cargo de
governador do Estado, considerando
que Gilberto Freyre (foto abaixo),
grande escritor pernambucano, foi
um dos maiores deste país, em todas
as épocas, tendo, através de sua obra
literária, divulgado Pernambuco além
das fronteiras do estado e do nosso
país, declara luto oficial, por três dias.
(21 de julho)
NOTA: Gilberto de Mello
Freyre (Recife, 15 de
março de 1900 – 18
de julho de 1987),
sociólogo e escritor
(foto) de obras
fundamentais para
a compreensão da
sociedade patriarcal
no Brasil, conquistou
prêmios como Anisfield-Wolf,
EUA, 1957; Machado de Assis, da
ABL (conjunto de obras), 1962;
Instituto Aspen, EUA, 1967; Cavaleiro
Comandante do Império Britânico,
distinção conferida pela Rainha da
Inglaterra, 1971; Grande Oficial da
Legião de Honra, França.

Ação contra seca

Lafepe em produção

O governador Miguel Arraes criou Grupos de
Ação, estadual e municipais, de enfrentamento à
seca nas regiões interioranas. Prioritariamente,
as ações reforçarão a infraestrutura de recursos
hídricos e as atividades produtivas adequadas à
realidade de cada comunidade, e o abastecimento
d’água das populações atingidas. (10 de junho)
Com uma verba de apenas 140 milhões de
cruzados do Ministério do Interior, o Governo
do Estado deu início à execução do programa de
obras em 53 municípios assolados pela seca no
semiárido pernambucano. (21 de agosto)

“O Laboratório Farmacêutico
do Estado de Pernambuco
apresenta um nível de produção
superior em 500% ao registrado
nos três primeiros meses do
ano. Recupera-se, assim, da
queda significativa que vinha
sofrendo nos últimos quatro
anos e prova possuir capacidade
para faturar mensalmente 65
milhões de cruzados ”, registrou
a edição do dia 27 de julho.

16 de junho - Lançado
o Plano Bresser, pelo
Ministério da Fazenda do
governo Sarney, em mais
uma tentativa de conter a
inflação brasileira.
17 de agosto – Morre no Rio
de Janeiro o poeta Carlos
Drummond de Andrade
(foto), poucos dias depois
da morte de sua filha única,
a cronista Maria Julieta.

23 de agosto – Seleção
brasileira de basquete
masculino conquista
uma medalha de ouro dos
Jogos Pan-americanos de
Indianópolis, ao derrotar,
de virada e por 120 a 115, a
equipe dos EUA, que nunca
tinha perdido em casa.
13 de setembro – Ocorre
em Goiânia (GO) a tragédia
com o Césio 137, que matou
centenas de pessoas e
é considerado o maior
acidente radiológico do
mundo.
14 de setembro - O navio
Solana Star, de bandeira
panamenha, despeja 30
toneladas de maconha em
latas de alumínio de 1,5
kg cada, próximo à costa
brasileira, em fuga da
Polícia Federal.
7 de dezembro – Brasília
é declarada Patrimônio
Cultural da Humanidade
pela Unesco.

1988
Príncipe Phillip no Recife

O príncipe Phillip, da Inglaterra,
pilotando avião da Real Força
Aérea, aterrissou no Aeroporto
dos Guararapes, sendo recebido
por autoridades britânicas e pelo
governador Miguel Arraes. Ele
veio da Ilha de Assunção e segue
para San José da Costa Rica, em
visita oficial. Por coincidência, o
príncipe foi conduzido ao hotel
Recife Palace pelo motorista Edgar
da Cruz Pinheiro, o mesmo que
o transportou, em outubro de
1963, com a rainha Elizabeth, de
passagem pelo Recife. (30 de janeiro)

Eleição para presidente
O governador Miguel Arraes
defendeu a realização de eleições
para a presidência da República este

ano, ao discursar na inauguração
do Forum Afonso de Miranda
Leal, na cidade de Angelim. A
decisão imediata sobre a sucessão
de José Sarney não é, para
Arraes, “uma campanha contra
ninguém, e muito menos contra
o presidente da República, e essa
também é a compreensão do povo
pernambucano”. (17 de março)

Morre Antônio Farias
O governador Miguel Arraes
e o prefeito do Recife, Jarbas
Vasconcelos, participaram das
últimas homenagens ao senador
Antônio Farias, que morreu de
enfarte, na tarde da última quartafeira, em Brasília. O corpo do senador
chegou às 11h30 ao Aeroporto dos
Guararapes e foi velado no saguão da
Prefeitura do Recife. O enterro foi no

A “Constituição Cidadã”
O secretário da Casa Civil, Marcus
Cunha, leu na reabertura da
Assembleia Legislativa mensagem
do governador Miguel Arraes
denunciando a existência de “forças
poderosas que estão investindo na
crise e na divergência no seio do
povo. Estas forças estão presentes
nas tentativas de conter os avanços
da Assembleia Nacional Constituinte
e criar um clima de confronto entre
os poderes institucionalizados”.
(2 de março)
NOTA: Promulgada em 5 de outubro
de 1988, a atual Constituição
do Brasil ganhou o apelido de
Constituição Cidadã, por ser
considerada a mais completa entre
as constituições brasileiras, com
destaque para os vários aspectos que
garantiam acesso à cidadania. Entre
os pontos principais destaca-se o
direito de voto para os analfabetos,

voto facultativo para jovens entre 16
e 18 anos, redução do mandato do
presidente de 5 para 4 anos, eleições
em dois turnos (para os cargos de
presidente, governadores e prefeitos
de cidades com mais de 200 mil
eleitores), direito a greve, liberdade
sindical, diminuição da jornada
de trabalho de 48 para 44 horas
semanais, licença maternidade
de 120 dias (sendo atualmente
discutida a ampliação), licença
paternidade de 5 dias, abono de
férias, décimo terceiro salário para
os aposentados, seguro desemprego
e férias remuneradas com acréscimo
de 1/3 do salário. Ainda prevê
que modificações em seu texto só
podem ser realizadas por meio de
Emenda Constitucional, sendo que
as condições para uma emenda
modificar a Carta estão previstas
na própria Constituição, em seu
artigo 60.

final da tarde no Cemitério de Santo
Amaro. Farias integrou a Frente
Popular que reconduziu Arraes ao
Palácio das Princesas, nas eleições
de novembro de 1986. (15 de abril)
O governador Miguel Arraes
sancionou lei que denomina de
Terminal Antonio Farias o Terminal
Integrado de Passageiros – TIP,
localizado no Curado. (7 de julho)
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cronologia
7 de fevereiro – Sport Club
do Recife torna-se campeão
brasileiro ao vencer o
Guarani por 1 x 0, na Ilha do
Retiro, título conquistado
também no campo jurídico.

Itaparica inaugurada
O presidente José Sarney inaugurou
a hidrelétrica de Itaparica (foto), que
produzirá, numa primeira etapa, 1,5
milhão de quilowatts, aumentando
em 30% a oferta de energia elétrica no
Nordeste. Com isto a região está livre de
novo racionamento pelo menos até 92.
O governador Miguel Arraes participou
da inauguração e, juntamente com o
presidente da República, acionou uma
das turbinas. Para Arraes, Itaparica traz
a confiança de que novas obras virão
beneficiar o Nordeste, o que diminuirá as
desigualdades regionais. (10 de setembro)

Noronha é de Pernambuco
Em carta dirigida à população de
Fernando de Noronha, o governador
Miguel Arraes afirma que Pernambuco
assume o arquipélago “cumprindo

25 de junho - É fundado
o Partido da Social
Democracia Brasileira
(PSDB).
30 de junho – Nascido em
Surubim (PE), morre no Rio
de Janeiro o apresentador
de TV Chacrinha, que
comandou programas
de auditório de enorme
sucesso.
determinação da nova Constituição, com
a responsabilidade exigida pelo cargo
que ocupo”. Afirma ainda aos ilhéus que
o Governo manterá o mesmo padrão dos
serviços que presta ao restante do estado.
NOTA: De 1942 a 1988, o arquipélago ficou
sob o comando dos militares. Por força
da Constituição de 1988, foi novamente
anexado ao Estado de Pernambuco.
(5 de outubro)

20 de agosto – Termina a
guerra entre Irã e Iraque,
conflito que durou oito anos
e deixou um saldo de mais
de um milhão de mortos.
15 de novembro – A
paraibana Luíza Erundina é
eleita a primeira prefeita da
maior cidade do Brasil,
São Paulo.
2 de dezembro - Benazir
Bhutto toma posse como
chefe de governo do
Paquistão. É a primeira
mulher a ocupar este cargo
em um Estado muçulmano
moderno.
22 de dezembro – Um
dos grandes símbolos da
luta ambientalista, Chico
Mendes (foto) é assassinado
na porta de casa, no Acre,
crime que repercutiu
internacionalmente.

1989
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Museu Vitalino
A equipe técnica da Fundarpe
iniciou os trabalhos de
restauração do Museu do
Mestre Vitalino, em Caruaru,
atendendo solicitações
da Fundação de Cultura e
Turismo daquele município.
Os trabalhos têm caráter
especial pois são, pela
primeira vez, empreendidos
numa construção popular.
Ressalte-se a situação de
fragilidade da casa, um desafio
para torná-la durável, sem
comprometimento das suas
características originais.
(2 de março)

FESP
A Fundação de Ensino Superior de
Pernambuco foi reconhecida pelo
Conselho Federal de Educação como
universidade estadual. O reitor Othon
Bastos destacou que “a aprovação
do regimento unificado da Fesp vai
beneficiar não apenas a direção da
entidade, mas ainda aos 12.500 alunos
nela engajados”. (20 de abril)

Chapéu de Palha
Três mil trabalhadores rurais
participaram, em Barreiros, Zona da
Mata Sul, do lançamento do programa
Chapéu de Palha, ação do Governo
do Estado contra o desemprego
provocado pela entressafra da canade-açúcar. O programa pretende gerar
10 mil novos empregos. Em 18 meses,
a previsão é de 50 mil empregos em
ações emergenciais em 45 municípios.
(16 de maio)

Água em Lajedo
Num prazo recorde de apenas seis
meses, a população de Lajedo, no
Agreste Meridional, a 197 quilômetros

do Recife, viu concluída a obra mais
desejada de todos: a barragem do
Sítio, com capacidade para um milhão
de metros cúbicos, que vão irrigar
29 hectares de terras ocupadas por
pequenos agricultores e pecuaristas
da região. (8 de junho)

Hortas no Sertão
Com a inauguração de três hortas –
duas em Araripina e uma em Trindade
– a Cruzada de Ação Social leva ao
Sertão do Araripe o programa que
tem como meta a implantação de mil
hortas no estado para atendimento
das comunidades carentes de todas as
regiões. (15 de junho)

Nova Constituição
“Quero congratular-me com todos
pelo exemplo que Pernambuco
dá, de grandeza, de altivez. Nosso
estado hoje se afirma através dos
representantes do seu povo”. Com
estas palavras, o governador Miguel
Arraes saudou a promulgação da nova
Constituição estadual, em solenidade
na Sala das Sessões da Assembleia
Legislativa. (6 de outubro)

Adeus a
Gonzagão
O governador Miguel Arraes,
“considerando a fundamental
e relevante contribuição do
cantor e compositor Luiz
Gonzaga na difusão cultural
nordestina por todo País e
mesmo no exterior, em especial
pela sua obra ligada à música
sertaneja originada no solo
pernambucano; e a necessidade
e mesmo a obrigação do povo
pernambucano em prestar,
neste momento de tristeza
e consternação pelo seu
falecimento, uma homenagem
em reconhecimento ao
expoente maior da nossa
música regional, com
relevantes serviços prestados
a Pernambuco como cantor,
artista e líder de prestígio em
Exú, sua terra natal, decreta,
em 2 de agosto, luto oficial por
três dias, em todo o Estado de
Pernambuco. (3 de agosto)

Cronologia
16 de janeiro – Começa
a circular o cruzado
novo, unidade monetária
brasileira equivalente a mil
cruzados.

Enfim, diretas para presidente
Todo o efetivo da Polícia Militar
de Pernambuco, composto de 17
mil homens, será utilizado no
policiamento ostensivo e preventivo
com o objetivo de garantir a
segurança e a tranquilidade das
eleições presidenciais do próximo
dia 15. O coronel Fernando Pessoa
afirmou “não ter dúvidas de que
a PMPE garantirá a tranquilidade
do pleito, evitando abusos e

protegendo os cidadãos”. (11 de
novembro) A PMPE montou esquema
especial de policiamento para o
próximo domingo, dia das eleições
presidenciais em segundo turno.
Serão reforçados todos os pontos
onde funcionam as seções eleitorais,
com o objetivo de evitar trabalho de
boca de urna, em cumprimento às
determinações do TRE.
(12 de dezembro)

20 de janeiro – George H. W.
Bush toma posse como o
41º presidente dos Estados
Unidos.
23 de janeiro – Morre o
pintor espanhol Salvador
Dalí, um dos ícones do
surrealismo.
24 de fevereiro – No Irã,
o líder Ayatolá Komeini
oferece uma recompensa
de 3 milhões de dólares a
quem assassinar o escritor
angloindiano Salman
Rushdie, por entender que
seu trabalho Os versos
satânicos ofende o islã.
15 de abril - Começam
na República Popular
da China grandes
manifestações de protesto
que culminam com
violenta repressão. No
dia 5 de junho, um jovem
solitário e desarmado
invade a Praça da Paz
Celestial e anonimamente
faz parar uma fileira de
tanques de guerra.
9 de novembro –
Derrubado o Muro de
Berlim (foto). Começam a
desaparecer as repúblicas
socialistas do leste
europeu.

NOTA: Em 15 de novembro foram
realizadas eleições diretas para a
Presidência, depois de um longo
período de jejum democrático.
A eleição presidencial desse ano
também foi inédita na história do país
porque não coincidiu com a escolha
de governadores, senadores deputados
federais e estaduais. Estes já haviam
sido escolhidos pelo voto popular. A
Constituição de 1988 definiu que a
duração do mandato de presidente
seria de quatro anos. A eleição

“solteira” de 1989 foi uma das mais
acirradas da história. Nada menos
que 22 candidatos disputaram a faixa,
entre os principais Fernando Collor de
Mello (PRN), Luís Inácio Lula da Silva
(PT), Leonel Brizola (PDT), Mário
Covas (PSDB) e Paulo Salim Maluf
(PDS). Em 17 de dezembro do mesmo
ano, em segundo turno, Collor obteve
35.089.998 votos (53,03%) contra Lula,
com 31.076.364 (46,97%), e se tornou
o primeiro presidente eleito pelo voto
popular desde 1960.

20 de dezembro - Os EUA
invadem o Panamá com
o objetivo de capturar
o general e ditador
panamenho Manuel
Noriega.

Inquietações políticas
e poéticas vão às ruas
A participação popular, sobretudo dos jovens, na mobilização política e nos movimentos
artísticos, foi recolocada nos anos 80, sob o efeito da redemocratização no Brasil

Joana D’Arc de Souza Lima

“Abra suas asas, solte suas feras,
caia na gandaia entre nessa festa,
e leve com você, seu sonho mais
louco, louco, louco, eu quero ver seu
corpo lindo, leve e solto. A gente às
vezes sente, sofre, dança sem querer
dançar. Na nossa festa vale tudo, vale
ser alguém como eu, como você...”

P

Joana D’Arc de
Souza Lima é
pós-doutora no
Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal
de Pernambuco e
diretora da Galeria
Janete Costa

resa à memória, essa
música foi trilha de
abertura da telenovela
brasileira Dancin’ Days,
produzida e exibida
pela Rede Globo no tradicional
horário das 20h, entre julho de
1978 e janeiro de 1979. O hit supracitado contaminou parte da
juventude brasileira durante os
anos que compõem a década
de 80, uma overdose global, visto
que a telenovela foi reapresentada num compacto de uma hora
e meia no mês de fevereiro de
1980. E novamente reprisada entre outubro e dezembro de 1982.
A música estimulava o imaginário social a considerar a juventude como uma fase eufórica, festiva e descomprometida,
sem engajamentos em utopias
e projetos transformadores da
sociedade, uma juventude hedonista e narcisista, interessada
apenas nos prazeres do corpo.
Contrariando essa visão, felizmente, outros registros com-

põem a fisionomia dessa época
e a chamada “geração 80”. Para
além do dancing’ days e do propalado rock nacional, essa década
produziu muita inquietação política e poéticas relevantes, em
todas as linguagens artísticas
e também nas ações sociais de
âmbito público. Uma cultura
política da participação, tema
que foi recolocado nessa década, ocupa parte dos projetos de
redemocratização do Brasil na
primeira metade dos anos 80.
A cidade do Recife foi palco e
cenário de muitas mobilizações
sociais de caráter popular: a retomada dos movimentos populares das associações de bairros,
as mobilizações de moradores
em Casa Amarela, Brasília Teimosa, Mustardinha, dentre outras localidades pobres do Recife, nos anos finais da década
de 70 e durante toda a década
de 80, são exemplos. No geral,
as cidades do interior do estado,
viram, novamente, seus espaços públicos serem ocupados
pelo movimento de trabalhadores pela terra e do movimento
em prol do voto direto para presidente da República, o movimento pelas Diretas Já (1984).
Como em outras partes do
país, a volta dos exilados e a liberdade para os presos políticos

no Recife ensejou um novo momento de articulações políticas,
rearranjos, alianças e adaptações. O retorno de Bruno Maranhão, Francisco Julião, Gregório
Bezerra e Miguel Arraes – entre
outras figuras marcantes no cenário político local, que haviam
sido perseguidos pela ditadura militar instalada em abril de
1964– representou a possibilidade de se concretizarem os
ideais democráticos e o projeto
de sociedade que se esboçara no
início dos anos de 1960.
No Governo de Pernambuco e na prefeitura do Recife, o
Partido Democrata Social (PDS)
se fazia representar respectivamente por Marco Maciel (Arena) e por seu indicado Gustavo
Krause, que procurou aproximar
sua gestão da produção artística ao apoiar eventos, mostras e
publicação de catálogos, e a fundação da Galeria Metropolitana
de Arte – GMA (1981), na Rua
da Aurora, atual Museu de Arte
Moderna Aloisio Magalhães. A
mostra de abertura dá destaque
à coleção de João Câmara Cenas
da vida brasileira, que se tornou
carro-chefe da Galeria e patrimônio público. Desse período é
também a I e a II Exposição Internacional de Art-Door, organizadas
pelos artistas Daniel Santiago e
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Paulo Bruscky, que reuniu artistas brasileiros e estrangeiros apresentando trabalhos em
grandes dimensões, de alcance
público, que ocupavam espaços
destinados à propaganda publicitária de outdoor. Uma nova sensibilidade parecia irromper em
meio a uma situação propícia às
ações públicas.
Depois de 18 anos de nomeação exclusiva dos governos
militares para cargos executivos,
em 1982, convocam-se eleições diretas para governador e,
em 1984, para prefeito. Como
governador eleito, Roberto Magalhães (PDS), que vencera a
disputa eleitoral contra Marcos
Freire (PMDB), o principal candidato da oposição, nomeia para
a prefeitura da cidade do Recife
Joaquim Francisco.
A campanha de 1982 foi
marcada por inúmeros embates
e grandes comícios. À dimensão festiva e aglutinadora de
pessoas, cores, arte e diferentes facções políticas se mesclaram também atos de violência
e atentados. A presença dos ar-

A música
estimulava o
imaginário social
a considerar
a juventude
como uma
fase eufórica,
festiva, sem
compromisso
com utopias
e projetos
transformadores

tistas plásticos nessa campanha
foi significativa e envolvente.
Convidados a atuar como narradores visuais, não só produzem
grandes painéis, como inauguram uma prática artística e política de dimensão pública – as
chamadas brigadas das artes,
uma espécie de ação pública que
difundia mensagens políticas e
muitas vezes partidárias. Dentre as várias brigadas artísticas
que acompanharam as campanhas eleitorais desse período,
três delas foram marcantes em
suas atuações político-artísticas:
a Brigada Portinari, pioneira das
eleições de 1982 e 1986, a Gregório Bezerra (1986) e a Jarbas
Barbosa (1986) por inserir uma
dimensão pedagógica em sua
intervenção artística.
O processo eleitoral em
1986 possibilitou a criação de
outros tipos de brigadas reunindo músicos, como a Brigada
Pernambuco Cantando para o
Mundo, e humoristas, como a
Brigada Barão de Itararé. Ambas buscavam fortalecer a candidatura de Miguel Arraes, que

A presença
dos artistas
plásticos nas
campanhas
eleitorais foi
significativa
e envolvente,
como nas
brigadas das
artes

foi eleito ao Governo do Estado
de Pernambuco derrotando José
Múcio Monteiro (PFL). Vale destacar a organização da Brigada
Henfil em 1988/1989, atuando
de forma política e estética nas
eleições em 1988 - pintando
murais de rua para o candidato
Humberto Costa, do Partido dos
Trabalhadores, transformando
lugares da cidade do Recife num
grande laboratório experimental
de pintura. A brigada voltaria em
1989, com a retomada do voto
direto para presidente da República, aos embalos do jingle “sem
medo de ser feliz”.
O tema da participação,
emblematicamente no Recife,
nessa década, fez emergir inúmeros grupos de artistas, ateliês coletivos, agenciamentos
diversos – estáveis e efêmeros
–, exposições, salões, galerias
e eventos e incitou a criação de
estratégias artísticas e de táticas que ensejaram práticas coletivas e interdependentes, em
diálogo com as instâncias legitimadoras que articulavam o
sistema artístico.
A contaminação das linguagens ainda era tímida; a pintura,
a gravura, o desenho e a escultura davam a tônica dos fazeres. Lugares, eventos e grupos
aquecem o debate e o circuito
artístico da década, por exemplo: Oficina Guaianases (1974,
1979-1995), Núcleo de Iputinga
(1980), Exposição Internacional
de Arte em Outdoor/Art-door
(1981/82), Movimento de Arte
Tátil (1982), Movimento de Arte
e Cultura do Nordeste (1983),
Grupo Aloísio Magalhães de
Arte e Ofícios, Grupo Astrobelo
(1982), Ateliê do Poço da Panela,
Ateliê Aurora, Carasparanambuco (1986), Formiga Sabe que
Roça Come (1989), Ateliê Coletivo de Olinda (1989) e Quarta
Zona de Arte (1988/1994), entre
outros agenciamentos propositivos e ativos.
Artistas já estabelecidos
no campo, como João Câmara, Franklin Delano, José Carlos Viana, Montez Magno, Guita
Charifker, Teresa Costa Rego,
Maria Carmem, Mariza Varela,

Cavani Rosas, Luciano Pinheiro,
Anchises de Azevedo, Ypiranga
Filho e Rodolfo Mesquita, entre
outros, circulavam com os mais
jovens, Alexandre Nóbrega, Betânia Luna (Correia de Araujo),
Dantas Suassuna, Flávio Emanuel, Joelson Gomes, Marcelo
Coutinho, Marcelo Silveira, Márcio Almeida, Maurício Castro,
Maurício Silva, Paulo Meira, Rinaldo Silva, Romero de Andrade
Lima, e tantos outros, construíram a fisionomia dessa geração e
da cidade – do Bairro do Recife,
ocupado por esses jovens na segunda metade da década.
No campo editorial oficial,
rigorosamente, havia apenas
dois jornais – JC e Diario -, e nenhuma revista local de arte. Praticamente, as únicas editoras de
livros sobre arte e cultura e catálogos de exposição (raríssimos)
eram a Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes do Governo
de Pernambuco e a editora do
próprio Governo do Estado, a
Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). Também os pequenos catálogos de exposição
como os do Salão de Artes Plásticas
(PE) foram editados pelo poder
público estadual.
A Cepe criou o Suplemento
Cultural do Diário Oficial em 1986,
na gestão do governador Gustavo Krause. Segundo relato de
seu editor, o Suplemento Cultural
pretendia ser um “precioso depositário de entrevistas, reportagens, artigos e ensaios sobre
questões culturais de todo o
Brasil e do mundo, e, particularmente do Estado”. Esse é um
excerto do texto de apresentação
do primeiro volume da Coletânea comemorativa do Suplemento
Cultural, que reuniu textos selecionados dos 20 anos de edição
do periódico.
Em linhas gerais, o Suplemento se caracterizou como um espaço generoso para a publicação
de textos sobre cultura e artes,
em que o artista José Cláudio
escreveu inúmeras crônicas sobre o tema, em seu típico estilo
ensaístico, mantendo um tom
autobiográfico. Houve também
tempos mais arrojados, com
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À dimensão
festiva e
aglutinadora de
pessoas, cores,
arte e diferentes
facções políticas
se mesclaram
também atos
de violência e
atentados

As Frenéticas
embalaram
os jovens da
geração 80,
influenciados
pela onda da
disco music
Filhote da
“imprensa
nanica”, o
Papa- figo abriu
espaço para
o humor e a
irreverência

mudanças no projeto gráfico
,que buscavam enfatizar as relações entre forma e conteúdo.
Isso aconteceu no período em
que o jornalista Celso Marconi
assumiu a editoria do Suplemento, quando mobilizou artistas
gráficos e plásticos para, a cada
edição, produzirem obras novas
para a capa, configurando uma
relação mais estreita entre produção e recepção da cultura.
Nas margens da oficialidade, nascia o jornal Papa-Figo
(1984), filhote da imprensa nanica do Brasil. Foi considerado
por um de seus idealizadores
como, uma instituição que,
sem fins lucrativos, “não recebe
dindin de ninguém, para poder
falar mal de todo o mundo”. A
Bione juntaram-se mais dois
jovens, José Teles e Ral. Depois
vieram outros colaboradores
como Samuca, Lailson, Clériston, Cervantes, Amorim, Sávio
Araújo, Jaguar, Nani, Pimentel, Ivan Pé de Mesa e Eva Gina
dos Prazeres, segundo Bione,
a secretária de redação, cama
e mesa (idem). O Papa-Figo se
territorializava nas estantes da
Livro 7 (1970-1998) - espaço
que, na década de 1980, fervi-

lhava com o entusiasmo criativo da sociabilidade intelectual
da cidade, de propriedade do
livreiro Tarcísio Pereira – e de
lá ganhava espaço nas cabeças
bem-feitas do recifenses.
Mas nem só de Frenéticas vivíamos! Os anos 1980 foram de
transição para a música pernambucana, na zona intermediária
entre as experiências dos anos
60/70, a ressaca Rozemblit, undigrudi, as experimentações da
MPB e o que iria surgir na cena
musical e artística dos anos 90:
movimento Mangue.
Nos anos 80, a música baiana mina os territórios nacionais
e se faz presente no Recife. Há
muitas dificuldades para o músico local se impor como artista em um meio que é marcado
pelas ausências de instâncias
legitimadoras e de tecnologia:
gravadora, críticos, espaços de
exibição etc. Destaca-se o jovem
compositor e cantor Nando Cordel, o cantor Lenine e Lula Queiroga, Geraldo Maia, Henrique
Macedo, Zé Maia, Tadeu Mathias
e Bráulio Tavares... Entre outros
que batalhavam para gravar um
disco e dizer-se artista.
Segundo o jornalista José
Teles, “o mercado fonográfico
se voltava para produzir bandas de rock ao gosto nacional.
Como uma ilha no oceano, surge na segunda metade da década alguns jovens que ocupam
o chamado ‘Beco da Fome’,
no centro do Recife, eram os
punks e metaleiros. Produzem

um deslocamento nas atitudes
e no gosto fácil: fazem um som
barulhento, constituem-se em
bandas que se apresentam em
espaços alternativos de exibição - em clubes da periferia e
Centros Sociais Urbanos”. Desse gueto, participavam Ony e
Éder Rocha, respectivamente,
do Faces do Subúrbio e Mestre
Ambrósio. Outra turma que será
sujeito ativo da criação do Movimento Mangue nos 90, e se destacará nesse final de década, era
composta por jovens mais informados e universitários, entre
eles, Mabuse, Fred Zero Quatro,
Renato L. Desses guetos, muitas
bandas se formaram e, de maneira efêmera, sumiam, como
também desapareceram lugares
e eventos criados nesse circuito
alternativo, a exemplo do I Festival de Rock Underground no bar Oásis, em Olinda.
Já bem no finalzinho da década, Chico França (Science),
morador do Bairro de Peixinhos,
em Olinda, inicia sua descoberta das sonoridades desse lugar,
até que mais tarde sua biografia se entrelaçaria às dos jovens
universitários. No entanto, essa
é outra história. O apagar das
luzes dos anos 80, na cena musical, é marcado por incertezas e
luto: em agosto de 1989, morria
Luiz Gonzaga. E a correspondência (luto) no mundo social
atingia números absurdos, a
AIDS – doença tabu naquele
momento - dilacerava mentes,
coração e corpo.

anos

90

A

década de 90 começou para o mundo em 8 de novembro de 1989.
Um dos últimos símbolos da Guerra Fria, o Muro de Berlim, acabou em ruínas após o fracasso do modelo comunista na chamada
Alemanha Oriental. Os últimos meses da década de 80 já anun-

ciavam, sorrateiros, os anos seguintes: o triunfo da cultura de consumo.
Para o Recife, porém, a década de 90 começou em 1993, quando um grupo de
jovens intelectuais, agitadores e musicais muniu-se de slogans, bandeiras e manifestos responsáveis por, sem exagero, reposicionar o Recife no mapa da história
cultural brasileira. O Movimento Manguebeat redefiniu o conceito de música pop
com uma estratégia esperta.
Signos visuais, referências populares, articulações nacionais. O antes e depois
de uma cidade que se tornou conhecida por uma associação que, para nossos dias,
pode parecer ultrapassada. A parabólica na lama uniu dois conceitos: a diversidade do mangue à urgência e velocidade da cultura de consumo. E quem pode negar
seu alcance?
Com pouco mais de dois anos de atividade, Chico Science e Nação Zumbi colocou muita gente para dançar ciranda, coco, sambada. De repente, símbolos considerados tabus, pela associação, com o regime militar, como a bandeira do Estado, passaram a ser representados em bolsas, t-shirts. Recife, anos 90: rios, pontes e
overdrives. E o impressionante poder de um consumismo de discurso, tendências,
músicas e diversão.

1990
Fenando de Noronha
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Fernando de Noronha é notícia
em quatro diferentes edições
do DO. Em 6 de janeiro, o jornal
informa que, conforme projeto
aprovado pelo Legislativo com
vistas ao ordenamento do
turismo ecológico na Ilha, “a
partir deste mês, o visitante
pagará cota de permanência
diária, tributo extensivo a
barco ancorado por mais de 24
horas”. Em 16 de março, registra
a inauguração do Noronhão,
primeiro supermercado do
Arquipélago, onde antes
havia apenas um posto de
abastecimento da Cobal para
atender 1400 ilhéus e 250 turistas
diários. O novo estabelecimento
será fiscalizado pela
administração geral do Distrito
Estadual. Em 24 de março, destaca
convênio entre sete universidades
e institutos de várias partes do
país para instalação de laboratório
de pesquisa em geociências, cujo
equipamento custou 200 mil
dólares. Em 5 de junho, registra o
envio de uma estação compacta
de tratamento ETA para garantir
aos ilhéus a qualidade da sua
água de beber.

ZENIVAL

Ouro
O Diário Oficial de 12 de janeiro
anuncia a descoberta de
ouro em Serrita, município
pernambucano, conhecido
nacionalmente pela
celebração anual da Missa
do Vaqueiro. Garimpeiros
também estão trabalhando
em Itapetim, Petrolina, Serra
Talhada, São José do Egito,
São José do Belmonte e Exu.

Chapéu de Palha
Informa o Diário Oficial de
15 de maio que o governador
Carlos Wilson relançou
em Joaquim Nabuco,
diante de cerca de dois mil
trabalhadores, o Programa
Chapéu de Palha. Logo
na primeira semana de
reativação, terão trabalho
cinco mil camponeses
da Zona da Mata Sul,
desempregados por causa
da entressafra da cana-deaçúcar.

Calamidade

Governador Carlos Wilson
“O vice-governador Carlos Wilson prestou
juramento como novo governador de
Pernambuco”, registra o DO de 2 de abril.
“Nossa tarefa é dar continuidade à
administração de Miguel Arraes, que teve
por meta a melhoria de vida da população
mais desassistida”, disse, ao assumir o
cargo ocupado por Arraes, que renunciou
para disputar mandato eletivo. Preocupado
com saques ocorridos em algumas cidades
do interior do Estado, o novo governador
determinou diagnóstico da situação real
dos municípios atingidos pela estiagem
(4 de abril). Já na edição do dia seguinte,
lê-se que Wilson vai ao presidente
Fernando Collor em busca de recursos
para enfrentar o problema.

O Diário Oficial de 31 de julho
notícia a decretação de
estado de calamidade pública
no Recife, São Lourenço da
Mata e Camaragibe por causa
do abandono da barragem de
Carpina e das inundações que
flagelaram 20 mil e “mataram
até agora 27 pessoas”. Em
telex ao presidente Fernando
Collor, o governador Carlos
Wilson pediu “assistência
federal imediata aos
pernambucanos do Recife e
da área metropolitana, ora
em momento de necessidade
e sofrimento”. Na edição de 1º
de agosto, lê-se que o Estado
necessita de 556 milhões para
atender vítimas das cheias.

Cronologia
Presidente da República
Fernando Collor de Mello
15/3/1990 a 29/12/1992

Transição no Governo de Pernambuco
No DO de 17 de novembro, registro
do ”primeiro passo no caminho
da transição governamental de
Pernambuco”, com o encontro entre
o governador Carlos Wilson e seu
sucessor, Joaquim Francisco, no Palácio
das Princesas.
NOTA: As eleições estaduais em
Pernambuco em 1990 ocorreram em
3 de outubro como parte das eleições
gerais no Distrito Federal e em 26
estados. Foram eleitos, além de Joaquim
Francisco, o vice-governador Roberto

Fontes, o senador Marco Maciel, 25
deputados federais e 49 deputados
estaduais na primeira eleição para
governador em que vigoravam os
dois turnos. Joaquim Francisco (PFL)
venceu uma acirrada disputa com
Jarbas Vasconcelos (PMDB). Como
o eleito obteve mais da metade dos
votos válidos, o pleito foi decidido em
primeiro turno. O maior número de
governadores eleitos ficou por conta
do PFL com nove (seis dos quais no
Nordeste) e do PMDB com sete
(a começar por São Paulo).

Pirapama
Edição de 16 de outubro anuncia
“água até o ano 2000”, com a
assinatura de contrato entre
Governo e empreiteiras para
a construção da 1ª etapa da
barragem de Pirapama, no Cabo
de Santo Agostinho.

Parlamentares
Manchete de 8 de novembro
anuncia a extinção da lei do
Fundo Especial de Previdência
do Parlamentar, criada em 1977
para beneficiar deputados e
vereadores a partir do oitavo
ano de mandato.

Transplante
Informática
O DO de 8 de agosto registra a instituição
do Sistema de Informática de Pernambuco,
unificando Cetepe e Fisepe num órgão agora
equipado para agilizar a informatização do Estado.
A nova empresa veio adequar a estrutura e os
métodos de atuação ao conjunto de ditames
políticos e das tecnologias de informação e
comunicação.

“O primeiro transplante de rim
da história da rede pública de
saúde do Estado foi realizado
no Hospital dos Servidores”,
informa o DO de 15 de dezembro.
O caruaruense José Teodósio
Costa Filho, 24 anos, recebeu
um rim de sua irmã Elizabete.
O diretor do HSE e chefe da
equipe médica disse que “a
cirurgia foi um êxito completo e
os pacientes estão bem”.

11 de fevereiro – Nelson
Mandela (foto) é libertado,
após 28 anos de prisão, em
função do apartheid.
16 de março – A equipe
econômica do presidente
Collor anuncia o Plano Collor
que, dentre as medidas,
determina o confisco da
poupança bancária de boa
parte dos brasileiros, a
privatização, a modernização
tecnológica, a abertura das
importações. O Plano é
conduzido pela ministra Zélia
Cardoso de Mello.
24 de abril – O telescópio
espacial Hubble é lançado para
o espaço.
24 de junho – A Seleção
Brasileira perde de 1 x 0
para a Seleção Argentina e é
eliminada nas oitavas de final
da Copa do Mundo, na Itália.
Em 8 de julho, a Alemanha
conquista seu 3º título
mundial.
13 de julho – Criado no Brasil
o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
19 de setembro – Outorgada
a Lei Orgânica da Saúde, que
criou no Brasil o Sistema Único
de Saúde (SUS).
3 de outubro – Ocorre a
reunificação da Alemanha.
22 de dezembro – Lech
Wałęsa é eleito presidente da
Polônia.

Transplante

O Diário Oficial de 13 de janeiro
registra a realização, no Hospital
dos Servidores de Pernambuco,
do primeiro transplante de
córnea em unidade de saúde do
Estado. A paciente Lúcia Creusa
do Rêgo Pereira, de 72 anos, foi
operada por equipe coordenada
pelo médico Marcos Antônio
Veras Gonçalves.
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1991
IPSEP
Inauguração da nova sede
do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de
Pernambuco é notícia em
5 de fevereiro. Localizado na Rua
Henrique Dias, Bairro do Derby,
o prédio é dotado da estrutura
de atendimento de que carecia a
antiga sede na Rua do Sol.

Turista
O DO de 9 de fevereiro informa
que no Recife foi inaugurada a
Delegacia do Turista, em Boa
Viagem, a segunda do país,
exclusivamente dedicada ao
atendimento de visitantes da
cidade. Elza Pessoa de Queiroz
responderá pelo comando.
A primeira congênere funciona
em São Paulo.

Emoção
Edição de 13 de março
registra a transferência dos
prontuários de todos os presos
e desaparecidos políticos em
Pernambuco, durante o regime
militar, do extinto DOPS para
o Arquivo Público Estadual.
Houve emoção na Assembleia
Legislativa quando David
Capistrano Filho recebeu das
mãos do governador Carlos
Wilson o prontuário do seu
pai desaparecido.

Reportagem de três páginas, com chamada de capa, em 2 de março, faz retrospectiva
dos últimos quatro anos de melhorias realizadas no prédio, no parque gráfico, na
reformulação editorial e na consolidação do Suplemento Cultural da Cepe.

Novo
governador
“Não traçarei
nenhuma linha
imaginária a dividir
palacianos e não
palacianos”, garantiu
o novo governador de
Pernambuco, Joaquim
Francisco, em seu
discurso de posse,
publicado na edição
de 16 de março, que
ainda registra que,
depois de empossado
na Assembleia
Legislativa, ele
caminhou até o Palácio
do Governo, seguido
de multidão de
eleitores, admiradores,
orquestra de frevo
e dos tradicionais
bonecos de Olinda.

Cronologia
População

Brasil: 146.825.475
Pernambuco: 7.127.855
Fonte: IBGE

RAFAEL GOMES

Universidade
Manchete do DO de 13
de junho: “Fesp agora
é universidade”. O
ministro da Educação
Carlos Chiarelli
assinou ontem portaria
transformando em
universidade (UPE)
a Fundação de
Ensino Superior de
Pernambuco, que
passa a ser gerida em
âmbito estadual. A
Fesp já funciona há 25
anos, tem 12 mil alunos
e 700 professores.

Alfabetização no Palácio

Seca verde

Informa o DO de 24 de julho que a
primeira classe de alfabetização em
dependências de órgãos públicos
estaduais será instalada dia 5 de agosto
no Palácio do Campo das Princesas.
A classe terá 25 alunos selecionados
pela Cruzada de Ação Social, após a
constatação do grande déficit de salas de
aula no Estado.

Em 8 de agosto o DO registra a assinatura
de ato do governador Joaquim Francisco
criando programa emergencial de
abastecimento d’água a populações
rurais do Agreste e do Sertão. Serão
beneficiados inicialmente 65 municípios.
No dia 7 de setembro, o assunto é
retomado: 600 mil pessoas e 76
municipalidades já haviam sido afetadas
pela seca verde.

Busto para o Rei em Exu
No DO de 2 de
agosto, notícia da
apresentação à
Fundarpe “do
busto esculpido
em bronze por
Abelardo da Hora”,
para lembrar os
dois anos da morte do
cantor e compositor
Luiz Gonzaga. Encomendada pelo
governador Joaquim Francisco, a obra
será mostrada aos recifenses na Casa da
Cultura e depois irá para Exu, cidade do
sertão pernambucano onde nasceu o
Rei do Baião.

Desapropriação de terras
Em 10 de agosto, o DO registra ato
histórico do governador Joaquim
Francisco transformando dívidas
de usinas em terras para a reforma
agrária. Mais de 7 mil hectares foram
desapropriados, quase igualando, de
uma só vez, o total alcançado por todos
os governos estaduais anteriores.

AZT
Anunciada em 19 de novembro a
distribuição gratuita de 588 frascos de
AZT, remédio para tratamento da Aids.
Cem doentes serão beneficiados.

17 de janeiro - Forças de
coalizão, lideradas pelos
Estados Unidos, deram início
a um intenso ataque aéreo
ao Iraque. A Primeira Guerra
do Golfo começou com a
invasão, em 1990, do Kuwait
por tropas iraquianas.
31 de janeiro - Diante
do fracasso no combate
à inflação, é lançado o
Plano Collor 2 que, entre
outras medidas, alterou
a remuneração das
cadernetas de poupança,
passando a se utilizar a TRD
- Taxa Referencial Diária
como indexador.
26 de março - Assinado pelo
Brasil, Argentina, Uruguai
e Paraguai o Tratado de
Assunção, que estabelece
o Mercosul. Os objetivos
principais desse acordo
são: integrar os paísesmembros por meio da
livre circulação de bens e
serviços, estabelecer uma
tarifa externa e uma política
comercial comuns.
29 de abril - Morre em
acidente de carro no Paraná
o cantor e compositor
Gonzaguinha.
25 de dezembro - O
líder soviético Mikhail
Gorbachev (foto) renuncia
ao cargo, o que culmina,
oficialmente, com o fim da
União Soviética, em 31 de
dezembro.
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FUNDAJ-MEC

“Joaquim conversa com Collor sobre os efeitos da
seca em PE”, enquanto o secretário da Agricultura
Mendonça Filho “visita área atingida e anuncia
Trem d’Água”. (8 de janeiro)

Cirurgia pioneira
Edição de 11 de abril informa que uma inédita
operação neurológica foi realizada num paciente
do Hospital da Restauração: Reginaldo José da
Silva, de 17 anos, teve implantado no cérebro
um balão de aproximadamente dois milímetros
por um centímetro de extensão para corrigir
cegueira decorrente de queda da carroceria de
um caminhão.

Energia fotovoltaica
“Vinte mil moradores de áreas rurais da região do
São Francisco vão receber, a partir de setembro
deste ano, energia solar em suas casas”. A
etapa inicial do Projeto Luz do Sol, com respaldo
financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia da
Alemanha, custará Cr$ 10 bilhões. (16 de abril)
DIVULGAÇÃO

Cólera
Mais de 15 mil famílias já foram orientadas pela
Brigada Contra a Cólera, composta de 300 agentes
comunitários, distribuidores de hipoclorito de
sódio. A meta do Governo do Estado é alcançar
700 mil residências localizadas em áreas
consideradas críticas por falta de saneamento.
(17 de abril)

Mulheres capitães
Entre os 44 novos graduados, figuram as três
primeiras mulheres capitães da Polícia Militar
de Pernambuco: Maria de Fátima Nascimento,
Eleonora Costa e Eunice Rocha. (1º de maio)

Hemoglobina
O Centro de Hematologia de Pernambuco –
Hemope inicia a produção em escala industrial
de hemoglobina polivalente, “um medicamento
à base de proteínas retiradas do plasma, utilizado
no tratamento de infecções”. Até agora, quatro
mil frascos estão em processo de avaliação para
controle do Ministério da Saúde. (12 de maio)

Costa Dourada
A primeira etapa do Projeto Costa Dourada, “que será o portão de entrada
de Pernambuco para o turismo internacional, foi apresentada pelo
governador Joaquim Francisco” e “Mais de Cr$ 69 bilhões serão
aplicados no Centro Turístico de Guadalupe, no Litoral Sul, que integra
o Projeto Costa Dourada”, informam as edições de 6 e 27 de junho.
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Eco-92
“Mais de 40 artistas de várias
regiões do Estado vão participar,
no Rio de Janeiro, da Eco-92,
a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento, com
trabalhos em barro, madeira,
fibras, fios e rendas”, informa a
edição de 3 de junho. Os artesãos
Elias e Galdino, considerados
herdeiros da arte dos bonecos
de Mestre Vitalino (foto), e o
xilogravurista J. Borges estão
entre os expositores.

Ouro para Suely
Paraplégica pernambucana Suely Guimarães (foto)
conquista medalha de ouro em Barcelona, no
arremesso de disco (12 de setembro). Também
pernambucano, Ivanildo Alves de Vasconcelos já
havia conquistado medalha de bronze em natação
na modalidade medley 200 metros.

7 de fevereiro – É
estabelecida a União
Europeia, mediante a
assinatura do Tratado de
Maastrich.
9 de agosto — Na partida
final de vôlei masculino,
em Barcelona, Espanha, o
Brasil conquista a primeira
medalha olímpica em
esportes coletivos do País,
vencendo os Países Baixos
por 3x0.
29 de setembro –
Denúncias de corrupção
leva a Câmara dos
Deputados a aprovar o
pedido de impeachment do
presidente Fernando Collor
de Mello.
3 de novembro – Eleições
presidenciais nos Estados
Unidos. O democrata Bill
Clinton derrota o então
presidente e candidato
republicano George H. W.
Bush.

NOTA: Entre 3 e 14 de junho,
no Rio de Janeiro, teve lugar a
Eco-92, Cúpula da Terra, como
ficou conhecida a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento.

Enchente
“Vítimas da cheia em Rio Formoso dão início
ao retorno para casa.” As águas já baixaram
totalmente, mas equipe da Coordenadoria de
Defesa Civil - Codecipe permanece no município
para acompanhar a volta dos desabrigados. (26 de
junho) “Reúne-se a Codecipe com representantes
de 23 municípios que formam a Bacia do Capibaribe
para discutir o monitoramento do rio”. (1º de julho)

Restauração
Restaurado o livro mais antigo da Biblioteca Pública
Estadual, o Manual de Confessores e Penitentes, escrito
em 1560, pelo padre Martin de Azpilcueta Navarro
(ao lado). Impressa em Portugal, “a obra fez grande
sucesso no âmbito da Universidade de Coimbra”.
(6 de agosto)

Informática
O governador Joaquim Francisco presidiu, no
Centro de Convenções, a abertura da Sucesu’92, que,
pela primeira vez, sai do eixo Rio-São Paulo.
(20 de outubro)

28 de dezembro Assassinato da atriz
Daniella Perez choca o
Brasil.
29 de dezembro –
Fernando Collor de
Mello (foto) renuncia à
presidência da República.
O Senado prossegue com
o impeachment e cassa os
direitos políticos de Collor
por oito anos. O seu vice,
Itamar Franco, assume o
cargo.
REPRODUÇÃO
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Grande seca assola o Nordeste
8 de janeiro: O Ministério da
Integração Regional “acaba de
transferir Cr$ 10 bilhões do seu
orçamento para aceleração do
programa de obras emergenciais de
combate à estiagem no Sertão de
Pernambuco”.
2 de março: “Chegarão ao Recife,
depois de amanhã, as primeiras 110
toneladas de feijão dos estoques
reguladores do governo federal para
as regiões mais afetadas pela seca
no Estado”. O custo do transporte
será de cerca de 20 bilhões de
cruzeiros.
18 de março: “Joaquim denuncia
no Agreste que governo federal
desrespeita a Constituição ao não
assumir o combate à seca”. Itamar

Franco ainda não liberou 20, dos 30
bilhões de cruzeiros prometidos no
ano passado.
25 de março: Em Pernambuco,
196.865 famílias no Agreste e
no Sertão serão atendidas pelo
Programa de Frentes Produtivas lançado
pelo presidente Itamar Franco.
16 de abril - Por causa da seca
que já atinge o Agreste e a Zona
da Mata, dentro de 90 dias o
Governo de Pernambuco talvez
tenha de sacrificar alguns dos seus
projetos para continuar ajudando a
população atingida.
6 de maio - O governador Joaquim
Francisco pede a Itamar que
estenda de 30 de junho até 30

de janeiro de 1994 o prazo de
funcionamento das Frentes Produtivas:
“a seca prolongada trouxe colapso
de abastecimento d’água e
desemprego”.
16 de julho - Pecuaristas
pernambucanos preveem que a
falta de forragem matará um milhão
de cabeças de gado no Nordeste.
NOTA: Uma grande seca atinge
todos os estados do Nordeste e
mais parte da região norte de Minas
Gerais. Só no Nordeste, de acordo
com dados da Sudene , um total
de 1.857.655 trabalhadores rurais
que perderam suas lavouras foram
alistados nas chamadas “frentes de
emergência”. As perdas de safras
foram totais, em toda a Região.

Cronologia
26 de fevereiro - Ataque
à bomba ao World Trade
Center.
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Colégio Militar de volta
“Joaquim Francisco pede a Itamar a
reabertura do Colégio Militar do Recife”,
informa a edição de 2 de fevereiro. O
tenente-coronel Alfredo de Arruda
Câmara e os ex-alunos Antônio Jalfim e
Gustavo Couceiro lideram movimento pela
reativação do estabelecimento de ensino
fechado há cinco anos. Em 12 de março, o
jornal anuncia que o ministro do Exército,
general Zenildo Zoroastro de Lucena,
confirmou a reabertura e informou
ao governador a escolha de prédio da
Suassuna, onde funcionou a a Segunda
Companhia de Guardas. (12 março)

Núcleo de software
O Recife é escolhido para sediar um dos
Núcleos de Desenvolvimento de Softwares
de Exportação. “O objetivo do Projeto, que
inclui outras 11 cidades brasileiras, é gerar
recursos de U$2 bilhões até o ano 2000”.
(9 de março)

Trabalho para detentos

19 de maio - Fernando
Henrique Cardoso assume o
Ministério da Fazenda.

Morre Austregésilo
“O governador Joaquim Francisco
decretou ontem luto oficial, por três
dias, em todo o Estado de Pernambuco,
pelo falecimento do pernambucano
Austregésilo de Atayde, presidente da
Academia Brasileira de Letras”. A
edição de 14 de setembro destaca
os seus relevantes
serviços à cultura
nacional como
jornalista, escritor
e conferencista.

Luta contra o HIV

Hemope
“A partir deste mês, o Hemope passa
a operar o Micro Lab At, sofisticado
equipamento que elimina o erro humano
na detecção de doenças transmissíveis pelo
sangue”, anuncia a edição de 6 de agosto.
De última geração, o Lab “fará a triagem de
todo o material coletado para transfusões”.

1º de agosto - A moeda
brasileira passa a cruzeiro
real (1000 cruzeiros = 1
cruzeiro real).
13 de setembro - Aperto
de mão histórico entre
o primeiro-ministro de
Israel, Yitzhak Rabin, e
o líder da Organização
para a Libertação da
Palestina, Yasser Arafat, em
Washington, D.C., depois da
assinatura de um acordo
sobre autonomia palestina
nos territórios ocupados.
25 de outubro - Nos
Estados Unidos, é realizada
a primeira clonagem de
embriões humanos.

O DO de 13 de março anuncia “Medida
pioneira no país”: 50 detentos em
regime semiaberto da Penitenciária
Agrícola de Itamaracá cumprirão
jornada de 44 horas semanais em troca
de um salário mínimo mensal a ser
depositado em caderneta de poupança.

Em 21 de julho, é confirmado o início da
produção de Zidovdina, medicamento
similar ao AZT, antiviral que atua como
agente primário no tratamento de
pacientes adultos portadores de Aids.

21 de abril - Realizado no
Brasil o plebiscito sobre a
forma e sistema de governo
em que funcionaria o
Estado brasileiro.
O resultado indicou que o
Brasil continuaria a ser uma
República Presidencialista.

Telefonia celular
Edição do dia 8 de outubro
informa que, dentro de seis
meses, começa a funcionar
em Pernambuco o Sistema de
Telefonia Celular, cujo programa
prevê 6.200 terminais ao custo
aproximado de U$13,6 milhões.
“Assim passamos a fazer parte
dos seis estados detentores do
Sistema, um dado positivo para o
nosso desenvolvimento”, disse o
governador.

7 de dezembro - O ministro
da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, anuncia
o programa de estabilização
econômica. O chamado
“Plano FHC” cria a URV
(Unidade Real de Valor),
indexador que será base
para a nova moeda, o real.
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“Sargentas”
Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, o comando-geral da Polícia Militar
de Pernambuco anunciou, em 8 de março,
a realização de concurso público para
admissão de sargentos femininos, a fim
de reforçar o efetivo do Batalhão de PM
Feminino. A iniciativa pioneira faz parte da
política de valorização da mulher.

São José da Coroa Grande

Ipojuca na RMR
Por lei sancionada pelo governador
Joaquim Francisco e publicada na edição
do DO de 7 de janeiro, passa Ipojuca a
integrar a Região Metropolitana do Recife
- RMR. O município, a 47 km da capital
pernambucana,“tem 60 mil habitantes
espalhados em uma área de 507 km2” e
é destaque na agroindústria canavieira.

Hemoderivados
Com a ampliação do Projeto Hemopolo,
Pernambuco vai consolidar sua liderança
nas regiões Norte e Nordeste nos setores de
hemoterapia e hematologia. “A produção
de substâncias extraídas do sangue passará
de 20 mil para 100 mil litros por ano”.
(29 de janeiro)

Capiba, 90 anos
“Estado festeja os 90 anos de Capiba”. O
governador Joaquim Francisco decretou
1994 o “Ano Cultural Capiba” e uma
programação está em preparo para
comemoração, inclusive em escolas
públicas estaduais, ruas e praças do Recife.
A história de vida do homenageado será
contada em quadrinhos numa cartilha de
ampla distribuição. (26 de fevereiro)

O promotor público Antônio Nunes Cabral
vai atuar como interventor em São José
da Coroa Grande, que vive sob clima de
tensão desde o assassinato do prefeito José
Lívio Tenório. “Foi uma medida legal para
retomada da tranquilidade no município”,
diz o governador Joaquim Francisco em
matéria publicada na edição de 23 de abril.

Babalorixá no Conselho
“Tomou posse, como membro do
Conselho Estadual de Cultura, o babalorixá
Manuel do Nascimento Costa, líder
espiritual do Terreiro Obá Ogunté,
também conhecido por Sítio do Pai Adão”.
O Conselho reconheceu em Manuel um
verdadeiro representante da cultura afrobrasileira em Pernambuco. (28 de abril)

Cícero é condecorado
O pintor Cícero Dias foi homenageado
“com a mais alta condecoração do Estado,
a Ordem do Mérito dos Guararapes”,
no grau de comendador, em solenidade
no Palácio do Campo das Princesas. “A
pintura de Cícero Dias é uma visão poética
da realidade íntima do nosso povo”, diz
Joaquim Francisco. (24 de maio)

Aurora Pernambucana
“Os exemplares do primeiro jornal
publicado em Pernambuco – o Aurora
Pernambucana - foram informatizados em
caráter prioritário pelo sistema de software
implantado no Arquivo Público Estadual,
órgão da Secretaria de Justiça.
(30 de junho)

Eleição sob
efeito do
Plano Real
A edição de 19 de março registra que
“o governador Joaquim Francisco
anunciou a decisão de permanecer
no Governo até o final do seu
mandato” para honrar compromisso
assumido com os pernambucanos,
bem como para dar continuidade
às obras estruturais que ora realiza
“em todo os municípios do Estado”.
NOTA: As eleições gerais estavam
marcadas para 3 de outubro,
naquele ano emblemático para
a vida nacional. 1994 marcou
o lançamento do Plano Real,
elaborado por vários técnicos
sob a coordenação política
de Fernando Henrique
Cardoso, então ministro da
Fazenda de Itamar Franco.
O plano permitiu acabar
com a hiperinflação,
estabilizando os preços,
aumentando o poder de
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21 de janeiro - O relatório
final da CPI do Orçamento
aprova o pedido de cassação
dos mandatos de 18
parlamentares.

A nova unidade
monetária do País,
o real, entra em
circulação em 1º de
julho e equivale a
2.750 cruzeiros reais

É tetra!
Edição do DO de 19 de julho publica roteiro da
recepção que o Recife fará aos tetracampeões
mundiais de futebol. A Seleção Brasileira de
Futebol conquistou o quarto título da Copa do
Mundo FIFA dos Estados Unidos, vencendo a Itália
nos pênaltis por 3 x 2 no estádio Rose Bowl, em
Pasadena, Califórnia. O governador Joaquim
Francisco decretou ponto facultativo até o meiodia para que os servidores possam homenagear
a seleção, durante a exibição em três carros dos
Corpo de Bombeiros, em desfile popular por
avenidas de Boa Viagem, Pina e Imbiribeira.

compra das famílias e permitindo
o planejamento das ações
governamentais sobre a economia
e a sociedade, com a referência
estável da moeda.
Os eleitores brasileiros
votaram para a escolha de
presidente e vice-presidente,
governadores, senadores (2 por
estado), deputados federais e
deputados estaduais em todo o
Brasil. O resultado das urnas foi
influenciado diretamente pelo
Plano Real. Fernando Henrique
Cardoso (PSDB-SP) venceu no 1º
turno o sindicalista Luís Inácio Lula
da Silva (PT-SP), com 34.350.217
de votos contra 17.112.255 do
oponente. Marco Maciel (PFL) foi
eleito vice-presidente.
Em Pernambuco, Miguel
Arraes (PSB) voltou a ser eleito
para um terceiro mandato de mais
quatro anos como governador,
após conseguir 1.262.417 votos
(54,12%), contra 759.786 de
Gustavo Krause, do PFL (32,57%
dos votos válidos). Carlos Wilson,
do PSDB, e Roberto Freire, do
PPS, foram os candidatos mais
votados para ocupar duas vagas
no Senado Federal.

Artesanato exportação
A rendeira pesqueirense Eulina Xavier
de Oliveira destaca-se na Fiesta Nacional
de Artesania da cidade argentina de
Colón. “Em 14 anos de realização desse
evento é a primeira vez que um artesão
estrangeiro é premiado”. (30 de março)
Também pela primeira vez, o Estado
de Pernambuco representa o Brasil,
de 3 a 13 de junho, na Feira de Nancy,
uma das mais tradicionais da França.
(16 de abril) Oitenta pernambucanos
participam da I Mostra de Artes do Nordeste
do Brasil em teatros e ruas de 13 cidades
portuguesas, no período de 25 de
agosto a 11 de setembro. (23 de julho)

9 de fevereiro - Nelson
Mandela torna-se o primeiro
presidente negro da África
do Sul.
1º de maio - Morre o piloto de
Fórmula 1, Ayrton Senna, três
vezes campeão mundial, ao
bater contra o muro da curva
Tamburello durante o Grande
Prêmio de San Marino, em
Ímola, Itália.
4 de junho - Roberto Burle
Marx , artista plástico e
arquiteto brasileiro, morre
no Rio de Janeiro. O primeiro
projeto de jardim público
idealizado por ele foi a Praça
de Casa Forte, no Recife, em
1934. Hoje, sua obra pode ser
encontrada ao redor de todo
o mundo.
5 de agosto - Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai
decidem criar em Buenos
Aires uma zona de livre
comércio, o Mercosul.
8 de dezembro - Morre, em
Nova Yorque, Antônio Carlos
Brasileiro de Almeida Jobim
(foto), mais conhecido como
Tom Jobim, compositor,
maestro, pianista, cantor,
arranjador e violonista
brasileiro. Tom Jobim compôs,
entre outros sucessos, Garota
de Ipanema, Águas de março,
Chega de saudade e Eu sei que
vou te amar.
DIVULGAÇÃO
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Terceiro mandato

ZENIVAL

Em solenidade realizada na Assembleia
Legislativa, Miguel Arraes de Alencar foi
empossado para o terceiro mandato de governador
de Pernambuco, fato único na história política
do Estado. No discurso, lembrou que as palavras
ditas nas vezes anteriores em que assumiu o cargo
“não perderam seu vigor ao denunciar a miséria,
a concentração de riqueza, a cegueira social de
largos setores das elites econômicas e políticas
do país”. O governador reafirmou o compromisso
de lutar pelo desenvolvimento de Pernambuco,
com ênfase para a melhoria das condições de vida
das camadas mais pobres da população. Arraes
viajou às 12h50 a Brasília para assistir à posse do
presidente Fernando Henrique Cardoso.
(1º de janeiro).
As políticas do Nordeste devem ser viabilizadas
tendo como destino a região como um todo e não
estado por estado, isoladamente. Foi o que pediu o
governador Miguel Arraes ao presidente Fernando
Henrique Cardoso, durante a audiência no Palácio
do Planalto. (5 de janeiro)

Refinaria na pauta

Adutora do Oeste

O governador Miguel Arraes se reuniu com
técnicos de uma missão da Petrobras e apresentou
as vantagens que o estado oferece para sediar a
refinaria de petróleo projetada para o Nordeste,
informa a edição do dia 10 de janeiro.
Em carta-compromisso entregue, no Rio
de Janeiro, ao presidente da Petrobras, Joel
Rennó, Arraes apresentou as vantagens técnicooperacionais e os incentivos fiscais e tributários
que o Estado oferece para sediar a refinaria que
a estatal planeja construir no Nordeste.
(17 de janeiro)
Em 24 de janeiro, o DO registra fato
histórico protagonizado pelo governador, ao
reunir políticos dos mais diversos partidos,
representantes da sociedade civil e dos
setores empresarial e sindical, numa grande
mobilização pela implantação da refinaria de
petróleo em Pernambuco. O vice-presidente da
República, Marco Maciel, foi representado pelo
ministro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
Gustavo Krause.

Miguel Arraes anunciou,
em Trindade, o apoio do
Governo do Estado à luta do
povo da região do Araripe
em defesa da construção da
Adutora do Oeste. “Temos
que democratizar a água. Ela
é um direito e não podemos
mais admitir que a população
sertaneja fique mendigando
uma coisa que já devia ter sido
solucionada há anos”, disse o
governador. (23 de fevereiro)

Visita de Maciel
Durante cerca de uma hora,
o governador e o vicepresidente da República
estiveram reunidos a portas
fechadas no Palácio do Campo
das Princesas, discutindo

problemas nacionais e,
sobretudo, de Pernambuco,
informa a edição de 30 de
março. “Acima das questões
políticas, está o interesse do
Estado. Temos compromisso
com soluções para os seus
problemas”, disse Marco
Maciel, lembrando que estava
retribuindo visita de Miguel
Arraes ao seu gabinete, em
Brasília.

Mérito militar
O governador Miguel Arraes
foi condecorado pelo Exército
Brasileiro com a medalha
da Ordem do Mérito Militar
no grau de Grande Oficial,
em solenidade nos Montes
Guararapes, presidida pelo
ministro do Exército, Zenildo
de Lucena. (21 de abril)
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ARQUIVO CEPE

Aula-espetáculo
Música, dança, escultura e informação são
os ingredientes da primeira aula-espetáculo
comandada pelo secretário de Cultura,
Ariano Suassuna, no auditório do Centro
Interescolar Almirante Soares Dutra, em
Santo Amaro. A ideia do secretário é realizar
visitas às escolas da rede pública estadual,
na capital e no interior, ministrando aulas
sobre a importância da formação cultural do
nosso povo. (14 de fevereiro)
ARQUIVO CEPE

Lafepe comemora
Entrega de placas a convidados
especiais marcará os 30 anos
de fundação do Laboratório
Farmacêutico de Pernambuco,
em Dois Irmãos. Entre
os homenageados, está o
governador Miguel Arraes,
criador do Lafepe no seu
primeiro governo. (24 de abril)
O Laboratório será o primeiro
produtor em escala industrial, no
Brasil, do Ácido Tricloroacético,
utilizado no combate ao vírus
HPV, desencadeador do câncer
de colo uterino. (21 de novembro)
Será inaugurada hoje a fábrica de
escovas dentais do Lafepe, que
vai produzir 100 mil escovas por
mês para o Programa Saúde Bucal.
(14 de dezembro)

Hospital da Face
A Secretaria de Saúde vai
inaugurar o Hospital da Face,
primeiro do país especializado
em traumas, câncer bucal
e alterações congênitas. A
iniciativa se deve também ao
elevado número de acidentes
que demandam cirurgias
plásticas, como fraturas faciais,
afundamento de crânio e outras
sequelas. (11 de agosto)

Petrolina, 100 anos

Morre Paulo Cavalcanti
O governador Miguel Arraes lamentou, ontem, a
grande perda que representa a morte do vereador
Paulo Cavalcanti: “Por muito tempo ele foi um
político ativo, liderando alguns movimentos,
sobretudo a organização das frentes populares que
elegeram a mim e a Pelópidas Silveira prefeitos do
Recife”. (2 de junho)

O governador Miguel Arraes
cumpriu extensa agenda de
inaugurações e vistorias de
obras em Petrolina. A primeira
inauguração foi a do Monumento
ao Centenário, localizado na
entrada do município. O marco
se compõe de símbolos da cidade:
uma vela náutica num espelho
d’água representando o Rio São
Francisco e, dentro do espelho,
três carrancas, que, segundo a
lenda, servem para afastar maus
espíritos. (21 de setembro)

17 de janeiro - Grande
terremoto devasta a cidade
portuária de Kobe e região.
O acontecimento de
magnitude 7,3 matou 6.434
pessoas. Foi o maior desastre
natural desde a Segunda
Guerra, no Japão.
1º de março - É criado o site
de pesquisa Yahoo!
26 de março - Aprovada a
livre circulação de pessoas
na União Europeia.
28 de maio - Um sismo de
7,5 graus Richter deixa 2500
mortos na ilha de Sacalina.
25 de julho - Uma bomba
explode em um ramal da
estação de trem de Saint
Michel, em pleno coração
de Paris, causando oito
mortes e 150 feridos. Foi a
pior tragédia de uma série
de nove ações terroristas,
que deixaram 10 mortos na
França e mais de 200 feridos
no verão daquele ano.
9 de agosto - Um conflito
armado entre sem-terra e
policiais militares deixa dez
mortos em Corumbiara, no
Estado de Rondônia.
24 de agosto - A Microsoft
lança o sistema operacional
Windows 95, estabelecendo
um recorde de 7 milhões
de cópias vendidas nas
primeiras cinco semanas. É
o lançamento da Microsoft
com publicidade jamais vista.
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Transplante inédito

Energia nuclear

A Central de Transplantes de
Pernambuco, num trabalho
conjunto com o Hospital
Português, participa de cirurgia
inédita no Norte e Nordeste: o
transplante de válvula cardíaca.
Essa operação, até então, era
feita somente em São Paulo.
(25 de janeiro)

Pernambuco terá o primeiro
centro de energia nuclear do
Nordeste, informa a edição de
22 de maio. A Região ainda não
dispõe de fábrica de remédios
radioterápicos, o que eleva muito
os custos de tratamentos à base
desses produtos. A Universidade
Federal de Pernambuco tem
um dos cursos de Engenharia
Nuclear mais antigos do país, o
que significa boa infraestrutura
para desenvolver um trabalho
como esse.

Arraes e Maciel
O governador Miguel Arraes e
o vice-presidente Marco Maciel
assinaram sete convênios
de repasse de verbas para
programas estaduais. “As
solicitações mais frequentes
da população das 500 favelas
existentes na RMR se referem
à violência e ao saneamento,
exigências que não se viam no
passado. Hoje, aqui se afirma
o propósito de lutar na direção
de melhorar as condições de
vida da nossa gente”, afirmou o
governador.(2 de março)

Verba para o Hemope
O Hemope recebeu R$ 310
mil do Finepe, que garantirão
instalar uma unidade de
produção do Fator VIII,
medicamento importado
indispensável aos hemofílicos.
Parte dos recursos originais do
Banco Mundial será aplicada na
informatização dos processos de
coleta de sangue. (13 de agosto)

Lafepe
Cerca de mil poços artesianos
já perfurados em todo o
Estado serão colocados
em atividade pelo Programa
de Dessalinização de Águas
Subterrâneas do Governo do
Estado e do Lafepe, com
instalação de equipamentos
específicos. A meta é
criar uma alternativa de
abastecimento d’água para
consumo humano que
beneficiará cerca de 300 mil
pessoas. (6 de junho)
Alunos da Escola Estadual
Aníbal Fernandes,em
Santo Amaro, provaram e
aprovaram as pastilhas de

ACERVO CEPE

Urna eletrônica
rapadura produzidas pelo
Laboratório Farmacêutico do
Estado de Pernambuco. Foi a
primeira escola a testar o novo
produto, que fará parte da
merenda escolar. (11 de junho)
O Governo do Estado
assinou com a Central de
Medicamentos do Ministério
da Saúde para a produção
de medicamentos a serem
distribuídos pela rede pública
de saúde de todo o País. Este
é o maior convênio firmado
entre as duas instituições, o
que torna o Lafepe o maior
fornecedor brasileiro do
Ceme. (20 de setembro)

O governador Miguel Arraes votou pela
primeira vez em urna eletrônica, informa
a edição de 27 de julho. O objetivo do
Tribunal Regional Eleitoral é divulgar ao
máximo esse processo até outubro, mês
das eleições. Trata-se de uma máquina de
votação, responsável pelo registro dos votos
dos eleitores. A finalidade desse projeto
eletrônico é garantir celeridade e facilidade
ao pleito eleitoral – desde a votação até a
apuração, com segurança e eficiência. Para
isso, está levando o novo equipamento
a várias partes da cidade para que a
população se familiarize com ele.
NOTA: A primeira versão da urna eletrônica
foi utilizada em 1996 nas 26 unidades da
Federação.

Cronologia
2 de março - O jato que
trazia de Brasília a banda
Mamonas Assassinas
choca-se com a Serra
da Cantareira, já em
Guarulhos, matando todos
os ocupantes.

DO na web
Edição de 24 de outubro
informa que o governador
Miguel Arraes lançou o
Diário Oficial no formato
eletrônico com acesso via
internet, em cerimônia na
sede da Companhia Editora
de Pernambuco – Cepe. A
Imprensa Oficial do Estado
passou a não só utilizar as
mais modernas tecnologias
de transmissão de dados,
mas começa a desbravar um
novo caminho que leva à
democratização da informação
no que diz respeito aos atos
dos três Poderes. Com o
domínio das novas técnicas,
estará proporcionando ao
cidadão o conhecimento
mais claro, eficiente e rápido
das informações que lhe
interessam diretamente em sua
vida cotidiana.

Parqtel

Barbosa Lima Sobrinho

O Parque Tecnológico de Eletrônica do
Estado – Parqtel já tem protocolo de
cooperação assinado para sua instalação
em Pernambuco. O ato de assinatura
foi comandado pelo governador Miguel
Arraes. “Pernambuco foi sempre o
centro de conhecimento dessa região e
tem capacidade de criar produtos cada
vez mais inovadores”, disse Arraes.
(5 de julho)

O ex-governador de Pernambuco,
jornalista e presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima
Sobrinho, receberá a Medalha do
Mérito dos Guararapes, homenagem
do Governo do Estado, durante as
comemorações dos seus 100 anos de
vida. (22 de outubro)

Integração metrô-ônibus
Foi inaugurada, pelo Governo do Estado,
a primeira etapa do Sistema Estrutural
Integrado - SEI, nova concepção de
transporte público que busca oferecer
maiores opções de deslocamento aos
usuários, com menor gasto e maior
eficiência. A novidade foi anunciada
pelo DO em 18 de setembro.

Negócios com a Argentina
Durante entrevista coletiva
concedida no Palácio do Campo
das Princesas, o presidente da
Argentina, Carlos Menem, anunciou
que as possibilidades de intercâmbio
comercial entre seu país e Pernambuco
são enormes, como prova o encontro
em realização no Recife, do qual
participam cerca de 240 empresários
das duas nações. (17 de dezembro)

17 de abril – A Polícia do
Pará, em confronto, mata 19
sem-terra em Eldorado dos
Carajás.
5 de julho - A ovelha Dolly
é o primeiro mamífero a
ser clonado com sucesso a
partir de uma célula adulta.
17 de julho - Um Boeing 747
da companhia aérea TWA,
que partia para Nova York,
por Paris, cai no Oceano
Atlântico fora da costa da
Nova Inglaterra depois de
uma explosão, e deixa 240
mortos.
31 de outubro – Um Fokker
100 da companhia aérea
TAM, que partia para o Rio
de Janeiro, cai sobre casas
no Bairro do Jabaquara, zona
sul de São Paulo, e deixa 99
mortos.
DIVULGAÇÃO

3 de novembro - O filme
Baile Perfumado (foto), com
direção de Lírio Ferreira e
Paulo Caldas, considerado
um marco da retomada do
cinema pernambucano,
vence o Festival de Brasília
na categoria de melhor
filme, melhor cenografia e
melhor ator coadjuvante
(Aramis Trindade).

1997
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Missão de Paz
A primeiro-tenente Vilma de Barros Ferreira, da
Polícia Militar de Pernambuco, embarcou com
destino à Guatemala, onde integrará a Missão de
Paz da ONU, substituindo a tenente Anete Sales
da Paz, que atuou por dois anos naquele país
centro-americano. Vilma estuda Pedagogia na
Universidade Federal de Pernambuco e trancou
matrícula a fim de viajar. (3 de janeiro)

Biblioteca Virtual
Inaugurada a primeira Biblioteca Virtual de
Pernambuco. Através dela, qualquer cidadão
poderá acessar as mais famosas e completas
bibliotecas do Brasil e do mundo. “Uma iniciativa
como esta tem que ser louvada porque possibilita
o acesso de muita gente sem condições às novas
tecnologias, criando outros horizontes para o
povo”, disse Arraes. (22 de fevereiro)

Baile perfumado

Morre Chico
Science
O Recife parou para se
despedir do fundador do
Movimento Manguebeat,
cantor e compositor
Chico Science, vítima
de acidente de carro no
Complexo de Salgadinho,
Olinda. Milhares de
pessoas acompanharam,
desde a madrugada, o
velório no Centro de
Convenções, que se
transformou num palco
para as homenagens
de maracatus, artistas,
compositores,
representantes do governo
e sobretudo dos fãs.
(4 de fevereiro)

Os diretores e produtores executivos do filme
Baile perfumado apresentaram ao governador
Miguel Arraes balanço da repercussão da obra
no Brasil e aproveitaram a oportunidade para
agradecer o apoio financeiro do Estado, principal
patrocinador do projeto. A fita já tem asseguradas
exibições no Festival de Cannes, informa a edição de
17 de abril.

Comando feminino
Edição de 16 de maio anuncia que, pela primeira
vez no Brasil, uma mulher assume o comando de
batalhão de Polícia Militar com efetivo masculino.
A tenente-coronel Eunice Ramos Pereira Rocha,
35 anos, é a comandante do 18º Batalhão da
Polícia Militar de Pernambuco, de 300 policiais
encarregados de missão interativa com as
comunidades da Região Metropolitana do Recife.

Suape na frente
A primeira remessa de carros da Fiat – um total
de 500 unidades –, procedente do Rio de Janeiro,
chega ao Porto de Suape, informa o DO do dia
21 de maio. Com esta operação inicial, Suape
torna-se o pioneiro na cabotagem de veículos,
meio que reduz, em 50%, os custos de transporte
desse produto.

Adeus a
Paulo Freire
Ao saber do falecimento
do educador, pedagogista
e filósofo pernambucano
Paulo Freire, vítima de
infarto, em São Paulo, o
governador Miguel Arraes
decretou luto oficial de
três dias no Estado. “O
trabalho dele foi um
marco na Educação no
método revolucionário e
no aspecto de alfabetizar
transformando a consciência
do indivíduo, valorizando a
realidade objetiva”, disse o
governador. (3 de maio)
NOTA: Paulo Freire é Patrono
da Educação Brasileira.

Cronologia

A venda da Celpe
O governador Miguel Arraes
sancionou a Lei que autoriza a venda
da participação acionária do governo
estadual na Companhia Energética de
Pernambuco: “Quem levou luz para
as casas pobres foi a mudança política

havida no Estado pela força do povo,
foi a sustentação que tivemos para
redirecionar a política da empresa. A
primeira condição para a privatização
da Celpe é levar luz à casa de todos os
pernambucanos”. (13 de dezembro)
RAFAEL GOMES

20 de abril - Cinco jovens
de classe média de Brasília
ateiam fogo ao corpo do
cacique pataxó Galdino Jesus
dos Santos, que morre por
causa das queimaduras.
6 de maio - A Companhia
Vale do Rio Doce é leiloada
por 3,3 bilhões de reais.
8 de junho - Gustavo Kuerten
vence pela primeira vez o
torneio de Roland Garros.
31 de agosto - Diana (foto),
Princesa de Gales, morre em
acidente no túnel da Ponte de
l’Alma, em Paris, na França,
acompanhada de seu então
namorado, Dodi Al-Fayed,
e do motorista deles, Henri
Paul. O guarda-costas de
Fayed, Trevor Rees-Jones,
foi o único ocupante do carro
que sobreviveu ao acidente.

Estudante vai a Paris

Epilepsia

A aluna da 5ª série da Escola Estadual
Professor José Bione de Araújo, em
Caruaru, Daniela Regina Alexandre
Monteiro, está entre os cinco estudantes
de escolas públicas de todo o país que vão
representar o Brasil na Reunião de Cúpula das
Crianças em Paris. Daniela viajará com três
meninas do Rio Grande do Sul, São Paulo
e Ceará, e um menino do Distrito Federal.
(29 de maio)

Equipe médica do Hospital da
Restauração realiza cirurgia inédita no
Nordeste para tratamento da epilepsia
sem controle, enfermidade resistente a
procedimentos terapêuticos. Antes, essa
microcirurgia cerebral só era realizada em
São Paulo e Goiânia. (5 de setembro)

Feira Internacional do Livro
Aberta a 1ª Feira Internacional do Livro,
numa área de 3 mil metros quadrados
do Centro de Convenções, em Olinda,
reunindo editoras de 11 países. São 84
estandes, que serão visitados por um
público estimado em 180 mil pessoas,
sendo esperado faturamento global de R$
1,5 milhão. Nos cinco dias de feira, serão
lançados 62 novos títulos de diferentes
gêneros literários, a maioria de autores
pernambucanos. A Interlivros foi uma
iniciativa da Companhia Editora de
Pernambuco - Cepe, com apoio de outros
órgãos do Estado. (4 de junho)

Uvas para a Europa
As exportações de uvas do Vale do São
Francisco para a Europa começaram,
no terminal fruteiro de Suape, com o
embarque de 24 mil caixas destinadas
a Roterdã, na Holanda, e Hamburgo, na
Alemanha. (21 de outubro)

Hospital Regional do Agreste
O Governo de Pernambuco inaugura o
mais novo serviço de saúde do Estado, o
Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.
A Secretaria de Saúde investiu mais de
R$ 1 milhão na instalação e compra de
equipamentos do novo hospital, que tem
capacidade para 150 leitos.
(2 de dezembro)

2 de outubro - O Papa João
Paulo II faz sua terceira e
última viagem ao Brasil,
permanecendo 75 horas no
Rio de Janeiro.
23 de outubro - A Bolsa
de Valores de Hong Kong
– a segunda maior em
movimentação de papéis –
cai 10,4% e derruba todos os
mercados no mundo.
26 de Outubro - A crise chega
ao Brasil: a Bovespa fecha
com queda de 14,10%, a maior
desde 1990.
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Fundação Altino Ventura
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Uma ideia que nasceu há quase 30 anos e se
concretizou em 1986: a Fundação Altino Ventura
é centro de referência regional em oftalmologia,
formação de profissionais e atendimento à
população de baixa renda de Pernambuco. “É raro
encontrar um serviço que atenda a tanta gente”,
disse o governador Miguel Arraes ao visitar a
Fundação, que já atendeu mais de 480 mil pessoas
nos últimos três anos. (12 de fevereiro)

Arraes e Fernando Henrique
O DO de 13 de fevereiro registra encontro do
governador Miguel Arraes com o presidente
Fernando Henrique Cardoso, para assinatura,
no Palácio do Campo da Princesas, do protocolo
de intenções para o financiamento da Ferrovia
Transnordestina e o fornecimento de 2,4 milhões de
metros cúbicos de gás natural, pela Petrobras, aos
polos industriais do Estado.

Lançado o Promata
Lançado o Promata - Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Zona da Mata, informa a edição do
dia 7 de março. Numa ação conjunta de diversas
secretarias do governo estadual, para reestruturação
daquela região, o Promata inclui apoio à produção e
a trabalhadores, fornecedores de cana e usineiros,
além de investimentos em serviços básicos como
saneamento, eletrificação, educação e saúde.
Nesta primeira etapa, o Programa conta com R$ 31
milhões do Estado e R$ 6,8 milhões oriundos do
governo federal.

Príncipe holandês no Recife
Em pouco mais de 24 horas, o herdeiro do trono
dos Países Baixos, Willem-Alexander, príncipe de
Orange-Nassau, visitou, no Recife, alguns locais
marcados pela passagem do seu antepassado conde
Maurício de Nassau. Depois de passeio turístico pela
cidade, a comitiva holandesa almoçou no Palácio do
Campo das Princesas. (11 de março)

Folha de Pernambuco
O governador Miguel Arraes recebeu a visita
protocolar da diretoria da Folha de Pernambuco, novo
jornal diário que passa a circular no Estado a partir
do dia 3 de abril. (26 de março)

Central do Brasil no Sertão
O governador Miguel Arraes recebeu para uma ceia em Palácio
parte do elenco de Central do Brasil, e, no domingo, esteve em
Cruzeiro do Nordeste, distrito de Sertânia, onde assistiu,
com cerca de três mil pessoas, à exibição ao ar livre do filme.
Ganhadora do Urso de Ouro, em Berlim, e protagonizada pela
atriz Fernanda Montenegro (foto), a produção teve parte das
cenas gravadas no município pernambucano. (24 de março)

Biotecnologia

Luto por Luís Eduardo

Criado o Centro de
Biotecnologia das Plantas,
o primeiro do gênero no
Nordeste. Numa área de
200 hectares de Itapirema,
município de Goiana, serão
desenvolvidas mudas mais
resistentes de cana-de-açúcar,
banana, abacaxi, tomate e café,
a fim de aumentar a produção
agrícola do Estado. (18 de abril)

Edição de 23 de abril transcreve
declaração do governador
Miguel Arraes sobre a morte do
deputado federal Luís Eduardo
Magalhães (PFL-BA), ocorrida
em 21 de abril: “Luís Eduardo era
uma força emergente, sustentada
por um Estado importante e,
portanto,uma perda muito forte
para o país, para a Bahia e para o
Congresso”.
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22 de fevereiro - Desaba o
edifício Palace II, no Rio de
Janeiro, devido a falhas na
estrutura.
27 de março - A FDA
(administração de alimentos
e drogas dos EUA) aprova o
Viagra para ser utilizado no
tratamento de impotência
masculina.

Seca alarmante
Duzentas mil famílias são
atingidas diretamente pela
estiagem em Pernambuco, o que
representa quase um milhão de
moradores em 104 municípios
duramente castigados. Os
números, divulgados na
edição do DO de 13 de maio, e
considerados alarmantes, foram
revelados pelo Codecipe.

Defensoria Pública
Edição do DO de 9 de junho
informa que o governador
Miguel Arraes sancionará,
naquela data, na sede da Ordem
dos Advogados do Brasil – PE, a
criação da Defensoria Pública do
Estado de Pernambuco. A partir
de agora, serão mais amplos,
integrais e gratuitos os serviços
de assistência jurídica, judicial e
extrajudicial.

Intermodal
O transporte intermodal de
cargas em Pernambuco foi
inaugurado com uma viagem de
trem cargueiro para o Complexo
Industrial e Portuário de Suape.
(1º de julho)

Crianças na escola
Em 51 municípios de
Pernambuco, mais de 46 mil
crianças deixaram o corte
da cana-de-açúcar e estão
frequentando a escola em busca
da conquista da cidadania. O
Programa Mão Amiga/Bolsa Criança
responde pelo sucesso desse
trabalho de alfabetização e
preparo para a escolaridade
regular, inclusive com prática
de esportes, recreação e reforço
didático. Cerca de 25 mil famílias
já têm seus filhos integrados ao
Programa. (4 de novembro)

7 de maio - A Apple anuncia
o lançamento do novo
computador iMac.

Presos votam
Nota na edição do dia 3 de outubro do Diário
Oficial informa que os presos da unidades
prisionais do Estado terão, pela primeira vez,
direito a voto. O Tribunal Regional Eleitoral
autorizou esse ato aos presos sumariados –
aqueles que ainda aguardam julgamento.
NOTA: Contando com maioria parlamentar,
o Governo federal conseguiu que o
Congresso Nacional aprovasse uma emenda
constitucional permitindo a reeleição do
presidente da República, governadores
e prefeitos para um único período
subsequente. Desse modo, o presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pôde
disputar o pleito de 1998 e vencer Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT, por expressiva vantagem
de votos (1.637.394, contra 890.971),
garantindo sua reeleição logo no primeiro
turno. Na disputa para o Governo do Estado,
Jarbas Vasconcelos, do PMDB, superou o
governador Miguel Arraes, PSB (1.809.792
contra 744.280 pró-Arraes, que também
tentou se reeleger). Para a vaga no Senado
Federal, José Jorge, do PFL, foi o candidato
mais votado, recebendo 1.460.835 votos.

Bandepe/ABN Amro Bank
Transferido, ontem, o controle acionário
do Bandepe ao Banco ABN Amro Bank, de
origem holandesa. O governador Miguel
Arraes se disse confiante em que o fato
beneficie o nosso Estado, a nossa economia e
o nosso povo. (28 de novembro)

14 de maio - Morre, em Los
Angeles, EUA, o cantor e ator
Frank Sinatra (foto), vítima
de ataque cardíaco. Seus
principais sucessos são Fly
me to the moon, My way e
New York, New York.
12 de julho - Copa do Mundo
da França: Na final, a seleção
francesa derrota a seleção
brasileira por 3x0 e conquista
o título inédito.
27 de setembro - Fundada,
em Menlo Park, Califórnia,
Estados Unidos, a empresa
Google, com a missão
declarada de “organizar
a informação mundial e
torná-la universalmente
acessível e útil”.
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Jarbas Vasconcelos toma posse
Em seu último ato como governador, Miguel Arraes
de Alencar divulgou comunicado ao povo de
Pernambuco, publicado na edição do dia 1º de janeiro,
esclarecendo as razões pelas quais não participa da
solenidade de transmissão do cargo, no Palácio do
Campo das Princesas: “Minha presença não constitui
obrigação constitucional ou legal, compondo apenas
praxe protocolar”.

ARQUIVO CEPE

A edição de 2 de janeiro traz a cobertura da posse
na Assembleia Legislativa, “marcada pela emoção,
simplicidade e rapidez”. Segundo Jarbas, “o Estado
enfrenta questões graves, que não serão resolvidas
da noite para o dia. O respeito, que ao povo é devido,
reclama da minha parte completa franqueza. Gostaria
de afirmar-vos que esses problemas, agravados pela
administração finda, não terão solução imediata, como
num passe de mágica. Mas essas considerações não
traduzem desânimo; ao contrário, devem servir de
orientação para os nossos esforços”. Juntamente com
o vice, Mendonça Filho, o novo governador assinou,
no Palácio do Governo, o termo de posse e dirigiu-se
depois à sacada, para saudar a multidão reunida na
Praça da República.

Interventores em Jaboatão
Jarbas Vasconcelos empossa como interventores, até
31 de dezembro de 2000, o deputado estadual Byron
Sarinho, na Prefeitura, e o coronel Dickson Franklin
Alves de Lima, na Câmara de Vereadores de Jaboatão
dos Guararapes. O ato atende recomendação do
Tribunal de Contas do Estado em favor do saneamento
administrativo do município. (19 de fevereiro)

Banco do Povo

Homenagem a Cícero Dias

O governo estadual inicia em
maio a operacionalização do
Programa Banco do Povo, de apoio
a pequenos produtores e microempreendedores. Seiscentos
agentes de crédito estão
sendo orientados em todo o
Estado para atendimento
descentralizado aos
produtores do setor
informal. (20 de abril)

Numa cerimônia marcada pela emoção, no Palácio do
Campo das Princesas, o governador Jarbas Vasconcelos
condecorou com a Comenda da Ordem do Mérito
dos Guararapes, no grau de Grande Oficial, o pintor
pernambucano Cícero Dias (foto). “Nenhuma das
homenagens que recebi na França e em outros países,
em mais de 90 anos de vida, foi tão importante para
mim como esta”, disse o pintor. Na mesma ocasião,
a Prefeitura do Recife também homenageou o
artista com a Ordem do Mérito Capibaribe.
(12 de maio)
DIVULGAÇÃO

Cronologia
Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso
1/1/1999 a 1/1/2003

Adutora do Oeste
O comandante do 3º Batalhão de
Engenharia de Construção, coronel
Ferdinando Milanez, informou ao
governador Jarbas Vasconcelos que o
Exército já assumiu a construção da
Adutora do Oeste e recebeu a primeira
parte da verba de R$ 10 milhões, prevista
para que a obra chegue ao município de
Ouricuri até o final do ano. (29 de julho)

Casas populares
O governador Jarbas Vasconcelos assinou
convênio com a Caixa Econômica
Federal para a execução do Projeto
de Casa Própria para o Cidadão de Baixa
Renda – Procasa. A meta é construir
80 mil moradias em 160 municípios
pernambucanos. (25 de setembro)

Fábrica de hemoderivados
A Sudene anunciou a implantação em
Pernambuco da primeira fábrica de
hemoderivados da América Latina. Com
a nova indústria, 150 mil litros de plasma
proveniente dos hemocentros do país
serão transformados, anualmente, em
três toneladas de albumina.
(30 de setembro)

Bug do milênio
A última edição do milênio, que circulou
em 31 de dezembro, informa que uma
ação integrada pelo Corpo de Bombeiros,
Polícia Civil e Militar definiu um plano
de trabalho para garantir a segurança
da população nas festas da virada
para os anos 2000. Além de garantir a
segurança, os policiais ficarão atentos a
qualquer problema do “bug do milênio”
que porventura venha a ocorrer. Eles
foram orientados para atuar, por
exemplo, no caso de uma pane nos
semáforos, que possa ser ocasionada
por uma queda de energia. Foram
mobilizados 900 policiais.

13 de janeiro - O presidente
do Banco Central do Brasil,
Gustavo Franco, pede
demissão. Francisco Lopes,
seu sucessor, anuncia
a criação de uma nova
modalidade de controle
cambial, com o regime
de câmbio flutuante
levando o real a uma forte
desvalorização diante
do dólar.
11 de março- Blecaute atinge
10 estados das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste e o
Distrito Federal, deixando 60
milhões às escuras.

Morre o poeta João
Cabral de Melo Neto
A edição do diário Poder Legislativo,
em 14 de outubro, publica
requerimento para que seja realizada
sessão solene em homenagem ao
poeta e diplomata pernambucano
João Cabral de Melo Neto, que faleceu
no Rio de Janeiro, no dia 9.
NOTA: João Cabral, membro da
Academia Brasileira de Letras,
publicou, aos 22 anos, seu primeiro
livro, Pedra do sono. Entre outras
obras, destacam-se O engenheiro, O
cão sem plumas, A educação pela pedra e o
antológico Morte e vida severina.

14 de março - Bill Gates (foto)
lança seu novo livro
A empresa na velocidade do
pensamento, com previsões
para o futuro da tecnologia da
informação, no qual afirma
que “nos próximos 10 anos as
empresas mudarão mais do
que nos últimos 50”.
20 de abril - Ocorre o maior
atentado a escolas do mundo,
na cidade de Colorado, EUA. O
evento ficou conhecido como
Massacre de Columbine.
1º de julho - A Brahma e a
Antarctica anunciam sua
fusão e criam a Companhia
de Bebidas das Américas
(AmBev).
31 de dezembro - O presidente
da Rússia, Boris Yeltsin,
renuncia ao cargo.
31 de dezembro - “O bug do
milênio” se revelou inofensivo.

Tempos de caranguejos
e de vacas magras
Produção cultural ganha impulso com a estética do Manguebeat, que marcou a década. No campo
econômico, um período de baixo crescimento. Na política, o ensaio para novos arranjos partidários
Antonio Torres Montenegro
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década de 90 em
Pernambuco pode
ser lida de muitos
ângulos, como a
mirar por um caleidoscópio que monta e remonta imagens a emitirem cores e
desenhos diversos. Imaginemos
que essas imagens no fundo do
caleidoscópio seriam as múltiplas dimensões culturais, políticas, sociais, econômicas com
as quais aprendemos a ler e a
significar a realidade apresentada diuturnamente. Também
é importante ressaltar que não
lemos e significamos o mundo
dos acontecimentos apenas por
meio de significados narrados e
reproduzidos em imagens diárias. A maneira de compreender o mundo cotidiano resulta
de uma síntese em que interagem nossos referenciais ou os
conhecimentos acumulados e o
quê e como a realidade apresenta e é apresentada.
Seguindo essa trilha, inicio a reflexão da década de 90
pela cena musical. Esta adquire uma visibilidade nacional
e mundial por meio do movimento Manguebeat, que une as
bandas Nação Zumbi e Mundo
Livre S/A. Chico Science e Fred
Zero Quatro escrevem um texto para os jornais, que se torna

emblemático do movimento:
Manifesto dos Caranguejos com Cérebro. Narram que: “Em meados
de 1991, começou a ser gerado
e articulado em vários pontos
da cidade um núcleo de pesquisa e produção de ideias pop.
O objetivo era engendrar um
‘circuito energético’, capaz de
conectar as boas vibrações dos
mangues com a rede mundial
de circulação de conceitos pop.
Imagem-símbolo: uma antena
parabólica enfiada na lama…”
Autonomeiam-se mangueboys e
manguegirls e privilegiam como
temas e referenciais o “hip-hop,
colapso da modernidade, caos,
ataques de predadores marítimos (principalmente tubarões),
moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não
virtual, sabotagem, música de
rua, conflitos étnicos, midiotia,
Malcom Maclaren, Os Simpsons
e todos os avanços da química
aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência”.
Não têm nenhuma modéstia em
afirmar que, como uma fábrica,
seus produtos se espalham pelos
quatro cantos do mundo e que,
nesse rastro, como o de um cometa, geram mais de 100 bandas, programas de rádio, desfiles de moda, videoclipes, filmes
e muito mais, possibilitando que

as artérias fossem desbloqueadas e o sangue voltasse “a circular pelas veias da Manguetown”.
A força do movimento pode
ser atestada numa pesquisa na
internet visitando diferentes
sites e o YouTube. Emblematicamente, escolhemos para simbolizar a força desse movimento
musical e o impacto para além
das fronteiras estaduais o show
realizado por Chico Science e
Nação Zumbi com Gilberto Gil
no Central Park de Nova York
em 1995. A matéria publicada
no jornal The New York Times, logo
após o show em 20 de junho,
atesta o reconhecimento internacional da expressão musical
do movimento Manguebeat.
A produção cinematográfica também foi alcançada pelas
ressonâncias desse movimento.
Apesar das dificuldades econômicas da década de 1990 em razão dos efeitos da hiperinflação
e da recessão nacional e mundial, há uma retomada da produção fílmica em Pernambuco.
Sobretudo a partir de 1994, com
os incentivos oficiais e os concursos do MinC. Também é da
primeira metade da década de
90 as leis de incentivo à Cultura
do Governo de Pernambuco e da
cidade do Recife. Dois longas-metragens são representativos
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da década de 90: O baile perfumado (1995 – Lírio Ferreira e Paulo
Caldas), que conquista o reconhecimento nacional, e O rap
do pequeno príncipe contra as almas
sebosas (1999 – Paulo Caldas e
Marcelo Luna). Também é possível destacar o curta-metragem
Conceição, de Heitor Dhalia, Kátia
Mesel e Marcelo Gomes.
No campo das artes, o início
da década, apesar das dificuldades criadas pelo governo Collor
de Melo para o campo cultural, e
dos impasses políticos e econômicos, é possível imaginar que
nada de inovador seja lançado.
No entanto, em Pernambuco
,são considerado grupos, como
“Quarta Zona de Arte”, “Camelo”, “Carga e Descarga”, “Subgraf”. Toda essa movimentação
fará com que a partir de 1996
seja criado o Instituto de Arte
Contemporânea (IAC), uma parceria da prefeitura do Recife e a
UFPE. Também é criado o Museu
de Arte Moderna Aloisio Magalhães. E, para finalizar a década, vale registrar a retomada em
1999 do Salão dos Novos, interrompido em 1986, denominado Prêmio Pernambucano de Artes Plásticas
– Novos Talentos.
No campo literário, alguns
escritores se destacam pelo reconhecimento nacional. São
estilos distintos. Alguns não
nascem em Pernambuco, mas
fazem do estado lugar de moradia e trabalho, como Ariano
Suassuna, (1927–2014), da Paraíba, e Ronaldo Correia de Brito, do Ceará. Já Marcelino Freire nasce em Pernambuco e fica
no estado até 1990, quando se
transfere para São Paulo.
Outro escritor com produção significativa na década de
1990 é Gilvan de Souza Lemos
(1928-2015), de São Bento do
Una (PE). Publica quatro romances na década de 90 – Espaço
terrestre, Cecília entre os leões; A lenda
dos cem e Morcego cego. Também
nessa década escreve um livro
de contos e uma novela.
O escritor Raimundo Carrero (1947) se destaca na cena literária de Pernambuco. Na década
de 90, publicou Sinfonia para vaga-
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bundos, e, com o romance Somos
pedras que se consomem, ganha o
Prêmio Machado de Assis e o da
Associação Paulista de Críticos
de Arte. Selecionado entre os 10
melhores livros de 1995 pelo jornal O Globo (RJ), e entre as 10 melhores obras de ficção de 1995,
pelo Jornal do Brasil (RJ). Em 1999,
é agraciado com o Prêmio Jabuti
pelo seu livro As sombrias ruínas da
alma. Carrero também ministra
há anos Oficina Literária.
Os novos literatos que começam a divulgar seus escritos
na década de 90 em Pernambuco podem ser lidos nas duas
antologias Invenção Recife, assim
como nas revistas literárias Crispim, Vacatussa, Entretanto, Interpoética, assim como nas publicações
da editora independente Livrinho de Papel Finíssimo. A pro-
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dução literária em Pernambuco
nesse período, apesar dos diferentes estilos e focos narrativos,
trazem as marcas de uma década que procura se desamarrar
do enquadramento regionalista,
operando com o urbano e o rural
numa perspectiva universalista
da condição humana.
No plano econômico, Pernambuco tem crescimento menor do que os outros estados da
Região Nordeste. Para alguns
economistas, os fatores que concorreram para a desaceleração
da economia do estado seriam:
“a redução na função tradicional de entreposto comercial de
Pernambuco dentro do processo
de integração da economia brasileira e a agroindústria açucareira que perde competitividade
e uma parcela dos empresários
do setor passa a investir em outras regiões”. Outro fator para
a perda da força econômica de
Pernambuco estaria relacionado ao II Plano Nacional de Desenvolvimento que, na década de 70,
definiu blocos de investimento
nas áreas de capital e de insumos básicos, porém Pernambuco não foi contemplado por essa
política de incentivos oficiais.
Para alguns economistas, “a
economia de Pernambuco não
ampliou seu nível de integração
interna nem avançou o índice
de aproveitamento de potencialidades locais”. Outros aspectos
relacionados aos elencados são
a perda de competitividade da
economia açucareira em razão
da abertura da economia brasileira, o que significou menos
protecionismo estatal através
do extinto Instituto do Açúcar
e do Álcool, provocando o fechamento de usinas e grande
desemprego na Zona da Mata de
Pernambuco.
No cenário político, a década de 90 pode ser lida como
ainda marcada pelos discursos
que recuperam a polarização
entre os que apoiaram o regime
militar e civil de 1964 a 1985, e
aqueles que se colocaram na
oposição e foram perseguidos,
reprimidos, presos, torturados e
exilados. Entretanto, com a volta

das eleições diretas para governador, ainda em 1982, Roberto
Magalhães (PDS) derrota Marcos
Freire (PMDB), candidato símbolo da resistência ao regime
militar. Essa derrota parece não
ter concorrido para desmitificar de maneira radical a ideia
em que muitos acreditavam,
que ter militado na oposição ao
regime militar se constituía um
elemento decisivo para eleger
o governador em Pernambuco,
entre outros cargos eletivos.
No entanto, a década de 90
protagoniza um evento político
que, na época, causa um grande
impacto. A aliança política, impensável em alguns anos antes,
une adversários históricos que
estiveram em campos opostos
durante décadas, Jarbas Vasconcelos (PMDB) e Marco Maciel (PFL). É formada a aliança
União por Pernambuco, que irá
dominar a política estadual nos
anos finais da década de 1990 e
na primeira metade da década
seguinte.
Entretanto, se as circunstâncias e condições históricas
são novas, a prática da aliança
eleitoral entre adversários apresenta-se muito comum. Nesse
sentido, a chapa que foi formada
para disputar a eleição a governador em 1962, encabeçada por
Miguel Arraes, tinha no cargo de
vice-governador, Paulo Guerra, tradicional político do PSD.
Esta composição política pode
ser considerada emblemática,
porque durante o governo de
Arraes, Paulo Guerra se transformou em político de confiança
dos militares, externando inúmeras divergências com o governador. Após a prisão de Arraes em 1964, chegou a assumir
o cargo de governador.
Uma outra eleição para governador em que esse tipo de
composição política é amplamente utilizada ocorreu em
1986. Nessa disputa, Francisco
Julião, um dos maiores líderes
dos trabalhadores rurais no período anterior ao golpe de 1964,
alia-se à chapa do usineiro José
Múcio Monteiro, contra o candidato Miguel Arraes. Porém,
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recorrendo à mesma estratégia,
de atrair político do partido adversário, Arraes irá ceder uma
vaga para senador na sua chapa ao político da ex-Arena e do
PDS, Antonio Arruda de Farias.
Esses deslocamentos no quadro partidário, sobretudo quando das eleições para o executivo
estadual, são importantes para
analisar as reconfigurações de
forças políticas na década de 90.
A década se inicia com a vitória
de Joaquim Francisco (PDS) contra Jarbas Vasconcelos (PMDB)
na eleição para governador em
1990. Essa derrota pode ser considerada um divisor de águas no
quadro das forças políticas que
atuam na resistência ao regime
militar, porque Arraes, ao deixar
o cargo de Governador do Estado em 1990, para candidatar-se a deputado federal pelo PSB,
formou uma chapa apenas se
aliando ao PCdoB. Não aceitou
o convite para ocupar a vaga de
senador na chapa do candidato a
governador Jarbas Vasconcelos,
o que certamente o ajudaria na
disputa eleitoral contra Joaquim

Francisco (PFL). Ao mesmo tempo, a aliança do PSB apenas com
o PCdoB inviabilizou a eleição de
uma série de deputados federais
do PMDB e do PDT, já que a sobra
dos votos de Arraes foi transferida para candidatos apenas do seu
próprio partido e do PCdoB.
Em razão desse cenário político, construído na disputa
eleitoral em 1990, Jarbas Vasconcelos, em 1992, ao se lançar
candidato a prefeito do Recife,
não aceita a proposta de Eduardo Campos como seu vice.
Humberto Costa (PT) e Eduardo
Campos (PSB) entram na disputa
e são derrotados. É a partir dessa
intensa disputa política no campo daqueles que militaram contra o regime militar, que Jarbas
Vasconcelos (PMDB) articula-se
com o PFL a fim de estabelecer a
aliança União por Pernambuco.
No entanto, nas eleições
para governador em 1994, Miguel Arraes, agora no PSB, derrota o candidato do PFL, Gustavo
Krause, representante da União
por Pernambuco. Entretanto, se
a aliança não tem êxito nessa

eleição, em 1996, para prefeito
do Recife, sob o título de União
pelo Recife, o candidato Roberto
Magalhães é eleito, derrotando
Roberto Freire (PPS) pela Frente
Popular do Recife e João Paulo
(PT). E em 1998, Jarbas Vasconcelos, pela União por Pernambuco, derrota Miguel Arraes
(PSB), pela Frente Popular de
Pernambuco. A União por Pernambuco ainda terá força para
reeleger Jarbas Vasconcelos governador em 2002, mas Roberto
Magalhães (PFL) é derrotado no
segundo turno por João Paulo.
Nessa configuração política,
a década se encerra sob o signo de que os projetos pessoais e
as conveniências eleitorais são
transformados no motor da política. Descobre-se uma estratégia que se repete ao longo dos
anos posteriores, e parece quebrar o caleidoscópio. Em lugar
das mudanças e variações próprias a este artefato ótico, que
utilizamos como metáfora para
ler a década de 1990 no campo
da política, o que se constata é a
monotonia da repetição.

anos

2000

A

frase de Marx “tudo que é sólido desmancha no ar”, proferida
no século XIX, pode resumir a realidade em que estaríamos
inseridos, a partir da virada do milênio. Grandes intelectuais
parecem trazer um prognóstico, um aviso de como o futu-

ro nos irá receber. E foi assim que a chegada dos 00 popularizou o admirável
mundo novo, expressão criada por Adous Huxley. E quem teria sequer ouvido
falar de 1984, obra máxima de outro escritor, George Orwell, se não fosse a popularização dos realitys shows? No Brasil, o fenômeno surgiu no início da década.
Em pouco tempo, em qualquer lugar do mundo, nos centros ou nas periferias,
todos estaríamos abrindo parte de nossa intimidade ao olhar do outro. Nunca
fomos tão vigiados. Nunca gostamos tanto de ser acompanhados pela fresta da
fechadura. Nunca abrimos tanto a porta para que o outro, esse completo desconhecido, curtisse um pouco de nossa vida íntima.
Com a nova lógica, um novo consumo, uma outra cultura. Cada vez mais pulverizados, atomizados, minimizados mas centrifugados numa máquina de fazer
velocidade. A web 2.0, a segunda geração da internet contemporânea, aproximou
classes, grupos, gostos, tendências. Obviamente, cada qual no seu canto. Nas ladeiras com meninos empinando pipas ou nos eletrônicos dos malls, o celular viraria artigo simbólico. Registrando detalhes antes pequenos demais para serem
perpetuados: acidentes de carros, nascimentos, brigas de vizinho, cenas corriqueiras. 15 minutos de fama distribuídos democraticamente ao gosto do freguês.

2000
Arrecadação em alta

Escritório em Portugal

Pernambuco fechou o mês de novembro
do ano passado com a maior arrecadação
dos últimos dois anos: R$ 174,6
milhões, um crescimento de 10,5 %
em relação a outubro. Este aumento de
receita tributária em período de crise e
recessão se deveu às ações de combate à
sonegação, adotadas pela Secretaria da
Fazenda. (6 de janeiro)

Agora com escritório em Lisboa, o
estado estará apto a responder com mais
eficiência às solicitações recebidas e
empreender uma política mais agressiva
de negócios, contribuindo ainda para
ampliar o fluxo de turistas, informa
a edição de 25 de abril. Trata-se de
um local privilegiado para promover
encontros, reuniões e visitas que
aumentem o interesse dos europeus por
Pernambuco.

Duplicação da BR-232
A proposta de duplicação da BR-232 foi
apresentada, em audiência pública, com
exposição sobre a concepção da obra e
sua importância para o estado, informa
a edição de 12 de janeiro. O início da obra
está previsto para maio e a conclusão para
o final de 2002.

Banco de pele
O Diário Oficial de 1º de fevereiro informa que
as pessoas que necessitem de transplante
de pele poderão receber a doação do
tecido, graças à iniciativa da Central de
Transplantes de Pernambuco – CTP, da
Secretaria de Saúde de Pernambuco,
de estocar, no Hospital da Restauração,
a pele retirada das costas de doadores.
Todo doador de múltiplos órgãos pode ser
também de pele. Dos 600 internamentos
por ano na unidade de queimados, 60%
são de crianças. (1º de fevereiro)

Pernambuco na Alemanha
Escolhido pelo Itamaraty para
abrir a Expo 2000, em Hannover,
Pernambuco levou o Maracatu Estrela
Brilhante, o artista Antúlio Madureira
e a orquestra de frevo Tropicália. As
atrações chamaram a atenção dos
presentes no Pavilhão Brasil, que até
ensaiaram alguns passos e receberam
dos promotores da Empetur fôlderes,
cartazes e brindes. (6 de junho)

Venda da Celpe
O Consórcio Guaraniana (Iberdrola,
Previ e BB-Banco de Investimentos
S/A) liquidou as duas últimas parcelas
de pagamento da Celpe, vendida pelo
Governo do Estado em fevereiro deste
ano pelo valor total de R$ 1.780.979,19.
(5 de julho)

Porto digital
“Pernambuco reúne as condições necessárias para
ser o grande Porto Digital da nova economia no
Nordeste. E será, tenho certeza”, disse o governador
Jarbas Vasconcelos aos conselheiros do Pacto 21 e
empresários do setor de tecnologia da informação
no Centro de Convenções, informa reportagem de
22 de julho. O Porto Digital juntará, num só lugar,
empresas, centros de pesquisa e universidades de
economia digital. A atuação do projeto abrangerá
financiamento de empresas de tecnologia,
de pesquisa e formação de capital humano
concentradas no Bairro do Recife.

Luto
Decretado luto oficial de
oito dias por causa do
falecimento do jornalista
Barbosa Lima Sobrinho. O
corpo do ex-governador
de Pernambuco foi
velado, no final da manhã
de ontem, no Salão dos
Poetas Românticos da
Academia Brasileira de
Letras, no Rio de Janeiro.
O enterro foi no cemitério
de São João Batista, com as
bandeiras de Pernambuco,
do Brasil e do Fluminense,
sobre o caixão. (18 de julho)
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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17 de fevereiro –
Lançamento do sistema
operacional Windows
2000, que, de imediato,
fez grande sucesso,
pela facilidade de
aprendizagem e de uso.

Brasil: 169.799.170
Pernambuco: 7.918.344
Fonte: IBGE

Cepe lança a
revista Continente
Paraolímpicos
Estiveram no Palácio
do Governo os atletas
pernambucanos que
participaram da Paraolimpíada
de Sydney, na Austrália: a
recordista mundial, medalha de
ouro em arremesso de peso e
lançamento de dardo, Roseane
Ferreira dos Santos, e o nadador
Luís Silva, três medalhas de
prata e uma de bronze.
(7 de novembro)

Túnel Chico Science
Inaugurado o Túnel Chico
Science, na Ilha do Retiro. A
obra, realizada em parceria dos
governos federal, estadual e
municipal, custou R$ 5 milhões
e vai eliminar a retenção de
trânsito local, onde circulam
diariamente cerca de 60 mil
usuários. (28 de novembro)

Aeroporto em obras
O governador Jarbas
Vasconcelos assinou contrato
e ordem de serviço no valor de
R$ 167 milhões, para o início
das obras de modernização
do Aeroporto Internacional
dos Guararapes, que incluem
a ampliação do terminal
de passageiros, durante
solenidade, realizada no
canteiro de obras, onde foi
acionada a máquina que cravou
no solo a primeira estaca do
empreendimento.
(8 de dezembro)

A edição do Diário Oficial de 10 de novembro
registra o elogio do governador Jarbas
Vasconcelos à qualidade da nova publicação
da Companhia Editora de Pernambuco
- Cepe, a revista Continente Multicultural. O
número 0 da revista, que seria lançado
em 5 de dezembro, trazia como proposta
editorial não ser apenas uma revista sobre
a cultura pernambucana, mas sim uma
revista pernambucana de cultura, que
lançaria um olhar a partir do nosso estado
para os diversos temas e manifestações
vinculados a esse universo. Tal propósito foi
bem definido no editorial da edição piloto
apresentada ao governador:
“Dentro dessa motivação, edita-se esta
revista, um veículo de ideias em movimento.
Despudorada, escancaradamente
pernambucana. Sem ranços de regionalismos
nem cosmopolitismos fáceis. Mas, sobretudo,
querendo conhecer-se e expandir-se no que
lhe é próprio, sem esquecer-se de privilegiar
o novo e o inédito”.

12 de março – Papa João
Paulo II pede perdão
pelos erros da Igreja ao
longo da história, como a
Inquisição, as Cruzadas
e o desrespeito a outras
religiões e culturas.
26 de março - Vladimir
Putin é eleito presidente da
Rússia.

22 de abril – Comemoração
dos 500 anos do
Descobrimento do Brasil,
em Porto Seguro (BA), foi
marcada por confronto
entre índios, sem terras,
militantes políticos e
a polícia. Além disso,
réplica da embarcação
de Cabral apresentou
problemas técnicos
e não saiu do lugar,
vexame que repercutiu
internacionalmente.
26 de junho – Cientistas
ingleses e americanos
anunciam que
identificaram a composição
de 97% dos genes presentes
no DNA do homem, abrindo
novas fronteiras para a
ciência e a vida humana.
13 de dezembro - George
Bush é eleito presidente
dos Estados Unidos,
vencendo o candidato
democrata Al Gore na mais
conturbada eleição do
século.
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Produção canavieira
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Jarbas Vasconcelos disse,
em Nazaré da Mata, que
“Pernambuco está começando
a enterrar preconceitos que
o levaram ao atraso, como os
que impediam a recuperação
do setor canavieiro, gerador
maior de empregos no estado,
sob a alegação de que não
cabe ajudar os produtores”.
Segundo o governador, “não se
pode recuperar a Zona da Mata
ajudando só os trabalhadores ou
com programas incipientes tipo
Chapéu de Palha”. (4 de janeiro)

Os palhacinhos que o
Detran de Pernambuco
mantém nas ruas e
avenidas orientando
transeuntes e motoristas
entraram no gosto
popular. Pesquisa do
Ipesp, realizada no dia
21 de março na Região
Metropolitana do Recife,
demonstra que 94% dos
moradores metropolitanos
consideram ótima ou
boa a ação dos referidos
animadores culturais.
Por isso o governo já
planeja realizar trabalho
semelhante nas grandes
cidades do Interior, e
na Semana Santa os
palhacinhos estarão na
BR-232, ora em obras de
duplicação. (31 de março).

Núcleo de segurança
O primeiro Núcleo de Segurança
Comunitária de Pernambuco
já está funcionando no bairro
do Pina, informa a edição do
dia 1º de fevereiro. A iniciativa
representa mais um passo do
Governo do Estado no sentido
de descentralizar as ações das
polícias e aproximá-las do
cidadão. O Núcleo inaugurado
está equipado para funcionar
24 horas por dia, com 60
policiais que se revezarão no
atendimento à população das
áreas do Pina Brasília Teimosa e
Jardim Beira-Rio.

Morre Mário Covas
Decretado luto oficial por três
dias, em todo o estado, pela
morte do governador de São
Paulo, Mário Covas. No texto
do decreto, publicado em 7 de
março, o governador Jarbas
Vasconcelos reconhece a
luta constante de Covas pela
liberdade e pela justiça social
mesmo durante o regime militar,
e destaca a postura ética, o
caráter forte, a honestidade e a
contribuição do falecido para a
cultura política do Brasil.

Arte-educadores

Deus é Brasileiro
Praias e o Sertão de Pernambuco farão
parte do cenário de gravações do filme
Deus é brasileiro, do cineasta Cacá
Diégues, recebido pelo governador do
Estado. Jarbas aprovou a ideia e quis
conhecer detalhes da obra, a ser lançada
no Festival de Cannes. (dia 27 de março)

Emergência
O governador Jarbas Vasconcelos
decretou situação de emergência em 126
municípios do estado, em decorrência
da seca. Foi levado em consideração,
especialmente, o fato de que os
municípios detêm, em sua maioria,
famílias carentes com mais de cinco
membros”. (31 de maio)

Teatro itinerante
O Governo do Estado lançou, em
Petrolina, o Circuito Pernambucano de

Artes Cênicas. O projeto possibilita um
intercâmbio entre a capital e 18 cidades
do interior, criando plateias e ampliando
o mercado cultural de cada cidade nele
incluída. Muitas pessoas talentosas
poderão agora vencer dificuldades de
comercialização dos produtos da sua arte.
(4 de agosto)

Pioneirismo
A primeira
desembargadora do
Tribunal de Justiça de
Pernambuco, Helena
Caúla Reis (foto), foi
nomeada depois da
terceira participação em
listas tríplices compostas anteriormente
pelo TJPE. Formada ainda em
odontologia, ela também foi a primeira
mulher a exercer três outras atividades:
procuradora de Justiça do Estado,
diretora da Faculdade de Direito da
UFPE e perita criminal. (9 de agosto)
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20 de janeiro – George
W. Bush (foto) assume a
presidência dos Estados
Unidos.
26 de janeiro – Um
terremoto de 7,9 na escala
Richter mata 15 mil
pessoas no noroeste da
Índia.
15 de março – A P-36,
maior plataforma
petrolífera do mundo, da
Petrobras, explode na
Bacia de Campos, no Rio
de Janeiro, matando 11
funcionários.
1º de abril – O expresidente iugoslavo
Slobodan Milosevic é
preso e julgado por crimes
contra a humanidade.

O atentado de 11 de setembro
A Assembleia Legislativa de
Pernambuco interrompeu sua sessão
plenária por causa dos atos terroristas
que destruíram as duas torres do
World Trade Center, em Nova York, e
atingiram parcialmente as instalações
do Pentágono, sede do Estado-Maior
das Forças Armadas norte-americanas,
em Washington, informa a edição do
dia 12 de setembro. O presidente da
Casa, deputado Romário Dias, sugeriu o
envio de mensagem de solidariedade ao
governo do país amigo: “O Parlamento
pernambucano reitera a necessidade
urgente da união de esforços coibidores
da ação ensandecida do terrorismo, que
volta a assolar o mundo”.
O governador Jarbas Vasconcelos
visitou o cônsul Francisco Javier
Fernandez, e deixou assinada esta
mensagem: “Em meu nome e em

nome de todos os pernambucanos
solidarizo-me com o povo norteamericano, vitima de atentados que
chocaram toda a humanidade”.
(19 de setembro).
NOTA: O maior ataque terrorista da
história dos Estados Unidos deixou um
saldo de 2.996 mortos. Quatro aviões
comerciais foram sequestrados por
19 terroristas ligados à organização
terrorista Al-Qaeda. Dois aviões foram
jogados contra as torres do World
Trade Center, um no Pentágono e
o último caiu em uma área rural da
Pensilvânia. Imediatamente, as bolsas
de valores do mundo todo entraram
em crise. Do ponto de vista social,
os ataques também trouxeram para
o primeiro plano os muçulmanos
radicais, favoráveis à guerra santa – a
chamada Jihad islâmica

16 de maio – O
fornecimento de energia
no Brasil entra em colapso
e o governo de Fernando
Henrique Cardoso se vê
obrigado a adotar um
rigoroso programa de
racionamento que ficou
conhecido como “apagão”.
3 de julho – Médicos
da Universidade de
Louisville, no estado de
Kentucky, nos Estados
Unidos, implantam o
primeiro coração artificial
em um paciente terminal.
6 de agosto – Morre, aos
88 anos, o escritor Jorge
Amado.
15 de agosto – É aprovado
o novo Código Civil
Brasileiro.
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Termelétricas

Assinado o termo de autorização para
o início da instalação de dez usinas
termelétricas geradoras de energia
emergencial no estado. Juntas, elas
produzirão 244 megawatts. “Não
mais viveremos situações críticas
como as impostas pelo racionamento
de energia”, disse o governador em
exercício Mendonça Filho.
(15 de janeiro)

Leilão eletrônico
Edição de 1º de maio noticia a realização
do primeiro leilão eletrônico de
compras de produtos para o Governo
do Estado, via internet. O RedeCompras é um portal que permitirá
a aquisição de serviços e compras de
forma econômica, transparente e ágil.

A previsão é de que Pernambuco
tenha uma redução de 25% nos custos
de compras, quando o sistema estiver
sendo utilizado por todos os órgãos, o
que resultará numa economia de R$
20 milhões.

Rodovia do Agreste
Mais um trecho de 10 quilômetros
pavimentados da PE-158, entre
Calçado e o entroncamento da PE170, no Agreste do estado, estarão
abertos ao tráfego. Serão, ao todo,
90 quilômetros, com investimentos
globais de cerca de R$ 7,5 milhões.
Representantes de diversos
municípios da região solicitaram
a pavimentação da rodovia, pela
sua importância em relação ao
escoamento da produção rural, base
econômica da região. (24 de maio)
DIVULGAÇÃO

Mais água
Cinco novos municípios do Agreste
pernambucano serão beneficiados
com reforço no abastecimento d’água,
com o início da operação da segunda
etapa do Ramal Norte do sistema
adutor de Jucazinho, beneficiando
diretamente população estimada em
65 mil pessoas. (11 de julho)

Meteorologia moderna
Começa a instalação de sofisticada
antena que captará imagens
do satélite europeu Meteosat, e
permitirá o monitoramento contínuo
da atmosfera em tempo real. Tal
procedimento é, hoje, atualizado a
cada três horas, através de imagens
de alta resolução captadas em sites
especializados. (30 julho)

Lula eleito
O governador Jarbas Vasconcelos
recebeu, no Palácio do Campo
das Princesas, a visita de cortesia
do presidente eleito do Brasil,
Luís Inácio Lula da Silva. Foi
a primeira vez que Lula veio a
Pernambuco após o resultado das
urnas. (23 de novembro)
NOTA: Após três tentativas
frustradas, Luiz Inácio Lula
da Silva, do Partido dos
Trabalhadores (PT), conseguiu
eleger-se presidente com
52.793.364 de votos (61,27%),
contra José Serra (PSDB),
com 33.370.739 (38,7%). Em
Pernambuco, o governador do
Estado, Jarbas Vasconcelos, foi
reeleito no primeiro turno. Ele
obteve 2.064.184 votos (60,4%).
Também foram eleitos Marco
Maciel e Sérgio Guerra para o
Senado, 25 deputados federais e
49 deputados estaduais.
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1º de janeiro – O euro é
introduzido em 12 países
da Europa.
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10 de janeiro – A base
de Guantánamo,
em Cuba, recebe os
primeiros prisioneiros do
Afeganistão.
13 de maio - Madre Paulina
(foto) é declarada pelo
Vaticano a primeira santa
brasileira.

2 de junho - Traficantes
da Favela do Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro,
matam o jornalista Tim
Lopes.
11 de junho – O Estado de
Israel inicia a construção
do Muro de Israel ou Muro
da Cisjordânia, criando
uma barreira entre os
territórios árabe e judeu na
região da Cisjordânia.
30 de junho - O Brasil
ganha da Alemanha por 2
a 0 e se consagra campeão
mundial na Copa da Fifa
realizada no Japão.

Eckhout no Recife
O príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederik
André Henrik Christian, veio ao Recife para a
abertura da exposição das 24 telas do pintor
Albert Eckhout (1610-1650), informa a edição de
13 de setembro. A histórica exposição de Eckhout,
um dos artistas que chegaram a Pernambuco
com a comitiva de Maurício de Nassau em 1637,
marca a inauguração do Instituto Ricardo Brennand
(foto), localizado na Várzea. As valiosas telas a
óleo retornam pela primeira vez ao Recife, depois
de pintadas aqui no século 17. A exposição será
encerrada em novembro, quando seguirá para
Brasília e depois para São Paulo. (13 de setembro)

5 de agosto - No Brasil, o
dólar atinge a marca de
três reais, obrigando o
ministro Pedro Malan a
tomar medidas severas
para acalmar o mercado.
23 de outubro - Terroristas
chechenos fazem 750
pessoas reféns no Teatro
da Cultura, em Moscou.
Depois de três dias de
impasse, a polícia russa
invade o local e mata 120
pessoas, entre reféns e
terroristas.

2003

Novo mandato para Jarbas
Durou exatos trinta e cinco minutos a
reunião solene de posse do governador
Jarbas Vasconcelos e do seu vice,
José Mendonça Bezerra Filho, para o
segundo mandato à frente do Governo
de Pernambuco. A solenidade ocorreu
pela manhã, no plenário da Assembleia

Morre Cícero Dias

Legislativa do Estado. Discursaram apenas
o presidente, deputado Romário Dias,
e o governador reeleito. Não houve a
transmissão do cargo no Palácio do Campo
das Princesas, pelo fato de o governador
ter sido reeleito no primeiro turno do pleito
de 6 de outubro. (2 de janeiro)
JANIO SANTOS

Decretado luto oficial por três
dias em razão da morte do
artista plástico pernambucano
Cícero Dias. “Ele era um
patrimônio de Pernambuco.
Mesmo residindo na França,
nunca esqueceu as raízes
pernambucanas e fazia
questão de, todos os anos,
rever o Recife”, disse Jarbas
Vasconcelos. (29 de janeiro)

Rainha da Holanda
A rainha Beatrix van NassauOrange (foto), da Holanda,
teve agenda cheia durante sua
visita a Pernambuco, informa
a edição de 29 de março.
Acompanhada pelo príncipe
herdeiro Willem Alexander e sua
mulher, a princesa Máxima der
Nederlanden, a rainha esteve no
Imip, onde inaugurou a Praça da
Criança, no bairro dos Coelhos;
conheceu a sinagoga Kahal Zur
Israel, primeira da América
Latina, construída por imigrantes
judeus de Amsterdã, capital
holandesa, no Bairro do Recife;
viu a exposição de desenhos
da Terra – Atlas Vingboons,
no Centro Cultural Bandepe,
sobre a navegação holandesa e
a conquista de terras brasileiras;
visitou o Instituto Ricardo
Brennand, na Várzea, para
admirar a coleção de quadros de
Frans Post; e foi ao Forte Orange,
na Ilha de Itamaracá.

Presidente Lula em Brasília Teimosa
Luiz Inácio Lula da Silva faz sua primeira
visita a Pernambuco depois de empossado
na presidência da República. Entre as
palafitas de Brasília Teimosa, onde moram
561 famílias, ele conheceu a casa da
desempregada Arinalda Maria da Silva,
feita de restos de madeira e papelão
suspensos sobre estacas, com um único

cômodo dividido por lençóis, onde
se acomodam quatro pessoas. Edição
do DO publica promessa do ministro
do Planejamento, Guido Mantega, de
que “a partir destas visitas estaremos
inaugurando programas emergenciais,
como o Fome Zero, e o combate à seca”.
(11 de janeiro)
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Presidente da República

1º de fevereiro - O ônibus
espacial Columbia explode
no Texas matando os sete
tripulantes.

Luiz Inácio Lula da Silva
1/1/2003 a 1/1/2007
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14 de fevereiro – A ovelha
Dolly, primeiro animal
clonado no mundo, é
sacrificada na Escócia.

19 de março – Um atentado
terrorista à sede da
Organização das Nações
Unidas em Bagdá mata o
diplomata brasileiro Sérgio
Vieira de Mello (foto) e mais
21 funcionários da ONU.

Fernando de Noronha, 500 anos
A programação comemorativa dos 500 anos de Fernando de Noronha já
movimenta os moradores do arquipélago. Foram concluídos os serviços de
recuperação do calçamento histórico da Vila dos Remédios, local onde fica o
Palácio São Miguel, sede administrativa do distrito. A expectativa é a chegada
do Hércules C-130, da FAB, que vai precisar de duas viagens para transportar
mais de 20 toneladas de equipamentos de som, iluminação e a estrutura para
montagem do palco. Fazem parte dos festejos shows de Lenine e do forrozeiro
Santana. (6 de agosto)

Doação de porcelanas

Rodovia Luiz Gonzaga

O governador Jarbas Vasconcelos
recebeu o advogado e professor
Roque de Brito Alves, que informou,
oficialmente, a doação de parte da sua
coleção de porcelanas do século 19. São
cinquenta peças francesas, nos estilos
Barroco e Neo-rococó, pintadas à mão
e decoradas em ouro, que farão parte do
acervo do Museu do Estado. (4 de abril)

O governador Jarbas Vasconcelos
sancionou o projeto de lei que dá
à BR-232 o nome de Rodovia Luiz
Gonzaga. A iniciativa de homenagear o
“pernambucano do século” havia sido
encaminhada à Assembleia Legislativa
desde o último mês de abril. (3 de junho)

Florinda Bolkan no Recife
Esteve no Palácio do Governo a atriz
e diretora Florinda Bolkan, para falar
sobre filme por ela dirigido, com
locações em Fortaleza, Recife e Olinda.
Florinda, que já participou de 60 filmes
como atriz, é cearense e construiu toda
a carreira na Europa. (24 de maio)

Transposição do São Francisco
A transposição do Rio São Francisco como
solução para o problema da falta d’água
no Nordeste foi a pauta do encontro entre
o vice-presidente da República, José
Alencar, o governador Jarbas Vasconcelos,
o ministro da Integração Regional, Ciro
Gomes, e lideranças políticas da Região.
O vice-presidente apresentou projeto
orçado em U$ 6,5 bilhões. (4 de outubro)

19 de março - Coligação
liderada pelos Estados
Unidos inicia guerra no
Iraque contra Saddam
Hussein. Tropas
americanas começam,
no dia seguinte, o ataque
a Bagdá.
14 de abril – O Projeto
Genoma, que contou
com a participação de
laboratórios de todo o
mundo, é finalizado com o
mapeamento de 99,99%
do DNA.
22 de agosto – Vinte e
um cientistas brasileiros
morrem quando o
protótipo do Veículo
Lançador de Satélites
(VLS) explode na rampa de
lançamento do Centro de
Lançamento de Alcântara,
no Maranhão,
15 de outubro – Com o
lançamento da nave
Shenzhou V, a China se
torna o terceiro país a
enviar um homem ao
espaço.
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O Porto de Suape
atingiu, no mês de
janeiro de 2004, a
marca histórica com
a movimentação
de meio milhão
de contêineres. O
volume, na última
semana, foi o maior já
registrado no período
entre janeiro de 1991
e janeiro deste ano. A
movimentação total
do ano passado foi
de três milhões de
toneladas, mantendo
Suape à frente dos
portos de Salvador,
Fortaleza e Pecém,
também no Ceará.
(28 de janeiro)

Gesso
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Suape

O Porto de Suape
realizou o primeiro
embarque de
gesso de Araripina
para a Islândia,
ilha escandinava
próxima ao Polo
Norte. Ao todo,
embarcaram cinco
contêineres com 110
toneladas de blocos
de gesso, molduras,
placas e argamassa
produzidas por
três empresas
pernambucanas,
abrindo nova rota de
negócios que amplia
o saldo de exportação
da balança comercial
do estado. (21 de abril)

Emergência
Diante dos estragos
provocados pelas
chuvas, com um saldo
de aproximadamente
10 mil desabrigados,
o governador Jarbas
Vasconcelos decretou
situação de emergência
em Pernambuco,
comunicada ao
presidente da República,
Luiz Inácio Lula da
Silva, para providências
imediatas. Campanha
de doações foi lançada
pela Coordenadoria
de Defesa Civil. (3 de
fevereiro) O governador
considerou positiva a
visita do presidente da
República e cinco ministros, ontem, aos
municípios de Petrolina-PE e JuazeiroBA para ver os prejuízos que já chegam
a quase 40 milhões de reais.
(5 de fevereiro)

Vinhos do Vale
O governador
Jarbas Vasconcelos
esteve reunido com
produtores portugueses
e pernambucanos,
a fim de viabilizar
o reconhecimento
internacional dos
vinhos produzidos
na região do Vale do
São Francisco. Foi o
primeiro passo para
que Pernambuco
entre no mapa dos
produtores de vinhos
mundiais.(11 de junho)

PIB pernambucano
O Produto Interno Bruto de
Pernambuco cresceu 2,7% no
primeiro trimestre de 2004, em
comparação com o mesmo período

de 2003, segundo estimativa
divulgada pela Agencia Estadual de
Planejamento e Pesquisa Condepe Fidem. A projeção para 2004 aponta
crescimento de 3,8%, enquanto o PIB
do Brasil fica em 3,5%. (2 de julho)
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Pernambuco em Atenas
As nadadoras Joanna Maranhão (foto) e Paula
Baracho receberam a Medalha da Ordem do
Mérito dos Guararapes, no grau de Cavaleiro,
pelo seu desempenho na Olimpíada realizada em
Atenas, pela segunda vez, depois de 108 anos.
“A homenagem serve para motivar outros atletas
pernambucanos a terem o mesmo destaque
de Joanna e Paula”, disse o governador Jarbas
Vasconcelos. (dia 24 de agosto).
A delegação pernambucana que disputou
a Paraolimpíada de Atenas desfilou, ontem, em
carro aberto do Corpo de Bombeiros, pela Avenida
Conselheiro Aguiar até o Pina, sendo aplaudida
no percurso. Nossos atletas conquistaram duas
medalhas de ouro - Suely Guimarães, em
atletismo; e Luís Silva, em natação - e uma de prata
- Ivanildo Vasconcelos, em natação. (2 de outubro)

4 de janeiro – A sonda Spirit
(foto) é o primeiro módulo a
pousar no planeta Marte.
4 de fevereiro - Foi criada a
rede social Facebook.
15 de fevereiro - Lançado o
site de compartilhamento
de vídeos YouTube.
11 de março – Uma série
de dez bombas explodem
simultaneamente em
quatro estações de trem
em Madri, na Espanha.
Os atentados deixam 191
mortos e 1,6 mil feridos.
28 de março – Santa
Catarina e o Rio Grande
do Sul são atingidos
pelo furacão Catarina,
que deixa um rastro de
destruição em mais de
vinte cidades.
1º de setembro –
Separatistas chechenos
invadem uma escola em
Beslan, na república da
Ossétia do Norte, na Rússia,
e mantém 1.100 pessoas
reféns. Depois de três dias
o exército russo invade a
escola. O confronto deixa
334 mortos - 185 eram
crianças.

Pernambuco em Nova York
Pernambuco estará em exposição no instituto de pesquisa Sephardic House, de 8 de
setembro a 8 de dezembro, dentro das comemorações dos 350 anos de fundação de
Nova York por 23 judeus que saíram do Recife. A exposição Porto de Pernambuco, porta
para Nova York se compõe de 60 painéis com textos e imagens sobre a História dos
judeus no estado e artefatos encontrados em escavações na Sinagoga do Recife, na
Rua do Bom Jesus. (5 de agosto)

26 de dezembro – Um
terremoto submarino
de magnitude 9,2 no
Oceano Índico provoca
tsunamis com ondas de
até 20 metros de altura
e 80 quilômetros por
hora. O pior maremoto
dos últimos 40 anos
matou 230 mil pessoas,
causou 1,8 milhão de
desabrigados e prejuízos
de US$ 10,7 bilhões.
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100 anos de Capiba e Edgard Moraes
DIVULGAÇÃO

ÁLBUM DE FAMÍLIA

A matéria, de 15 de abril, informa que
os haitianos começam a reconstruir
seu país, devastado pela guerra e têm
demonstrado interesse nas atividades
do programa Viva o Morro, do Governo
do Estado.

cênicas, música, dança e fotografia
artística, como forma de estimular a
profissionalização de novos artistas
em Pernambuco. (21 de maio)

A área externa do Palácio
do Campo das Princesas
será cenário do lançamento
do livro 100 Anos de Capiba e
Edgard Moraes (fotos), dois
dos mais importantes nomes
pernambucanos da música
brasileira. A publicação, de
550 exemplares, reúne 30
partituras com releituras
de clássicos de autoria dos
homenageados, assinadas
pelos maestros Duda, Spok
e José Menezes. Ao lado de
agremiações carnavalescas,
subirão ao palco Antônio
Carlos Nóbrega, Lenine, Lula
Queiroga, Silvério Pessoa,
Geraldo Azevedo, Alceu
Valença, Claudionor Germano,
Geraldo Maia, a Orquestra
Marco César e o Coral Edgard
Moraes. (5 de janeiro)

Centenário do Rotary
Foi lançado, no Palácio do Campo das
Princesas, selo postal em homenagem
ao centenário do Rotary Club
Internacional. A cerimônia contou
com a presença de Alberto Bittencourt,
governador do Distrito 4500 do Rotary,
que abrange 92 clubes em Pernambuco,
além de outros governadores rotarianos
e representantes dos Correios. A Casa
da Moeda imprimiu dois milhões de
selos, que serão comercializados em
todo o País, por R$ 1,45.
(24 de fevereiro)

Missão haitiana no Recife
Comitiva do Haiti, país localizado
na América Central, chega ao Recife
para observar as experiências de
Defesa Civil na RMR, em especial as
ações de prevenção de desastres em
áreas de morros e alagados.

Instituto Abelardo da Hora
O governador Jarbas Vasconcelos
recebeu, em audiência, o escultor
Abelardo da Hora, que apresentou
projeto de criação de instituto com
seu nome para atuar
nos segmentos de
arte, educação
e cultura. O
Instituto Abelardo
da Hora promoverá
exposições e
cursos de iniciação
em desenho,
modelagem e
pintura, além de artes
DIVULGAÇÃO

Hemoderivados em Goiana
O Governo do Estado desapropriou
320 hectares no município de Goiana,
Zona da Mata Norte, para implantação
da unidade industrial da Hemobrás,
que produzirá hemoderivados para
suprimento do mercado interno. A
iniciativa receberá investimento
da ordem de US$ 65 milhões e
propiciará a geração de 220
empregos diretos. Além
disso, dará suporte a um
complexo fármaco-químico
e de biotecnologia que
reduzirá sensivelmente as
despesas com importação
desses produtos, hoje na casa
dos US$ 120 milhões. (9 de julho)

Cronologia
2 de abril – Morre Karol
Josef Wojtyla, o Papa João
Paulo II. No dia 19, o alemão
Joseph Ratzinger (foto) é
eleito papa com o nome de
Bento XVI.

Luto por Arraes

SECRETARIA DE IMPRENSA

Edição de 16 de agosto
informa que o governador em
exercício José Mendonça Filho,
considerando o falecimento
do deputado federal e exgovernador do Estado de
Pernambuco, Miguel Arraes
de Alencar, ocorrido no dia
13, decreta luto oficial por três
dias, em homenagem póstuma
“àquele que, através do voto
direto, governou por três vezes
o estado”.

6 de junho – O deputado
federal Roberto Jefferson
denuncia, em entrevista
ao jornal Folha de S.
Paulo, compra de votos de
parlamentares da base
aliada do governo. Era o
início do Mensalão.

NOTA: Miguel Arraes morreu
aos 88 anos, no Recife. Mais de
10 mil pessoas passaram pelo
velório do presidente nacional
do PSB (Partido Socialista
Brasileiro), no Palácio Campo
das Princesas, sede do Governo
de Pernambuco.

7 de julho – Londres é alvo
de ataques terroristas que
paralisam o serviço de
metrô: 52 pessoas morrem
e 700 ficam feridas com a
explosão em três trens e
em um ônibus.

Refinaria Abreu e Lima
O governador Jarbas Vasconcelos
participa, no Palácio do Planalto, em
Brasília, da cerimônia de assinatura
do Acordo Bilateral entre o Brasil e a
Venezuela, para construção da nova
refinaria de petróleo no Complexo
Industrial Portuário de Suape, numa
parceria das empresas PDVSA e
Petrobras. A refinaria será chamada de
Abreu e Lima em homenagem ao herói
pernambucano, participante ativo do

processo de independência de países
latino-americanos, como a própria
Venezuela. (29 de setembro)
Os presidentes Luís Inácio da Silva, do
Brasil, e Hugo Chávez, da Venezuela,
lançam hoje, em Suape, a pedra
fundamental da Refinaria José Ignácio
de Abreu e Lima, com investimento de
US$ 2,5 bilhões e inicio de operações
previsto para 2012. (16 de dezembro)

Ano Brasil na França

Manga para o Japão

A Semana de Pernambuco no Ano Brasil na
França segue com boa participação de
público. Siba e Fuloresta do Samba
abriram a programação musical,
lotando o auditório do Espaço Brasil,
no bairro parisiense do Marais. Caju e
Castanha fecharam a noitada, à qual
boa parte de franceses interessados não
pôde assistir por falta de lugares.
(10 de setembro)

Pernambuco iniciará a exportação
de manga produzida no Vale do São
Francisco para o Japão. Para o embarque,
no Porto de Suape, será necessária a
participação de técnicos especializados,
que acompanharão o transporte das
frutas, utilizando equipamentos
especiais durante todo o percurso, das
áreas de cultivo e embalagem até o
destino final. (1º de novembro)

22 de julho – O brasileiro
Jean Charles de Menezes,
27 anos, é morto por oficiais
da Scotland Yard no metrô
de Londres, supostamente
confundido com um
terrorista. Nenhum policial
foi punido.
29 de agosto– O Furacão
Katrina, de categoria 5,
devasta a costa do Golfo
do México causando
a morte de quase mil
pessoas e prejuízos de 1
bilhão de dólares.
22 de novembro - Angela
Merkel se torna a primeira
mulher a dirigir a
Alemanha.
18 de dezembro - Evo
Morales é eleito o primeiro
presidente indígena da
história da Bolívia.
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Mendonça Filho assume...
Por força da legislação
eleitoral, que exige a
desincompatibilização
dos executivos candidatos
a cargo eletivo, Jarbas
Vasconcelos transmitiu,
no Palácio do Campo
das Princesas, o cargo
de governador ao vice,
Mendonça Filho (retrato).
A cerimônia de sucessão foi
na Assembleia Legislativa.
Depois da leitura da
carta-renúncia de Jarbas,
Mendonça Filho iniciou
seu discurso lembrando a
chegada àquela Casa, há
20 anos, quando foi eleito
o deputado mais jovem do
Brasil, com apenas 19 anos.
(1º de abril)

Reparação

Patrimônios vivos
Edição do dia 26 de março divulga os
nomes de doze artistas e grupos que
serão contemplados com a honraria de
Representantes do Patrimônio Vivo de
Pernambuco, das mãos de personalidades
da cultura do estado. Estarão em destaque
os grupos Maracatu Leão Coroado e a Banda
Musical Curica; os músicos Camarão e
Canhoto da Paraíba; a cirandeira Lia de
Itamaracá; os cordelistas e xilógrafos J.
Borges e Dila; os artesãos Manuel Eudócio,
Nuca, Zé do Carmo e Ana das Carrancas,
além do mestre Salustiano, de folguedos
populares.

Numa iniciativa inédita no País,
o governador Mendonça Filho
sancionou a lei que autoriza a
concessão de pensão mensal, a
título de reparação indenizatória,
a Marcos Mariano da Silva, 57,
que passou 19 anos preso, mas
teve sua inocência comprovada
pela Justiça. Ele vai receber
benefício mensal temporário
de R$ 1.200, até que o STJ
julgue o recurso de indenização
permanente, no valor estimado
de R$ 4 milhões. (5 de maio)

Tecnologia do gesso
Inaugurado o Centro Tecnológico
do Gesso, no município de
Araripina, a 684 quilômetros
da capital. O Centro oferecerá
formação profissional, inovação
tecnológica e estímulo ao
empreendedorismo no Polo

ZENIVAL

Gesseiro, que reúne as cidades
de Araripina, Ipubi, Trindade,
Ouricuri e Bodocó. Serão
disponibilizados, futuramente,
laboratórios, incubadoras de
empresas, instrumentos de apoio
à pesquisa e cursos técnicos,
com o objetivo de aprimorar a
produção gesseira do estado.
(1º de julho)

Doação à Petrobras
O Governo do Estado oficializou
a doação à Petrobras de terreno
de 420 hectares, localizado
no Complexo de Suape, para
a construção da Refinaria do
Nordeste – Abreu e Lima. Apesar
da intensa disputa entre os vários
estados do Nordeste, assegurou
o diretor de Abastecimento da
Petrobras, Paulo Roberto Costa,
que a escolha de Pernambuco se
deu por motivos técnicos.
(17 de agosto)

Cronologia
31 de janeiro – Explode
uma onda de protestos nos
países muçulmanos contra
a publicação de caricaturas
de Maomé no jornal
conservador JyllandsPosten, da Dinamarca.

... e entra em campanha
O Diário Oficial registrou em 15 de
dezembro que as equipes de transição
compostas por integrantes da atual e
da futura gestão do Governo do Estado,
com a eleição de Eduardo Campos,
realizaram a penúltima reunião, no
Palácio do Campo das Princesas. Os
encontros vêm ocorrendo para explanar
a situação das empresas estaduais de
maneira mais detalhada.
Em 20 de dezembro, o DO informa que
o processo de transição terminou em
clima de cordialidade e transparência
no repasse das informações. No final
do encontro, disse o vice-governador
eleito João Lyra Neto: “A transição foi
civilizada e respeitosa. Quero agradecer
a toda a comissão e ao governador
Mendonça Filho pela disponibilidade
da sua equipe”.

NOTA: Mendonça Filho (PFL),
que havia disputado como vicegovernador na chapa de Jarbas
Vasconcelos (PMDB), saindo-se
vencedor por duas vezes, tentou se
reeleger nas eleições de 2006, mas
foi derrotado em segundo turno por
Eduardo Campos (PSB). Na apuração
do resultado oficial do pleito de 29 de
outubro, Eduardo obteve 2.623.297
votos contra 1.390.273 dos eleitores
que optaram por Mendonça. Jarbas
Vasconcelos concorreu ao Senado e foi
eleito com 2.031.261 de votos.
Nas eleições presidenciais, Luís
Inácio Lula da Silva (PT), que disputou
a reeleição, venceu em segundo
turno o candidato do PSDB, Geraldo
Alckmin. Lula obteve 58.295.042 votos
(60,83% dos votos válidos), contra
37.543.178 (39,17%) de Alckmin.

Luto em Afogados
Morre, aos 82 anos, dom
Francisco Austregésilo de
Mesquita Filho, o bispo emérito
de Afogados da Ingazeira. Dom
Francisco marcou época como
líder religioso e defensor de
políticas públicas em favor do
povo da Região. (10 de outubro)

9 de julho - Copa do Mundo:
A Itália derrota a França nas
cobranças de pênaltis por
5 a 3, após um empate por 1
a 1 no tempo normal e 0 a 0
na prorrogação. Os italianos
comemoram o quarto título
mundial.
29 de setembro – O Boeing
737 da Gol, que fazia o voo
1907 entre Manaus e Rio de
Janeiro, se choca com um
jato Legacy e cai em Mato
Grosso. Os 154 tripulantes
morrem enquanto que os
sete ocupantes do Legacy
chegam ao Pará.
1º de dezembro – Com
ventos de 230 quilômetros,
o tufão Durian atinge as
Filipinas matando 1.400
pessoas.

Adutora de Pirapama
A população da zona sul do
Recife e dos municípios de
Jaboatão dos Guararapes,
Cabo de Santo Agostinho e
Ipojuca será beneficiada com o
início das obras da adutora de
Pirapama. O anúncio foi feito
pelo governador Mendonça
Filho, após reunião com
toda a equipe de secretários
estaduais, no Palácio do
Campo das Princesas.
(3 de outubro)

27 de maio – Um terremoto
de 6,2 graus provoca a
morte de mais de seis mil
pessoas na ilha de Java, na
Indonésia.

6 de dezembro - Com
base nas fotografias
feitas pela sonda Mars
Global, cientistas da Nasa
anunciam a presença de
água na superfície de Marte.

Mérito para Antônio Menezes
O Governo do Estado homenageia o músico
Antônio Jerônimo Menezes, com a Ordem do
Mérito Guararapes, pela sua contribuição para
o engrandecimento de Pernambuco. Antônio,
reconhecido na atualidade como um dos maiores
violoncelistas do mundo, inclui no seu currículo
apresentações com algumas das principais
orquestras sinfônicas internacionais. Nascido em
Pernambuco em 1958, dedicou-se à música a
partir dos 10 anos de idade. (12 de dezembro)

30 de dezembro – Saddam
Hussein (foto), ex-ditador
do Iraque, é executado na
forca, em Bagdá.

2007
Eduardo Campos governa Pernambuco
ROBERTO PEREIRA - SEI

Edição de 2 de janeiro
informa que Eduardo
Campos assumiu o
mandato conquistado por
livre escolha de 65% dos
eleitores pernambucanos,
em 29 de outubro de
2006. Acompanhado pelo
vice-governador João Lyra
Neto e a primeira-dama
Renata Campos, o novo
governador seguiu em
carro aberto para o Palácio
do Campo das Princesas,
onde foi recebido pelo
ex-governador Mendonça
Filho, que lhe transmitiu
o cargo. Assinado
o termo de posse,
Eduardo acompanhou
Mendonça até a saída,
e em seguida discursou
para o povo na sacada do
Palácio, reafirmando os
compromissos assumidos
durante a campanha
eleitoral. Ele resumiu
as marcas que pretende
imprimir ao seu governo:
“Daqui pra frente é paz,
amor e trabalho”.

Pernambuco no PAC
O governador Eduardo Campos
disse que os projetos de Pernambuco
incluídos no Programa de Aceleração
do Crescimento contemplam a maior
parte das reivindicações do estado.
“Quase tudo o que a gente pontuou
nas reuniões com o Ministério foi
incluído no programa e ficamos muito
satisfeitos”, afirmou. (23 de janeiro)
Pernambuco vai receber 25% do
total de recursos destinados ao
Nordeste, dentro do PAC lançado
pelo governo federal. “Dos R$ 80

bilhões a serem investidos na Região,
o estado receberá R$ 20,2 bilhões”,
comemorou Eduardo. (26 de janeiro)
Pernambuco foi escolhido pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
como ponto de partida do PAC. Ele,
no Porto de Suape, assinou o contrato
com o Consórcio Atlântico Sul para
a construção dos primeiros dez
petroleiros no estado. (31 de janeiro)

Pacto pela Vida
O Governo do Estado vai trabalhar
com austeridade e integração no

combate à violência. Esta foi a
mensagem passada pelo próprio
Eduardo Campos, durante o
lançamento do Pacto pela Vida.
A batalha contra a criminalidade
começou com a instalação do Fórum
Estadual de Segurança Pública,
composto de representantes dos
poderes Executivo, Judiciário,
Ministério Público e da sociedade
civil organizada. “Estamos
começando um trabalho que
demanda firmeza e compromisso,
atitudes que a sociedade espera do
governo”, afirmou Eduardo Campos.
(6 de março)

Cronologia
Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva
1/1/2007 a 1/1/2011

Capiba no Banco do Brasil
O Banco do Brasil vai instalar no Recife o
Centro Cultural Capiba, em homenagem
a um dos maiores compositores
pernambucanos, falecido há 10 anos.
“Quero agradecer ao Banco do Brasil pela
retomada desse projeto. É o primeiro
Centro do gênero no Brasil, fora do eixo
Rio - São Paulo, um reconhecimento
à força da cultura pernambucana”,
comemorou o governador Eduardo
Campos, na solenidade em que foi a
anunciado o projeto.
NOTA: Com 26 anos de idade, Lourenço
da Fonseca Barbosa, o Capiba, mudou-se
para o Recife e foi aprovado em concurso
do Banco do Brasil. O que lhe rendeu
sustento financeiro e lhe deu tempo para
se aprimorar como músico. (4 de maio)

Transposição
Os governadores nordestinos estão
articulados em defesa da transposição
do rio São Francisco. Durante encontro
no Palácio do Campo das Princesas, eles
anunciaram agenda pública de eventos
em favor da continuidade das obras, que
levarão água para mais de 12 milhões

Jogos Pan-Americanos
Símbolo maior da celebração da
paz entre os países, a tocha do
Pan 2007 passou, anteontem, por
Pernambuco. Após longo trajeto por
Jaboatão, Recife e Olinda, a lanterna
chegou ao Palácio do Campo das
Princesas, levada por Adriano Galdino
(foto), atleta destaque do Programa
Ilha de Deus Esporte e Lazer foi
erguida pelo governador Eduardo
Campos. Nem mesmo o atraso de
mais de duas horas foi capaz de
tirar o entusiasmo do povo, que
compareceu à sede do governo e, ao
som de muito forró, desde o início
da tarde enfrentou chuva fina, que
insistia em cair.(14 de junho)

de pessoas. Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará lançarão Comitês
Estaduais Pró Interligação da Bacia do São
Francisco, ainda este mês. (3 de julho)

Obras da Refinaria
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o governador Eduardo Campos
participam, em Suape, do início das obras
de terraplanagem da Refinaria Abreu e
Lima, concretizando antigo sonho de
todos os pernambucanos. A unidade
tem investimento de US$ 4 bilhões, com
capacidade de processar, quando em
pleno funcionamento, 200 mil barris de
petróleo por dia, o equivalente a 31.800
metros cúbicos, com 70% da produção
voltados para o diesel. (4 de setembro)

O Diário Oficial nas escolas
O Diário Oficial volta a ser distribuído
em 1.105 escolas da rede estadual de
ensino de Pernambuco. “Ele é uma
fonte de informações sobre o Executivo,
Legislativo e Judiciário, poderes que nos
cabe fiscalizar, além de nos por a par das
ações do governo”, define o professor
Jacinto dos Santos, da Escola Barbosa
Lima. (8 de dezembro)

9 de janeiro - A
Apple Inc. lança
o celular iPhone
(foto). O aparelho
se diferenciava
de outros tantos
disponíveis
no mercado
ao remover o
teclado físico.
1º de março Crise na Bolsa
de Valores de Xangai,
China, abala as bolsas em
todo o mundo.
9 a 13 de maio - Visita
do Papa Bento XVI ao
Brasil e ao Caribe. Nesta
viagem, Frei Galvão foi
canonizado, tornando-se
o primeiro santo nascido
no Brasil.
17 de julho – O Air Bus 320
da TAM, que fazia o voo
3054, se choca contra um
prédio da própria empresa
aérea depois de pousar no
Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, causando a
morte de 199 pessoas.
21 de outubro – Seiscentas
mil pessoas são obrigadas
a deixar suas casas
devido a um incêndio que
atinge o sul da Califórnia.

ALUISIO MOREIRA - SEI

15 de novembro – O
ciclone Sidr destrói
milhares de prédios e
provoca a morte de 3.200
pessoas na costa sul de
Bangladesh .
2 de dezembro - Iniciamse as transmissões da
televisão digital em São
Paulo e região.
27 de dezembro – A
ex-primeira-ministra
do Paquistão, Benazir
Bhutto, é assassinada
em atentado. Ela era
candidata às eleições
parlamentares de 2008.

2008
Sistema Pirapama

ALUISIO MOREIRA - SEI

Começa a ação que vai acabar
com o racionamento de água
na Região Metropolitana do
Recife até 2010, informa a
edição do dia 9 de janeiro. Foi
assinada a ordem de serviço
que deu início à maior obra
hídrica em andamento no
Nordeste: o Sistema Adutor
de Pirapama, localizado no
Cabo de Santo Agostinho, a
33 quilômetros da capital. É
a maior obra de engenharia
da história de Pernambuco, a
maior em execução no País e a
maior do PAC no Nordeste. Ela
vai beneficiar 3,5 milhões de
pernambucanos.

“Um momento carregado de
simbolismo e emoção para todos
nós”. Foi assim que o governador
Eduardo Campos definiu, ao lado
do presidente Lula, no Complexo
Industrial de Suape, o corte das
primeiras chapas de aço a serem
utilizadas na construção de
navios petroleiros pelo Estaleiro
Atlântico Sul. Há 21 anos que não
se construía um navio de grande
porte no País. (6 de setembro)

Campos e Kirchner
A edição de 9 de setembro
registra que, um dia após dar
início à produção de navios no
Estaleiro Atlântico Sul, ao lado
do presidente Lula, o governador
Eduardo Campos voltou ao
Porto de Suape para inaugurar
novo empreendimento de
grande porte. Com a presidente
argentina, Cristina Kirchner,
Eduardo abriu as operações da
fábrica de geradores utilizados
na produção de energia eólica
Impsa Wind.

Alfabetização
Trabalhadores rurais do
setor da cana-de-açúcar de
municípios da Zona da Mata
e da Região Metropolitana
do Recife, que no período
da entressafra ficam
desempregados, têm uma boa
oportunidade de mudar essa
realidade. Eles estão sendo
beneficiados com uma das
ações do Programa Chapéu de
Palha, que objetiva promover
a alfabetização e a melhoria
da condição de vida dos
canavieiros. (8 de julho)

Doença de Chagas
O Laboratório Farmacêutico de
Pernambuco será o primeiro
do mundo a fabricar o remédio
utilizado no tratamento da
Doença de Chagas voltado
exclusivamente para crianças,
o Benzonidazol. A produção
será voltada para 21 países da
América Latina que registram
cerca de 8 milhões de
portadores da tripanossomiase
americana. (22 de julho)

Indústria naval

Primeira UPA

Injustiça reparada
Com a súbita suspensão do pagamento de
sua pensão do Ipsep, Iraci de Souza Rego foi
levada à mendicância. No Rio de Janeiro,
para onde migrou, a pedinte Iraci despertou,
um dia, a curiosidade do advogado carioca
Marco Aurélio Cunha Pinheiro. Ao descobrir
que Iraci era viúva de servidor do Estado
de Pernambuco, ele acabou recuperando
o benefício, que não era pago desde 2001.
Dona Iraci recebeu R$ 19.979,00 de atrasados
e passou a contar com R$ 380,00 todos os
meses. Matéria publicada em 20 de fevereiro
informa que, ao receber Iraci, o governador
Eduardo Campos disse que “é uma satisfação
poder reparar a injustiça contra essa mulher,
de 88 anos, vitimada pela burocracia”.

A primeira Unidade de ProntoAtendimento de Pernambuco
começou a funcionar, no
Hospital Tricentenário de
Olinda, que passou por grande
reforma. O Governo do Estado
investiu R$ 900 mil, dos
quais R$ 191 na compra de
equipamentos, R$ 109 mil nas
obras de construção civil, e
outros R$ 600 mil no custeio
da unidade nos próximos dez
meses. Outras 14 UPAs serão
distribuídas entre o Recife,
Jaboatão dos Guararapes,
Cabo de Santo Agostinho, São
Lourenço, Paulista e Abreu e
Lima, até meados de 2009.
(27 de setembro)

Cronologia

Deu no The Times

ARQUIVO CEPE

1º de maio – A China
inaugura a mais extensa
ponte sobre o mar do
mundo, na Baía de
Hangzhou, com 35,6 km.

Quando redigiu artigo sobre
sua rotina diária, Alexandre
Barbosa, de 16 anos, aluno da
escola Doutor Luís Cabral de
Melo, não imaginou que seria o
único estudante brasileiro a ter
seu trabalho publicado no jornal
inglês The Times. O artigo foi
selecionado entre centenas de
textos elaborados por estudantes
de 25 escolas públicas de cinco
estados brasileiros integrantes
do Programa Liderança nas
Escolas, projeto idealizado pelo
British Council e o Conselho
Nacional dos Secretários de
Educação, com apoio das
secretarias estaduais.
(30 de setembro)

1º de agosto - Médicos de
Munique, na Alemanha,
anunciam que o primeiro
transplante duplo de
braços foi realizado com
sucesso.
6 de agosto - A China
sedia a 29ª edição das
Olimpíadas.
15 de setembro - O mundo
foi surpreendido pela
decisão da firma financeira
Lehman Brothers,
fundada em 1850, de
entrar com um pedido de
insolvência. Tem início
a maior crise financeira
mundial desde 1929.

Parque Dona Lindu
Durante a inauguração da
primeira etapa do Parque Dona
Lindu (foto), e do Memorial dos
Retirantes, em Boa Viagem, o
governador Eduardo Campos
fez um discurso emocionado, no
qual homenageou o presidente
Lula, o prefeito João Paulo e
todo o povo da Região. “Esta
é também uma homenagem
à mulher nordestina, às mães
e às mulheres pobres que
ensinam princípios muitas vezes
esquecidos por mulheres ricas”.
(31 de dezembro)
ARQQUIVO CEPE

19 de fevereiro – Por meio
de uma carta publicada no
jornal oficial O Granma, o
líder cubado Fidel Castro
anuncia que não ocupará
mais a presidência do país
após 49 anos no poder.

Ana das Carrancas
Edição do dia 30 de outubro traz a notícia da
morte, aos 85 anos, em Petrolina, de Ana
Leopoldina Santos, mais conhecida como
Ana das Carrancas. “A cultura pernambucana
perde um de seus Patrimônios Vivos.
O Governo do Estado pretende incentivar o
trabalho deixado por Ana no Centro Cultural
montado por ela e seus filhos, em Petrolina”,
afirmou a presidente da Fundarpe, Luciana
Azevedo, durante o velório da artesã.
O governador Eduardo Campos apresentou,
pessoalmente, condolências à família
enlutada: “Ana levou o nome de Pernambuco
pelo mundo afora, sendo considerada
símbolo da criatividade do nosso povo.
Ela resiste em sua obra”, disse ele.

4 de novembro – O
democrata Barack Obama
(foto) é o primeiro negro
eleito presidente dos
Estados Unidos.
23 a 29 de novembro Santa Catarina registra a
pior tragédia natural de
sua história. Mais de 100
pessoas morrem com as
chuvas intensas no estado.
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Cidade da Copa
Apresentado o projeto do
Governo do Estado para sediar
jogos da Copa do Mundo, que
será realizada no Brasil, em
2014. Mais que a construção
de um estádio, o projeto,
denominado Cidade da Copa,
entregue à FIFA, prevê conjunto
habitacional, centro comercial,
hotéis e outros investimentos
privados que, somados, chegam
a R$ 1,6 bilhão. (16 de janeiro)

Centenário de dom Helder
“A vida de dom Helder é muito bonita, toda ela dedicada à luta contra as
desigualdades, contra as injustiças”, disse o governador Eduardo Campos no dia
em que dom Helder Camara completaria 100 anos. (10 de fevereiro)

Em obras

Adeus a Carlos Wilson

Obra orçada em R$ 1 bilhão,
a construção da casa de
força, primeira edificação
da Refinaria Abreu e Lima,
será iniciada oficialmente,
informa a edição de 24 de
janeiro. O anúncio foi feito
pelo governador Eduardo
Campos, depois de conversar,
pelo telefone, com a ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff.
Outra notícia importante
recebida pelo governador foi a
confirmação da primeira visita
oficial do presidente Lula a
Pernambuco: será no dia 12 de
fevereiro para, em Salgueiro,
dar início à construção da
Transnordestina.
(20 de janeiro)

Ao lado da família e de autoridades o
governador Eduardo Campos participou
do velório do ex-governador Carlos
Wilson: “Ele foi um homem que amou
a vida e queria muito bem ao nosso
estado. Procurou sempre unir as pessoas
e valorizar o que de melhor cada um de
nós tinha para dar”. Carlos Wilson de
Queiroz Campos nasceu em 11 de março
de 1950 e era formado em Direito. Eleito
quatro vezes para a Câmara Federal, foi
senador, vice-governador e governador.
(14 de abril)

Cine PE
Carnaval e cinema. Essas duas
expressões tão fortes da cena cultural
pernambucana dançaram de mãos dadas
ao som do frevo de bloco no Palácio do

Campo das Princesas. O governador
Eduardo Campos recebeu a visita do
cineasta greco-francês Constantim
Costa-Gavras (Z, filme censurado no
Brasil pelo regime militar) e de outros
artistas e diretores que vão participar da
13ª edição do Cine PE. (14 de abril)

Café com Energia
O Projeto Suape Global foi o “prato
principal” de evento realizado ontem no
Rio de Janeiro pela Organização Nacional
das Indústrias de Petróleo – Onip. O
Café com Energia reuniu cerca de 200
empresários dos setores de exploração
de petróleo, gás, naval e offshore na sede
da Federação das Indústrias do estado do
Rio de Janeiro e contou com a presença
do governador Eduardo Campos e outros
representantes do Governo do Estado de
Pernambuco. (5 de agosto)
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1º de janeiro - O Acordo
Ortográfico de 1990 entra
em vigor no Brasil.
10 de fevereiro - Satélites
da Rússia e dos Estados
Unidos colidem no espaço,
800 km acima da Sibéria,
no primeiro acidente do
gênero na era espacial.
21 de abril - A Unesco
lança a Biblioteca Digital
Mundial.
25 de abril – Descobertos,
no Brasil, os dois
primeiros casos de “gripe
suína” (H1N1), da qual o
país chegou a ser líder
mundial em número de
mortes.
1º de maio - Petrobras
realiza a primeira
extração de petróleo
da camada pré-sal do
campo de Tupi, na Bacia
de Santos.
25 de junho – Morre,
aos 50 anos e em
circunstâncias
misteriosas, o cantor
e compositor Michael
Jackson (foto).

Galo da Madrugada
“É uma homenagem merecida ao maior bloco carnavalesco do mundo”, disse o
governador Eduardo Campos, ao sancionar o Projeto de Lei que declara o Galo da
Madrugada como Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco. (21 de fevereiro)

Caminhada pela Paz

UPE gratuita

Sob o tema Desarmamento e Direitos
Humanos, a 10ª Caminhada pela Paz,
promovida pela ONG MovPaz, com
apoio do Governo do Estado, mobilizou
diversos setores da sociedade. A passeata
percorreu 2,5 quilômetros, do Segundo
Jardim de Boa Viagem até o Polo Pina,
onde houve show com diversos artistas
locais. “Essa caminhada é a cara do
Pacto pela Vida, um belo movimento que
trabalha pela construção da paz social”,
disse o governador Eduardo Campos.
(1° de dezembro)

Os alunos da Universidade de
Pernambuco – UPE já podem comemorar
o fim de uma luta de mais de 18 anos.
Após apresentar, na Assembleia
Legislativa, o projeto de Lei de isenção
do pagamento de mensalidades, o
governador decretou a gratuidade para
todos os discentes da UPE. O benefício
passa a valer a partir de 2010 e abrange
cerca de 7.500 estudantes. Outros
6.500 já não pagam, por conta de bolsas
concedidas a alunos da rede estadual de
ensino. (15 de dezembro)

3 de novembro –
Considerado um dos
maiores pensadores
do século 20, falece em
Paris, aos 100 anos, o
antropólogo Levi-Strauss,
que em 1934 colaborou
para organizar os cursos
de ciências humanas
da USP, onde também
lecionou.
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300 ANOS DA GUERRA DOS MASCATES

Mais UPAs

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Os pernambucanos usuários do SUS (cerca de
92% da população) já contam com mais um
local de atendimento. Foi inaugurada a primeira
das 12 Unidades de Pronto-Atendimento que
serão entregues até o final deste ano. A UPA
Gregório Bezerra, em Olinda, foi construída
às margens da PE-15, na Cidade Tabajara, e
abre seu plantão às 7h desta terça-feira, para
funcionar 24 horas por dia. (5 de janeiro)
Inaugurada, ontem, em Igarassu, a segunda
Unidade de Pronto Atendimento. Construída
às margens da BR 101, a UPA Honorata Queiroz
Galvão vai trabalhar integrada ao Hospital
Miguel Arraes e às unidades de Olinda e de
Paulista. (12 de janeiro)

Americanos em Suape
O Porto de Suape continua atraindo investidores
de várias partes do mundo. Ontem foi a vez da
empresa americana Oxbow Carbon Minerals
LLC assinar dois contratos com a Petrobras para
instalação de unidade de beneficiamento de
coque – um subproduto do petróleo –, que será
produzido na Refinaria Abreu e Lima. (6 de abril)

Arena da Copa
O governador Eduardo Campos assina, no
Palácio do Campo das Princesas, o contrato
da Arena da Copa, que vai ser construída em
parceria público-privada – PPP – instituída
entre o Governo do Estado e a Sociedade de
Propósito Específico Arena Pernambuco,
liderada pela empresa Odebrecht Investimentos
em Infraestrutura Ltda. O custo total de
construção da obra é de R$ 464 milhões, cerca
de R$ 332 mil/mês, em valores atuais.
(15 de maio)

Novo estaleiro
Nove mil empregos gerados, investimento de
R$ 300 milhões e oito navios já encomendados
– que representam negócios da ordem de R$ 960
milhões. Estes são alguns números do Estaleiro
Promar S/A, a ser instalado no Complexo
Industrial-Portuário de Suape. O anúncio da
captação de mais um empreendimento de
grande porte para Pernambuco foi feito pelo
governador Eduardo Campos. (2 de julho)

Tragédia das chuvas
O governador do Estado sobrevoou, ontem, as áreas mais
atingidas na RMR e no Interior para avaliar os estragos causados
pelas últimas chuvas. (19 de junho) Até agora são 49 municípios
afetados, 13 deles em situação de emergência e dez de calamidade
pública. Todas as secretarias estaduais trabalham intensamente
para minimizar o sofrimento de quem perdeu familiares e
amigos, além de casas e pertences. O número de pessoas atingidas
passa de 42 mil. (22 de junho) O Palácio do Campo das Princesas
transformou-se no grande quartel-general de planejamento
das ações do governo em prol da reconstrução das cidades
pernambucanas atingidas pelas chuvas. Escritório emergencial do
Gabinete da Crise funciona 24 horas por dia. (23 de junho)

Cronologia
População

Brasil: 190.732.694
Pernambuco: 8.796.032

Fonte: IBGE

Eduardo reeleito;
Dilma vence
O governador Eduardo
Campos recebeu o diploma
que o legitima no comando
do Estado de Pernambuco por
mais quatro anos. A cerimônia
coroou a vitória obtida nas
urnas no dia 3 de outubro,
quando o socialista obteve
3.450.874 sufrágios e foi o
governador mais aprovado de
todo o País, com 82,84% dos
votos válidos. (18 de dezembro)
NOTA: O segundo colocado
em Pernambuco, Jarbas
Vasconcelos (PMDB, obteve
585.724 votos, ou 14,05%.
Na campanha eleitoral para
presidente, venceu a candidata
do PT, Dilma Rousseff (foto),
primeira mulher na história
do Brasil a assumir o cargo,
sucedendo seu mais importante
aliado, o também petista Luiz
Inácio Lula da Silva. Dilma
disputou o segundo turno
com o ex-governador de São
Paulo, José Serra, e venceu
com 55.752.529 (56,05%)
dos votos, contra 43.711.388
(43,95%) conquistados pelo seu
oponente.

12 de janeiro - Terremoto
de 8,0 graus na escala
Richter provoca grande
destruição no Haiti,
matando 230 mil pessoas,
entre elas a brasileira e
médica pediatra Zilda Arns
Neumann, fundadora da
Pastoral da Criança.
27 de janeiro - A Apple
lança o iPad.
1º de março - O Exguerrilheiro tupamaro
José Mujica assume a
presidência do Uruguai.
23 de abril - Anunciado
o primeiro transplante
facial total no mundo, que
foi realizado em março de
2010, na Espanha.
18 de junho – Morre, aos 87
anos, nas Ilhas Canárias,
Espanha, o escritor José
Saramago (foto), único
da língua portuguesa
a ganhar o Nobel de
Literatura (1998).

11 de julho - A seleção
espanhola é campeã da
Copa do Mundo, na África
do Sul.
13 de outubro – Resgate, no
Chile, de 33 trabalhadores
que ficaram 69 dias
soterrados numa mina a
uma profundidade de 700
metros.
28 de novembro – Polícias
Civil e Militar do Rio de
Janeiro, apoiadas pelas
Forças Armadas,
ocupam o Morro do
Alemão.
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Segundo mandato
“Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos
de outro Pernambuco que vem aí, mais justo, mais
equilibrado, mais brasileiro”. Parafraseando Gilberto
Freyre, que um dia disse haver um novo País à vista, o
governador Eduardo Campos tomou posse, no primeiro
dia do ano, para o segundo mandato à frente do
executivo estadual. “Há um novo Pernambuco à vista”,
disse. “Precisamos concluir e iniciar projetos como a
Refinaria Abreu e Lima, a Ferrovia Transnordestina, a
montadora da Fiat, a siderúrgica, os novos estaleiros e
o Polo Petroquímico, obras indispensáveis à verdadeira
reindustrialização de Pernambuco”. (2 de janeiro)

Pacto pela Vida
O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, estará em
Pernambuco para conhecer
um pouco mais do Pacto pela
Vida, programa de combate
à violência, que reduziu em
40% os índices de homicídios
no Recife e em 28% em todo
o estado, entre dezembro
de 2006 e dezembro de
2010. A notícia foi dada pelo
governador Eduardo Campos,
durante a abertura do ciclo
de monitoramento das ações
prioritárias do Governo do
Estado para o quatriênio 2011
– 2014. (26 de janeiro)

Novas indústrias
Cinco mil empregos e R$ 850
milhões em investimentos
foram o resultado da última
sexta-feira para a economia
do estado. Num mesmo dia,
Pernambuco ganhou mais um
estaleiro em Suape, o Galictio
- e três novas empresas: a
Companhia Brasileira de
Vidros Automotivos – CBVA;
a Vita Derm, em Goiana;
e a Brasfrut Frutos do Brasil,
em Bonito.
(5 de fevereiro)

Estragos das chuvas
O governador Eduardo Campos foi ontem
pela manhã a Ribeirão e Xexeu, a fim de
conferir in loco os estragos provocados
pelas chuvas dos últimos dias. A previsão
era que ele sobrevoasse a região, mas
o mau tempo e a falta de visibilidade
impediram que a aeronave fosse além
de Vitória de Santo Antão. “Vimos
monitorando as chuvas há cerca de 15
dias e já temos equipes em prontidão
de 24 horas para evitar maiores danos à
população”, disse ele. (5 de maio)
O Governo do Estado quer aproximar dos
municípios mais prejudicados pelas chuvas
da semana passada, o socorro do estado
com ações de escritórios emergenciais em
Barreiros, Palmares, Ribeirão e Jaqueira,
responsáveis também pelo gerenciamento
de cidades próximas. (10 de maio)
Mais de 31 mil toneladas de donativos
já foram recebidas e encaminhadas aos
desabrigados e desalojados pelas chuvas
nos municípios da Zona da Mata Sul.
(12 de maio)
“As chuvas pararam, mas o nosso
trabalho, ainda não. Muita coisa já foi
feita, mas outros problemas exigem nosso
esforço integral”, disse o governador.
(25 de maio)

Automóvel elétrico
O governador Eduardo
Campos testou e aprovou o
Pálio Weekend Elétrico, o
primeiro veículo 100% movido
a eletricidade fabricado no
Brasil, e desenvolvido pela
Fiat Automóveis, em parceria
com a Itaipu Binacional e a
empresa suíça KWO. “Ele não
faz barulho algum e reduz os
danos à natureza”, comentou o
governador. (9 de junho)

Pilar vira Moinho
A antiga fábrica da Pilar, no
bairro do Recife, vai abrigar o
maior moinho da empresa M.
Dias Branco no Brasil. O anúncio
foi feito pelo governador
Eduardo Campos. O novo
equipamento vai receber R$
141 milhões em investimentos e
entrará em operação em 2013.
(2 de julho)

Cronologia
Presidente da República
Dilma Rousseff
1/1/2011 a 1/1/2015

4 de janeiro – Morte
do jovem Mohammed
Bouazizi, da Tunísia, que
tocou fogo no próprio
corpo em protesto contra
a situação social do país,
torna-se combustível para
uma revolta nacional que
influencia outros países,
como Egito e Líbia, numa
onda que ficou conhecida
como Primavera Árabe.
11 de março - Terremoto
de magnitude 9,0 na
Escala Richter atinge
a costa nordeste do
Japão, causando muita
destruição. Após o sismo,
ocorreu um tsunami que
invadiu o seu litoral com
ondas gigantes. Morreram
mais de 18 mil pessoas.

Acidente com avião

2 de maio – Estados Unidos
anunciam morte de Osama
bin Laden (foto), líder da
rede terrorista al-Qaeda e
nº 1 da lista de terroristas
procurados pela
inteligência americana.

O governador Eduardo Campos decretou luto oficial por três dias e cancelou
toda a sua agenda administrativa de ontem para acompanhar as ações de
atendimento às famílias das vítimas do acidente com bimotor da Noar Linhas
Aéreas. A queda do L-410, prefixo PRNOB, em terreno baldio próximo ao 2º
Comar, no bairro de Piedade, vitimou 16 pessoas.(14 de junho)

Termelétrica
Suape vai ganhar planta de energia
termelétrica no valor de R$ 2 bilhões.
Com capacidade de gerar 1452 Megawatts
por hora, energia suficiente para todo o
Grande Recife num eventual colapso, a
nova unidade será a maior do mundo.
(14 de setembro)

Suape 33 anos
Em meio às comemorações pelos
33 anos, o Complexo Portuário de
Suape foi presenteado com mais um
investimento: a dragagem do canal de
acesso externo. A ordem de serviço que
autoriza o início das obras foi assinada
pelo governador Eduardo Campos e pelo

ministro dos Portos, Leônidas Cristino. O
investimento é de R$ 278 milhões.
(8 de novembro)

PIB cresce 3,9%
Pernambuco mantém crescimento
superior ao do Brasil, no terceiro
trimestre deste ano. É o que apontam
as estimativas do Produto Interno
Bruto - PIB PE, realizadas pela
Agência Estadual de Planejamento e
Pesquisas de Pernambuco – Condepe
Fidem. Segundo as estimativas, o
comportamento do PIB, indicador
constituído pelo conjunto das riquezas
geradas na economia, cresceu 3,9%, em
relação ao mesmo trimestre de 2010.
(16 de dezembro)

5 de outubro – Morre,
após longa luta contra
o câncer, Steve Jobs,
fundador da Apple e
criador de equipamentos
revolucionários, como o
iPod, o iPhone e o iPad.
8 de novembro – Criada
a Comissão Nacional da
Verdade, com finalidade
de examinar e esclarecer
as graves violações
de direitos humanos
ocorridas no Brasil entre 18
de setembro de 1946 e 5 de
outubro de 1988.
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Megacomputador
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Um supercomputador vai fazer
de Pernambuco um dos maiores
centros de tecnologia em nuvem
da América Latina. A máquina
conta com 1200 processadores
que, juntos, são capazes de
analisar até 4 Petabytes de
dados, o equivalente a quatro
milhões de Gigabytes. Para se
ter uma ideia do quanto isso
representa, seria necessário
somar a capacidade de 850 mil
discos de DVD. (6 de janeiro)

Prêmio para Suape
O Complexo Industrial e
Portuário de
Suape foi eleito
pela revista
britânica The
New Economy,
pertencente ao
grupo World
News Media,
a melhor
estrutura
portuária
do Brasil.
O intuito
do prêmio
é destacar as melhores
ações e os principais agentes
do mundo financeiro e
empresarial, com foco nos
países em desenvolvimento.
(3 de março)

Mais investimentos
O Governo do Estado e o Banco
Mundial assinaram contrato
de financiamento no valor
de US$500 milhões (R$ 900
milhões) para investimentos
em Pernambuco. Os recursos
estarão liberados até o final
de abril para aplicação em
obras de infraestrutura, saúde,
mobilidade, habitação, entre
outras áreas. (14 de abril)

Biometria móvel

Pernambuco na Sapucaí

Um novo aliado para identificar
pessoas que possuam cadastros
criminais em pelo menos
quatro estados brasileiros fará
sua estreia no Carnaval. Tratase de um Leitor Biométrico
Móvel, aparelho de leitura
de impressão digital rápida e
precisa, sem margem de erro.
(14 de fevereiro)

Para o governador Eduardo Campos a Unidos
da Tijuca foi bastante feliz ao levantar a plateia
na Marquês Sapucaí com sua homenagem
ao centenário do sanfoneiro e compositor
Luiz Gonzaga. Nada menos que seis das 13
escolas desfilantes apresentaram temas
pernambucanos: xilogravuras de J. Borges,
mamulengos e outras expressões de arte
popular, como fez a Salgueiro, escola vicecampeã. (24 de fevereiro)

Medidas contra a seca
Preocupado com a seca – que atinge
principalmente o Agreste e o Sertão
pernambucanos –, o governador Eduardo
Campos presidiu reunião com o objetivo
de definir medidas emergenciais e
elaborar plano estruturador para entrega
à presidente Dilma Rousseff, em Aracaju,
durante reunião de governadores do
Nordeste. (21 de setembro) “A reunião
de Aracaju foi importante para começo

de uma longa jornada. A estiagem está
apenas começando”, disse Eduardo
Campos. (dia 25) Assinado convênio entre
o Banco Nacional de Desenvolvimento
– BNDES e o Ministério da Integração
Nacional, que destinou R$ 100 milhões
não reembolsáveis para os nove estados
nordestinos. Os recursos serão aplicados
nas ações de enfrentamento à seca na
Região. (29 de setembro)
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29 de fevereiro – Concluída
no Japão a construção da
maior torre de transmissão
de rádio e TV do mundo, a
Tokyo Sky Tree, com 634
metros de altura.
2 de agosto – Começa no
Supremo Tribunal Federal
(STF) o julgamento do
“Mensalão”, como ficou
conhecido o suposto
esquema de compra de
apoio político no primeiro
governo Lula.
9 de setembro Embaixador americano
é assassinado durante
protesto em Benghazi, na
Líbia, devido ao lançamento
de um filme nos Estados
Unidos considerado
ofensivo à fé islâmica.

Petroleiro João Cândido
Em evento carregado de emoção, que serviu para reafirmar a capacidade do povo
pernambucano para dar conta de grandes desafios, o petroleiro João Cândido
– primeiro do gênero a ser construído no Nordeste e a maior embarcação em
operação no Brasil – foi lançado ao mar sexta-feira. (26 de maio)

Crescimento de 4,6%

Chapéu de Palha da Pesca

Com resultado acima da média no País,
o bom desempenho do Produto Interno
Bruto do estado no primeiro trimestre
deste ano foi influenciado pelos setores
da Indústria ( 9,0%) e de Serviços
(4,5%). (14 de junho)

“É mais uma porta que se abre para
o desenvolvimento de Pernambuco”,
declarou a pescadora Maria das Neves,
ou Maria das Águas, como prefere ser
chamada, durante a aula inaugural
do programa Chapéu de Palha Mulher da
Pesca Artesanal. Além da qualificação
profissional, as participantes recebem
bolsa de até R$ 242,00. O valor do
benefício pode variar de acordo com o
valor recebido nos demais programas
governamentais. (19 de setembro)

Reconhecimento
Em cerimônia na sede da ONU, em
Nova York, o governador Eduardo
Campos recebeu o Prêmio Nações
Unidas de Serviço Público – UNPSA.
Pernambuco foi o único estado do Brasil
a ser premiado e também o primeiro
a vencer em duas categorias, nas dez
edições do concurso: os seminários
Todos por Pernambuco, de ampla consulta
popular sobre prioridades do governo,
e o programa Chapéu de Palha Mulher, de
assistência às trabalhadoras rurais em
período de entressafra da cana-deaçúcar. (26 de junho)

29 de novembro - A
Assembleia Geral da
ONU dá status de Estado
observador à Palestina.
5 de dezembro – Morre
no Rio de Janeiro,
faltando dez dias para
completar 105 anos, Oscar
Niemeyer (foto), arquiteto
brasileiro reconhecido
mundialmente.

Olimpíada de Robótica
O governador Eduardo Campos recebeu
os alunos do Colégio Santa Emília, de
Olinda, vencedores da Olimpíada Brasileira
de Robótica. O campeonato, disputado em
Fortaleza, contou com a participação de
29 equipes, compostas por estudantes
dos ensinos Fundamental e Médio do País
inteiro. (31 de outubro)

21 de dezembro – Último
dia do Calendário Maia de
Contagem Longa (5.125
anos), anunciado também
como a data do fim do
mundo.

2013
Mais investimentos
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A palavra de ordem do
governador Eduardo Campos
“para ganhar 2013” é
incrementar os investimentos
públicos em Pernambuco.
Para isso, o Governo do Estado
estabeleceu como meta o aporte
de R$ 3,5 bilhões, ou seja,
R$ 400 milhões (17,7%) a mais
em relação à previsão inicial.
O anúncio foi feito, em
entrevista coletiva à Imprensa,
no Salão de Eventos do Centro
de Convenções, sede provisória
do governo. (16 de janeiro)

Inclusão digital
O governador Eduardo Campos
assinou, durante encontro
com prefeitos pernambucanos
na cidade de Gravatá, decreto
que institui o Programa de
Inclusão Sociodigital – Conexão
Cidadã. O principal objetivo
da iniciativa é estimular o
investimento privado na
implantação de infraestrutura
de banda larga em todas as
regiões do estado, de modo a
reduzir a lacuna de mercado,
ofertando ambientes públicos
e gratuitos de acesso às
tecnologias de informação e
comunicação. (23 de fevereiro)

Operação seca
Em Caruaru, no Agreste, o
governador Eduardo Campos
acompanhou o Programa de
Distribuição de Cana-deaçúcar. Segundo a reportagem
publicada em 23 de março, a
ação, integrante da assistência à
população afetada pela seca, vai
diminuir a distância percorrida
pelos produtores em busca
de ração para seus rebanhos.
Atualmente, eles se deslocam
até a Mata Sul.

Navegabilidade
Foi autorizado o início da dragagem do rio Capibaribe, ação que viabilizará
mais uma etapa do programa Rios da Gente. A cerimônia teve lugar no Parque
de Santana, em Casa Forte, local de instalação de uma das estações fluviais. O
governador também assinou acordo de cooperação técnica entre as cidades do
Recife e Olinda, que garante o andamento da obra nos municípios envolvidos.
(18 de janeiro)

Um dia sem violência
A edição do Diário Oficial de 1º de maio registra que “pela primeira vez na
história, Pernambuco celebrou um dia inteiro sem o registro de uma única
morte violenta. O fato, segundo os registros da Secretaria de Defesa Social,
foi verificado no dia 29, “quando 184 municípios do estado zeraram os índices
contabilizados pelo Pacto pela Vida”.
A edição de 29 de junho informa que o Governo de Pernambuco recebeu o
prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas, em reconhecimento
ao trabalho desenvolvido pela gestão Eduardo Campos na área da Segurança
Pública. O Programa Pacto Pela Vida, lançado em abril de 2007, foi
selecionado na categoria Melhoria na Entrega de Serviços Públicos, do United
Nations Public Services Forum Day and Awards, que premia boas práticas
desenvolvidas em todo o mundo. Esta é a terceira láurea conferida pela ONU
ao atual governo.
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27 de janeiro – Incêndio na
boate Kiss, em Santa Maria
(RS), mata 242 pessoas.

Parque da Macaxeira

Bicicletas de aluguel
A Secretaria das Cidades finalizou o processo
de contratação do consórcio que vai executar
os serviços de compartilhamento, operação e
manutenção de bicicletas do Projeto Bike PE. A
iniciativa propõe promover o convívio pacífico
entre bicicletas e os modais (ônibus, automóvel
e metrô). Projeto similar já existe em cidades
como o Rio de Janeiro e São Paulo. (15 de maio)

Parque Urbano da Macaxeira
Ministro Fernando Lyra será o
nome do maior equipamento
público, reunindo as áreas
de educação, cultura e lazer
do Recife. O anúncio foi feito
pelo governador Eduardo
Campos, ao visitar o local e
assinar as ordens de serviço
para construção de mais dois
importantes empreendimentos
integrantes do complexo:
a biblioteca multimídia e a
unidade do Expresso Cidadão.
(11 de junho)

Saneamento
A Compesa colocou em
operação o Programa Cidade
Saneada, com o apoio de um
parceiro privado, o consórcio
formado pelas empresas Foz
e Lidermac, para resolver os
problemas de extravasamento
de esgotos nos pontos
mapeados nos municípios
da Região Metropolitana
do Recife, bem como nas
áreas em que novos sistemas
forem sendo implantados. A
Compesa empregará quase o
dobro da estrutura que, até
então, usava no esgotamento
sanitário dessa região.
(24 de julho).

20ª Escola Técnica

Morre Dominguinhos
O governador Eduardo Campos esteve, ontem,
no velório do cantor José Domingos de Morais,
o Dominguinhos, na Assembleia Legislativa de
Pernambuco. Em suas palavras de despedida,
Eduardo confortou a família e os amigos do
artista, destacando-lhe a importância para a
cultura popular pernambucana. (26 de julho)

Inaugurada a Escola Técnica
Estadual Professor Paulo
Freire, em Carnaíba, Sertão do
Pajeú. Além de beneficiar os
estudantes do município, vai
atender a demanda de Flores,
Afogados da Ingazeira e Tabira.
“Esta é a vigésima escola do
gênero, e até o fim de 2014
chegaremos a 40 unidades”,
disse o governador Eduardo
Campos. (4 de setembro)

11 de fevereiro - O Papa
Bento XVI anuncia que
renunciará ao Pontificado
em 28 de fevereiro.
15 de fevereiro – Precedido
de catastróficos boatos,
o Asteroide 2012 DA14
passa próximo da Terra.
No mesmo dia, meteoro cai
na Rússia e deixa cerca de
1.200 feridos.
13 de março – Cardeal
argentino Jorge Mario
Bergoglio (foto), que
adota o nome Francisco
em homenagem a São
Francisco de Assis, tornase o primeiro papa jesuíta e
latino-americano.

9 de junho – Ex-agente
da CIA, Edward Snowden
denuncia esquema de
espionagem do governo
dos EUA em sistemas de
comunicação de todo o
mundo.
17 de junho – Milhares de
manifestantes ocupam
a cúpula do Congresso
Nacional, em Brasília,
em continuidade às
“Manifestações de junho”,
como ficaram conhecidas.
5 de dezembro – Morre, aos
95 anos, Nelson Mandela.
20 de dezembro – Morre
no Recife o cantor e
compositor Reginaldo
Rossi, conhecido como
“O rei do brega”.

2014
Fábrica da Ambev
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Pernambuco ganha a maior
planta do Norte/Nordeste de
empresa nacional de bebidas.
Ontem, o governador Eduardo
Campos participou da abertura
oficial da fábrica da Ambev,
em Itapissuma, norte da Região
Metropolitana do Recife.
Foram R$ 725 milhões em
investimentos para implantação
da unidade. (12 de março)

Visita ao Papa
Crianças e adolescentes
carentes do Recife, integrantes
da Orquestra Criança Cidadã
(OCC), tocaram para o Papa
Francisco, em audição especial
no Vaticano. Segundo o
governador João Lyra Neto,
que viajou com os jovens
músicos pernambucanos, “Ver
essa orquestra se apresentando
para o Papa é muito
emocionante. Ela se compõe
de pessoas carentes, cujo
futuro depende da música”.
(4 de novembro)

João Lyra
governador
O povo pernambucano se
despediu do ex-governador
Eduardo Campos e celebrou a
chegada do recém-empossado
chefe do Executivo estadual,
João Lyra Neto. Na cerimônia
de transmissão de cargo, aberta
ao público, o novo governador
garantiu “a continuidade das
ações já iniciadas na gestão de
Eduardo.” (5 de abril)

Mais navios
O governador João Lyra Neto
participou do lançamento
do navio Dragão do Mar,
produzido pelo Estaleiro
Atlântico Sul - EAS, que fica no
Complexo Portuário de Suape,
no município de Ipojuca,
na Região Metropolitana do
Recife. O Dragão do Mar é o
terceiro petroleiro entregue
pelo povo pernambucano.
(15 de abril)

Adutora do Pajeú
O chefe do Executivo participou
da entrega da primeira etapa
da Adutora do Pajeú. A obra
beneficia cerca de 177 mil
pessoas de sete municípios
pernambucanos. (16 de abril)

Um balanço da Copa em Pernambuco
Edição do dia 5 de julho traz um
balanço do que foi a participação de
Pernambuco como uma das sedes dos
jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Pesquisa realizada pela Secretaria de
Turismo, por meio da Empetur, traçou
um perfil do torcedor que passou
pelo estado durante a realização
dos jogos do Mundial. Entre os dias

12 e 29 de junho, foram registradas
a visita de 400 mil pessoas, com
uma movimentação financeira
estimada em R$ 500 milhões. A
pesquisa mostra que mais de 70%
do público presente aos jogos da
Arena Pernambuco era composta por
gente de fora do estado. Desses, 57%
formados por turistas internacionais.

Cronologia
19 de fevereiro Facebook anuncia a
compra do WhatsApp por
16 bilhões de dólares.
ACERVO PSB

O adeus
a Eduardo
Campos
Na manhã do dia 13 de agosto,
o ex-governador Eduardo
Campos morre em Santos –
SP, vítima de acidente aéreo
sem sobreviventes. Toda a
primeira página da edição de
14 de agosto é ocupada pela
manchete “Adeus Eduardo
Campos” acrescida de “19652014” e subtítulos anunciando
7 dias de luto oficial decretado
pelo governador João Lyra Neto.

Morre Ariano Suassuna
O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, 87
anos, morreu no Hospital Português, onde estAva
internado desde a última segunda-feira, Ele
sofreu um acidente vascular cerebral e entrou
em coma no dia seguinte. A causa da morte foi
uma parada cardiorrespiratória. Logo ao saber do
falecimento do escritor o governador João Lyra
Neto decretou luto oficial por três dias no estado.
O velório de Ariano foi realizado no Palácio do
Campo das Princesas. (25 de julho)

NOTA: O ex-governador
Eduardo Campos, que havia
se desincompatibilizado
do cargo em 5 de abril ,
anunciou, no dia 14, em
Brasília, a pré-candidatura à
presidência do Brasil, tendo
como vice a líder da Rede
Sustentabilidade, Marina
Silva. Com o sepultamento do
maior nome do PSB, Marina
Silva assumiu a candidatura
à Presidência. No primeiro
turno das eleições de outubro,
Marina ficou em terceiro lugar
com 21% dos votos, contra
35% de Aécio Neves (PSDB) e
41% de Dilma Rousseff (PT).
No segundo turno, numa
disputa acirrada, Dilma foi
reeleita com 51,64% dos votos
dos brasileiros.
Em Pernambuco, o candidato
do PSB, Paulo Câmara,
indicado por Eduardo Campos
para concorrer ao Governo do
Estado, venceu as eleições em
primeiro turno com 68,08%
(3.009.087) dos votos válidos.
Em segundo lugar aparece
Armando Monteiro (PTB)
com 31,42% (1.373.237).

3 de abril - O
Papa Francisco
declara o
Padre José de
Anchieta (foto)
como santo,
sendo agora
chamado de
São José de
Anchieta.
Conhecido
como o Apóstolo do
Brasil, por ter sido um dos
pioneiros na introdução
do cristianismo no país,
Anchieta foi um dos
fundadores da cidade de
São Paulo.
17 de abril – Morre o
escritor Gabriel García
Márquez.
12 de junho – Abertura
da 20ª Copa do Mundo de
Futebol, no Brasil, cuja
seleção venceu, no jogo
inaugural, a da Croácia por
3x1. Em jogo pela semifinal
da Copa do Mundo, em
8 de julho, no Mineirão,
Brasil perde de 7 a 1 para
a Alemanha, na maior
goleada de sua história. No
partida final, a Alemanha
vence a Argentina por 1 a 0.
29 de junho - Estado
Islâmico do Iraque e da
Síria anuncia a criação de
um Califado entre os dois
países.
17 de julho - O voo MH17
da companhia aérea
Malaysia Airlines é
abatido por um míssil
disparado por um sistema
antiaéreo na fronteira
entre Ucrânia e Rússia.
17 de dezembro - EUA e
Cuba retomam relação
após cinco décadas.

2015

Paulo Câmara governa Pernambuco
ROBERTO PEREIRA - SEI

“Não vamos desistir de
Pernambuco”, conclama o
governador Paulo Câmara,
ao ser empossado no cargo,
durante cerimônia realizada na
Assembleia Legislativa. Segundo
ele, a parte mais importante
da sua missão será avançar a
partir da base sólida construída
nos últimos oito anos pelo exgovernador Eduardo Campos e
seu substituto João Lyra Neto.
A memória do amigo e líder
político falecido em acidente
de avião em agosto passado
foi ressaltada com emoção
pelo novo chefe do Executivo,
fiel ao seu compromisso com
o que chamou de segunda
etapa: “Com o amor do povo
e a fé em Deus será possível
superar a dor e construir o novo
tempo de um tempo novo que
a saudade nos deixou”, disse
Paulo, enfatizando que 2014
foi o ano mais intenso da sua
vida: “Quando tudo parecia
chegar ao fim descobri a força

indestrutível da nossa gente
guerreira”. (2 de janeiro)
Durante a cerimônia em que
deu posse ao seu secretariado,
o governador Paulo Câmara
convocou os auxiliares a
trabalharem para manter e,
principalmente, avançar nas
conquistas alcançadas nos
últimos oito anos pelo Governo
do Estado: “Vamos fazer um
grande pacto pela gestão pública,
pelo desenvolvimento e pela
inclusão social, servindo cada
vez melhor àqueles que mais
precisam. Vamos governar para
todos os pernambucanos”.
(3 de janeiro)
Para manter os índices
expressivos de redução da
violência alcançados pelo Pacto
pela Vida, o governador Paulo
Câmara determinou uma série de
medidas já na primeira reunião
do Comitê Gestor Executivo do
Programa. (6 de janeiro)

Programa Ganhe o Mundo

Emergência em prisões

R$ 2 bi anuais da Toyota

A catadora de lixo Edileuza da
Silva Trajano, 38 anos, foi, com seu
marido, também catador, e outros
cinco filhos, ao embarque da caçula
Stella, 17 anos, premiada pelo
programa Ganhe o Mundo com um
estágio de seis meses em Minnesota,
nos Estados Unidos. “Eu nunca
teria condições de proporcionar
uma experiência dessas para
minha filha. A realidade da minha
família vai mudar, a vontade de
melhorar é muito grande”, disse
Stella. O governador Paulo Câmara
fez questão de ir ao Aeroporto para
se despedir da primeira turma de
jovens selecionados. (20 de janeiro)

O governador Paulo Câmara
assinou decreto em que declara
estado de emergência no Sistema
Penitenciário de Pernambuco e
intervenção no Centro Integrado
de Ressocialização de Itaquitinga.
A causa de tais medidas é a tensão
vivida no âmbito prisional do estado,
determinante da criação de Força
Tarefa envolvendo as secretarias de
Justiça e Direitos Humanos, Casa
Civil, Fazenda, Planejamento e
Gestão, Desenvolvimento Social,
Controladoria Geral, Administração,
Gabinete de Projetos Estratégicos e
Procuradoria Geral do Estado.
(30 janeiro)

O Centro de Distribuição de Veículos
da Toyota em Pernambuco começará
a operar já no primeiro trimestre
de 2016, nas proximidades do
Complexo Industrial Portuário de
Suape. Protocolo de intenções de
realização do empreendimento, que
incrementará a economia do estado
em R$ 2 bilhões anuais, foi assinado
pelo governador Paulo Câmara e o
presidente da montadora no Brasil,
Koji Kondo. A vinda da fabricante
japonesa reforça a consolidação do
polo automotivo de Pernambuco, que
já conta com centros de distribuição da
GM e da Volkswagen, além de fábrica
da Jeep, em Goiana. (12 de fevereiro)
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Presidente da República

Dilma Rousseff
Posse para o segundo mandato: 1/1/2015

Doação de órgãos
A Central de Transplantes de
Pernambuco e a Defensoria Pública do
Estado conseguiram autorização, por via
administrativa, para doação de órgãos
por paciente com morte encefálica, sem
parentes até segundo grau disponíveis
para a efetivação presencial do ato.
(5 de março)

R$ 6 bi para energia eólica
O governador Paulo Câmara, o
presidente da Casa dos Ventos, Mário
Araripe, e executivos do grupo investidor
em parques eólicos reuniram-se para
debater o potencial de Pernambuco
na geração de energias renováveis e os
diferenciais que capacitam o estado
a captar novos aportes e adensar sua
cadeia produtiva. (9 de abril)

Petroleiros
Dois momentos importantes foram
vividos no Estaleiro Atlântico Sul,
empreendimento naval localizado no
município de Ipojuca, a 57 quilômetros do

Recife: a cerimônia de batismo do navio
Marcílio Dias e a primeira partida do
navio André Rebouças, ambos petroleiros
construídos em Pernambuco. (15 de maio)

Solidariedade à França
O governador Paulo Câmara levou
ao cônsul da França no Recife, Bruno
Bisson, a solidariedade do Governo de
Pernambuco ao povo francês, vítima de
ataques terroristas, em Paris.
(17 de novembro)
NOTA: Ataques terroristas coordenados
aterrorizam Paris e deixam 129 mortos,
na noite do dia 13 de novembro. O Estado
Islâmico assumiu a autoria da série de
atentados.

Aedes aegypti
Informa a edição do 16 de dezembro que
o renomado médico Drauzio Varella
veio a Pernambuco conhecer de perto o
modelo adotado pelo Governo do Estado
no enfrentamento às doenças causadas
pelo Aedes aegypti, especialmente os casos
de microcefalia ligados ao Zika vírus.

7 de janeiro – Atentado de
terroristas muçulmanos
ao jornal satírico francês
Charlie Hebdo – que publicou
caricaturas de Maomé
– resulta em 12 pessoas
mortas e 11 feridas.
17 de janeiro – Executado na
Indonésia o brasileiro Marco
Archer, que estava preso
há doze anos, por tentar
entrar no país com 13,4Kg de
cocaína.
11 de abril – Em encontro
considerado histórico,
Barack Obama e Raúl Castro
conversam na 7ª Cúpula
das Américas, no Panamá,
e iniciam discussão sobre
reaproximação diplomática
dos EUA e Cuba, depois
de mais de 50 anos do
rompimento das relações
entre os dois países. O Papa
Francisco teve papel de
destaque como negociador
da reaproximação entre os
dois países.

Imprensa Oficial é
homenageada
no seu centenário
A Assembleia Legislativa
do Estado de Pernambuco
prestou, em sessão
solene, homenagem aos
100 anos da Imprensa
Oficial do Estado. Ao
término da solenidade,
a Companhia Editora
de Pernambuco - Cepe,
sucessora da instituição,
entregou placas
comemorativas aos
funcionários com mais
de 25 anos de atividades
profissionais na empresa.
O Diário Oficial do dia 16 de
dezembro fez o registro.

9 de setembro – A rainha
Elizabeth II bate recorde de
permanência no trono da
Inglaterra: 63 anos, 217 dias.
5 de novembro - Duas
barragens da mineradora
Samarco se rompem na
cidade de Mariana (MG).
A tragédia que devastou
distritos da cidade mineira
é considerada o maior
desastre ambiental da
história do Brasil.

Conexões em tempo
real no novo milênio
Introdução de novas tecnologias tem provocado grande revolução na maneira de as pessoas se
relacionarem, comunicarem, facilitando articulações em torno de questões políticas e sociais
Túlio Velho Barreto
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em Ciências
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século 21 e o terceiro milênio não
começaram exatamente na passagem do ano de
1999 para o de 2000. Mas, sim, no
primeiro dia de 2001. Entretanto,
simbolicamente, a mudança ao
mesmo tempo de todos os quatro numerais na identificação dos
anos deu novo significado àquele
réveillon. O “bug do milênio”, isto
é, a aguardada falha nos sistemas
informatizados e suas consequências, tidas como imprevisíveis, que mobilizaram a atenção
de todo o mundo, não ocorreu.
E, embora as missões espaciais
já fossem comuns, o mundo não
se deparou ainda com os problemas advindos da “inteligência
artificial”, pelo menos no nível
daqueles provocados pelo supercomputador Hal, da nave Discovery One, na clássica ficção científica de Arthur C. Clarke, 2001
- Uma odisseia no espaço, transposta
magnificamente para o cinema
pelo diretor Stanley Kubrick, no
remoto ano de 1968.
Por outro lado, em muitos
sentidos, pode-se dizer que o
século 21 e o terceiro milênio tiveram como marco inicial mesmo o dia 11 de setembro de 2001,
quando militantes islâmicos fundamentalistas da al-Qaeda, em

uma operação altamente articulada, sequestram quatro aviões
comerciais e atingem os dois edifícios do World Trade Center, em
Nova York, no coração financeiro
e comercial da maior potência
mundial, além do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no Pentágono,
na Virgínia, próximo à capital
Washington, o principal símbolo
militar daquele país. Na ocasião,
um quarto avião teria sido derrubado pelos próprios passageiros,
quando, provavelmente, se dirigia à Casa Branca ou ao Congresso, no centro político dos EUA.
Tais acontecimentos causaram
grande trauma cultural, sobretudo nos Estados Unidos, e continuam tendo desdobramentos de
grande impacto no mundo, como
os atentados na França em janeiro e novembro de 2015. Ou seja,
depois deles o mundo jamais seria o mesmo.
Bem, mas deixemos de lado
o “bug do milênio”, a ficção científica, o terrorismo internacional, e os Estados Unidos e suas
incursões política e militar pelo
mundo, e nos concentremos no
Brasil e em Pernambuco. Portanto, aqui, tratar-se-á desse
nosso tempo e lugar, sobretudo
de aspectos políticos, mas também econômicos, tecnológicos,

sociais e culturais, que os marcaram nesse período.
Do ponto de vista político,
por exemplo, em 1º de janeiro
de 2001, tomou posse o primeiro
político de origem operária eleito
prefeito do Recife, antecipando
em dois anos o que viria ocorrer
com a assunção de Luís Inácio
Lula da Silva à Presidência da
República. Eleito em 2000, João
Paulo Lima e Silva, do Partido
dos Trabalhadores (PT), disputou
o segundo turno contra o favorito Roberto Magalhães, do então
Partido da Frente Liberal (PFL),
na ocasião pleiteando a reeleição.
A realização do segundo turno só
ocorreu por uma magra diferença de votos, assim como a vitória do petista no segundo turno.
Esse resultado faria com que o PT
deixasse de ser coadjuvante na
política local e contribuiu para a
permanência da legenda à frente
da Prefeitura da Cidade do Recife
(PCR) por 12 anos.
No entanto, a hegemonia petista no Recife não fez com que o
partido rompesse as fronteiras da
capital na eleição seguinte para
governador. De fato, no plano
estadual, eleito a primeira vez
em 1998, Jarbas Vasconcelos, do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), foi reeleito em 2002, por larga margem de

votos em disputa com Humberto
Costa (PT), a despeito da eleição de Lula (PT) à Presidência
da República na mesma ocasião.
Pela primeira vez, um governador era reeleito em Pernambuco.
O segundo mandato de Jarbas
Vasconcelos encerraria um ciclo
político no estado, marcado pela
aliança entre o PMDB e o PFL,
iniciada ainda na década de 90.
Do ponto de vista econômico,
o seu governo ficaria marcado
pelos esforços de dotar o Porto
de Suape da infraestrutura adequada para torná-lo, mais tarde,
polo de desenvolvimento industrial, em parceria com o governo
federal, e a criação do Porto Digital, no Recife, que logo se transformaria em polo de desenvolvimento de software e da chamada
“economia criativa”.
No tocante ao Recife, em
2004, João Paulo conseguiu se
reeleger apoiado em uma gestão que se voltava a “cuidar das
pessoas” e se baseava no Orçamento Participativo e na inversão de prioridades, ou seja, no
direcionamento de investimentos para as áreas mais carentes.
A reeleição de um prefeito na
capital também era um fato inédito na história da cidade. Em
seguida, conseguiu eleger o seu
ex-secretário João da Costa, em
2010, quando até então jamais
um prefeito do Recife havia conseguido tal feito. Do ponto de
vista cultural, sua gestão criou
o Carnaval Multicultural, com
os seus polos descentralizados,
mas podia ter ido adiante, se
não deixasse de instalar a Rádio
Frei Caneca. Apesar disso, a hegemonia petista na capital não
se ampliou para o estado. Com
efeito, na disputa eleitoral de
2006, o candidato petista Humberto Costa não alcançou o segundo turno, apesar de Lula ser
candidato à reeleição e de ele ter
sido seu ministro da Saúde.
Aqui, é relevante frisar o
papel desempenhado pelo então presidente Lula na disputa de 2006, além do significado
da eleição de Eduardo Campos,
do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), igualmente ex-ministro
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Apesar de ter
mobilizado a
atenção do
Mundo, por suas
consequências
imprevisíveis, o
“bug do milênio”
não ocorreu

de seu primeiro governo, na política estadual.
Acontece que o PSB pernambucano e sua principal liderança, Miguel Arraes, foram
fragorosamente derrotados pela
aliança PMDB-PFL, que levou
Jarbas Vasconcelos e Mendonça
Filho ao poder entre 1999-2006.
A derrota de 1998, em uma campanha marcada pelas denúncias

de uso indevido de recursos advindos de precatórios estaduais
na gestão 1995-1998, faria com
que o PSB e Miguel Arraes ficassem no limbo nos anos seguintes. Além disso, o PSB sofreria
ainda a perda de Miguel Arraes,
que faleceu em 13 de agosto de
2005. Com a ascensão de Eduardo Campos à direção nacional do
partido e sua bem-sucedida passagem pelo Ministério da Ciência
& Tecnologia, pontos de inflexão
de sua carreira política, o PSB
ressurgiria das cinzas em 2006.
Mas não sem a ajuda decisiva do
presidente Lula.
De fato, Humberto Costa
jamais contou com o apoio exclusivo do presidente Lula para
disputar a eleição de 2006. Durante a campanha, o presidente
fazia questão de frequentar os
dois palanques e de ressaltar que
a disputa entre Campos e Costa
era apenas para definir quem iria
para o segundo turno contra o
candidato da aliança PMDB-PFL,
o então governador Mendonça Filho, já no cargo após Jarbas

Os anos 2000
começam sob
o impacto dos
atentados de 11
de setembro, nos
Estados Unidos

Vasconcelos se desincompatibilizar para disputar a vaga de senador. E mais: Humberto Costa
seria alvo de denúncias, durante
a campanha, de envolvimento
em escândalos de corrupção que
teriam ocorridos em sua gestão
à frente do Ministério da Saúde, o que não se confirmou após
a conclusão das investigações.
Portanto, tendo crescido no vácuo da derrota de Miguel Arraes
e do PSB em 1998, a hegemonia
petista continuava restrita à PCR.
E, em 2010, já dava sinais de que
não se sustentaria por mais uma
eleição após a crise deflagrada no
interior da legenda e da PCR, que
levaria o ex-prefeito João Paulo
e equipe a se afastarem do então
prefeito João da Costa.
Fortalecido por sua reeleição
em 2010, quando derrotou a candidatura extemporânea de Jarbas
Vasconcelos e ajudou a eleger
Dilma Rousseff, o governador
Eduardo Campos faria uma gestão marcada sobretudo pelos
grandes investimentos federais
aportados no estado nos sete
anos em que teve o governo federal como parceiro, em particular no Porto de Suape. Localizado
ao sul da Região Metropolitana do
Recife (RMR), Suape receberia o
Estaleiro Atlântico Sul e a Refinaria Abreu e Lima, por exemplo,
além de várias e diversificadas
plantas e unidades produtivas
que integram o Complexo Industrial e Portuário ali instalado.
Deve-se considerar, ainda, as
iniciativas do governo estadual,
que adotou agressiva política de
isenção fiscal para atrair, entre
outras, a fábrica da Cervejaria
Itaipava, em Itapissuma, e da
Fiat, em Goiana, ambas localizadas ao norte da RMR, que contaram igualmente com o empenho
pessoal do então presidente Lula,
para que se instalassem em Pernambuco. Com isso, no período
em tela, o estado alcançou um
crescimento econômico médio
acima do Nordeste, que, por sua,
vez superou o do país, ainda que
os índices de desenvolvimento
social não acompanhassem tal
crescimento. Do ponto de vista cultural, eventos criados na

década de 90, em Pernambuco, foram, enfim, consolidados
como referências em suas áreas,
como o Abril Pro Rock, o Rec-Beat
e o Cine PE, ora com apoio estatal
(estadual e/ou federal), ora sem
contar com tal apoio, mostrando
a força da música e do cinema
locais. Com impacto em diversas áreas, destaque-se ainda a
criação da Comissão Estadual da
Memória e Verdade Dom Helder
Camara para apurar os crimes do
regime militar (1964-85), a primeira nesse nível em todo o país.
Eduardo Campos e o PSB,
politicamente em alta, aproveitando-se da intensa crise interna do PT, que não conseguiu se
unir internamente nem os aliados em torno da reeleição de João
da Costa, construíram uma nova
aliança, da qual os petistas foram
alijados, e venceram a disputa
para a PCR, em 2012. Com isso,
começaram a pavimentar o caminho que os afastariam em definitivo do PT, inclusive do governo Dilma Rousseff, que ajudaram
a eleger em 2010. Com isso, o PSB
se preparava para disputar a Presidência da República em faixa
própria. No entanto, o projeto político nacional de Eduardo Campos, frise-se, o mais consistente
e viável envolvendo um político
do estado, foi interrompido violentamente com a sua prematura
e trágica morte em acidente aéreo na cidade de Santos, no litoral paulista. Tal fato não impediu
ampla vitória proporcional e majoritária dos candidatos do PSB
em Pernambuco, que elegeu um
ex-secretário de Campos, Paulo
Câmara, ao governo estadual, e
Fernando Bezerra Coelho, ex-ministro de Rousseff, quando o
partido era aliado do PT, ao Senado. E deixou importantes equipamentos culturais prontos ou em
fase de conclusão, como o Museu
Cais do Sertão e o Paço do Frevo,
símbolos do que tenderá a ser um
novo polo cultural do estado.
Já no plano nacional, Dilma
Rousseff não teve uma reeleição
fácil, apesar de o adversário final da petista ter sido o mesmo
PSDB de todas as outras eleições deste século (2002, 2006
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As redes
sociais foram
intensamente
usadas para
mobilizar as
pessoas de
forma horizontal,
e não de cima
para baixo
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Manifestações
que começaram
em junho de
2013, nas ruas
de São Paulo,
em protesto
contra tarifas
de transporte,
ampliaram
a pauta de
reivindicações e
se espalharam
para o restante
do país

e 2010), agora capitaneado pelo
senador mineiro Aécio Neves.
Embora a morte de Eduardo
Campos tenha tido impacto nacional e a candidatura de Marina
Silva, herdada de Campos, tenha
ameaçado eleitoralmente durante algum tempo Aécio Neves, e
até mesmo a cambaleante candidatura de Dilma Rousseff, isso
não foi suficiente para derrotar
a petista. A força das políticas
sociais, incluindo o Programa
Bolsa Família, e a valorização do
salário mínimo, por exemplo,
características marcantes dos
dois mandatos de Lula, levaram
a petista a um segundo mandato
a despeito das manifestações de
ruas iniciadas em 2013.
Tais manifestações, que culminaram nas imensas marchas
de 21 de junho daquele ano, foram deflagradas, inicialmente,
contra o aumento das passagens
de ônibus em São Paulo, pelo
Movimento Passe Livre, na esteira de lutas de anos anteriores

levadas a cabo por vários movimentos em distintas cidades
do país, inclusive no Recife e na
RMR. Mas, logo, ampliaram sua
pauta. Esta deixou de ser apenas econômica para ser também
política, além de trazer temas
bastante gerais, como “não à
corrupção”. Sem contar com as
lideranças tradicionais, como
políticos e seus partidos ou militantes e seus sindicatos, entraram em cena uma das grandes
novidades deste século 21 e sua
primeira década: as redes sociais.
Pela primeira vez no Brasil, a
exemplo do que ocorrera no Egito, nos países que vivenciaram
a Primavera Árabe, na Espanha,
nos EUA, entre outros, as redes
sociais foram intensamente usadas para mobilizar as pessoas
de forma horizontal, e não mais
vertical (de cima para baixo).
Desde então, a representação política tem sido questionada. A iminente realização da
Copa das Confederações e a proximidade da Copa do Mundo da FIFA
terminaram por dar visibilidade
inédita às manifestações contrárias àqueles eventos e aos altos custos das arenas multiusos
de “padrão FIFA”, a exemplo da
Arena Pernambuco, erguida na
RMR. Abriu-se, assim, a oportunidade de discutir a situação da
educação e da saúde, entre outros direitos básicos da população. Ao final, tais manifestações
contribuíram para abalar a con-

fiança de parcela da população
na presidente Rousseff, que, de
bem-avaliada e favorita a vencer no primeiro turno até junho de 2013, segundo pesquisas
eleitorais, despencou e teve sua
reeleição bastante ameaçada no
ano seguinte.
Com efeito, a criação do Orkut (2004; já extinta), do Facebook (2004), do Twitter (2006)
e do Instagram (2010), para citar
algumas redes sociais, e o desenvolvimento dos smartphones,
com o Iphone (2007), da Apple,
à frente, bem como o surgimento do Ipad (2010), com recursos
ampliados a partir da introdução
da tecnologia 3G (2008), têm
provocado grande revolução na
maneira de as pessoas se relacionarem e se conectarem não só
com objetivos sociais, mas também políticos, como as citadas
manifestações mostraram. E daí
resulta uma nova cultura. São as
redes sociais que têm viabilizado
e/ou facilitado articulações em
torno de grupos como o Direitos
Urbanos, formado por pessoas
interessadas em discutir política
e a ocupação racional da cidade,
e o Massa Crítica ou o Ameciclo,
de ciclistas com preocupações
semelhantes, além daquelas relacionadas ao uso mais intensivo
desse meio de transporte. Mas
essas são apenas algumas das
demandas e dos desafios colocados pelas - e para - novas gerações e os novos tempos.
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